
 

 

EGZAMIN I  DOFINANSOWANIE 

 
 

STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN 

- Młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin 

czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, 

 

- młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem zobowiązany jest 

do zdawania egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne; 

 

Rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, która 

niezależnie od innych wymagań przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, 

o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, tj. cechu lub izby rzemieślniczej. Ustawa o 

rzemiośle 2020 r.: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf 

 

WAŻNE !!! 

Pracodawca - RZEMIEŚLNIK  to: 

1) osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych 

kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek - jeżeli jest ona 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub 

2) osoby fizyczne - wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie 

działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, 

a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego. 

Pracodawca NIE JEST RZEMIEŚLNIKIEM w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą 

zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje 

wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. 

 

Dofinansowanie  kosztów  kształcenia młodocianych uczniów zgodnie z obowiązującym art. 122 ust. 1 

ustawy Prawo oświatowe przysługuje wyłącznie  za wykształcenie ucznia, który zdał egzamin  według 

zasad określonych powyżej. 

Od 1 września 2019r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl artykułu 2 pkt. 6 ustawy o 

rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych), ubiegając się o dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie 

o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego. 

Pracodawca zapoznaje się z dokumentacją i zgłasza pracownika młodocianego do egzaminu 

czeladniczego. 

Poniżej dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu (K-P Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy) lub do pobrania z zakładki „Dokumenty do egzaminu czeladniczego” : 

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/ 

 

Od 01.09. 2021 - Podstawę przeprowadzania egzaminu czeladniczego w zawodzie stanowią 

wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Ustawa o rzemiośle art. 3b: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf
https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf

