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Związek Rzemiosła Polskiego – w nawiązaniu do pisma znak DKZU.WOK.4045.4.2015 

zawierającego projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – przedstawia poniższe 

uwagi i komentarze. 

 

I. Uwagi ogólne 

Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami rzemiosła, w tym organami prowadzącymi 

szkoły zawodowe i szczegółowej analizie przedmiotowego projektu należy stwierdzić 

wprowadzenie znacznych zmian w organizacji systemu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie wskutek umożliwienia organizowania egzaminu zawodowego przez 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy. Część praktyczna egzaminu musi mieć 

charakter egzaminu zewnętrznego. 

Istnieją obawy, iż tak sformułowane zapisy spowodują wiele wątpliwości, co do rzetelności 

przeprowadzanych egzaminów w części pisemnej jak i praktycznej. 

Nie oceniając intencji wnioskodawcy, stwierdzamy, że proponowane zmiany wynikają 

prawdopodobnie z braku odpowiedniego zaplecza oraz braku wykwalifikowanych członków 

zespołów egzaminacyjnych. W konsekwencji proponujemy rozważenie możliwości udzielenia 

także komisjom egzaminacyjnym izb rzemieślniczych prawa prowadzenia egzaminów 

zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

Tym bardziej, że w skład projektowanego zespołu egzaminacyjnego wchodzą osoby 

względem których nie określono wymagań co do wykształcenia, stażu pracy, a jedyną osobą, 

która posiada przeszkolenie w zakresie organizacji części praktycznej egzaminu zawodowego 

organizowanego przez OKE jest Przewodniczący. W  szkoleniu w zakresie organizacji i 

przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego powinni uczestniczyć  wszyscy 

członkowie zespołu egzaminacyjnego.  



Wątpliwości budzi pomysł, aby część praktyczną egzaminu zawodowego w przypadku mniej 

niż 6-ciu zdających obserwował i oceniał (tylko) jeden egzaminator. Przedmiotowy projekt 

rozporządzenia w sposób niejasny omawia warunki oraz sposób przeprowadzania egzaminu 

zawodowego. Brakuje konkretnych informacji dotyczących przebiegu i treści egzaminu.  

 

W związku z powyższym proponujemy, aby: 

a) w skład zespołu egzaminacyjnego nie powinni być powoływani pracownicy 

zatrudnieni u pracodawcy u którego odbywa się egzamin; 

b) w skład zespołu egzaminującego nadzorującego nie wchodzili pracownicy podmiotu 

prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

c) w w/w przypadkach określono wymogi dotyczące wykształcenia oraz stażu pracy 

osób nadzorujących egzamin; 

d) na karcie odpowiedzi wstawić miejsce na podpis zdającego; 

e) doprecyzować zakres tematyczny części pisemnej egzaminu oraz czas jego trwania; 

f) uniemożliwić w części praktycznej egzaminu zawodowego zdawanie egzaminu 

ucznia i absolwenta u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. 

g) doprecyzować, w których zawodach jedynym rezultatem końcowym wykonania 

zadania lub zadań egzaminacyjnych  jest tylko dokumentacja. Treść zapisu 

sugeruje, że zdający ogranicza się do opisania wykonywanych czynności (np. 

wędliniarz opisuje produkcję wędlin?), co wypacza ideę wzmocnienia części 

praktycznej egzaminu. 

 

II. Uwagi szczegółowe 

1) Proponujemy dookreślenie, iż w skład zespołu nadzorującego wchodzi: 

1.   co najmniej dwóch nauczycieli z innej szkoły lub placówki nie biorące udziału w cyklu 

edukacyjnym kandydata przystępującego do egzaminu; 

2.   co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez innego pracodawcę i 

powołanych do zespołu nadzorującego; 

3.   co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez inne podmioty prowadzące 

kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

2) ad. § 6. Pkt 1  - tak sformułowany zapis powoduje konflikt w myśl zasady, kto uczy ten nie 

nadzoruje jak i nie ocenia taka sytuacja zapewnia całkowity obiektywizm;  

 



3) Rozporządzenie nie precyzuje zakresu egzaminu pisemnego, proponowane w projekcie 

rozporządzenia  rozwiązania nie gwarantują obiektywności oceny, wręcz pozbywają się 

charakteru egzaminu zewnętrznego. Ponadto w projekcie określa się jedynie skład zespołów 

egzaminacyjnych (bez określenia kompetencji i odpowiedzialności członków) - wskazując, iż 

jedynie Przewodniczący Zespołu odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej.  

 

4) ad. § 16.1. w części praktycznej egzaminu zawodowego proponujemy dopisać w ppkt 1 

uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, którą ukończył - przy zachowaniu nadzoru 

zewnętrznego - lub u innego pracodawcy; 

 

Powstaje bowiem pytanie, na czym w projekcie polega zewnętrzność takiego egzaminu? 

Uczniowie przystępują do egzaminów w miejscu, w którym odbywali naukę zawodu i z 

udziałem osób, które bezpośrednio uczestniczyły w procesie nauczania. Taka koncepcja 

zmian narusza zasadę zewnętrzności egzaminu zawodowego, która ogranicza się wyłącznie 

do spraw proceduralnych i dostarczenia przez OKE materiałów na egzamin, ustalenia wyniku 

egzaminu na podstawie dokumentów sporządzonych w czasie merytorycznej oceny efektów 

uczenia się oraz wydania świadectwa. Ideą zmian w egzaminie zawodowym było 

doprowadzenie do tego, aby w procesie oceniania efektów uczenia się nie brały udziału osoby 

bezpośrednio związane z procesem nauczania. Przedstawione propozycje nie odzwierciedlają 

tego stanu i istotnie naruszają zasadę zewnętrzności egzaminów zawodowych. 

 

5) Analogicznie względem absolwentów należy zachować procedurę sugerowaną w ppkt 1. 

 

6) W ppk3 w/w paragrafu, osoba, która ukończyła KKZ powinna mieć wybór formuły 

przystąpienia do egzaminu. Podmiot organizujący KKZ powinien przedstawić wykaz komisji, 

które z mocy prawa działają na terenie Polski, a więc CKE i komisje Izb Rzemieślniczych. 

 


