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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) 

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie uzyskiwania i uzupe∏niania przez osoby doros∏e wiedzy ogólnej, umiej´tnoÊci
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Na podstawie art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty;

2) organizatorze kszta∏cenia — nale˝y przez to rozu-
mieç publicznà i niepublicznà: placówk´ kszta∏ce-
nia ustawicznego, placówk´ kszta∏cenia praktycz-
nego oraz oÊrodek dokszta∏cania i doskonalenia
zawodowego, prowadzàce kszta∏cenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych, a tak˝e osob´ prawnà
i fizycznà prowadzàcà dzia∏alnoÊç oÊwiatowà, wy-
mienionà w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmujàcà
prowadzenie kszta∏cenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych, dla której uzyska∏a akredytacj´,
o której mowa w art. 68b ustawy;

3) kwalifikacjach zawodowych — nale˝y przez to ro-
zumieç uk∏ady wiadomoÊci i umiej´tnoÊci nie-
zb´dne do wykonywania zadaƒ zawodowych wy-
nikajàcych z opisu zawodu;

4) kszta∏ceniu na odleg∏oÊç — nale˝y przez to rozu-
mieç kszta∏cenie ustawiczne w formach pozaszkol-

———————
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220,
poz. 1886).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104.



nych, w którym przekazywanie treÊci kszta∏cenia
oraz sprawdzanie przebiegu i efektów tego kszta∏-
cenia odbywa si´ z zastosowaniem dost´pnych
technik komunikacyjnych, w szczególnoÊci: pocz-
ty, poczty g∏osowej, poczty elektronicznej, telewi-
zji lub Internetu, bez sta∏ego i bezpoÊredniego
kontaktu nauczajàcego i uczàcego si´;

5) egzaminie kwalifikacyjnym — nale˝y przez to ro-
zumieç egzamin umo˝liwiajàcy ocen´ poziomu
opanowania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z zakresu
zawodu wyst´pujàcego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, przewidzianego do
kszta∏cenia w zasadniczej szkole zawodowej, któ-
rego zdanie umo˝liwia uzyskanie tytu∏u zawodo-
wego; 

6) komisji egzaminacyjnej — nale˝y przez to rozu-
mieç paƒstwowà komisj´ egzaminacyjnà powo∏a-
nà przez w∏aÊciwego kuratora oÊwiaty do przepro-
wadzenia egzaminów kwalifikacyjnych. 

§ 2. 1. Uzyskiwanie i uzupe∏nianie przez osoby do-
ros∏e wiedzy ogólnej, umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawo-
dowych odbywa si´ w nast´pujàcych pozaszkolnych
formach kszta∏cenia:

1) kurs;

2) kurs zawodowy; 

3) seminarium;

4) praktyka zawodowa. 

2. Kurs jest pozaszkolnà formà kszta∏cenia o czasie
trwania nie krótszym ni˝ 30 godzin zaj´ç edukacyj-
nych, której ukoƒczenie umo˝liwia uzyskanie lub uzu-
pe∏nienie wiedzy ogólnej, umiej´tnoÊci lub kwalifikacji
zawodowych, realizowanà zgodnie z programem na-
uczania przyj´tym przez organizatora kszta∏cenia.

3. Kurs zawodowy jest kursem, którego program
nauczania obejmuje usystematyzowane treÊci naucza-
nia wybrane z programu nauczania dla zawodu, do-
puszczonego do u˝ytku szkolnego przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw oÊwiaty i wychowania. Wyniki kur-
su zawodowego sà zaliczane przy podejmowaniu na-
uki w szkole dla doros∏ych prowadzàcej kszta∏cenie za-
wodowe.

4. Seminarium jest pozaszkolnà formà kszta∏cenia
o czasie trwania nie krótszym ni˝ 5 godzin zaj´ç edu-
kacyjnych, której ukoƒczenie umo˝liwia uzyskanie lub
uzupe∏nienie wiedzy na okreÊlony temat, realizowanà
zgodnie z programem nauczania przyj´tym przez or-
ganizatora kszta∏cenia.

5. Praktyka zawodowa jest pozaszkolnà formà
kszta∏cenia o czasie trwania uzale˝nionym od z∏o˝ono-
Êci umiej´tnoÊci niezb´dnych do wykonywania zadaƒ
zawodowych, nie krótszym jednak ni˝ 80 godzin zaj´ç,
której ukoƒczenie umo˝liwia uzyskanie lub uzupe∏nie-
nie praktycznych umiej´tnoÊci zawodowych z wyko-
rzystaniem wiedzy i doÊwiadczenia zawodowego
uczestników. 

§ 3. Organizator kszta∏cenia zapewnia: 

1) programy nauczania; 

2) kadr´ dydaktycznà posiadajàcà kwalifikacje zawo-
dowe odpowiednie do prowadzonego kszta∏cenia;

3) odpowiednie pomieszczenia wyposa˝one w sprz´t
i pomoce dydaktyczne umo˝liwiajàce prawid∏owà
realizacj´ kszta∏cenia, zapewniajàce bezpieczne
i higieniczne warunki pracy i nauki;

4) nadzór wewn´trzny s∏u˝àcy podnoszeniu jakoÊci
prowadzonego kszta∏cenia;

5) warunki organizacyjne i techniczne umo˝liwiajàce
udzia∏ w kszta∏ceniu osób niepe∏nosprawnych. 

§ 4. 1. Organizator kszta∏cenia prowadzi dokumen-
tacj´ przebiegu kszta∏cenia dla ka˝dej prowadzonej
formy kszta∏cenia. 

2. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1, stano-
wià: 

1) program nauczania; 

2) dziennik zaj´ç edukacyjnych, zawierajàcy:

a) list´ obecnoÊci,

b) wymiar godzin zaj´ç edukacyjnych,

c) tematy zaj´ç edukacyjnych; 

3) protokó∏ z egzaminu, je˝eli taki zosta∏ przeprowa-
dzony;

4) rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ.

§ 5. Program nauczania ka˝dej formy kszta∏cenia
zawiera:

1) nazw´ formy kszta∏cenia;

2) czas trwania i sposób jej organizacji; 

3) wymagania wst´pne dla uczestników;

4) cele kszta∏cenia;

5) plan nauczania okreÊlajàcy nazw´ zaj´ç edukacyj-
nych oraz ich wymiar;

6) treÊci kszta∏cenia w zakresie poszczególnych zaj´ç
edukacyjnych;

7) wykaz literatury oraz niezb´dnych Êrodków i mate-
ria∏ów dydaktycznych;

8) sposób sprawdzania efektów kszta∏cenia.

§ 6. Osoba, która ukoƒczy∏a okreÊlonà form´
kszta∏cenia, otrzymuje zaÊwiadczenie. Wzór zaÊwiad-
czenia okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Formy kszta∏cenia, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 i 4, mogà zakoƒczyç si´ egzaminem umo˝-
liwiajàcym ocen´ poziomu opanowania wybranych
kwalifikacji zawodowych w zawodach okreÊlonych
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w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci dla potrzeb rynku
pracy. 

2. Egzamin przeprowadza komisja powo∏ana przez
organizatora kszta∏cenia.

3. W sk∏ad komisji wchodzà: przewodniczàcy oraz
dwóch cz∏onków. 

4. Przewodniczàcy komisji kieruje jej pracà, ustala
zakres i tryb przeprowadzania egzaminu oraz zatwier-
dza teoretyczne i praktyczne zadania egzaminacyjne
przygotowane przez cz∏onków komisji.

5. Przewodniczàcym komisji mo˝e byç osoba po-
siadajàca wykszta∏cenie wy˝sze odpowiednie dla za-
kresu kszta∏cenia, z którego jest przeprowadzany egza-
min. 

6. W przypadku braku mo˝liwoÊci powo∏ania na
przewodniczàcego komisji osoby spe∏niajàcej waru-
nek, o którym mowa w ust. 5, przewodniczàcym komi-
sji mo˝e byç osoba posiadajàca wykszta∏cenie Êrednie
i kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla zakresu
kszta∏cenia, z którego jest przeprowadzany egzamin.

7. Cz∏onkami komisji mogà byç osoby posiadajàce
wykszta∏cenie co najmniej Êrednie i kwalifikacje zawo-
dowe odpowiednie dla zakresu kszta∏cenia, z którego
jest przeprowadzany egzamin. 

8. Zadania egzaminacyjne sà przygotowywane
i przechowywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych
ich nieuprawnione ujawnienie.

9. Przewodniczàcy komisji sporzàdza protokó∏
z przebiegu egzaminu, który podpisujà wszyscy cz∏on-
kowie komisji. 

10. Protokó∏, o którym mowa w ust. 9, zawiera: 

1) imi´ (imiona) i nazwisko osoby zdajàcej egzamin;

2) dat´ i miejsce urodzenia osoby zdajàcej egzamin;

3) nazw´ organizatora kszta∏cenia;

4) nazw´, zakres tematyczny i czas trwania formy
kszta∏cenia;

5) dat´ i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

6) sk∏ad komisji przeprowadzajàcej egzamin;

7) tematy teoretycznych lub praktycznych zadaƒ eg-
zaminacyjnych; 

8) informacj´ o wyniku egzaminu;

9) wykaz kwalifikacji zawodowych potwierdzonych
na egzaminie.

§ 8. 1. Osoba, która zda∏a egzamin wymieniony
w § 7, otrzymuje zaÊwiadczenie potwierdzajàce posia-
danie kwalifikacji zawodowych. 

2. ZaÊwiadczenie wydaje organizator kszta∏cenia.
Wzór zaÊwiadczenia okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 9. Kursy zawodowe mogà prowadziç:

1) publiczne i niepubliczne placówki kszta∏cenia usta-
wicznego, placówki kszta∏cenia praktycznego oraz
oÊrodki dokszta∏cania i doskonalenia zawodowe-
go, prowadzàce kszta∏cenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych, posiadajàce akredytacj´ przyznanà
na podstawie art. 68b ustawy,

2) osoby prawne i fizyczne, prowadzàce dzia∏alnoÊç
oÊwiatowà wymienionà w art. 83a ust. 2 ustawy,
obejmujàcà prowadzenie kszta∏cenia ustawiczne-
go w formach pozaszkolnych, dla której uzyska∏y
akredytacj´, o której mowa w art. 68b ustawy,

je˝eli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakre-
sem kszta∏cenia, dla którego zosta∏a przyznana akre-
dytacja.

§ 10. Uczestnikami kursu zawodowego mogà byç
osoby posiadajàce Êwiadectwo ukoƒczenia co naj-
mniej gimnazjum albo oÊmioletniej szko∏y podstawo-
wej.

§ 11. 1. Kurs zawodowy koƒczy si´ egzaminami
sprawdzajàcymi wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z poszcze-
gólnych zaj´ç edukacyjnych przewidzianych w progra-
mie nauczania tego kursu. 

2. Egzamin przeprowadza komisja powo∏ana przez
organizatora kszta∏cenia.

3. W sk∏ad komisji wchodzà: przewodniczàcy oraz
dwóch cz∏onków. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji
powinny posiadaç wykszta∏cenie wy˝sze odpowiednie
dla zakresu kursu zawodowego.

4. Przewodniczàcy komisji kieruje jej pracà, ustala
tryb przeprowadzania egzaminu oraz zatwierdza zada-
nia egzaminacyjne przygotowane przez cz∏onków ko-
misji.

5. Zadania egzaminacyjne sà przygotowywane
i przechowywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych
ich nieuprawnione ujawnienie.

6. Oceny z egzaminów z poszczególnych zaj´ç edu-
kacyjnych ustala si´ w stopniach, wed∏ug nast´pujà-
cej skali:

1) stopieƒ celujàcy — 6;

2) stopieƒ bardzo dobry — 5;

3) stopieƒ dobry — 4;

4) stopieƒ dostateczny — 3; 

5) stopieƒ dopuszczajàcy — 2;

6) stopieƒ niedostateczny — 1.

7. Przewodniczàcy komisji sporzàdza protokó∏
z przebiegu egzaminu, który podpisujà wszyscy cz∏on-
kowie komisji. 
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8. Protokó∏, o którym mowa w ust. 7, zawiera: 

1) imi´ (imiona) i nazwisko osoby zdajàcej egzamin;

2) dat´ i miejsce urodzenia osoby zdajàcej egzamin;

3) nazw´, zakres i czas trwania kursu zawodowego;

4) nazw´ organizatora kursu zawodowego;

5) dat´ i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

6) sk∏ad komisji przeprowadzajàcej egzamin;

7) nazw´ zaj´ç edukacyjnych oraz ocen´ uzyskanà na
egzaminie;

8) nazw´ i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z klasyfi-
kacjà zawodów szkolnictwa zawodowego;

9) numer programu nauczania dla zawodu, dopusz-
czonego do u˝ytku szkolnego. 

§ 12. 1. Osoba, która uzyska∏a z egzaminów wy-
mienionych w § 11 ust. 1 oceny wy˝sze od oceny nie-
dostatecznej, otrzymuje zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
kursu zawodowego. 

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, wyda-
je organizator kszta∏cenia. Wzór zaÊwiadczenia okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, mo˝e równie˝
otrzymaç zaÊwiadczenie potwierdzajàce posiadanie
kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

§ 13. 1. Dyrektor szko∏y dla doros∏ych prowadzàcej
kszta∏cenie zawodowe, na podstawie zaÊwiadczenia,
o którym mowa w § 12 ust. 1, przed∏o˝onego przez
osob´ podejmujàcà nauk´ w tej szkole, zalicza wyniki
kursu zawodowego w zakresie odpowiadajàcym ca∏o-
Êci lub cz´Êci zaj´ç edukacyjnych wynikajàcych z reali-
zowanego przez szko∏´ programu nauczania dla dane-
go zawodu. 

2. Zaliczenie jest równoznaczne z uzyskaniem z ca-
∏oÊci lub cz´Êci danych zaj´ç edukacyjnych oceny
zgodnej z ocenà uzyskanà z egzaminu, o którym mo-
wa w § 11 ust. 1, którà wpisuje si´ w dokumentacji
przebiegu nauczania. 

3. Dyrektor szko∏y zwalnia osob´, której zaliczy∏
wyniki kursu zawodowego, z zaj´ç edukacyjnych od-
powiednio w ca∏oÊci lub w cz´Êci. 

§ 14. Kurs i kurs zawodowy mogà byç prowadzone
w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.

§ 15. Organizator kszta∏cenia prowadzàcy kszta∏ce-
nie na odleg∏oÊç okreÊla:

1) miejsca prowadzenia kszta∏cenia na odleg∏oÊç; 

2) warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;

3) procedury sprawdzania przebiegu i efektów kszta∏-
cenia uczestników;

4) sposób udost´pniania uczestnikom materia∏ów
dydaktycznych;

5) zasady ustalania op∏at ponoszonych przez uczest-
ników.

§ 16. 1. Organizator kszta∏cenia, w zale˝noÊci od
liczby osób, które zg∏oszà ch´ç podj´cia kszta∏cenia na
odleg∏oÊç, mo˝e tworzyç terenowe punkty konsulta-
cyjne. 

2. W przypadku publicznego centrum kszta∏cenia
ustawicznego lub centrum kszta∏cenia praktycznego
terenowe punkty konsultacyjne sà tworzone w formie
filii.

3. Zadania i organizacj´ terenowego punktu kon-
sultacyjnego oraz zakres obowiàzków osoby kierujàcej
tym punktem okreÊla organizator kszta∏cenia.

§ 17. Materia∏y dydaktyczne udost´pniane uczest-
nikom kszta∏cenia na odleg∏oÊç powinny:

1) zawieraç usystematyzowane treÊci kszta∏cenia;

2) wyjaÊniaç poj´cia kluczowe dla danego zakresu
kszta∏cenia;

3) wskazywaç materia∏y êród∏owe;

4) zawieraç instrukcje i komentarze wspomagajàce
kszta∏cenie na poszczególnych jego etapach;

5) zawieraç pytania i çwiczenia pozwalajàce uczàce-
mu si´ oceniç post´py w opanowaniu wiedzy
i umiej´tnoÊci;

6) wskazywaç odpowiednie techniki komunikacyjne
i wspomagaç pos∏ugiwanie si´ nimi. 

§ 18. Osoba, która podejmuje kszta∏cenie na odle-
g∏oÊç, otrzymuje od organizatora kszta∏cenia szczegó-
∏owe informacje dotyczàce:

1) koniecznoÊci spe∏nienia przez uczestnika kszta∏ce-
nia dodatkowych warunków, je˝eli kszta∏cenie wy-
magaç b´dzie:

a) przygotowania specjalistycznego wynikajàcego
z celu i zakresu danego kszta∏cenia, 

b) poziomu wykszta∏cenia innego ni˝ okreÊlony
w § 10, ze wzgl´du na podbudow´ koniecznà
do zrealizowania danego programu nauczania; 

2) programu nauczania, który b´dzie realizowany
w ramach danej formy kszta∏cenia;

3) warunków korzystania z technik komunikacyjnych;

4) terminów konsultacji indywidualnych i zbiorowych
oraz sesji egzaminacyjnych; 

5) terminów çwiczeƒ praktycznych, w tym laborato-
ryjnych, je˝eli ich realizacja wynika z programu na-
uczania;

6) sposobu kontaktowania si´ z konsultantem, o któ-
rym mowa w § 19 ust. 1; 
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7) terminów, warunków i form sprawdzania efektów
kszta∏cenia po zakoƒczeniu okreÊlonego etapu lub
ca∏ego okresu kszta∏cenia; 

8) warunków udost´pniania do wglàdu ocenionych
prac sprawdzajàcych post´py w nauce.

§ 19. 1. Kszta∏ceniem na odleg∏oÊç uczestników
kierujà konsultanci. Do zadaƒ konsultanta nale˝y:

1) udzielanie uczestnikom kszta∏cenia pomocy w re-
alizacji programu nauczania, z uwzgl´dnieniem
ich indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci;

2) wspomaganie uczestników kszta∏cenia w stosowa-
niu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie
dost´pu do odpowiednich materia∏ów i Êrodków
dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych;

3) prowadzenie, w miar´ potrzeby, konsultacji zbioro-
wych i indywidualnych, w tym udzielanie porad
przy u˝yciu technik komunikacyjnych okreÊlonych
w programie nauczania danej formy kszta∏cenia; 

4) systematyczne sprawdzanie i ocenianie post´pów
w nauce;

5) prowadzenie dokumentacji dotyczàcej bie˝àcej
pracy uczestników kszta∏cenia.

2. Konsultantem mo˝e byç osoba posiadajàca wy-
kszta∏cenie wy˝sze odpowiednie do prowadzonego
kszta∏cenia, umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ technikami
i Êrodkami komunikacyjnymi oraz organizowania pra-
cy z uczestnikami kszta∏cenia na odleg∏oÊç.

3. Szczegó∏owy zakres obowiàzków konsultantów
okreÊla organizator kszta∏cenia.

§ 20. 1. Organizator kszta∏cenia prowadzi dla ka˝-
dego uczestnika dokumentacj´ przebiegu kszta∏cenia
na odleg∏oÊç.

2. Dokumentacj´ uczestnika, o której mowa
w ust. 1, stanowià:

1) arkusz organizacji kszta∏cenia na odleg∏oÊç, zawie-
rajàcy informacje, o których mowa w § 18 pkt 4 i 5; 

2) dokumenty wymagane dla podj´cia kszta∏cenia;

3) program nauczania, który uczestnik realizowa∏
w ramach danej formy kszta∏cenia;

4) rejestr odbytych konsultacji indywidualnych
i zbiorowych; 

5) protoko∏y z egzaminów oraz karta ocen uzyska-
nych na sprawdzianach i egzaminach; 

6) orygina∏y ocenionych prac sprawdzajàcych post´-
py w nauce;

7) kopia zaÊwiadczenia wydanego po zakoƒczeniu
kszta∏cenia.

§ 21. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza si´ na
tytu∏ zawodowy odpowiadajàcy nazwie zawodu wy-

st´pujàcego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego, zwany dalej „tytu∏em zawodowym”, oraz
na tytu∏ zawodowy mistrza w tym zawodzie, zwany
dalej „tytu∏em mistrza”.

§ 22. 1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza ko-
misja egzaminacyjna. 

2. Komisja egzaminacyjna mo˝e byç powo∏ana: 

1) przy szkole publicznej lub niepublicznej o upraw-
nieniach szko∏y publicznej, prowadzàcych kszta∏-
cenie zawodowe;

2) przy placówce kszta∏cenia ustawicznego;

3) przy placówce kszta∏cenia praktycznego.

3. Szko∏a lub placówka, o której mowa w ust. 2,
musi posiadaç warunki do przeprowadzania egzami-
nów kwalifikacyjnych.

4. Z wnioskiem o powo∏anie komisji egzaminacyj-
nej wyst´puje dyrektor szko∏y albo placówki kszta∏ce-
nia ustawicznego lub placówki kszta∏cenia praktyczne-
go, zwanych dalej „placówkà”, w porozumieniu z or-
ganem prowadzàcym szko∏´ lub placówk´.

5. Komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje si´ na okres
5 lat. 

6. W uzasadnionych przypadkach kurator oÊwiaty
mo˝e powo∏aç komisj´ egzaminacyjnà dla jednorazo-
wego przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. 

§ 23. 1. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzi
przewodniczàcy komisji oraz:

1) w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏
zawodowy — co najmniej dwóch cz∏onków komi-
sji jako egzaminatorzy;

2) w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏
mistrza — co najmniej trzech cz∏onków komisji ja-
ko egzaminatorzy.

2. Przewodniczàcym komisji egzaminacyjnej mo˝e
byç osoba posiadajàca wykszta∏cenie wy˝sze oraz co
najmniej trzyletni sta˝ pracy w zawodzie, którego do-
tyczy egzamin kwalifikacyjny, albo co najmniej trzylet-
ni sta˝ pracy na stanowisku nauczyciela lub instrukto-
ra praktycznej nauki zawodu w tym zawodzie. 

3. Cz∏onkiem komisji mo˝e byç osoba posiadajàca:

1) wykszta∏cenie co najmniej Êrednie oraz tytu∏ tech-
nika i co najmniej trzyletni sta˝ pracy w zawodzie,
którego dotyczy egzamin kwalifikacyjny, lub

2) wykszta∏cenie zasadnicze zawodowe i tytu∏ mistrza
w zawodzie, którego dotyczy egzamin kwalifika-
cyjny, oraz po uzyskaniu tytu∏u mistrza co naj-
mniej czteroletni sta˝ pracy w tym zawodzie, lub

3) tytu∏ mistrza w zawodzie wchodzàcym w zakres za-
wodu, którego dotyczy egzamin kwalifikacyjny,
oraz po uzyskaniu tytu∏u mistrza co najmniej sze-
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Êcioletni sta˝ pracy w zawodzie, którego dotyczy
egzamin, lub

4) co najmniej trzyletni sta˝ pracy na stanowisku na-
uczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawo-
du w zawodzie, którego dotyczy egzamin kwalifi-
kacyjny.

4. Obs∏ug´ administracyjnà komisji egzaminacyj-
nej zapewnia dyrektor szko∏y lub placówki. 

§ 24. 1. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej nie mo˝e
wchodziç osoba pozostajàca ze zdajàcym w takim sto-
sunku prawnym lub faktycznym, który mo˝e budziç
uzasadnione wàtpliwoÊci co do jej bezstronnoÊci.

2. Osoba wchodzàca w sk∏ad komisji egzaminacyj-
nej informuje na piÊmie przewodniczàcego komisji
egzaminacyjnej o zaistnieniu przes∏anki, o której mo-
wa w ust. 1.

3. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej, na
wniosek zdajàcego, cz∏onka komisji albo z urz´du, wy-
∏àcza ze sk∏adu komisji osob´, o której mowa w ust. 1.
Je˝eli przes∏anki wymienione w ust. 1 dotyczà prze-
wodniczàcego komisji, o jego wy∏àczeniu decyduje ku-
rator oÊwiaty, który w takim przypadku wyznacza inne-
go cz∏onka komisji zast´pujàcego przewodniczàcego.

§ 25. Obserwatorami egzaminu kwalifikacyjnego
mogà byç:

1) pracownicy urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊci-
wego do spraw oÊwiaty i wychowania, delegowa-
ni przez tego ministra; 

2) pracownicy w∏aÊciwego kuratorium oÊwiaty, dele-
gowani przez kuratora oÊwiaty;

3) pracownicy okr´gowej komisji egzaminacyjnej,
delegowani przez dyrektora tej komisji;

4) przedstawiciele organizacji pracodawców w∏aÊci-
wej dla zawodu, którego dotyczy egzamin. 

§ 26. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji egzamina-
cyjnej oraz osoby, o których mowa w § 25, sà obowià-
zane do nieujawniania informacji dotyczàcych prac
komisji egzaminacyjnej.

§ 27. Kurator oÊwiaty prowadzi i udost´pnia wykaz
komisji egzaminacyjnych przeprowadzajàcych egza-
miny kwalifikacyjne. 

§ 28. 1. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏ za-
wodowy dopuszcza si´ osob´, która spe∏nia jeden
z nast´pujàcych warunków:

1) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia gimnazjum i sta˝
pracy co najmniej równy okresowi trwania nauki
w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie,
w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;

2) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia oÊmioletniej szko∏y
podstawowej i co najmniej trzyletni sta˝ pracy w za-
wodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;

3) posiada tytu∏ zawodowy w zawodzie wchodzàcym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifi-
kacyjny, oraz co najmniej szeÊciomiesi´czny sta˝
pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwali-
fikacyjny, po uzyskaniu tytu∏u zawodowego. 

2. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏ zawo-
dowy dopuszcza si´ tak˝e osob´, która jako m∏odo-
ciany pracownik odby∏a praktycznà nauk´ zawodu
w ramach przygotowania zawodowego u pracodaw-
cy, a tak˝e dokszta∏canie teoretyczne w formach po-
zaszkolnych, zgodnie z przepisami w sprawie przygo-
towania zawodowego m∏odocianych i ich wynagra-
dzania.

3. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏ mistrza
dopuszcza si´ osob´, która spe∏nia jeden z nast´pujà-
cych warunków: 

1) posiada tytu∏ zawodowy lub tytu∏ równorz´dny,
o którym mowa w § 50, w zawodzie, w którym zda-
je egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytu-
∏u zawodowego co najmniej trzyletni sta˝ pracy
w tym zawodzie albo ∏àcznie przed i po uzyskaniu
tytu∏u zawodowego co najmniej szeÊcioletni sta˝
pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwali-
fikacyjny, oraz posiada Êwiadectwo ukoƒczenia
szko∏y ponadgimnazjalnej albo szko∏y ponadpod-
stawowej;

2) przez okres co najmniej szeÊciu lat w ramach sa-
modzielnie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wykonywa∏a zawód, w którym zdaje egzamin
kwalifikacyjny, oraz posiada Êwiadectwo ukoƒcze-
nia szko∏y ponadgimnazjalnej albo szko∏y ponad-
podstawowej; 

3) posiada tytu∏ zawodowy lub równorz´dny w zawo-
dzie wchodzàcym w zakres zawodu, w którym zda-
je egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytu-
∏u zawodowego co najmniej trzyletni sta˝ pracy
w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyj-
ny, oraz posiada Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
ponadgimnazjalnej albo szko∏y ponadpodstawo-
wej; 

4) posiada tytu∏ mistrza w zawodzie wchodzàcym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifi-
kacyjny, oraz po uzyskaniu tytu∏u mistrza co naj-
mniej roczny sta˝ pracy w zawodzie, w którym
zdaje egzamin kwalifikacyjny;

5) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponadgim-
nazjalnej albo szko∏y ponadpodstawowej, dajà-
cych wykszta∏cenie Êrednie, oraz dyplom potwier-
dzajàcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie obej-
mujàcym zakres zawodu, w którym zdaje egzamin
kwalifikacyjny, oraz dwuletni sta˝ pracy w zawo-
dzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny; 

6) posiada wy˝sze wykszta∏cenie w zakresie kierunku
lub specjalnoÊci obejmujàcych zawód, w którym
zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu
tytu∏u zawodowego roczny sta˝ pracy w zawodzie,
w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.
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§ 29. 1. Osoba ubiegajàca si´ o dopuszczenie do
egzaminu kwalifikacyjnego sk∏ada do komisji egzami-
nacyjnej wniosek, do którego do∏àcza:

1) orygina∏y dokumentów potwierdzajàcych spe∏nie-
nie warunków, o których mowa w § 28, albo ich
kopie uwierzytelnione przez osob´ upowa˝nionà
przez dyrektora szko∏y lub placówki, przy której
powo∏ano komisj´ egzaminacyjnà; 

2) jednà fotografi´ o wymiarach 37 x 52 mm;

3) potwierdzenie wniesienia op∏aty za egzamin kwali-
fikacyjny, o której mowa w § 42.

2. Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej usta-
la list´ osób dopuszczonych do egzaminu kwalifikacyj-
nego oraz wyznacza termin przeprowadzenia egzami-
nu kwalifikacyjnego. 

§ 30. 1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza si´
w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.

2. Etap teoretyczny polega na rozwiàzaniu przez
zdajàcego zadaƒ egzaminacyjnych sprawdzajàcych
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z zakresu, o którym mowa
w § 33 ust. 1 i 2. Etap praktyczny polega na samodziel-
nym wykonaniu zadaƒ egzaminacyjnych sprawdzajà-
cych umiej´tnoÊci praktyczne z tego zakresu.

§ 31. 1. Etap teoretyczny egzaminu kwalifikacyjne-
go na tytu∏ zawodowy przeprowadza si´ w formie pi-
semnej.

2. Czas trwania etapu teoretycznego egzaminu
kwalifikacyjnego na tytu∏ zawodowy nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 120 minut.

3. Etap teoretyczny egzaminu kwalifikacyjnego na
tytu∏ mistrza sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: pisemnej i ust-
nej.

4. Cz´Êç pisemna etapu teoretycznego egzaminu
kwalifikacyjnego na tytu∏ mistrza trwa co najmniej
180 minut, a cz´Êç ustna — co najmniej 30 minut,
w tym 10 minut na zapoznanie si´ przez zdajàcego
z zadaniami egzaminacyjnymi.

§ 32. 1. Etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjne-
go na tytu∏ zawodowy trwa co najmniej 240 minut,
a etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏
mistrza — co najmniej 360 minut.

2. Liczba osób przyst´pujàcych do etapu praktycz-
nego egzaminu kwalifikacyjnego nie powinna przekro-
czyç liczby stanowisk pracy przygotowanych do prze-
prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. 

§ 33. 1. Zadania egzaminacyjne do etapu teore-
tycznego oraz etapu praktycznego egzaminu kwalifika-
cyjnego sà przygotowywane z uwzgl´dnieniem stan-
dardów wymagaƒ, b´dàcych podstawà przeprowa-
dzania egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawo-
dowe, okreÊlonych w przepisach w sprawie standar-

dów wymagaƒ b´dàcych podstawà przeprowadzania
egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe,
odpowiadajàcych zawodom wyst´pujàcym w klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

2. Zadania egzaminacyjne, o których mowa
w ust. 1, przygotowywane na egzamin kwalifikacyjny
na tytu∏ mistrza umo˝liwiajà ponadto stwierdzenie
opanowania przez zdajàcego samodzielnego projekto-
wania, wykonywania i organizowania z∏o˝onych zadaƒ
zawodowych wchodzàcych w zakres danego zawodu
oraz organizowania i zarzàdzania procesem pracy.

3. Zadania egzaminacyjne, o których mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajà w szczególnoÊci znajomoÊç
i stosowanie:

1) nowoczesnych technik i technologii;

2) podstawowej problematyki prawa gospodarczego
i zarzàdzania;

3) zasad ergonomii oraz bezpieczeƒstwa i higieny
pracy;

4) podstawowych zasad ochrony Êrodowiska;

5) podstaw psychologii i pedagogiki;

6) metodyki nauczania;

7) podstawowych przepisów prawa pracy.

4. Zadania egzaminacyjne przygotowuje komisja
egzaminacyjna, a zatwierdza kurator oÊwiaty.

5. Zestawy zadaƒ egzaminacyjnych dla cz´Êci pi-
semnej i cz´Êci ustnej etapu teoretycznego oraz dla
etapu praktycznego akceptuje przewodniczàcy komisji
egzaminacyjnej, opatrujàc ka˝dy z nich datà, podpi-
sem i piecz´cià imiennà.

6. Liczba zestawów zadaƒ egzaminacyjnych dla
cz´Êci ustnej etapu teoretycznego oraz dla etapu prak-
tycznego jest wi´ksza od liczby zdajàcych.

7. Komisja egzaminacyjna zapewnia warunki orga-
nizacyjne i techniczne niezb´dne do wykonania zadaƒ
egzaminacyjnych na etapie teoretycznym i praktycz-
nym egzaminu kwalifikacyjnego, w tym z uwzgl´dnie-
niem potrzeb osób niepe∏nosprawnych. 

§ 34. Na etap teoretyczny i etap praktyczny egza-
minu kwalifikacyjnego zdajàcy zg∏asza si´ z dowodem
osobistym lub innym dokumentem ze zdj´ciem po-
twierdzajàcym jego to˝samoÊç oraz dokumentem
ubezpieczenia potwierdzajàcym zawarcie umowy
ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków na czas trwania etapu praktycznego. 

§ 35. 1. Ocenianie etapu teoretycznego i etapu
praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego odbywa si´
na podstawie szczegó∏owych kryteriów opracowa-
nych przez komisj´ egzaminacyjnà i zatwierdzonych
przez kuratora oÊwiaty. 
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2. Ocen´ z poszczególnych etapów egzaminu kwa-
lifikacyjnego ustala si´ w stopniach, wed∏ug skali ocen
okreÊlonej w § 11 ust. 6.

§ 36. 1. W przypadku egzaminu kwalifikacyjnego
na tytu∏ mistrza komisja egzaminacyjna ustala ocen´
ogólnà etapu teoretycznego na podstawie ocen uzy-
skanych z cz´Êci pisemnej i ustnej tego etapu. 

2. Ocena niedostateczna uzyskana przez zdajàcego
z cz´Êci pisemnej lub cz´Êci ustnej etapu teoretyczne-
go decyduje o ocenie niedostatecznej z tego etapu. 

§ 37. 1. Komisja egzaminacyjna ustala ocen´ koƒ-
cowà z egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie ocen
uzyskanych z obu etapów egzaminu. 

2. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej infor-
muje zdajàcych o ocenach uzyskanych z obu etapów
egzaminu kwalifikacyjnego oraz og∏asza ocen´ koƒco-
wà egzaminu. 

3. Zdajàcy zda∏ egzamin kwalifikacyjny, je˝eli z obu
etapów egzaminu kwalifikacyjnego uzyska∏ oceny
wy˝sze od oceny niedostatecznej.

§ 38. 1. Zdajàcy, który otrzyma∏ ocen´ niedosta-
tecznà z jednego etapu egzaminu kwalifikacyjnego,
ma prawo przystàpiç do egzaminu poprawkowego
obejmujàcego ten etap.

2. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ szeÊç miesi´cy od daty za-
koƒczenia zdawania egzaminu kwalifikacyjnego. Ter-
min i miejsce egzaminu poprawkowego ustala prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej. 

3. Zdajàcy, który nie przystàpi∏ do etapu egzaminu
kwalifikacyjnego lub przerwa∏ egzamin, mo˝e przystà-
piç do odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolej-
nych terminach jego przeprowadzania.

4. Osoba dopuszczona do egzaminu kwalifikacyj-
nego, która z przyczyn usprawiedliwionych nie przy-
stàpi∏a do tego egzaminu, mo˝e przystàpiç do egzami-
nu kwalifikacyjnego w kolejnych terminach jego prze-
prowadzania.

5. Po up∏ywie dwóch lat od daty pierwszego egza-
minu kwalifikacyjnego zdajàcy, o którym mowa
w ust. 3, zdaje egzamin kwalifikacyjny w pe∏nym za-
kresie.

§ 39. Sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna
z cz´Êci pisemnej etapu teoretycznego egzaminu kwa-
lifikacyjnego jest udost´pniania zdajàcemu na jego
proÊb´ do wglàdu w miejscu i czasie okreÊlonym
przez przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej.

§ 40. 1. Kwestie sporne mi´dzy osobà zdajàcà a ko-
misjà egzaminacyjnà, wynikajàce z wàtpliwoÊci co do
prawid∏owego stosowania przepisów dotyczàcych
przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, roz-
strzyga kurator oÊwiaty. 

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e egzamin kwalifi-
kacyjny zosta∏ przeprowadzony z naruszeniem przepi-
sów i fakt ten móg∏ mieç wp∏yw na jego wynik, kura-
tor oÊwiaty mo˝e uniewa˝niç egzamin kwalifikacyjny
lub poszczególne etapy tego egzaminu i zarzàdziç po-
nowne ich przeprowadzenie. Uniewa˝nienie mo˝e na-
stàpiç w stosunku do wszystkich lub niektórych zdajà-
cych. 

3. Termin przeprowadzenia ponownego egzaminu
kwalifikacyjnego ustala kurator oÊwiaty. 

§ 41. 1. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej
sporzàdza dla ka˝dego zdajàcego indywidualny proto-
kó∏ z egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) numer, pod którym zdajàcy zosta∏ wpisany do
ksi´gi ewidencji; 

2) nazw´ zawodu zgodnie z klasyfikacjà zawodów
szkolnictwa zawodowego;

3) rodzaj egzaminu kwalifikacyjnego;

4) imi´ (imiona) i nazwisko zdajàcego;

5) dat´ i miejsce urodzenia zdajàcego;

6) nazw´ szko∏y lub placówki, przy której powo∏ano
komisj´;

7) dat´ i znak pisma kuratora oÊwiaty w sprawie po-
wo∏ania komisji egzaminacyjnej; 

8) imi´ (imiona) i nazwisko przewodniczàcego komi-
sji egzaminacyjnej;

9) imi´ (imiona) i nazwiska cz∏onków komisji egzami-
nacyjnej;

10) dat´ przeprowadzenia etapu teoretycznego egza-
minu kwalifikacyjnego;

11) treÊç zadaƒ egzaminacyjnych i ocen´ z egzaminu
teoretycznego; 

12) dat´ przeprowadzenia egzaminu praktycznego;

13) treÊç zadaƒ egzaminacyjnych i ocen´ z etapu prak-
tycznego egzaminu kwalifikacyjnego;

14) ocen´ koƒcowà z egzaminu kwalifikacyjnego;

15) piecz´ç i podpis przewodniczàcego komisji egza-
minacyjnej;

16) podpisy pozosta∏ych cz∏onków komisji egzamina-
cyjnej.

3. W przypadku egzaminu kwalifikacyjnego na ty-
tu∏ zawodowy mistrza protokó∏ zawiera równie˝ oceny
z pisemnej i ustnej cz´Êci etapu teoretycznego oraz
uzyskanà ocen´ ogólnà z tego etapu. 

4. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej sporzà-
dza sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminów
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kwalifikacyjnych w danym roku szkolnym i przekazuje
je kuratorowi oÊwiaty do dnia 15 wrzeÊnia nast´pne-
go roku szkolnego.

§ 42. 1. Osoba przyst´pujàca do egzaminu kwalifi-
kacyjnego wnosi op∏at´ za przeprowadzenie egzami-
nu kwalifikacyjnego na rachunek wskazany przez dy-
rektora szko∏y lub placówki. 

2. WysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi:

1) za egzamin kwalifikacyjny na tytu∏ zawodowy —
20 % podstawy, o której mowa w art. 68c ust. 2
pkt 5 ustawy, zwanej dalej „podstawà”;

2) za egzamin kwalifikacyjny na tytu∏ mistrza —
30 % podstawy. 

3. Na wniosek osoby przyst´pujàcej do egzaminu
kwalifikacyjnego dyrektor szko∏y lub placówki, w po-
rozumieniu z przewodniczàcym komisji egzaminacyj-
nej, mo˝e zwolniç t´ osob´ z ca∏oÊci lub cz´Êci op∏aty,
o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy:

1) jest ona bezrobotna i nie pobiera zasi∏ku dla bezro-
botnych, o którym mowa w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001,
z póên. zm.3)), lub

2) dochód na osob´ samotnie gospodarujàcà lub na
osob´ w rodzinie nie jest wi´kszy ni˝ kwoty, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593, z póên. zm.4)), lub

3) zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek loso-
wy i pobranie op∏aty stanowi∏oby dla osoby zdajà-
cej nadmierne obcià˝enie.

4. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, od chwili do-
puszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego nie podlega
zwrotowi, z zastrze˝eniem ust. 6.

5. Osoby, o których mowa w § 38 ust. 1 i 3, mogà
przystàpiç do egzaminu poprawkowego albo kontynu-
owaç egzamin kwalifikacyjny w najbli˝szym terminie
w ramach op∏aty, o której mowa w ust. 1. 

6. Osoba, o której mowa w § 38 ust. 4, mo˝e przy-
stàpiç do egzaminu kwalifikacyjnego w najbli˝szym
terminie w ramach op∏aty, o której mowa w ust. 1.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczàcy komi-
sji egzaminacyjnej mo˝e dokonaç zwrotu wniesionej
op∏aty.

§ 43. 1. Przewodniczàcy i cz∏onkowie komisji egza-
minacyjnej otrzymujà wynagrodzenie za udzia∏
w przeprowadzonym egzaminie kwalifikacyjnym. 

2. WysokoÊç wynagrodzenia za jednego zdajàcego
egzamin kwalifikacyjny nie mo˝e przekroczyç: 

1) na egzaminie kwalifikacyjnym na tytu∏ zawodowy,
dla: 

a) przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej —
4 % podstawy, 

b) cz∏onka komisji — 3 % podstawy; 

2) na egzaminie kwalifikacyjnym na tytu∏ mistrza, dla: 

a) przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej —
5 % podstawy, 

b) cz∏onka komisji — 4 % podstawy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, okre-
Êla:

1) organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ — dla prze-
wodniczàcego komisji, je˝eli jest nim dyrektor
szko∏y lub placówki;

2) dyrektor szko∏y lub placówki — dla przewodniczà-
cego, je˝eli nie jest nim dyrektor szko∏y lub pla-
cówki, oraz dla cz∏onka komisji.

4. W roku kalendarzowym suma wynagrodzeƒ
przewodniczàcego i cz∏onków komisji egzaminacyjnej,
wraz ze sk∏adkami od nich naliczanymi, oraz wydat-
ków na organizacj´ egzaminu kwalifikacyjnego nie
mo˝e przekroczyç sumy op∏at wniesionych przez oso-
by przyst´pujàce do egzaminu kwalifikacyjnego. 

§ 44. 1. Osobie, która zda∏a egzamin kwalifikacyjny
na tytu∏ zawodowy, komisja egzaminacyjna wydaje
Êwiadectwo uzyskania tytu∏u zawodowego. 

2. Osobie, która zda∏a egzamin kwalifikacyjny na
tytu∏ mistrza, komisja egzaminacyjna wydaje dyplom
uzyskania tytu∏u mistrza.

§ 45. 1. Âwiadectwo uzyskania tytu∏u zawodowego
drukuje si´ na bia∏ym papierze pokrytym siatkà ozdob-
nà — giloszem (poddrukiem), w kolorze zielonym.
Pierwsza strona Êwiadectwa jest zdobiona giloszem
z literami RP, a druga strona — giloszem bez tych liter. 

2. Dyplom uzyskania tytu∏u mistrza drukuje si´ na
bia∏ym papierze pokrytym siatkà ozdobnà — giloszem
(poddrukiem), w kolorze ˝ó∏tym. Pierwsza strona dy-
plomu jest zdobiona giloszem z literami RP, a druga
strona — giloszem bez tych liter. 

3. Dla Êwiadectwa uzyskania tytu∏u zawodowego
i dyplomu uzyskania tytu∏u mistrza ustala si´ format
A4 (210 mm x 297 mm). 

4. Wzory Êwiadectwa uzyskania tytu∏u zawodowe-
go i dyplomu uzyskania tytu∏u mistrza okreÊlajà za-
∏àczniki nr 4 i 5 do rozporzàdzenia. 
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Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.



5. Âwiadectwo uzyskania tytu∏u zawodowego i dy-
plom uzyskania tytu∏u mistrza opatruje si´ w miej-
scach wskazanych w ich wzorach piecz´cià urz´dowà
szko∏y lub placówki, przy której zosta∏a powo∏ana ko-
misja egzaminacyjna, o Êrednicy 36 mm, oraz w miej-
scach przeznaczonych na umieszczenie fotografii pie-
cz´cià urz´dowà o Êrednicy 20 mm.

6. Âwiadectwo i dyplom, o których mowa w ust. 5,
wydawane przez komisje egzaminacyjne powo∏ane
przy placówkach nieposiadajàcych prawa u˝ywania
piecz´ci urz´dowej, sà rejestrowane oraz opatrywane
piecz´ciami urz´dowymi przez kuratora oÊwiaty, który
powo∏a∏ danà komisj´ egzaminacyjnà.

7. W Êwiadectwie uzyskania tytu∏u zawodowego
lub dyplomie uzyskania tytu∏u mistrza w miejscu prze-
znaczonym na wpisanie numeru wpisuje si´ numer
ewidencyjny, pod którym osoba przyst´pujàca do eg-
zaminu kwalifikacyjnego jest wpisana w ksi´dze ewi-
dencji, o której mowa w § 46 ust. 1. 

8. Âwiadectwo uzyskania tytu∏u zawodowego i dy-
plom uzyskania tytu∏u mistrza podpisuje przewodni-
czàcy komisji egzaminacyjnej. 

§ 46. 1. Komisja egzaminacyjna prowadzi odr´bne
ksi´gi ewidencji osób, które przystàpi∏y do egzaminu
kwalifikacyjnego na tytu∏ zawodowy, oraz osób, które
przystàpi∏y do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏ mi-
strza.

2. Ksi´gi ewidencji zawierajà: numer ewidencyjny,
imi´ (imiona) i nazwisko, miejsce i dat´ urodzenia, ad-
res zamieszkania osoby, która przystàpi∏a do egzami-
nu kwalifikacyjnego na tytu∏ zawodowy lub tytu∏ mi-
strza, dat´ egzaminu kwalifikacyjnego, nazw´ zawodu
i symbol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego.

§ 47. 1. Druki Êwiadectw uzyskania tytu∏u zawodo-
wego i dyplomów uzyskania tytu∏u mistrza sà drukami
Êcis∏ego zarachowania. 

2. Komisja egzaminacyjna prowadzi odr´bne reje-
stry wydanych Êwiadectw uzyskania tytu∏u zawodo-
wego i dyplomów uzyskania tytu∏u mistrza. 

3. Rejestry zawierajà: liczb´ porzàdkowà, numer
ewidencyjny, imi´ (imiona) i nazwisko, miejsce i dat´
urodzenia osoby, która otrzyma∏a Êwiadectwo uzyska-
nia tytu∏u zawodowego albo dyplom uzyskania tytu∏u
mistrza, nazw´ i symbol cyfrowy zawodu oraz dat´
i podpis potwierdzajàcy odbiór Êwiadectwa lub dyplo-
mu.

§ 48. Dokumenty, o których mowa w § 41 ust. 1,
§ 46 ust. 1 i § 47 ust. 2, sà przechowywane przez szko-
∏´ lub placówk´, przy której powo∏ano komisj´ egza-
minacyjnà. 

§ 49. 1. Kurator oÊwiaty, co najmniej raz w roku,
kontroluje dzia∏alnoÊç komisji egzaminacyjnej, powia-
damiajàc o tym przewodniczàcego komisji egzamina-
cyjnej oraz dyrektora szko∏y lub placówki, przy których
powo∏ano komisj´ egzaminacyjnà. Kontrol´ przepro-
wadzajà osoby upowa˝nione przez kuratora oÊwiaty.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach protokó∏, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe osób,
które przeprowadzi∏y kontrol´;

2) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

3) nazw´ i adres szko∏y lub placówki, przy których zo-
sta∏a powo∏ana komisja egzaminacyjna; 

4) imi´ i nazwisko przewodniczàcego komisji egzami-
nacyjnej;

5) opis stanu faktycznego;

6) zg∏oszone uwagi i wnioski wynikajàce z przepro-
wadzonej kontroli; 

7) dat´ i miejsce sporzàdzenia protoko∏u, podpisy
osób, które przeprowadzi∏y kontrol´, oraz podpis
przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w dzia∏aniu komisji egzaminacyjnej kurator oÊwiaty
poleca komisji egzaminacyjnej usuni´cie nieprawid∏o-
woÊci w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni˝
14 dni od dnia otrzymania polecenia. 

4. Je˝eli komisja egzaminacyjna w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 3, nie usunie nieprawid∏owoÊci, ku-
rator oÊwiaty odwo∏uje komisj´ egzaminacyjnà i wy-
znacza innà komisj´ egzaminacyjnà, przed którà oso-
by zdajàce egzamin kwalifikacyjny dokoƒczà zdawanie
tego egzaminu. Przewodniczàcy odwo∏anej komisji
egzaminacyjnej przekazuje niezw∏ocznie kuratorowi
oÊwiaty ca∏oÊç dokumentacji dotyczàcej dzia∏alnoÊci
komisji.

5. Kurator oÊwiaty niezw∏ocznie informuje dyrek-
tora szko∏y lub placówki, przy których zosta∏a powo∏a-
na komisja egzaminacyjna, o stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊciach w dzia∏aniu komisji egzaminacyjnej lub
odwo∏aniu tej komisji. 

§ 50. Tytu∏y robotnika wykwalifikowanego lub mi-
strza uzyskane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów oraz czeladnika lub mistrza uzyskane w wyniku
zdania egzaminu przed komisjà egzaminacyjnà izby
rzemieÊlniczej sà równorz´dne z tytu∏ami zawodowy-
mi okreÊlonymi w § 21.

§ 51. 1. Kurator oÊwiaty, w porozumieniu z dyrek-
torem szko∏y lub placówki, przy której w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia dzia∏a komisja egzaminacyjna,
w terminie 3 miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia dostosuje warunki i tryb dzia∏ania tej komisji do
wymogów wynikajàcych z rozporzàdzenia.

2. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia rozpocz´∏y zdawanie egzaminu na tytu∏ wy-
kwalifikowanego robotnika w zawodzie albo na tytu∏
mistrza w zawodzie lub z∏o˝y∏y do komisji egzamina-
cyjnej podanie o dopuszczenie do egzaminu, przyst´-
pujà do egzaminu na tytu∏ wykwalifikowanego robot-
nika w zawodzie albo na tytu∏ mistrza w zawodzie na
dotychczasowych zasadach.
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3. Komisje egzaminacyjne, które w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia funkcjonujà przy pracodaw-
cach, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia przeka˝à w∏aÊciwemu kuratorowi oÊwiaty
dokumentacj´ dotyczàcà przeprowadzonych egzami-
nów na tytu∏ wykwalifikowanego robotnika w zawo-
dzie albo na tytu∏ mistrza w zawodzie.

4. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia z∏o˝y∏y do komisji egzaminacyjnej funkcjo-
nujàcej przy pracodawcy podanie o dopuszczenie do
egzaminu na tytu∏ wykwalifikowanego robotnika w za-
wodzie albo na tytu∏ mistrza w zawodzie, przyst´pujà
do egzaminu na dotychczasowych zasadach przed ko-
misjà egzaminacyjnà wskazanà przez kuratora oÊwia-
ty. 

5. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia uzyska∏y tytu∏ wykwalifikowanego robotnika
w zawodzie, w którym kszta∏cenie, zgodnie z rozporzà-
dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r.  w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 63, poz. 571), zo-

sta∏o przeniesione do szko∏y ponadgimnazjalnej, któ-
rej ukoƒczenie umo˝liwia uzyskanie wykszta∏cenia
Êredniego, mogà ubiegaç si´ o dopuszczenie do egza-
minu na tytu∏ mistrza w tym zawodzie do dnia
31 grudnia 2008 r.

6. Osoby, o których mowa w ust. 5, od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. mogà ubiegaç si´ o dopuszczenie do egza-
minu na tytu∏ mistrza wy∏àcznie w zawodzie wchodzà-
cym w zakres zawodu, w którym otrzyma∏y tytu∏ wy-
kwalifikowanego robotnika. 

§ 52. Tracà moc § 2, 8 i 12—25 oraz za∏àczniki do
rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 paêdziernika
1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i wykszta∏cenia ogólnego doro-
s∏ych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).

§ 53. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (poz. 216)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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