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Pan 
Dr n. pr. Marek Woch 
Radca Rzecznika 
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
ul. Wilcza 45 
00-679 Warszawa 

Szanowny Panie Radco, 

odpowiadając na pismo nr RMSP-325/2019/WPL Departament Strategii 
Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej 
uprzejmie informuje, że w dokumentach będących w naszej dyspozycji nie 
znajduje się odpowiedź na pismo Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług 
z kwietnia 2017 r. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że egzaminy kwalifikacyjne umożliwiające 
osobom dorosłym uzyskanie tytułów zawodowych i dyplomów mistrza 
w zawodzie w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, były przeprowadzane do dnia 31 grudnia 2012 r. 1 przez 
państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty 
do przeprowadzania tych egzaminów, na zasadach określonych w przepisach 
wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
na podstawie art. 68c2

• 

Od 1 września 2012 r.3 osoba dorosła, która ukończyła szkołę podstawową lub 
gimnazjum oraz co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie 
umieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnych, w którym wyodrębniono daną 
kwalifikację, może uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu 
eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, 
przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

1 z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 
2 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216). 
3 znowelizowany w 2011 r. art. 1 O ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 
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Warunki dopuszczenia tych osób do egzaminu eksternistycznego 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ww. ustawy4
• 

Osoby dorosłe mogą również przystąpić do egzaminów na tytuły czeladnika lub 

mistrza w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego lub w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, 

przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych5
.

Natomiast młodociani pracownicy, którzy zawarli umowę o pracę z pracodawcą 

w celu nauki zawodu, zdają egzaminy przeprowadzane przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty 

lub w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - przed komisjami 

egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych6
.

Ponadto uprzejmie informuję, że od roku szkolnego 2012/2013 nie jest 

prowadzone kształcenie w przywołanym w przedmiotowym piśmie zawodzie 

„kucharz małej gastronomii"7
, i nie są przeprowadzane egzaminy z zakresu 

tego zawodu. 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Bartosiak 
Zastępca Dyrektora 

Departament Strategii, Kwalifikacji i 
Kształcenia Zawodowego 
I - podpisany cyfrowo/ 

4 Dz. U. z 2015 r. poz.1149 
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 O stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89) 
6 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 z późn. zm.) 
7 Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7) - projekt nowego rozporządzenia w 
sprawie egzaminów eksternistycznych, które zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r., 
został skierowany do Komisji Prawniczej. 
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