
   

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany/a …………………………..…..…………………..……………......................................................  
(imię i nazwisko)  

 

uprawniony/a do reprezentowania podmiotu 

 

................................................................................................……………………………...............……………. 

................................................................................................……………………………...............……………. 

 
(nazwa i adres podmiotu)
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oświadczam 
 

że podmiot, który reprezentuję, jest pracodawcą *: 

1) będącym rzemieślnikiem
2
  

2) niebędącym rzemieślnikiem. 

 

W związku z powyższym oświadczam, że uczeń  …………………………………………………………………………… 

(wpisać imię i nazwisko ucznia-pracownika młodocianego) 

przystąpi do
3
 (właściwe zaznaczyć): 

� egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz 

egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (w przypadku 

młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem). Ponadto mam świadomość, że 

przystąpienie ucznia do ww. egzaminu jest obowiązkowe. Nie przystąpienie do egzaminu czeladniczego 

skutkuje brakiem możliwości ukończenia branżowej szkoły I stopnia i wiąże się z koniecznością powtarzania 

przez ucznia klasy III. Dlatego zobowiązuję się do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 

nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej 

szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego oraz dostarczenia do Branżowej 

Szkoły I Stopnia Nr 2 w Otwocku  zaświadczenia o przystąpieniu młodocianego do egzaminu czeladniczego;  

� egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z przepisami 

rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) (w przypadku 

młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem).
 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 

2021 poz. 2345).  
 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 

............................................    …………....................................................  
           (miejscowość i data)     (pieczęć i podpis składającego oświadczenie)  
 

 

1  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 7 

2
 Zgodnie  z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2159 ze zm.)  rzemieślnikiem jest 

osoba, o której mowa w ust. 1, który stanowi, że: 

Art. 2. 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek 

tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub 



2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli 

spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub 

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich 

wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub 

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 

lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub 

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 

średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub 

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego 

we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli 

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

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub 

7) spółkę, o której mowa w pkt 3–5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych 

kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem 

że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub 

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli 

działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego 

pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy 

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

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

1a. (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w 

wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków 

i fotografików. 

5. (uchylony) 

6. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 

pkt 3–7.  

Art. 3. 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są: 

1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź 

artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła; 

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi 

rzemiosła; 

4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego 

danemu rodzajowi rzemiosła. 
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Ukończenie szkoły  

Art. 44q. Ustawy o systemie oświaty 

1.Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawieart.44zb 

4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia –przystąpił ponadto do: 

a) egzaminu zawodowego –w przypadku ucznia, o którym mowa wart.44zzzustawy, 

b) egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. 

o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) –w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu 

przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. 

 

Art. 122. Prawo oświatowe  

1.Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada 

kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych; 

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem –

egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego 

rzemieślnikiem –egzamin zawodowy. 


