
       Osobie, która zdała egzamin czeladniczy, izba rzemieślnicza w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

złożenia egzaminu wydaje świadectwo czeladnicze. 

 Osobie, która zdała egzamin mistrzowski, izba rzemieślnicza w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

złożenia egzaminu wydaje dyplom mistrzowski. 

 Świadectwo czeladnicze drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem 

(poddrukiem) w kolorze zielonym. Pierwsza strona świadectwa czeladniczego jest zdobiona giloszem 

z literami RP oraz z logo rzemiosła, druga strona jest zdobiona giloszem bez tych liter i bez logo 

rzemiosła. 

 Dyplom mistrzowski drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem 

(poddrukiem) w kolorze ciemnoczerwonym. Pierwsza strona dyplomu mistrzowskiego jest zdobiona 

giloszem z literami RP oraz z logo rzemiosła, druga strona jest zdobiona giloszem bez tych liter i bez 

logo rzemiosła. 

Świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski mają format A4. 

  

Wzór świadectwa czeladniczego 

 



 
wzór dyplomu mistrzowskiego 

 

 Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski opatruje się w miejscach oznaczonych we 

wzorach druków pieczęcią urzędową izby rzemieślniczej, przy której została powołana komisja, o 

średnicy 36 mm, a w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii – pieczęcią urzędową o 

średnicy 20 mm. 

Na życzenie Izba wydaje również dyplomy mistrzowskie ozdobne formatu A3 oraz świadectwa 

czeladnicze ozdobne formatu A4: 

 

 



 

 

 



Osobie,  która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, izba 

rzemieślnicza wydaje suplement do świadectwa czeladniczego (Europass) albo suplement do 

dyplomu mistrzowskiego (Europass), sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji 

absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym 

zawodzie, opisu kształcenia w danym zawodzie określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego 

przez Związek Rzemiosła Polskiego. 

Na suplemencie wpisuje się numer świadectwa czeladniczego albo dyplomu 

mistrzowskiego, imię (imiona) i nazwisko posiadacza świadectwa czeladniczego albo 

dyplomu mistrzowskiego, nazwę świadectwa czeladniczego albo dyplomu mistrzowskiego, a 

w przypadku gdy suplement jest wydawany w języku obcym – także nazwę świadectwa 

czeladniczego albo dyplomu mistrzowskiego w tłumaczeniu, profil umiejętności i 

kompetencji, zawody dostępne dla posiadacza świadectwa czeladniczego albo dyplomu 

mistrzowskiego, podstawę wydania świadectwa czeladniczego albo dyplomu mistrzowskiego, 

a także zamieszcza się opis przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem świadectwa 

czeladniczego albo dyplomu mistrzowskiego. 

Na suplemencie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu przebiegu 

kształcenia zakończonego uzyskaniem czeladniczego albo dyplomu mistrzowskiego, podaje 

się informacje o odbytym przez posiadacza świadectwa czeladniczego albo dyplomu 

mistrzowskiego kształceniu zawodowym, będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu 

czeladniczego albo egzaminu mistrzowskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


