
 
Egzamin czeladniczy -  kandydat młodociany, ukończył naukę zawodu             
                                                    absolwent BS I  
 
       Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z następującymi załącznikami: 
 

 - kopia świadectwa ukończenia szkoły  
 - kopia umowy o pracę w  celu przygotowania zawodowego (również z   
   poprzednich zakładów pracy + świadectwa pracy) 
 - zaświadczenie od pracodawcy o ukończeniu nauki zawodu   
 - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny  
 - opłata egzaminacyjna (opłaca pracodawca) 
 
 

Egzamin czeladniczy - kandydat młodociany, ukończył nauke zawodu u   
                                           rzemieślnika w formie pozaszkolnej 
 
       Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z następującymi załącznikami: 
 

 - kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu w formie pozaszkolnej  
 - kopia umowy o pracę w  celu przygotowania zawodowego (również z   
   poprzednich zakładów pracy + świadectwa pracy) 
 - zaświadczenie od pracodawcy o ukończeniu nauki zawodu   
 - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny  
 - opłata egzaminacyjna (opłaca pracodawca) 

 
 
Egzamin czeladniczy- kandydat dorosły ukończył kształcenie ustawiczne w                     
                                                    formie pozaszkolnej 
 
Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z następującymi załącznikami: 
 

 - kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu   
 - kopia świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub szkoła   
   podstawowa) 
 - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny  
 - opłata egzaminacyjna  

 
 
Egzamin czeladniczy- kandydat dorosły ze stażem pracy 
 
Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z następującymi załącznikami: 
 

 - zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzyletni okres wykonywania   
   zawodu, w którym zdaje egzamin  
 - kopia świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub szkoła   
   podstawowa) 
 - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny  
 - opłata egzaminacyjna  

 
 
 
 
 
 
 



 
Egzamin czeladniczy - kandydat dorosły posiadający zaświadczenie o zdaniu 
egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w 
zawodzie 
 
Wniosek do egzaminu czeladniczego wraz z następującymi załącznikami: 
 

 - zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo   
   potwierdzające kwalifikację w zawodzie   
-  zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres wykonywania zawodu,    
   w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu   
   sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. 
 - kopia świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub szkoła   
   podstawowa) 
 - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny  
 - opłata egzaminacyjna  

 
 
 
Egzamin mistrzowski - kandydat posiadający świadectwo czeladnicze lub  
                                                   równorzędne 
 
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego wraz z następującymi załącznikami: 
 

   -   kopia  świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły   
  ponadpodstawowej 

   -   kopia świadectwa czeladniczego lub  tytułu równorzędnego w zawodzie, w   
  którym zdaje egzamin, 

      -   dokument potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy (świadectwo   pracy,     
  zaświadczenie od pracodawcy), w którym zdaje egzamin  

      -   albo co najmniej sześcioletni staż pracy zawodzie, w którym zdaje egzamin,     
  łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego 

      -   fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny 
      -   opłata egzaminacyjna  
 
 
 
Egzamin mistrzowski- kandydat prowadzący działalność gospodarczą 
 
  Wniosek do egzaminu mistrzowskiego wraz z następującymi załącznikami: 
 

- kopia  świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły 
ponadpodstawowej 

- co najmniej sześcioletni okres prowadzenia samodzielnie działalności 
gospodarczej; 

      - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny 
      - opłata egzaminacyjna  
       
 
 
Egzamin mistrzowski - kandydat posiadający świadectwo czeladnicze lub 
równorzędne ale w zawodzie „pokrewnym” 
 
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego wraz z następującymi załącznikami: 
 



   - kopia  świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły 
ponadpodstawowej 

   - kopia świadectwa czeladniczego lub  tytułu równorzędnego w zawodzie  w  
„pokrewnym” 

      - dokument potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy (świadectwo   pracy, 
zaświadczenie od pracodawcy) w zawodzie, w którym zdaje egzamin 

      - fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny 
      - opłata egzaminacyjna  
       
 
 
Egzamin mistrzowski- kandydat posiadający dyplom mistrzowski ale w 
zawodzie „pokrewnym 
 
  Wniosek do egzaminu mistrzowskiego wraz z następującymi załącznikami: 
 
    -   kopia  świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły     

ponadpodstawowej 
 -   kopia dyplomu mistrzowskiego w zawodzie  w  „pokrewnym” 

    -   dokument potwierdzający co najmniej roczny staż   pracy w zawodzie, w którym   
zdaje egzamin 

    -   fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny 
    -   opłata egzaminacyjna  
 
 
  Egzamin mistrzowski - kandydat absolwent szkoły średniej     posiadający 

tytuł zawodowy w zawodzie „pokrewnym 
 
   Wniosek do egzaminu mistrzowskiego wraz z następującymi załącznikami: 
 
 
      - kopia  świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ośmioletniej 

szkoły ponadpodstawowej dającego wykształcenie średnie, w zawodzie” 
pokrewnym” 

   - kopia świadectwa czeladniczego lub  tytułu równorzędnego w zawodzie  w  
„pokrewnym”      

   -  dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy (świadectwo   pracy, 
zaświadczenie od pracodawcy) w zawodzie, w którym zdaje egzamin 

     -  fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny 
     -  opłata egzaminacyjna 
 
 
Egzamin mistrzowski - kandydat posiadający dyplom ukończenie wyższej 

uczelni na kierunku „pokrewnym” 
 
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego wraz z następującymi załącznikami: 
 
 
   -    kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej na kierunku „pokrewnym”    
   -    dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy  (świadectwo   pracy, 

zaświadczenie od pracodawcy)w zawodzie,  w  którym zdaje egzamin 
   -    fotografia podpisana czytelnie, format legitymacyjny 
   -    opłata egzaminacyjna  


