
…………………………………………………. …………………………………, dnia ………………………..20………

       Nazwa i adres Pracodawcy

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/i ……………………………………………………………………………………………………..

ur. dnia …………………………………………………….. w …………………………………………………………………………………….

zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

odbywał/ła u Pracodawcy ………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                           (Nazwa i adres pracodawcy oraz NIP)

naukę zawodu rzemieślniczego  ….……………………………………………………………………………………………………..
(Nazwa zawodu i specjalność)

w okresie od dnia ………………………………………………………….. do dnia ……………………………………………………..

na podstawie umowy o …………………………………………………………………………….. zarejestrowanej w Cechu 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
(nazwa i adres Cechu)

nr rejestru umowy………………………………………… .  

Nadzór nad praktyczną nauką zawodu  sprawował/ła Pan/Pani …………………….…………………………….. 

posiadający/ca kwalifikacje zawodowe …………………………………………………………………………………..……. 

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

(Rodzaj kwalifikacji, data uzyskania, numer świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu)

Nauka została/ nie została* ukończona.

*niepotrzebne skreślić
    ………………………………………………………………………………

(Pieczęć i podpis Pracodawcy)
Wypełnia Cech:

CECH: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

potwierdza  zgodność  danych  zawartych  w  niniejszym  zaświadczeniu  oraz  stwierdza,  że  zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267,
z późn. zm.) 

Pracodawca spełnia następujące warunki:

1) wykonuje działalność gospodarczą jako przedsiębiorca,  o którym mowa w art.  2  ust.  1  i  6  ustawy
o rzemiośle;

2) posiada kwalifikacje zawodowe, o których mowa w  art. 3 ustawy o rzemiośle;
3) spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 5 ustawy o rzemiośle.

……………………………………………………              ……………………………………………
Dyrektor Cechu Starszy Cechu

………………………………………………………
Pieczęć cechu



Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle 
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.)

Art. 2 ust. 1, 4 i 6.
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 2019 r. poz. 505) 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.

(…)

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.

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 ust. 1 i 5  

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.

(…)

5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki
określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.


