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Projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 
 

EWR/AS/02/2016             Warszawa, 13 czerwca 2016 r. 

 
        Izba Rzemieślnicza 
        Wszystkie 
 
Szanowni Państwo,  
 
Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w 
rzemiośle”, którego celem jest optymalne dostosowanie egzaminów czeladniczych i 
mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
Poszukujemy członków Zespołów Autorskich, którzy wypracują pytania egzaminacyjne – dla 
branży spożywczej – na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. W skład 
Zespołów Autorskich wejdą Autorzy i Recenzenci, a do Państwa dyspozycji pozostawać będą 
także dwaj Ewaluatorzy-Metodycy.                                                             
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o naszej ofercie specjalistom – 
kandydatom na autorów i  recenzentów zadań egzaminacyjnych  w zawodach: 
- Cukiernik, 
- Wędliniarz 
- Kucharz  
Tematy zawodowe właściwe dla 3 Zespołów Autorskich w branży spożywczej to:  
a) technologia,  
b) maszynoznawstwo,  
c) materiałoznawstwo,  
d) rysunek zawodowy  
e) rachunkowość zawodowa  
f) zadania egz. na etap praktyczny egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
 
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w oparciu o poniższy formularz 
(Załącznik nr 1) i Regulamin – w terminie do 21 czerwca 2016 roku do godz. 15.00 na adres 
poczty elektronicznej walterska@zrp.pl lub tradycyjnej pod adresem: Związek Rzemiosła 
Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 
               Koordynator Projektu  
              „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” 
 

            /-/ Andrzej Stępnikowski 
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Pismo znak: EWR/02/AS/2016 
Zał. 1. Formularz aplikacji do Zespołu Autorskiego 
 

Lp. Stanowisko Członek Zespołu Autorskiego dla zadań egzaminacyjnych z branży 
spożywczej – proszę zaznaczyć symbolem „X” stanowisko, o które 
kandydat się ubiega (tylko jedna funkcja możliwa do wyboru): 
 

o AUTOR 

o RECENZENT 

o EWALUATOR-METODYK 

  

1. Organizator Związek Rzemiosła Polskiego 

2. Wymagania 
obowiązkowe 

1. Wykształcenie wyższe (proszę podać nazwę uczelni, nazwę kierunku 
specjalizacji, rok ukończenia) i/lub tytuł Mistrza w zawodzie 

2. Znajomość zagadnień w wybranym zawodzie i/lub doświadczenie 
we współpracy z komisjami egzaminacyjnymi  

3. Doświadczenie we współpracy z organizacjami rzemiosła (cechy, 
izby rzemieślnicze oraz Związek Rzemiosła Polskiego) 

4. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we 
wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz z zadań finansowanych  z innych źródeł (w 
tym umowa o pracę, umowy zlecenie, działalność gospodarcza, 
umowy o dzieło) nieprzekraczające 220 godzin. Proszę dodać 
średniomiesięczne zaangażowanie godzinowe w okresie ostatnich 3 
miesięcy.  Jednocześnie informujemy, iż podane dane będą 
weryfikowane podczas podpisywania umowy poprzez poproszenie 
Państwa o wypełnienie „ewidencji wstępnej zaangażowania 
godzinowego” obejmującej zatrudnienie ze wskazaniem miejsca 
pracy, formy zatrudnienia oraz zaangażowania godzinowego 

3. Kryteria oceny 
rankingowej 

1. Posiada wykształcenie wyższe i / lub tytuł Mistrza w wytypowanym 
zawodzie (cukiernik, wędliniarz, kucharz) lub w zawodzie 
pokrewnym (piekarz, rzeźnik-wędliniarz, kucharz małej 
gastronomii) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydat spełnia kryterium – posiada wykształcenie wyższe  
i tytuł zawodowy Mistrza w jednym z zawodów pokrewnych 
2 pkt – kandydat spełnia kryterium i posiada wykształcenie wyższe 
– kierunkowe w danym obszarze i/lub tytuł mistrza w zawodzie 
cukiernik, wędliniarz lub kucharz. 
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2. Udokumentowane osiągnięcia (jako załącznik) w zawodzie, którego 

dotyczy opracowanie zadań  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydat spełnia kryterium osiągnięć w danym obszarze 
tematycznym 
2 pkt – kandydat posiada wybitne osiągnięcia w danym obszarze 
lub wykazuje ponadprzeciętną aktywność  w danym temacie  
 

3. Udział w pracach zespołów tworzących zadania egzaminacyjne lub 
w obszarze współpracy z komisjami egzaminacyjnymi  
(proszę podać nazwę instytucji i zakres współpracy) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium 
2 pkt – kandydat spełnia kryterium 

 
4. Posiada doświadczenie w udziale w różnych formach współpracy na 

odległość, m.in..: webcastach i webinarach (np.: Click-meeting) lub 
na platformach służących usprawnieniu komunikacji (np.: Moodle). 
Proszę wskazać narzędzie, które Państwo stosowali w 
dotychczasowej pracy  i  przy jakiej okazji: 
……………………………………................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydat spełnia kryterium w zakresie stosowania narzędzi 
do współpracy na odległość 

 
5. Doświadczenie we współpracy z organizacjami rzemiosła 

(znajomość specyfiki tytułów zawodowych i zawartości standardów 
wymagań egzaminacyjnych czeladnika i mistrza w rzemiośle). 
Proszę wpisać nazwę organizacji rzemiosła, z którą Państwo 
współpracujecie…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydat spełnia kryterium 

 Wymagania 1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania 
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dodatkowe oświadczenia w postaci protokołu o faktycznej liczbie godzin, 
którą przeznaczyli na realizację umowy zlecenia/ dzieła w 
ujęciu miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna 
liczba godzin zadań realizowanych w ramach wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych 
źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z ZRP 
nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie 
wykonawca poświadcza, że obciążenie zawodowe nie 
wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu     

 Zakres zadań 
na stanowisku 
pracy 

1. Autorzy ZAs i Ewaluatorzy-Metodycy - udział w szkoleniu 
metodologicznym w dniach 30.06.2016-01.07.2016 

2. Recenzenci – udział w szkoleniu metodologicznym w okresie 
wrzesień/październik 2016 

3. Udział w pracach Zespołu Autorskiego wypracowującego 
zadania egzaminacyjne na potrzeby egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich, w tym w konsultacjach na odległość, tj. 
telefonicznych, w postaci webcastów i innych formach. 
Autorzy mają do wykazania 100 godzin, Recenzenci 40 godzin 
a Ewaluator-Metodyk 60 godzin. 

4. Wytypowani Autorzy mogą wziąć udział także w spotkaniu 
wartościującym 

 Warunki 
zatrudnienia 

1. Umowa o dzieło w przypadku autorów 
2. Umowa zlecenie w przypadku recenzentów i Ewaluatora-

Metodyka 
3. Okres trwania dla Autorów i Ewaluatora-Metodyka od 29 

czerwca 2016 do 30 stycznia 2017 
4. Okres trwania dla Recenzenta: 01.10.2016 – 28.02.2017 
5. Wysokość wynagrodzenia: 

a) Autorzy – 5.000 zł brutto za realizację dzieła 
b) Recenzenci – 2.500 zł brutto za realizację zlecenia 
c) Ewaluator-Metodyk – 3.000 zł brutto za realizację zlecenia 
 

 Procedura 
rekrutacyjna 

1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń 
wskazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do 
dnia 21.06.2016 godz. 15.00. Miejsce i termin nadsyłania 
aplikacji Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 
Warszawa, adres email: walterska@zrp.pl 

2. Oferty nadesłane po wskazanym terminie, nie będą 
rozpatrywane 

3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:  
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- złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w 
terminie 
4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów 

rekrutacji decydują kryteria merytoryczne  
- spełnienie Wymagań obowiązkowych 
- liczba punktów, które uzyska kandydat na podstawie 
Kryteriów oceny rankingowej  

 Wymagane 
dokumenty i 
oświadczenia 

1. Nota biograficzna (maks. 2 strony) – wraz z ujęciem 
wykształcenia i osiągnięć zawodowych w danym obszarze 
tematycznym 

2. Doświadczenie w obszarze tworzenia zadań egzaminacyjnych 
lub w komisjach egzaminacyjnych 

3. Doświadczenie we współpracy z organizacjami rzemiosła  

 Termin 
nadsyłania 
aplikacji 

21 czerwca 2016 do godziny 15.00 

 Miejsce i 
sposób 
składania 
aplikacji 

Przesłanie aplikacji (skan z podpisem) w wersji elektronicznej na 
adres: walterska@zrp.pl lub 
Pocztą tradycyjną na adres: Związek Rzemiosła Polskiego, ul. 
Miodowa 14, 00-246 Warszawa 

 Dopisek/ 
numer 
referencyjny 

EWR/ZAs/2016 

 Osoba do 
kontaktu 

Monika Walterska – specjalista ds. zadań egzaminacyjnych w 
rzemiośle 
Email: walterska@zrp.pl 
Telefon: 022 50 44 279 
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