
Pomorska Izba Rzemieślnicza                                  
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2 

Nr rejestru w systemie:  ………………

                     Opłata      …………………

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

*wniosek należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami

   Nazwisko

   Imię (pierwsze)                                                                                 Imię (drugie)

   
   Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miejsce urodzenia

- -
   województwo

   
   Adres korespondencyjny kandydata:  ulica  / nr domu / nr lokalu

   Miejscowość

   kod pocztowy  Poczta
-

   tel. stacjonarny (+ kierunek)  tel. komórkowy
- - - - -

   adres e-mail  

   
   Zawód, którego ma dotyczyć egzamin

   
   Zakład, w którym ukończono naukę zawodu (dotyczy młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu) 
   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy 

   Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

   Adres: ulica  / nr domu / nr lokalu

   Miejscowość

   kod pocztowy  Poczta
-

   tel. stacjonarny (+ kierunek) tel. komórkowy
- - - - -

   Naukę zawodu przedłużono lub skrócono do dnia: ( dzień – miesiąc – rok)                L. dz.
- -

   

Inne zakłady, w których realizowano naukę zawodu (nauka przerwana)
   1)    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy 

   Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

  Adres: ulica /  nr domu / nr lokalu

   Miejscowość

   kod pocztowy  Poczta
-

Nr ewidencyjny PESEL kandydata do egzaminu



Osoba składająca wniosek ponosi odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia  z wszelkimi prawnymi konsekwencjami podania nieprawdziwych danych.

Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podanych przeze mnie powyżej.

(data) (podpis kandydata)
Wypełnia Izba
Na podstawie złożonych dokumentów Izba stwierdza, iż w/w osoba spełnia poniższy warunek dopuszczający do egzaminu czeladniczego (rozporządzenie MEN  w sprawie egz. czeladniczego, egz. 
mistrzowskiego oraz egz. sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje  egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1117, § 6):
 ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres 

zawodu, w którym zdaje egzamin;
 jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co

najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

(data) (czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek w cechu)

(data) (podpis pracownika Zespołu ds. Oświaty
Zawodowej i Szkoleń)

2)    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy

  Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

   Adres: ulica /  nr domu / nr lokalu

   Miejscowość

   kod pocztowy  Poczta
-

3)    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy 

  Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

   Adres: ulica /  nr domu / nr lokalu

   Miejscowość

   kod pocztowy  Poczta
-

Załączniki:
Młodociani pracownicy:
1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum  i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza

szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę 
3. Dowód wpłaty
4. Zdjęcie wymiaru legitymacyjnego

Kandydaci z wolnego naboru:
1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. 
2. Świadectwo ukończenia szkoły.
3. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych 
4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
5. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania
    zawodowego dorosłych.
6. Dowód wpłaty
5. Zdjęcie wymiaru legitymacyjnego

Dodatkowo wszyscy kandydaci składają: fotografię (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny) i oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska 
zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.

 Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
 Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe

dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:
BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001

UWAGA: W przypadku wycofania dokumentów złożonych na egzamin  potrącamy 50% stawki wniesionej!



INFORMACJA DOTYCZ � CA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWI � ZKU  Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU
CZELADNICZEGO/MISTRZOWSKIEGO/SPRAWDZAJ � CEGO*

Pomorska Izba Rzemie�lnicza Ma�ych i � rednich Przedsi �biorstw z siedzib �  w Gda �sku  (80-831) przy ul. Piwna 1/2,
wpisana przez S �d  Rejonowy Gda �sk  – Pó�noc  w Gda �sku,  VII Wydzia�  Gospodarczy Krajowego Rejestru S �dowego do
rejestru stowarzysze � ,  innych izb spo�ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak�adów opieki
zdrowotnej  Krajowego Rejestru S �dowego  pod nr  KRS:  0000045872,  NIP:  5830003823,  REGON: 00044672 (dalej
IZBA) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Mo�na  si �  z nami skontaktowa�  si �  w nast �puj � cy  sposób:
 telefonicznie pod numerem: 58 301 84 41
 e-mailowo:  biuro@pomorskaizba.com.pl
 pisemnie, przesy�aj �c  korespondencj �  na adres wskazany powy�ej.  

Wyznaczyli �my  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mo�na  skontaktowa�  si �  w nast �puj � cy
sposób: 

 telefonicznie pod numerem: 513 170 889
 e-mailowo: iodo@pomorskaizba.com.pl
 pisemnie, przesy�aj �c  korespondencj �  na adres wskazany powy�ej.  

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w naszych prawnie uzasadnionych interesach,  zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  f)
RODOi, którymi s �:  przeprowadzanie egzaminów zgodnie z ustaw�  o rzemio�le  oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona
roszcze �  zwi �zanych  z ubieganiem si �  przez Pani �/Pana  o dopuszczenie do egzaminu.  Dane osobowe mog�  by �  tak �e
przetwarzane  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  do  celów  wype�niania  przez  IZB �  obowi �zków  wynikaj �cych
z powszechnie obowi �zuj �cych  przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych mog �  by �  podmioty �wiadcz �ce  na rzecz IZBY us�ugi  pocztowe i kurierskie, IT, prawne
oraz podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych zgodnie z obowi�zuj �cym  prawem.

Dane  osobowe  b �dziemy  przechowywa�  do  czasu  przedawnienia  Pani/Pana  roszcze �  z  tytu�u  ubiegania  si �     o
dopuszczenie do egzaminu lub uczestnictwa w nim, a po tym okresie o ile wymaga �  tego b �d �  przepisy, którym podlega
IZBA. 

Ma  Pani/Pan  prawo: dost �pu  do  tre�ci  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  (poprawiania,  uzupe�niania),
ograniczenia ich przetwarzania lub usuni �cia. W celu skorzystania z powy�szych praw mo�na  si �  z nami skontaktowa�  si �
- dane kontaktowe jak wy�ej.  W przypadku uznania, � e  przetwarzanie danych osobowych narusza RODO mo�e  Pani/Pan
wnie� �  skarg �  do Prezesa Urz �du  Ochrony Danych Osobowych. 
 
Ponadto  przys�uguje  Pani/Panu  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  w  naszych  prawnie
uzasadnionych interesach.  Przyczyn�  sprzeciwu mo�e  by �  wy� � cznie  szczególna sytuacja.  Po otrzymaniu sprzeciwu
przestaniemy przetwarza�  dane, o ile nie b �dziemy w stanie wykaza�  nadrz �dnych podstaw przetwarzania lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze � .  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu mo�na  skontaktowa�  si �  z nami -
dane kontaktowe jak wy�ej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb �dne  do dopuszczenia do egzaminu. 

*niepotrzebne skre�li �



i Rozporz �dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwi �zku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przep�ywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE


	WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

