
RZEMIEŚLNICZE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W ŁODZI
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www.izbarzem.eu, email: irlodz@home.pl                   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

Proszę wybrać rodzaj kursu

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego  
Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego  
 W ZAWODZIE (wpisać zawód, w którym kandydat będzie zdawał egzamin)

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

DANE UCZESTNIKA KURSU

IMIĘ I NAZWISKO

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL

TELEFON 

E-MAIL 

ADRES (ulica, numer domu lub 
mieszkania)

MIASTO

KOD POCZTOWY

BRANŻA
(zaznacz właściwą)

 budowlano-drzewna
 elektroniczna i elektrotechniczna
 fryzjersko-kosmetyczna 
 meblowo-tapicerska
 metalowa 

 motoryzacyjna
 spożywcza
 włókienniczo-skórzana    
 rzemiosło artystyczne 
 inne

TAK    NIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), niniejszym wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w powyższym  zgłoszeniu  przez  Izbę  Rzemieślniczą  w  Łodzi,  ul.
Moniuszki 8 , 90-111 Łódź w celu przekazywania informacji na temat działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
Izbę. Zostałam/łem poinformowana/y, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo dostępu do
ich treści i poprawiania ich.

TAK    NIE Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  dotyczących  działań  edukacyjnych  i  promocyjnych  prowadzonych  przez  Izbę
Rzemieślniczą w  Łodzi listownie oraz drogą elektroniczną zgodnie  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204  z późn. zm. )

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

 Podpis uczestnika kursu

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ
faksem, e-mailem: fax: 42 632 37 76, irlodz@home.pl

Strona 1 z 3



RZEMIEŚLNICZE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W ŁODZI
ul. Moniuszki 8, 90-111 Łódź
www.izbarzem.eu, email: irlodz@home.pl                   

INFORMACJA DODATKOWA

UWAGA! Osoby  zainteresowane  wzięciem  udziału  w  kursie  muszą  spełniać  jeden  z  wymogów
rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  września  2012  r.  w  sprawie  egzaminu
czeladniczego,  egzaminu  mistrzowskiego  oraz  egzaminu  sprawdzającego,  przeprowadzanych  przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 poz. 1117). 

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  ukończyła  naukę  zawodu  u  rzemieślnika  jako  młodociany  pracownik  oraz  dokształcanie  teoretyczne
młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2) 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;

3) 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;

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres
wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5)  posiada świadectwo ukończenia  szkoły  ponadgimnazjalnej  albo dotychczasowej  szkoły  ponadpodstawowej,
prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej
półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7) 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.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz
tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego,
albo

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu
tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz
co  najmniej  sześcioletni  okres  wykonywania  zawodu,  w  którym  zdaje  egzamin,  w  ramach  samodzielnie
prowadzonej działalności gospodarczej;

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz
tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co
najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
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4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz
tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny
okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5)  posiada świadectwo ukończenia  szkoły  ponadgimnazjalnej  albo dotychczasowej  szkoły  ponadpodstawowej,
dających  wykształcenie  średnie  i  kształcących  w  zawodzie  wchodzącym  w  zakres  zawodu,  w  którym  zdaje
egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co
najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
po uzyskaniu tytułu zawodowego.

W CELU WERYFIKACJI SPEŁNIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW PROSIMY KANDYDATÓW 
NA KURS   O KONTAKT z Zespołem Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej   
Izby Rzemieślniczej w Łodzi, tel. 42 632 55 81, email: oswiata@irlodz.home.pl

ADRESACI KURSU: Kurs skierowany jest do osób, które posiadają przygotowanie zawodowe, wykonywały zawód 
i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

CZAS TRWANIA:  kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego - 30 godzin
kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego - 35 godzin

PROGRAM KURSU:

1. Rachunkowość zawodowa,
2. Dokumentacja działalności gospodarczej,
3. Rysunek zawodowy,
4. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. Podstawowe zasady ochrony środowiska,
6. Podstawowe przepisy prawa pracy,
7. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania 
przedsiębiorstwem,
8. Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania (dla kandydatów na mistrzów).

CENA KURSU: kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego – 500 zł
kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego – 600 zł

TERMIN: zostanie ustalony po zebraniu 10 osobowej grupy szkoleniowej

DANE DO WPŁATY:
(w tytule prosimy wpisać: imię, nazwisko i nazwę kursu):
Izba Rzemieślnicza w Łodzi, ul. Moniuszki 8, 90-111 Łódź

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Łódź: 31 8784 0003 0005 0010 0004 0401
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