
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
50-061 Wrocław, Pl. Solny 13
tel. 71 344 86 91

Nr akt: _________________________

                                                         WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Nr ewidencyjny PESEL kandydata do egzaminu

   Zawód, którego ma dotyczyć egzamin

*wniosek należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami

    Nazwisko

   Imię (pierwsze)                                                                                 Imię (drugie)                                                                                                          

   

   Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miejsce urodzenia

- -
   Obecne województwo miejsca urodzenia

   
   Adres korespondencyjny kandydata:  
   ulica  / nr domu / nr lokalu

   kod pocztowy  Miejscowość

-
   Gmina  tel. kontaktowy

   Seria i numer dowodu osobistego                                             / przez kogo wydany

   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. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.

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. Zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).   

Dodatkowo wszyscy kandydaci składają: fotografię (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny) , kserokopię dowodu osobistego i dowód opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej  przelewem na 
konto Izby lub w kasie Izby.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia. Osoba składająca wniosek ponosi odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia z wszelkimi prawnymi konsekwencjami podania 
nieprawdziwych danych

   
                            Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin: 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu uzyskiwania kwalifikacji rzemieślniczych zgodnie z ustawą 
         z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.
Zwracam się z prośbą o wydanie suplementu do świadectwa czeladniczego: 

X TAK
 NIE

 

(data) (podpis kandydata)

 Staż pracy /wypełnia Izba/                                                                                                               Opłata /wypełnia Izba/

od ………………………………..do ……………………………………………….  razem …………………………….             Opłata zł …………………………………………………………

od ………………………………..do ……………………………………………….  razem …………………………….              wpłacono nr kwitu/przelewu …………………………………..

od ………………………………..do ……………………………………………….  razem …………………………….              dnia ………………………………………………………………

 
                                                                                                                        Ogółem ………………………………………………….                                                              Podpis …………………………………………………….

Wniosek komórki oświatowej Izby Rzemieślniczej                                                                           Decyzja Izby Rzemieślniczej
dopuszczam /nie dopuszczam/ z powodu ………….. ……                                                                    dopuszczam /nie dopuszczam/ z powodu ………………………
…………………………………………………………… ……                                                                      ………………………………………………………………………

dnia………………………… r. ………………………… ……                                                                      dnia………………………… r. …………………………………….
              ( data )                                             (podpis)                                                                                                                                 (data)                                           (podpis)


