
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 
ul. Żółkiewskiego 18,  33-300 Nowy Sącz
tel. /18/ 443 66 69, /18/443 66 89
e-mail: biuro@izbarzem-ns.pl
www.izbarzem-ns.pl

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Kwotę zł …………………………..
przelano na konto Izby dnia ……………
wpłacono do kasy Izby nr KP…………..
z dnia ……………………………………….

*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.
- -

Inny zakład, w którym 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



Załączniki:

1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum  i zaświadczenia o ukończeniu turnusów  dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników.

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
3. Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu sporządzone lub potwierdzone przez Cech /Izbę/.
4. 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.
5. Fofografia /aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny /.
6. Dowód opłaty za egzamin dokonanej na poniżej podany rachunek bankowy lub wpłata do kasy Izby.

• Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
• Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu do

indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin: 43 8811 0006 0000 0000 5119 0001

Osoba składająca wniosek ponosi odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia  z wszelkimi prawnymi konsekwencjami podania nieprawdziwych danych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą  z dnia  22 marca 1989 r. o rzemiośle niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych obejmujących dane zawarte w powyższym wniosku przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. tak nie

Zostałam/em poinformowana/y, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo
ich poprawienia. tak nie

(data) (podpis kandydata)
_____________________________________________________________________________________________________________

Wypełnia Izba

Na podstawie złożonych dokumentów Izba stwierdza, iż w/w osoba spełnia warunek dopuszczenia do egzaminu czeladniczego (rozporządzenie MEN w sprawie    egzaminu
czeladniczego, egzaminu  mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz.
1117, § 6.1)

Decyzja Izby o dopuszczeniu do egzaminu:
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