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Sprawdź  
szczegóły oferty 

Przyjdź i zdaj egzamin! 
 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  

wraz z Stowarzyszeniem „Parkieciarze Polscy”  

serdecznie zapraszają do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych  

i uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego  

cenionego w kraju i za granicą! 
 

Termin egzaminu zostanie wyznaczony  

po odbyciu się kursu przygotowującego do egzaminu.  

Opłata za egzamin czeladniczy  

510 PLN 

Opłata za egzamin mistrzowski  

1080 PLN 
 

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  

w Poznaniu wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie wymagań w terminie do 22 października 2014 r. 
 

 

Dla zainteresowanych: 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie przygotowującym do części pisemnej egzaminu, który  

odbędzie się w dniu 26 października 2014 r.  

 

CENY KURSÓW: 

Przygotowanie do egzaminu czeladniczego: 

249 PLN 

Przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego: 

299 PLN 

 

Zapisz się już dziś   



Ucz się z najlepszymi i zdobądź tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie  

parkieciarz w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu! 

Egzamin skierowany jest do osób, które posiadają przygotowanie zawodowe, wykonywały 

zawód i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r.  

w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzające-

go przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik 

Ustaw z 2012 r., pozycja 1117). 
 

Do egzaminu czeladniczego Izba 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. 
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Do egzaminu mistrzowskiego Izba  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: 

 co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,             

po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo 

 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 szko-

ły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący  

w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres  

wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 

4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szko-

ły 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. 
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Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego: 

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego; 

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny); 

3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej w wysokości 510 PLN z podaniem  

imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek 

bankowy: 

PKO BP S.A. I O/ Poznań 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699 

4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. 

5. Świadectwo ukończenia szkoły. 

 

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego:  

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego; 

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny); 

3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze); 

4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu; 

5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo  

dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 

6. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej  w wysokości 1080 PLN z podaniem 

imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek 

bankowy: 

PKO BP S.A. I O/ Poznań 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699 

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu można pobrać ze strony 

www.irpoznan.com.pl  

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć do Wielkopolskiej Izby  

Rzemieślniczej w Poznaniu wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz  

z niezbędnymi załącznikami do 22 października 2014 r. Wszystkie załączniki należy 

przedstawić w oryginałach wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez  

WIR w Poznaniu lub cech.  

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
61-874 Poznań, al. Niepodległości 2,  

tel. (61) 859 35 81 
e-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl 

www.irpoznan.com.pl 



DLA ZAINTERESOWANYCH: 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie przygotowującym do części pisemnej 

egzaminu, który odbędzie się w dniu 26 października 2014 r.  

 

PROGRAM KURSU: 

Etap teoretyczny obejmuje zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie:  

 rachunkowość zawodowa,   

 rysunek zawodowy,  

 dokumentacja działalności gospodarczej,  

 podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,   

 podstawowe przepisy prawa pracy,  

 podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności  gospodarczej  

i zarządzania przedsiębiorstwem.   

 

Dodatkowo w przypadku egzaminu mistrzowskiego: 

 podstawy psychologii i pedagogiki,  

 metodyka nauczania. 

 

Trenerzy:  Doświadczeni i wykwalifikowani szkoleniowcy łączący wiedzę teoretyczną   

i praktyczną   

Termin zajęć:  26 października 2014 r (niedziela) w godz. 9:00-17:00   

Miejsce zajęć:  Szkoła Wizażu & Stylizacji Anity Folaron, ul. Poznańska 111, Poznań- Skórzewo  

 

CENY KURSÓW: 

Przygotowanie do egzaminu czeladniczego: 

249 PLN 

Przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego: 

299 PLN 
 

Cena kursu obejmuje komplet materiałów oraz zaświadczenie ukończenia kursu. 
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61-654 Poznań, ul. Winiarska 1,  
tel. 695 928 649 

e-mail: biuro@parkieciarzepolscy.com.pl   
www.parkieciarzepolscy.com.pl 

mailto:biuro@parkieciarzepolscy.com.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU W ZAWODZIE  
PARKIECIARZ 

DANE UCZESTNIKA KURSU 

IMIĘ I NAZWISKO   

DATA URODZENIA   

TELEFON   

E-MAIL   

ADRES (ul, nr domu/mieszkania) 
  

MIASTO   

KOD POCZTOWY   

WYBIERZ KURS (zaznacz krzyżykiem) 

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego  

Kurs przygotowujący do egzaminu  mistrzowskiego  

TERMIN KURSU 26 października 2014 r.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w powyższym zgłoszeniu przez WIR 
w Poznaniu, al. Niepodległości 2 w celu przekazywania informacji na temat realizowanych przez Izbę wraz  
z partnerami szkoleń. Zostałam/łem poinformowana/y, że podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne 
oraz przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich poprawiania. 
 

             ………………………………………………….. 

    Podpis uczestnika kursu 

WYPEŁNIONY FORMULARZ WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY 
NALEŻY PRZESŁAĆ  

faxem, e-mailem lub pocztą na adres: 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
61-874 Poznań, al. Niepodległości 2 

Fax.: 61 852 13 16 
E-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl 

www.irpoznan.com.pl 
 

Dane do wpłat (w tytule prosimy wpisać: nazwa kursu, imię, nazwisko i termin kursu): 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 
BZ WBK SA 3 W Poznaniu 75 1090 1359 0000 0000 3501 8443 



61-874 Poznań, al. Niepodległości 2 
tel.: 61 859 35 22, fax.: 61 852 13 16 

E-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl 
www.irpoznan.com.pl 


