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Zał.  nr 2  pismo znak: EWR/JK-nabór_II/2019, z dnia 11.02.2019r.   

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (rekrutacja) 

na udział w szkoleniu przygotowującym kobiety  
do funkcji członkini komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej  

 

L
p. 

 
Dane 
KANDYDATKI   
 

 Imię i nazwisko  
 

Adres do 
korespondencji 

 
 

adres prowadzonej 
firmy 

 
 

e-mail  
 

Nr tel.  
 

1.  
Organizator 

 
Związek Rzemiosła Polskiego 
 

2.  
 
 
Wymagania  

 
Spełnianie warunków na członkinię komisji egzaminacyjnej określone w par.3  
rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 
sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 ze zm.);  

1. Spełnienie łącznie warunków określonych  w pkt.a) lub pkt.b) lub pkt.c): 
a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w 

zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w 
zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania 
zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w 
zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 

b) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, 
którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres 
tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania 
zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w 
zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika 

c) (sekretarze komisji) pracownik organizacji samorządu 
gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie 
średnie oraz co najmniej dwuletni staż pracy w organizacji 
samorządu gospodarczego rzemiosła. 

2. Członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji 
egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

3. Uzyskanie rekomendacji izby rzemieślniczej  na członka komisji 
egzaminacyjnej czeladniczej lub  mistrzowskiej ze wskazaniem zawodu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgiydknjvguyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgaytgnrzg4ys44dboaxdcmjsga4dgnjz
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3. Kryteria oceny 
rankingowej 

 
1. Posiada (podać dane dot.): 

wykształcenia …………………………………………………………………… 
kwalifikacji  ……………………………………………………………………... 
doświadczenie ………………………………………………………………….. 
zawód   …..……………………………………………………………………… 
 
Punktacja: 
 0 pkt – kandydatka nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydatka spełnia kryterium – posiada wykształcenie      
           ponadgimnazjalne i  tytuł zawodowy 
2 pkt – kandydatka spełnia kryterium i posiada wykształcenie wyższe  

 
2. Posiada przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w par.3 pkt. pkt.6  

w/w rozporządzenia MEN – podać rodzaj,  numer i roku uzyskania 
dokumentu; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Punktacja: 
0 pkt – kandydatka nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydatka spełnia kryterium  przygotowania pedagogicznego 

 

3. Uzyskała rekomendacje na członkinię komisji egzaminacyjnej – podać 
datę pisma i nazwę Izby Rzemieślniczej (rekomendacja w załączniku) 
…………………………………………………………………………………… 
Punktacja: 
 0 pkt – kandydata nie spełnia kryterium 
1 pkt – kandydatka spełnia kryterium 

4 Terminy 
szkoleń 

21-22.03.2019 r.  
Miejsce szkolenia  - POZNAŃ 

 
OŚWIADCZENIA: 

 Oświadczam, że dane  zawarte w niniejszym formularzy, dotyczące mojej osoby są zgodne ze 
stanem faktycznym. 
 

 Akceptuję warunki określone w „Regulamin naboru kandydatek w szkoleniu 
przygotowującym  na funkcję członkini komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w 
procesie rekrutacji i organizacji szkolenia, w projekcie „Nowa jakość zawodowych egzaminów 
w rzemiośle – etap II”, zgodnie  z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.s.1), uwzględniając zapisy polityki bezpieczeństwa 
zamieszczone na stronie www.zrp.pl 

 
 
…………………………………      …………………………………… 
(data)                               (podpis kandydatki) 

 


