
IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE 
UL. KOCHANOWSKIEGO 32, 33-100 TARNÓW 
NIP: 873-15-67-323 
 

  
 

 
 
 

Nr akt: _________________________ 
 

 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO 
 

           
Nr ewidencyjny PESEL kandydata do egzaminu 

 

 
 

*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  

                             
                             

                             
    

Numer/y Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu/ów pracy  
 

1              3               
 

2              4               
 

 
Załączniki: 
1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)  
2. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze). 
3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. 
4. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych w cechu) 
5. Świadectwo ukończenia, co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej. 
6.  Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy, lub w kasie Izby Rzemieślniczej w   

Tarnowie, ulica Kochanowskiego 32. 
 

 Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia. 
 

 Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe 
dokumenty informujące o powyższej sprawie. 

 

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin: BSR Tarnów –  7385 8900 0602 5009 2510 1500 01 
   

Wypełnia Izba 
 

Na podstawie złożonych dokumentów Izba stwierdza, iż w/w osoba spełnia poniższy warunek dopuszczający do egzaminu mistrzowskiego (rozporządzenie MEN                
w sprawie egz. czeladniczego, egz. mistrzowskiego oraz egz. sprawdzającego, przeprowadzanych  przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1117, § 7): 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 



 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; 

 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. 
 
 

   

(data)  (podpis osoby przyjmującej wniosek) 
 
 

OŚWIADCZENIE  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących dane zawarte we wniosku o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego przez Izbę 
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w celu (zaznaczyć właściwe): 

 przeprowadzenia egzaminu    tak   nie 

 przekazywania mi informacji na temat możliwości przystąpienia do realizowanych przez Izbę i jej partnerów szkoleń, za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej i telefonicznej na podany we wniosku e-mail/ nr telefonu  tak   nie 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą Klauzulą informacyjną Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. 
 
 
Podpis przyjmującego oświadczenie:                                     Podpis oświadczającego: 
 
…………………………………………                             .…………………………………..Tarnów, dn.………………………………………… 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

IZBY RZEMIEŚLNICZEJ, ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W TARNOWIE 

w zakresie egzaminu mistrzowskiego 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                                
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), celem 
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że: 
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy                                     
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr: 0000052883, NIP: 8731567323, REGON: 001105238 
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Panią Elżbietę Gębiś. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: 
e.gebis@izbarzemieslnicza.tarnow.pl 
3.Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa dane w celu weryfikacji dokumentów oraz przeprowadzenia egzaminu mistrzowskiego. 
4.Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:  

a) udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

b) prawidłowej realizacji usług (art. 6 ust 1 lit b RODO);  

c) monitorowania jakości świadczonych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO);  

d) wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO);  

e) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO);  

f) wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO), w szczególności: 

 Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 

 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 

sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

5.Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: 

a) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami, wykonywanymi w jego imieniu; 

b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 

c) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił obsługę prawną; 

d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
7.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, lub do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego 
podobnego żądania. Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane 
osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Państwa 
praw i wolności; 
8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO) 

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),  

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),  

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),  

f) prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),  

g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

(zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO) 

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Administratora, narusza przepisy RODO. 

Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 8 w/w dokumentu, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
9.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez Państwa danych uniemożliwi Administratorowi realizację umowy. 
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej. 
 
 

……………………………………………….. 
(data, podpis oświadczającego) 

 


