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ANKIETA CZŁONKA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
(prosimy wypełniać drukowanymi literami)
1
Rzemiosło
(wymienić 1 zawód)

nazwa
zawodu:
wykonywany od
dnia:

2
Nazwisko i imię

3
Urząd Skarbowy

4

5
6

PESEL

Nr konta
Nazwa
firmy:
adres:

kod

miejscowość

e-mail:
7

Dom

ulica; nr domu; nr lokalu
tel.

kod

miejscowość

ulica; nr domu; nr lokalu

adres:
e-mail:
8

tel.

Wykształcenie:*
wyższe

w zawodzie / o specjalności – świadectwo/dyplom (nr, data i przez kogo wydany):

średnie
zasadnicze
* wybór oznaczyć znakiem x
9
w zawodzie

10

data

Kwalifikacje mistrza (dyplom):
nr

wydany przez:

Kwalifikacje pedagogiczne (zaświadczenie):
rodzaj:
nr:

data:

wydane przez:

SŁUZYMY

RZEMISŁO
SZKOLIMY
ZATRUDNIAMY

11 Posiadany staż pracy w zawodzie
przez osobę posiadającą wyższe
wykształcenie (w latach)

Posiadany staż pracy w zawodzie
po uzyskaniu tytułu mistrza (w latach)

12 Jestem egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa
w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty.

TAK

NIE

13 Czy zakład pracy posiada odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne
do wykonania przez kandydata zadań egzaminacyjnych?

TAK

NIE

14 Liczba stanowisk
praktycznego:
15 Mogę egzaminować
w następujące dni:

pracy

przygotowanych

poniedziałek

do

wtorek

przeprowadzenia

środa

egzaminu

czwartek

piątek

sobota

- w godzinach:
- ilość osób:
16 Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zgodnie z ustawą z dn. 6.06.1997

r. Kodeks Karny ) oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą.
Data

17

Wyrażam zgodę na pracę w komisji egzaminacyjnej przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu organizacji
i przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających dla komisji egzaminacyjnych
powołanych przez Kujawsko -Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Data

18

Czytelny podpis

Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, związanych z moim uczestnictwem w pracach komisji egzaminacyjnej
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z 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 (RODO)
Data

Czytelny podpis

19 Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż złożenie niniejszej ankiety nie jest równoznaczne z powołaniem na

członka komisji egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
(zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych).
Data

20

Czytelny podpis

pieczęć firmowa

Organizacja (cech)
rekomendująca kandydata

podpis i pieczęć osoby reprezentującej
organizację

