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Zapraszamy do skorzystania z oferty 

 Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła   

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 

 

 

 

Celem naszej oferty jest przedstawienie zakresu realizacji głównych usług: 

egzaminacyjnych, informacyjnych, rozwojowych (szkoleniowych), doradczych, a 

także usług dodatkowych.  

 

Realizujemy kompleksowe usługi na podstawie wypracowanych standardów co 

daje Klientowi pewność otrzymania wartościowej usługi odpowiadającej jego 

potrzebom rozwojowym.  

 

Dodatkowo o wysokiej jakości naszych usług świadczy utrzymany Certyfikat 

Zarządzana Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: 

potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika i mistrza, szkoleń i 

kursów doskonalących oraz doradztwa dla MŚP.  

 

Posiadamy także wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską 

Agencję Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu mamy możliwość realizacji usług 

rozwojowych (m.in. szkoleń, kursów, egzaminów) dla pracowników sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw również dofinansowanych przez Bazę Usług 

Rozwojowych (BUR). 

 

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą oraz 

do kontaktu drogą telefoniczną, mailowo lub osobiście.  

 

 

Oferta jest ważna od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
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ZAKRES OFERTY 

 

Usługi egzaminacyjne 

 

W ramach procesu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w 

rzemiośle realizujemy usługi egzaminacyjne na tytuł czeladnika i mistrza  

w zawodzie oraz przeprowadzamy egzaminy sprawdzające. 

 
Obecnie realizujemy egzaminy w zawodach: blacharz, blacharz 

samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, elektryk, fotograf, fryzjer, 

glazurnik, introligator, kaletnik, kamieniarz, kominiarz, kowal, krawiec, kucharz, 

lakiernik, lakiernik samochodowy, malarz-tapeciarz, mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, 

monter elektronik, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci i instalacji 

sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, 

murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, posadzkarz, piekarz, 

renowator zabytków architektury, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, sztukator, ślusarz, 

tapicer, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, termoizoler, 

wizażystka/stylistka, wędliniarz, wulkanizator. 

 

Uzyskany tytuł potwierdzamy świadectwem/dyplomem państwowym.  

 

Dla kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji nadrukowujemy znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiednio 

na świadectwie czeladniczym i dyplomie mistrzowskim. 

  

Dla zainteresowanych wydajemy suplement Europass.  
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Usługi informacyjne  

 

Oferujemy także usługi z zakresu informacji gospodarczej ułatwiającej zakładanie  

i prowadzenie firm. 

Celem tych usług jest dotarcie do jak najszerszego grona klientów  

z informacją.  

 

Usługi informacyjne obejmują m.in. zagadnienia związane z: 

• podejmowaniem działalności gospodarczej; 

• wykonywaniem działalności gospodarczej; 

• możliwościami uzyskania wparcia na realizację projektów dofinasowanych z 

Unii Europejskiej; 

• wsparciem i nawiązywaniem współpracy przedsiębiorstw z jednostkami 

badawczo-rozwojowymi;  

• prawem pracy, marketingiem, finansami, podatkami itp.; 

• dostępnymi na rynku ofertami finansowania zewnętrznego; 

• innymi danymi, w tym danymi teleadresowymi. 

 

Powyższych informacji udzielamy w ramach prowadzonej działalności statutowej 

na rzecz zrzeszonych.  

 

Usługi doradcze 

 

Oferujemy możliwość skorzystania z porady:  

• prawnej, 

• podatkowej, 

• z zakresu podstaw szkolenia młodocianych pracowników. 

 

Powyższe usługi dla zrzeszonych są bezpłatne, dla pozostałych koszt ustalamy 

indywidualnie.  
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Na indywidualne zapotrzebowanie Klienta jesteśmy w stanie zainicjować działania 

w zakresie:  

• opracowywania wniosków i dokumentacji dotyczących zewnętrznych źródeł 

finansowania;  

• wsparcia działań związanych z pozyskaniem funduszy na zakup usług 

badawczo-rozwojowych; 

• zasad opracowywania załączników do wniosków np. biznes plan; 

• zarządzania finansami (analizy i prognozy);  

• marketingu (plan marketingowy); 

• zarządzania zasobami ludzkimi (dobór i planowanie kadr); 

• opracowywania Planu Rozwojowego [PR] i doradztwa dot. wdrażania PR dla 

mikro lub małego przedsiębiorcy. 

 

Koszt realizacji usług ustalamy indywidualnie z Klientem.  

  

 

Usługi rozwojowe (szkoleniowe) 

 

Od początku swej działalności oferujemy swoim Klientom szeroki zakres 

usług szkoleniowych, w tym przede wszystkim:        

• szkolenia zamknięte na zlecenie firmy oraz otwarte dla określonych grup 

zawodowych; 

• kursy doskonalące i podnoszące kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do 

egzaminów na uzyskanie tytułu czeladnika i mistrza w wybranym zawodzie; 

• kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

• szkolenia dla osób pozostających bez pracy, rozpoczynających i 

prowadzących własną działalność gospodarczą; 

• szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji 

interpersonalnej, negocjacji oraz szkolenia trenerskie; 

• sesje informacyjno-promocyjne, konferencje. 
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 Proponujemy Państwu szeroką ofertę profesjonalnie przygotowanych 

szkoleń, kursów podnoszących i uzupełniających kwalifikacje oraz umiejętności. 

 

Uczestnicy naszych szkoleń, kursów otrzymują zaświadczenia i certyfikaty 

potwierdzające nabyte kompetencje.  

 

  Ponadto w 2009 r. powołaliśmy Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które prowadzi dokształcanie i doskonalenie osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych. 

 

Prowadzimy szkolenia w zakresie np.:  

 

Szkolenia dla oświaty od 8 do 16 godzin dydaktycznych  

• Szkolenia wspierające nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej  

• Szkolenia wspierające nauczycieli w rozwoju zawodowym  

• Szkolenia dla dyrektorów i menedżerów oświaty  

• Szkolenia z zakresu prawa oświatowego  

• Rozwój emocjonalny i społeczny ucznia  

Szkolenia z zakresu zarządzania i finasowania przedsiębiorstw  

• Zarządzanie jakością  

• Plan marketingowy wejścia na rynek  

• Jak skutecznie przygotować biznes plan? 

• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności  

Szkolenia specjalistyczne  

• Ochrona danych osobowych  

• Prawo pracy  

• Kodeks spółek handlowych, kodeks spółek cywilnych  

• Bezpieczeństwo i higieny pracy (szkolenia dla pracodawców i pracowników) 

• Prawo zamówień publicznych  
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 • Windykacja należności od dłużników  

 

Kursy zawodowe z możliwością przystąpienia do egzaminu na uzyskanie 

tytułu czeladnika w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz – od min. 6 

osób w zawodzie 

 

Realizujemy projekt „KPIRIP – sedno szkoleń. MY WIEMY JAK !” kierowany do 

Biznesu oraz Urzędów w województwie kujawsko-pomorskim. Założenia projektu 

oraz zakres tematyczny proponowanych szkoleń opisany został w odrębnej ofercie 

szkoleniowej. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Bydgoszczy 

 

W 2007 roku uruchomiliśmy szkołę zawodową - Zasadniczą Szkołę Zawodową 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Od 2017 roku, po reformie edukacji, funkcjonuje 

jako Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

 

Szkoła ma charakter ponadpodstawowy o okresie nauczania 3 lata, której 

ukończenie wraz ze zdaniem egzaminu umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalsze kształcenie w branżowej 

szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację 

wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia lub w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II. 

 

W szkole można kształcić się w następujących zawodach:  

• betoniarz- zbrojarz 

• blacharz samochodowy, 

• cieśla, 

• cukiernik, 

• drukarz, 

• drukarz fleksograficzny, 

• drukarz offsetowy, 

• elektromechanik, 
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 • elektromechanik pojazdów samochodowych, 

• elektryk, 

• fotograf, 

• fryzjer, 

• introligator, 

• kelner, 

• kucharz, 

• lakiernik, 

• lakiernik samochodowy, 

• elektronik, 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

• mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• monter sieci i instalacji sanitarnych, 

• murarz-tynkarz, 

• operator obrabiarek skrawających, 

• operator procesów introligatorskich, 

• piekarz, 

• przetwórca mięsa 

• rolnik, 

• sprzedawca, 

• stolarz, 

• ślusarz, 

• tapicer, 

• wędliniarz. 

 

 
Nawiązana współpraca naszej Izby z rzemieślnikami dotycząca praktycznej nauki 

zawodu zapewnia uczniom fachowe przygotowanie i zdobycie umiejętności 

zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w przyszłości. 

 

Oferta zawodowa naszej placówki, dzięki stworzeniu warunków do pozyskania 

nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększa szanse młodych ludzi na rynku pracy. 

 



 

                                       RZEMI☺SŁO 
                                         SŁUZYMY       SZKOLIMY      ZATRUDNIAMY 

 

 

 

85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11                                               www.izbarzem.pl 

tel.  52 322 60 01                                        e-mail: sekretariat@izbarzem.pl 

fax. 52 322 14 23   

NIP 554-10-09-423 

REGON 000446411   Numer konta bankowego 96 1600 1185 1844 5144 3000 0001 
 

 
 Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieści się 

w Bydgoszczy przy ulicy Kijowskiej 7. Zaplecze techniczne w wynajmowanych 

salach oraz zatrudniona kadra dydaktyczna zapewniają odpowiednie 

przygotowanie absolwentów szkoły. 

 

Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 

(rozpocznie działalność od 1 września 2021 roku) 

 

Pięcioletnie stacjonarne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 

dla absolwentów szkół podstawowych, którego ukończenie umożliwi uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.   

Szkoła kształci w zawodach:  

1. technik pojazdów samochodowych, 

2. technik usług fryzjerskich, 

3. technik żywienia i usług gastronomicznych, 

4. technik hotelarstwa. 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Od października 2011 r. prowadzimy także Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy dający 

możliwości zdobycia Prawa Jazdy kategorii B. 

 

Koszt usługi liczony zgodnie z cennikiem.  

 

Usługi dodatkowe 

 

W naszym budynku istnieje możliwość skorzystania z wynajmu sal:  

 

 Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula) z klimatyzacją: 

- w celu narad i konferencji  
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 - w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych 

 

 Wynajem sali na 30 osób (Sala nr 3) z klimatyzacją  

 Wynajem sali na 30 osób (Sala nr 34) z klimatyzacją  

 

W cenie zapewniamy: 

 krzesła, 

 stoły, 

 nagłośnienie (głośniki,4 mikrofony bezprzewodowe, stojak, mównica), 

 flipchart, 

 tablicę, 

 dostęp do internetu - łącze symetryczne (100 Mb/s), 

 wypożyczenie laptopa dla organizatora, 

 udostępnienie miejsca parkingowego dla organizatora na zamkniętym 

podwórku. 

  

Dodatkowo istnieje możliwość: 

 

 udostępnienia sprzętu konferencyjnego (np. rzutnik multimedialny, 

dyktafon),  

 zamówienia serwisu kawowego, 

 zamówienia kateringu. 

 

Nasze atuty: 

 proponujemy sale w dobrych cenach i na elastycznych warunkach 

(np. wynajem na 1 godzinę), 

 doskonała lokalizacja - centrum Bydgoszczy (2 minuty od dworca 

PKS), 

 konkurencyjne ceny i możliwość negocjacji warunków,  

 sale rezerwujemy bez wstępnych opłat, 

 dysponujemy dodatkowym pomieszczeniem gastronomicznym,  

w którym organizujemy przerwy kawowe, przekąskowe oraz 

obiadowe.  
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 

 

ul. M. Piotrowskiego 11 

85-098 Bydgoszcz 

tel. 52 322-12-77 

e-mail: sekretariat@izbarzem.pl 
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