
IZBA RZEMIEŚLNICZA 

W WYSZKOWIE



Historia Izby



Historia wyszkowskiego rzemiosła zaczyna się w latach 60. XX wieku                      

i trwa do dziś, stale się rozwija… 

Pierwszą organizacja rzemieślniczą na terenie powiatu wyszkowskiego był 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Wyszkowie. 

Powstanie Cechu łączy się z utworzeniem powiatu wyszkowskiego w 1957r.                                               

Do roku 1960 Cech zrzeszał 50-ciu rzemieślników, głównie z Wyszkowa.  

Na przestrzeni wielu lat Cech poszerzał zakres swojej działalności i zrzeszał 

coraz więcej Przedsiębiorców. Z czasem więc zmienił nazwę na                      

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie. 



Siedziba Cechu Rzemiosł Różnych                                  

i Przedsiębiorczości w Wyszkowie mieści 

się w Domu Rzemiosła w Wyszkowie                                     

przy ul. Białostockiej 9. 

Budynek został zbudowany w latach                      

1960 - 1964 czynem społecznym                             

i z dobrowolnych składek przez 50 

rzemieślników.



WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 

POD BUDOWĘ DOMU RZEMIOSŁA



DOM RZEMIOSŁA W WYSZKOWIE OBECNIE



Zakres działalności Cechu Rzemiosł Różnych 

i Przedsiębiorczości w Wyszkowie sprawił,                              

że pracodawcy postanowili tworzyć kolejne Cechy, 

skupiając się na konkretnych branżach i zawodach.                        

Z inicjatywy pracodawców w 2013 roku powstało 

kolejne 5 Cechów, które utworzyły Izbę Rzemieślniczą                       

w Wyszkowie.  



Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie 
powstała 3 grudnia 2013r. 

z inicjatywy członków 5 Cechów:

Cech Rzemiosł 
Różnych i 

Przedsiębiorczości  
w Wyszkowie

Branżowy Cech 
Motoryzacyjny                
w Wyszkowie

Cech Rzemiosła                      
i Przedsiębiorczości 

w Grędzicach

(z ziemi nurskiej)

Ogólnopolski Cech 
Kominiarzy                        

w Wyszkowie

Ogólnopolski Cech 
Budowlanych                  

i Stolarzy                          
w Wyszkowie



Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie jest organizacją samorządu 

gospodarczego rzemiosła, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności:

1. Cechy, 

2. Spółdzielnie rzemieślnicze 

3. Inne jednostki organizacyjne, 

(jeśli ich celem jest wspieranie rozwoju 

gospodarczego rzemiosła). 

Terenem działania Izby jest województwo mazowieckie                              

oraz cały kraj.



ORGANAMI IZBY SĄ:

Zjazd 

Delegatów Izby

Zarząd Izby

Prezes Zarządu Izby

Komisja Rewizyjna



Widząc prężnie rozwijającą się Izbę Rzemieślniczą,                   

w 2016 roku Rzemieślnicy z branży fryzjerskiej 

postanowili założyć Cech Fryzjersko – Kosmetyczny                     

w Wyszkowie i przystąpić do Izby Rzemieślniczej                                

w Wyszkowie. 



Działalność Izby



Zrzeszone w Izbie Cechy zajmują się:

- spisywaniem umów o praktyczna naukę zawodu

- przeprowadzaniem szkoleń BHP dla pracowników młodocianych                                                               

i pracodawców

- organizacją kursu pedagogicznego na tytuł instruktora praktycznej 

nauki zawodu

- przeprowadzaniem kursów dla pracowników młodocianych z 

teorii zawodowej

- przeprowadzaniem szkoleń przygotowujących do egzaminów 

czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających



Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie:

- przeprowadza egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające 

- realizuje projekty rządowe i europejskie wspierające rozwój rzemiosła

- bierze udział w szkoleniach realizowanych przez Związek Rzemiosła 

Polskiego 

- współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy w Wyszkowie                               

i Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy                                  

w Warszawie; w ramach współpracy młodzież z zakładów 

rzemieślniczych zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Wyszkowie 

bierze udział w szkoleniach, konkursach, wycieczkach organizowanych 

przez OHP. 



Izba prowadzi nabór kandydatów do nauki              

w zawodach:

• Fryzjer

• Kucharz

• Piekarz

• Cukiernik

• Mechanik pojazdów samochodowych 

• Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

• Blacharz samochodowy

• Kosmetyczka

• Kominiarz

• Cieśla

• Murarz – tynkarz

• Monter zabudowy i robót

wykończeniowych w budownictwie

• Elektryk

• Stolarz

• Elektromechanik

• Florysta

• Wędliniarz

• Monter sieci i instalacji sanitarnych

• Ślusarz

• Dekarz



FRYZJER

Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur

jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem

fryzur zgodnie z życzeniem klienta.

W pierwszej kolejności doradza wybór

odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu

twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje

odpowiednie modyfikacje.

W wielu nowoczesnych, ekskluzywnych salonach

fryzjerskich mycie włosów połączone jest

z szeregiem dodatkowych usług takich jak masaż

głowy, zastosowanie odpowiednich środków

pielęgnacyjnych etc.



FRYZJER



FRYZJER



KUCHARZ

Istotą zawodu kucharza jest przygotowywanie pochodzących

z różnych stron świata potraw oraz dań dostosowanych

do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.

W tym celu kucharz dobiera właściwe produkty spożywcze,

które odpowiednio łączy, a następnie serwuje w postaci

gotowych potraw, deserów, napojów itp.

Kucharz odpowiada także za właściwe przechowywanie

przygotowanych potraw.



KUCHARZ



KUCHARZ



WĘDLINIARZ

Dokonuje rozbioru tusz, przygotowuje i przerabia

mięso i podroby na wędliny oraz wyroby wędliniarskie

zgodnie z instrukcjami i recepturami. Stosuje narzędzia

ręczne oraz różnego rodzaju maszyny i urządzenia.



WĘDLINIARZ



WĘDLINIARZ



STOLARZ

Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, posługując się przy

tym gotową dokumentacją i szkicami lub własnymi projektami.

Do jego obowiązków należy ustalenie kolejności prac

i przygotowanie potrzebnych materiałów, narzędzi, urządzeń

i obrabiarek. Przy realizacji swoich zadań stolarz wykorzystuje

narzędzia ręczne i zmechanizowane. W zakres czynności

wykonywanych przez stolarza wchodzi również naprawa

i renowacja mebli, mebli stylowych lub zabytkowych.



STOLARZ



STOLARZ



Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

• pracodawca, 

• osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,

• osoba zatrudniona u pracodawcy  (wyznaczona przez pracodawcę) 

pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach.

Kto może prowadzić praktyczną naukę zawodu dla 

pracowników młodocianych?



Zgodnie z nimi co najmniej jedna osoba w zakładzie szkolącym (pracodawca, 

osoba prowadząca zakład lub pracownik) powinna posiadać:

• przygotowanie pedagogiczne; 

• kwalifikacje w zawodzie, w którym będzie odbywało się przygotowanie 

zawodowe lub w zawodzie pokrewnym (lub wchodzącym w zakres zawodu),             

do zawodu którego będzie nauczać; 

• w zależności od posiadanego tytułu zawodowego odpowiedni poziom 

wykształcenia i staż pracy w zawodzie, w którym będzie prowadzone 

przygotowanie zawodowe.

Wymagane kwalifikacje od instruktorów praktycznej nauki

zawodu określa § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie

praktycznej nauki zawodu.



Kto może podjąć naukę zawodu?

• Osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 lat;

• Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową;

• Osoba, która przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy; 



Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza 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 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; 

EGZAMIN CZELADNICZY



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.



EGZAMIN CZELADNICZY

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym                 

przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie. 

Egzamin 
czeladniczy

Etap teoretyczny

Część pisemnaCzęść ustna

Etap 
praktyczny



ETAP 
PRAKTYCZNY

Etap praktyczny (w przypadku 
zawodów innych niż fryzjer                         

i kucharz) polega na wykonaniu 
minimum trzech zadań 

egzaminacyjnych zleconych przez 
członków komisji, w ciągu dwóch dni 
roboczych (każdy dzień po 8 godzin). 

Osoby zdające na tytuł 
czeladnika                              

w zawodzie fryzjer 
wykonują dziewięć   

zadań egzaminacyjnych 
w ciągu 200 minut.

Osoby ubiegające się                
o tytuł czeladnika                                

w zawodzie kucharz 
wykonują trzy zadania 
egzaminacyjne w ciągu 

180 minut.

ETAP PRAKTYCZNY



ETAP TEORETYCZNY – część pisemna

Rachunkowość zawodowa

Dokumentacja działalności gospodarczej

Rysunek zawodowy

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podstawowe zasady ochrony środowiska

Podstawowe przepisy prawa pracy

Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności 
gospodarczej  i zarządzania przedsiębiorstwem

Część pisemna egzaminu czeladniczego składa się z testu jednokrotnego wyboru                                             

i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące siedmiu tematów :



ETAP TEORETYCZNY – część ustna

Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi

ustnych na trzy pytania do każdego z tematów:

• Technologia,

• Maszynoznawstwo,

• Materiałoznawstwo.



Po pozytywnie zdanym egzaminie zdający 

otrzymuje Świadectwo Czeladnicze



EGZAMIN MISTRZOWSKI

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza 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: 

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje   

egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo 

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym 

zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem 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 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;

4) 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;

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.



EGZAMIN MISTRZOWSKI

Egzamin 
mistrzowski

Etap teoretyczny

Część pisemnaCzęść ustna

Etap 
praktyczny



ETAP 
PRAKTYCZNY

Etap praktyczny (w przypadku 

zawodów innych niż fryzjer                                       

i kucharz) polega na wykonaniu 

minimum czterech zadań 

egzaminacyjnych zleconych przez 

członków komisji, wykonanych w ciągu 

dwóch dni roboczych (każdy dzień                       

po 8 godzin).

1.Osoby zdające na tytuł 

2.mistrza w zawodzie fryzjer 

3.wykonują 10 zadań egzaminacyjnych 

4.w ciągu 305 minut.

Osoby ubiegające się                                   

o tytuł mistrza w zawodzie kucharz 

wykonują cztery zadania 

egzaminacyjne w ciągu 180 minut.

ETAP PRAKTYCZNY



ETAP TEORETYCZNY – CZĘŚĆ PISEMNA

Rachunkowość zawodowa

Dokumentacja działalności gospodarczej

Rysunek zawodowy

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej

Podstawowe zasady ochrony środowiska

Podstawowe przepisy prawa pracy

Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania 
działalności gospodarczej  i zarządzania przedsiębiorstwem

Podstawy psychologii i pedagogiki

Metodyka nauczania

Część pisemna egzaminu mistrzowskiego składa się z testu 

jednokrotnego wyboru i polega na udzieleniu odpowiedzi 

na pytania dotyczące dziewięciu tematów :



Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi ustnych na trzy pytania 

do każdego z tematów:

ETAP TEORETYCZNY – CZĘŚĆ USTNA

• Technologia

• Maszynoznawstwo

• Materiałoznawstwo



Po pozytywnie zdanym egzaminie zdający 
otrzymuje Dyplom Mistrzowski



EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się:

a) osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej                

z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących  w zakres zawodu, 

którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie tej formy kształcenia

b) osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 



ETAP TEORETYCZNY

k

Na egzaminie sprawdzającym w etapie teoretycznym część ustna polega na 

udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu: 

1) umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy 

egzamin;

2) następujących tematów:

a) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony   

przeciwpożarowej,

b) podstawowe zasady ochrony środowiska.



Czas trwania etapu praktycznego to minimum 3 godziny.

Zdający wykonuje zadania egzaminacyjne zgodne z zakresem zadań

praktycznych wykonywanych w ramach przyuczenia do zawodu lub zadania

egzaminacyjne zgodne z zakresem kursu przeprowadzonego w ramach

kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej.

ETAP PRAKTYCZNY



Po pozytywnie zdanym egzaminie zdający otrzymuje 

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego. 



Kontakt :

Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie:

ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków

tel. 29 742 36 34

e-mail: izba.wyszkow@wp.pl

www.irwyszkow.pl


