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Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

NO-IV-21/20                                                 Poznań, 21 lipca 2020 r. 

 
       Cechy 

zrzeszone w WIR w Poznaniu 
 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wznawiamy 
przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających. Będą odbywały 
się one z zachowaniem procedur bezpieczeństwa mających na celu ochronę członków komisji 
egzaminacyjnych oraz zdających przed zakażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2 
wywołującym chorobę COVID-19.  

W tym celu wprowadziliśmy „Wytyczne Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich oraz 
sprawdzających w okresie pandemii COVID-19” oraz „Regulamin bezpieczeństwa organizacji 
egzaminów w okresie pandemii COVID-19 na terenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej                      
w Poznaniu, w biurach Pełnomocników Izby w Koninie, Lesznie, Pile oraz Związku 
Rzemieślników Cechowych w Kaliszu”. Wytyczne są dokumentem udostępnionym 
przedstawicielom komisji egzaminacyjnych oraz pracownikom Izby, natomiast  
Regulamin jest przekazany również zdającym. Dokument przekazujemy w załączeniu. 

 

 Kluczowymi zaleceniami w zakresie organizacji egzaminu w powyższych dokumentach 
są: 

 skrócenie czasu trwania etapu praktycznego egzaminów czeladniczych, mistrzowskich 
oraz sprawdzających do niezbędnego minimum (zgodnie z rozporządzeniem MEN                      
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich oraz 
sprawdzających, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 
/Dz. U. z 2017 r. z późn. zm./  - etap praktyczny trwa co najmniej 120 minut) oraz 
zmniejszenie liczby zadań egzaminacyjnych do niezbędnego minimum, najlepiej do 
dwóch zadań egzaminacyjnych; 

 skrócenie czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminów czeladniczych, 
mistrzowskich oraz sprawdzających poprzez umożliwienie udzielenia odpowiedzi tylko 
na trzy pytania - zdający wybiera po jednym pytaniu z tematu materiałoznawstwo, 
maszynoznawstwo i technologia. 

 

Zdający zostaną poinformowani o konieczności przyjścia na egzamin w maseczce lub 
przyłbicy  i w rękawiczkach jednorazowych. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ich stosowanie, 
zdający poinformuje Izbę poprzez złożenie zaświadczenia od lekarza w tej sprawie. Egzamin 
będzie musiał być wówczas zorganizowany z zachowaniem większych dystansów. 
 

Nadmieniamy również, iż na czas pandemii w skierowaniu na egzamin dodaliśmy 
informacje dotyczące wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa oraz 
zobowiązaliśmy zdających do przyniesienia na egzamin wypełnionej ankiety dot. SARS-CoV-2.  

 



 

                                                                                                            

 

W zawodzie fryzjer zostały przygotowane skrócone zestawy zadań egzaminacyjnych, 
które zawierają wybrane zadania egzaminacyjne z dotychczasowego katalogu zadań. Zdający 
będą losowali zestaw w dniu egzaminu i wykonywali zadania z zestawu. Takie rozwiązanie 
skróci czas trwania etapu praktycznego egzaminu do niezbędnego minimum. 
 

W przypadku pojawienia się pytań w zakresie przedstawionych informacji prosimy                     
o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Oświaty Izby w Poznaniu lub Biurami 
Pełnomocników Izby w Lesznie, Koninie i Pile.   

                          

    Z poważaniem 

           Dyrektor Izby 
 
           Tomasz Wika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. „Regulamin bezpieczeństwa organizacji egzaminów w okresie pandemii COVID-19 na 

terenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, w biurach Pełnomocników Izby                   
w Koninie, Lesznie, Pile oraz Związku Rzemieślników Cechowych w Kaliszu”. 


