
Termin składania wniosku do tut. Izby – dwa miesiące przed planowanym terminem

wręczenia odznaczenia

pieczątka organizacji występującej                  data……………………….

      o nadanie odznaczenia

WNIOSEK

przyznanie srebrnej / złotej odznaki 

„Za szkolenie uczniów w rzemiośle”.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie / Cech………………….. w …………

wnosi o  wyróżnienie  srebrną / złotą  odznaką  „Za  szkolenie  uczniów  w   

rzemiośle”    Pana / Panią 

……………………………………………………………………………………

ur. dnia …………………………………… w ……………………………………………......

zam. ……………………………………………………………………………………….......

prowadzącego(ca) zakład w rzemiośle 

…………………………………………………….....

UZASADNIENIE:
Pan / Pani ……………………………………………………………… spełnia warunki do

przyznania srebrnej / złotej odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” (Uchwała
Nr 8 Zarządu ZRP z dnia 16-02-1994 r.).

Zgodnie z § 3 regulaminu Pan /Pani
………………………………………………………
wyszkolił(a) ………………………………………..

uczniów, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin czeladniczy.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Nr świadectwa Data złożenia



czeladniczego
egzaminu

czeladniczego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2. Krótka charakterystyka działalności społecznej w zakresie spraw wychowawczo-
oświatowych i kulturalnych: 
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

W  świetle  powyższych  informacji  Zarząd  Cechu  /  Izby  Rzemiosła  i

PrZedsiębiorczości  w  Lublinie  wnosi  o  pozytywne  załatwienie  wniosku  i

wyróżnienie Pana / Pani ……………………………………

srebrną / złotą odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”



Wręczenie odznaki przewiduje się w dniu ....................................…

Kierownik Biura Cechu/Starszy Cechu / 

 Izby Rzemiosła Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Wydział  Oświaty  i  Kwalifikacji  Zawodowych  Izby  Rzemiosła  i

Przedsiębiorczości  w  Lublinie  popiera  wniosek  Cechu  i  wnosi  o  przyznanie

Panu  /  Pani  .……………………………………  srebrnej  /  złotej  odznaki  „Za

szkolenie uczniów w rzemiośle”.

Wydział  Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Postanowieniem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie / Zarządu

Związku  Rzemiosła  Polskiego  Nr  .....  z  dnia  ......................  przyznaje  Panu/

Pani  ...............................................  srebrną/  złotą   odznakę  „Za  szkolenie

uczniów  w  rzemiośle”  w  uznaniu  zasług  położonych  przy  kształceniu  i  w

działalności wychowawczo-kulturalnej.

    Z-ca Prezesa Zarządu                                                                                Prezes Zarządu


	Kierownik Biura Cechu/Starszy Cechu /

