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Tychy, 09.07.2019r. 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

 

Adres: ul. Damrota 66, 43-100 Tychy   tel./fax:  32 227 39 63                                                                  

e-mail: biuro@cech.tychy.pl         strona internetowa: www.cech.tychy.pl 

Konto: PKO BP S.A.  40 1020 2528 0000 0702 0200 7672 

 

 

INFORMACJE 

 III  KWARTAŁ 2019 
 
 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

 
~ EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER~ 

 
Egzamin czeladniczy dla uczniów kończących naukę zawodu w rzemiośle fryzjer, odbędzie się 
19 września br. o godzinie 8.00 w budynku Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. 

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, 

kalkulator, ołówek, długopis 

Dział damski: do wykonania zadań czeladniczych należy zaopatrzyć ucznia zdającego egzamin w statyw 

rozkładany (trójnóg) na główkę treningową. 

Szczegóły na osobnej kartce. 

 
~ PYTANIA DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH ~ 

 
W biurze Cechu są do kupienia informatory z pytaniami dla kandydatów przystępujących do egzaminu 

czeladniczego w następujących zawodach: fryzjer, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów 

samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, piekarz, cukiernik i kucharz.  

 
~ UMOWY UCZNIOWSKIE ~ 

 

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminu na podpisanie umowy z uczniami.  
 

Umowy będą spisywane w biurze Cechu od drugiej połowy sierpnia ale chętnych na wcześniejsze 

sporządzenie umowy zapraszamy już od początku miesiąca    
 

Przypominamy o konieczności przeprowadzenia wstępnych badań medycyny pracy przed podpisaniem 

umowy czyli przed 1 września! 

Koszt spisania umowy wynosi 20 zł – prosimy o poinformowanie o tym fakcie rodziców 

uczniów, w przeciwnym wypadku kosztami zostanie obciążony pracodawca! 

W biurze Cechu jest możliwość zakupienia dzienniczka praktycznej nauki zawodu w cenie 4,35 zł. 

mailto:biuro@cech.tychy.pl
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         ~ PIKNIK RZEMIEŚLNICZY ~ 
 

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym Pikniku Rzemieślniczym 

organizowanym przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. 

W tym roku Piknik odbędzie się 5 października 

w ogródku grillowym Huty Paprockiej. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych rzemieślników wraz z 

rodzinami, przyjaciółmi oraz pracownikami  

 

Odpłatność:  20 zł osoba zrzeszona w Cechu,  

20 zł osoba towarzysząca,  

50 zł pracownicy oraz przyjaciele członka Cechu 

 

~ WYCIECZKA ~ 

We wrześniu zamierzamy zorganizować kolejną wycieczkę  Obserwujcie nasz profil na Facebook’u 

oraz naszą stronę internetową, tam pojawią się szczegóły jak tylko zostaną zatwierdzone przez Zarząd. 

 

~ SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY ~ 
 
16 września br. w siedzibie Cechu zostanie przeprowadzony kurs z pierwszej pomocy (koszt 70,00 zł) 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze Cechu.  
 

WAŻNE: Przypominamy że zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 i 2 KP: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić 

środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i 

ewakuacji pracowników oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.” Jest 

obowiązkiem pracodawcy, aby na zakładzie pracy była obecna przynajmniej jedna osoba przeszkolona w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 

 
 

WYDARZYŁO SIĘ W CECHU 

 
~~ SPOTKANIE EMERYTÓW ~~ 

 
8 maja br. odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów, byłych członków Cechu. Każdy z 

emerytów otrzymał poczęstunek, upominek i ciasto.  

Uczestnicy imprezy byli zadowoleni ze spotkania swoich wieloletnich znajomych. Padło wiele ciepłych 

słów oraz prośba by wszystkim członkom Cechu podziękować za możliwość spotkania się co roku w 

Cechu. 
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~~ WYCIECZKA DO WARSZAWY ~~ 
 
W dniu 20 maja br. odbyła się trzecia wycieczka organizowana przez Cech Rzemiosł i 

Przedsiębiorczości wspólnie z Beskidzkim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców 

Nieruchomości z Bielska-Białej. Członkowie Cechu oraz Stowarzyszenia  wraz ze swoimi bliskimi 

zwiedzili m.in. Łazienki Królewskie, Plac Piłsudskiego, Stare Miasto wraz z Katedrą Warszawską oraz 

Zamek Królewski. 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i chętni na następną wspólną wycieczkę.  

Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć na naszym profilu na Facebook’u   

 
 

~~ WALNE ZGROMADZENIE IZBY RZEMIEŚLNICZEJ ~~ 
 

14 czerwca br. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" imienia Stanisława Hadyny w Koszęcinie 

odbyła się Msza św. w intencji śląskiego rzemiosła, Piknik Rzemieślniczy oraz Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 

podczas którego ponad 40 Delegatów udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonanych przez 

Niego obowiązków w 2018 roku.  

W trakcie wyborów, w drodze głosowania, wybrany został nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

Sądu Odwoławczego w kadencji na lata 2019-2024. Do Zarządu ponownie została wybrana Starszy 

Cechu, pani Danuta Pietras. 

 

 
~~ WALNE ZGROMADZENIE CECHU ~~ 

 
W dniu 17 czerwca w budynku Cechu w Tychach ul. Damrota 66 odbyło się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.  

Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentowała Dyrektor 

Naczelna Izby, Beata Białowąs. 

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wręczone odznaczenia, dyplomy za przynależność do Cechu 

oraz nagrody dla trzech uczennic, laureatek 26. Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa. 

 

Honorową Odznakę Rzemiosła Śląskiego otrzymali: Marek Feluś, Janusz Zazula oraz Tomasz Liszka – 

informatyk Cechu. 

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymały: Justyna Gach oraz Bożena Bieszyk. 

Srebrną Odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” otrzymały: Anna Dyjas oraz Renata Żurawik. 

 

Dyplom z okazji jubileuszu 20 lat członkostwa w naszym Cechu otrzymał Andrzej Chwalczyk. 

 

Dyplomy oraz nagrody pieniężne za udział w konkursie fryzjerskim otrzymały: Natalia Harazin, Ewa 

Gawenda, Aneta Kloska oraz Klaudia Sławińska. 

Serdecznie gratulujemy mistrzyniom szkolącym – pani Annie Dyjas oraz pani Justynie Musioł-Łosiak 

mistrzowskiego przygotowania swoich uczennic do konkursu! 

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym a obecnym na zebraniu dziękujemy za przybycie. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVNmtZTEI62jEGqD%7E%3BxkYHx7nv04IQYwwRZ0w9x8Sj9F%7E%3BEGW07H66Wi2VxC7BJ%7E_ocz%7E%3BeJSSz99BljTPlzdF0ds%7E%3BWMXn82vevm98WD%7E_CcTPxYX3bpePenZJHGG8PyyT%7E%3BE%7E_Wz49vgq9ebOfLtyjyd%7E%3BAndt38uvXk4H3wfcjic%7E%3BlJ47%7E%3BLR8fa0kvUiA9wECdwXuzx8XGHHloz21%7E%3Bd%7E%3BPbZeVx%7E_Oj7IZ71YvWf65ifml%7E_QTg7iy%7E%3BurZ5NfyzaOU%7E%3B0%7E_uvm7C%7E%3BAafpD%7E%3BAp6hXr57a5Jdb%7E%3ByT7z1ocQ36z%7E%3BTf95rb1r7460Pv8MPjTn1O6%7E%3BIT8jy2foB61%7E%3Bpk7H%7E_0TiJNPrX421Pcsv2L%7E%3BfdCfs79ZfZv%7E_lIFfgv322f8yGF8%7E%3Bp3AeVct3yAd%7E_9aGenwBekkUMfyT90Y367Le3finrD%7E%3Bz1%7E_m%7E%3B01%7E_wvFP5hvYE%7E_Qf%7E_KAHNfZPU8wn4E%7E%3BTx%7E%3Bob8S7qtsvXbuqyQw9xHvY5ivCsz90p2nvfugq4%7E%3Bmiy%7E_2pwf8Km9e4ejPb1xt40a%7E_gfkm740Z6isx7l%7E_%7E%3B%7E_7DzHeX8Y%7E%3BXvMd4H3I%7E%3BnDwc%7E%3Bf3xr39vjs3463I9W7Ju9fcD8f%7E%3BH1SyTnczBPzkNxn%7E%3B7sI%7E_bbDyf2iX5N3Oee%7E%3BwfBNfI%7E-.bps.a.446917865870487&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARAki3FOnOHk_5xlStopGydgwqmiycreP-MvqB2jzgNfOoGXgC-t07Q77xw_GDyZJcoz4zd3cU1H8i85yRQq-ykjUfY03m4Xnr4FzuPGHmfSPaJ-Aw33fJBOwbTYM3MeB3A0W0oPbBI3Ef188PwzLHReEDzoiaK7nr_RtRUzfx-MZjvnuFqU4A9k061RO-1LTcN_NUpoKTIc98K2GjuntoJA2aCqlOn5YklcG9KjyCSD37og59jORYxcU1vCFusO9i47SzjElhOgz8XbwfHNesB60Wxu8zVuphFtOctfDFtSzhpIwluvnpv3fZAd8nndbDTcN_63mxROetLGkfPR1SamcPtOWjzNEE_-N8whDNcxYNOGGrsAng3FsKxgLO1wdZk7YotdjJQvWg9XAiRqhOGeQRqu-qVjVaUCJGfO0ZBiU7fZ01D2jKhvSUdITJMeQP5vgT3_5ZIZ2QVmMA&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVNmtZTEI62jEGqD%7E%3BxkYHx7nv04IQYwwRZ0w9x8Sj9F%7E%3BEGW07H66Wi2VxC7BJ%7E_ocz%7E%3BeJSSz99BljTPlzdF0ds%7E%3BWMXn82vevm98WD%7E_CcTPxYX3bpePenZJHGG8PyyT%7E%3BE%7E_Wz49vgq9ebOfLtyjyd%7E%3BAndt38uvXk4H3wfcjic%7E%3BlJ47%7E%3BLR8fa0kvUiA9wECdwXuzx8XGHHloz21%7E%3Bd%7E%3BPbZeVx%7E_Oj7IZ71YvWf65ifml%7E_QTg7iy%7E%3BurZ5NfyzaOU%7E%3B0%7E_uvm7C%7E%3BAafpD%7E%3BAp6hXr57a5Jdb%7E%3ByT7z1ocQ36z%7E%3BTf95rb1r7460Pv8MPjTn1O6%7E%3BIT8jy2foB61%7E%3Bpk7H%7E_0TiJNPrX421Pcsv2L%7E%3BfdCfs79ZfZv%7E_lIFfgv322f8yGF8%7E%3Bp3AeVct3yAd%7E_9aGenwBekkUMfyT90Y367Le3finrD%7E%3Bz1%7E_m%7E%3B01%7E_wvFP5hvYE%7E_Qf%7E_KAHNfZPU8wn4E%7E%3BTx%7E%3Bob8S7qtsvXbuqyQw9xHvY5ivCsz90p2nvfugq4%7E%3Bmiy%7E_2pwf8Km9e4ejPb1xt40a%7E_gfkm740Z6isx7l%7E_%7E%3B%7E_7DzHeX8Y%7E%3BXvMd4H3I%7E%3BnDwc%7E%3Bf3xr39vjs3463I9W7Ju9fcD8f%7E%3BH1SyTnczBPzkNxn%7E%3B7sI%7E_bbDyf2iX5N3Oee%7E%3BwfBNfI%7E-.bps.a.446917865870487&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARAki3FOnOHk_5xlStopGydgwqmiycreP-MvqB2jzgNfOoGXgC-t07Q77xw_GDyZJcoz4zd3cU1H8i85yRQq-ykjUfY03m4Xnr4FzuPGHmfSPaJ-Aw33fJBOwbTYM3MeB3A0W0oPbBI3Ef188PwzLHReEDzoiaK7nr_RtRUzfx-MZjvnuFqU4A9k061RO-1LTcN_NUpoKTIc98K2GjuntoJA2aCqlOn5YklcG9KjyCSD37og59jORYxcU1vCFusO9i47SzjElhOgz8XbwfHNesB60Wxu8zVuphFtOctfDFtSzhpIwluvnpv3fZAd8nndbDTcN_63mxROetLGkfPR1SamcPtOWjzNEE_-N8whDNcxYNOGGrsAng3FsKxgLO1wdZk7YotdjJQvWg9XAiRqhOGeQRqu-qVjVaUCJGfO0ZBiU7fZ01D2jKhvSUdITJMeQP5vgT3_5ZIZ2QVmMA&__tn__=HH-R
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Wynagrodzenie młodocianych w kwartale czerwiec – sierpień 2019 

 

Okres obowiązywania 

Rok nauki I 

oraz przyuczenia 

4 % 

Rok nauki II 

5 % 

Rok nauki III 

6 % 

1.06.2019 - 31.08.2019 198,04 zł 247,55 zł 297,06 zł 

 

 

Przypominamy, że młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

(gimnazjum dla dorosłych), przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniej niż 4% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres przyuczenia!! 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz być z nami na bieżąco to zaobserwuj nas na Facebook’u.  

Tam znajdziesz zawsze aktualne i ważne informacje. 


