
I N F O R M A T O R  
 
 
 

 
 
 
 

Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata 
 
 
 

✓ blacharz  

✓ blacharz samochodowy 

✓ cieśla 

✓ cukiernik 

✓ drukarz offsetowy 

✓ elektromechanik 

✓ elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

✓ elektryk 

✓ fryzjer 

✓ kominiarz 

✓ kowal 

✓ krawiec 

✓ kucharz 

✓ lakiernik samochodowy 

✓ mechanik operator pojazdów   

i maszyn rolniczych 

✓ mechanik pojazdów 

samochodowych 

✓ monter sieci i instalacji 

sanitarnych 

✓ monter stolarki budowlanej 

✓ monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

✓ murarz-tynkarz 

✓ operator obrabiarek 

skrawających 

✓ piekarz 

✓ przetwórca mięsa 

✓ stolarz 

✓ ślusarz 

✓ tapicer 

 

 

W przypadku uczniów, którzy są zainteresowani podjęciem nauki w innym zawodzie  

niż podane powyżej, zapraszamy do sekretariatu CSR. 
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CECH RZEMIOSŁA  
I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W GNIEŹNIE

Historia gnieźnieńskiego rzemiosła, podobnie jak wielu innych, sięga śre-
dniowiecza. Potwierdzeniem średniowiecznej działalności cechów gnieźnień-
skich są dokumenty znajdujące się w Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie i w Poznaniu. Najstarsze, piętnastowieczne gnieźnieńskie doku-
menty cechowe nie zachowały się do naszych czasów z powodu pożarów 
w latach 1512 i 1613. Ich treść znana jest historykom z późniejszych tzw. 
transumptów, czyli dokumentów wpisanych w treść potwierdzeń dokumen-
tów wcześniejszych, jakich dokonywano w następnych stuleciach.

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom środowiska rzemieślniczego, utworzył Cechową Szkołę 
Rzemieślniczą. Szkoła ta została wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych w dniu 28 sierpnia 2014 r. i posiada uprawnienia szkoły 
publicznej. 

Okres nauczania w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie trwa 3 lata 
we wszystkich zawodach. Ukończenie szkoły oraz zdanie egzaminu umożliwi 
uzyskanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie. Szkoła zapewnia naukę zawodu opartą o wiedzę i do-
świadczenie mistrzów szkolących oraz przygotowaną kadrę pedagogiczną. 
Kształcimy dobrych fachowców, którzy mogą kultywować najlepsze tradycje 
polskiego rzemiosła. 

Oferta zawodowa placówki, dzięki stworzeniu warunków do pozyskiwania 
nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększa szanse młodych ludzi na rynku 
pracy.
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STRUKTURA CECHU

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU
Jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania 

uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgro-
madzenie powołuje pozostałe organy statutowe. Ostatnie wybory odby-
ły się w 2013 roku.

ZARZĄD CECHU
Starszy Cechu Stefan Pokładecki
Podstarszy Cechu Henryk Kaczor 
Podstarszy Cechu Eugeniusz Pawlikowski
Sekretarz Krzysztof Klesse
Skarbnik Stanisław Przybylski
Członek Zarządu Seweryn Kamiński
Członek Zarządu Dariusz Napierała
Członek Zarządu Jerzy Pankowski
Członek Zarządu Henryk Ignasiak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Henryk Nowaczyk
Członek Andrzej Gulczyński
Członek Jan Lebizon
Członek Zygmunt Mijała
Członek Roman Sieradzki

SĄD CECHOWY
Przewodniczący Paweł Czudowski
Członek Piotr Kaczmarek
Członek Grzegorz Baczyński
Członek Marek Orlikowski

BIURO CECHU
Kierownik Biura Anna Wegner
p.o. Kierownika Biura Cechu Alicja Kujawa 
Starszy Referent Danuta Kryszak
Referent Patrycja Nowicka
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CECHOWA SZKOŁA RZEMIEŚLNICZA

Dyrektor Szkoły Krystyna Jarosz
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O szkole

Szkoła ta została wpisana do ewidencji szkół i placówek powołanej przez 
Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 sierpnia 2014 r. i posiada 
uprawnienia szkoły publicznej. 

Realizujemy programy nauczania określone przez  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Dlaczego warto kształcić się w zawodzie?

Można odpowiedzieć w następujący sposób na to jedno 
z najtrudniejszych pytań,jakie zadają sobie uczniowie  
trzecich klas gimnazjum, ich rodzice i opiekunowie:

Nauka poprzez pracę jest najlepszą formą kształcenia zawodowego. Moż-
na się nauczyć zawodu poprzez obserwację, ale również wyćwiczenie pewnych 
czynności powtarzanych wielokrotnie. W zakładzie rzemieślniczym oznacza to 
również indywidualny tok kształcenia i bezpośredni nadzór. To ważne, ponie-
waż młodzi ludzie mają różne temperamenty i cenią indywidualne podejście. 

Ponadto, praktykując u pracodawcy, uczeń nie tylko poznaje zawód, ale 
może również obserwować mistrza. Widzi, co przedsiębiorca musi załatwić, 
żeby zakład funkcjonował na rynku gospodarczym: zaopatrzenie, sprawy fi-
nansowe i formalne, obsługę klienta itp. 

Po trzech latach nauki przystępuje do egzaminu czeladniczego, uzyskuje 
tytuł czeladnika i śmiało można stwierdzić, że jest fachowcem w wyuczonym 
zawodzie. Ale również nabywa umiejętności potrzebne do prowadzenia wła-
snej firmy. Kształcąc się, jest już czynnie na rynku pracy, zdobywa doświadcze-
nie i – co nastolatkowi może wydać się śmieszne – rozpoczyna już własny staż 
do emerytury. Ten system kształcenia otwiera drzwi do zatrudnienia. 

Zawodowcy pracują w Polsce, także za granicą, prowadzą własne firmy, 
odnoszą sukcesy. Wielu z nich nadal się dokształca, ponieważ ukończenie 
szkoły zawodowej nie zamyka możliwości dalszej nauki. Przeciwnie, otwiera 
drogę do podnoszenia kwalifikacji, dla uzyskania wykształcenia średniego to 
tylko 2. letnie licea dla dorosłych, a później także studiach, jak dla każdego 
absolwenta liceum. Ta droga kształcenia ma jedną niewątpliwą zaletę i prze-
wagę, daje umiejętność konfrontowania teorii z praktyką. Pracodawcy często 
poszukują właśnie takich kandydatów do pracy, z doświadczeniem zawodo-
wym. Kto je posiada, absolwent zawodówki, czy liceum? Odpowiedź jest pro-
sta. Po zasadniczej szkole zawodowej KAŻDY ma już 3.letnie doświadczenie 
zawodowe, po liceum jedynie wyobrażenie o pracy. 

Nie ma gotowej recepty na to, kto powinien uczęszczać do szkoły ogólno-
kształcącej, a kto do zawodowej. Błędem jest, jeśli ktoś wybiera LO tylko dlate-
go, że nie potrafi określić swoich zainteresowań. Jeśli młody człowiek nie wie, 
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jakie ma możliwości i predyspozycje, powinien skorzystać z pomocy doradcy za-
wodowego w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie usługi 
są bezpłatne i przydatne. Doradca nie wskaże konkretnego zawodu, w którym 
dana osoba się spełni, ale może wykluczyć wiele kierunków, w których szkolenie 
i zatrudnienie nie będzie dawać satysfakcji. Zwróci też uwagę na umiejętności, 
które można rozwijać niezależnie od wykonywanej profesji.

Dziś to nie wstyd mieć wyuczony zawód! 
Być bezrobotnym magistrem to frustracja!!!

Niestety często dla osób z wyższym wykształceniem pracy nie ma. Ślusarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik i wiele innych to fajny zawód. 
I dla nich praca jest, czeka na fachowców. Co więcej ma o wiele większe 
szanse na rynku pracy niż absolwent liceum, gdyż dysponuje już konkretnym 
zawodem, może okazać się dyplomem czeladnika czyli wykwalifikowanego 
pracownika w danym zawodzie. Taką możliwości kolega licealista nabędzie 
dopiero w kolejnym etapie edukacji, podczas gdy zawodowiec może już zara-
biać, być niezależnym i dalej się kształcić.

Jeszcze kilka lat temu do szkół zawodowych szli najsłabsi uczniowie. Ro-
dzice straszyli dzieci, że „jeśli nie będą się dobrze uczyć, to pójdą do zawodów-
ki”. Życie okrutnie weryfikuje to przekonanie. Magia wyższego wykształcenia 
często funkcjonuje już tylko w wyobrażeniu rodziców, już dziś nie działa jak 
magnes na pracodawców, często natomiast już nie gwarantuje startu zawo-
dowego wchodzącym na rynek absolwentom. Dziś to pracodawcy decydują 
kogo poszukują, kogo chcą zatrudnić, dlatego młodzież już wie, że warto 
wybierać szkoły zawodowe, a nie „ogólniaki”. Potem być może już nie przy-
padkowe, ale odpowiednie do kwalifikacji studia. 

Przyłącz się do nas! 
Zostań fachowcem z przyszłością!

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia-młodocianego 
pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i po-
twierdzenie ich świadectwem czeladniczym uzyskanym po pozytywnie 
zdanym egzaminie.
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Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślni-
czym musi spełniać następujące warunki:
• mieć ukończony 16 rok życia,
• mieć ukończone gimnazjum
• posiadać dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie 

nauki w danym zawodzie, co zostaje poświadczone przez lekarza medycy-
ny pracy.

Zdobądź wykształcenie w zawodzie – 
to się liczy zawsze!

Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada 
prawo do:
	wynagrodzenia,
	ubezpieczenia społecznego,
	urlopu,
	bezpłatnej opieki lekarskiej,
	wyposażenia w odzież roboczą i ochronną.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana od prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwar-
tale (ogłaszanego przez GUS) wynosi zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami:

1 rok nauki – niemniej niż 4%
2 rok nauki – niemniej niż 5%
3 rok nauki – niemniej niż 6%

Zostań profesjonalistą! – zawodowcem. 
 

Zaczniesz wcześniej zarabiać. 
 

Łatwiej pokierujesz swoim losem.



 

 

 

Nauka w naszej szkole zapewnia: 

Rzetelną wiedzę, solidną praktykę, dobry zawód  

i atrakcyjną pracę. 

Przyłącz się do nas! 

Zostań fachowcem z przyszłością! 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y !!! 
 

 
 

Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu  

w Cechowej Szkole Rzemieślniczej musi spełniać następujące warunki: 

 

✓ mieć ukończony 15 rok życia, 

✓ mieć ukończoną szkołę podstawową 

✓ posiadać dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki 

wdanym zawodzie, co zostaje poświadczone przez lekarza medycyny pracy. 

Wymagane dokumenty do szkoły 

✓ podanie o przyjęcie do szkoły (druk w załączeniu informatora) 

✓ potwierdzenie pracodawcy o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 (druk w załączeniu informatora) 

✓ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

✓ oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty 

✓ zaświadczenie lekarskie od uprawnionego lekarza medycyny pracy, wydane na 

podstawie skierowania od pracodawcy, 

✓ 3 zdjęcia, 

✓ opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w przypadku kandydatów, 

którzy nie ukończyli 14 lat w dniu 01 września 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zostań – zawodowcem-profesjonalistą 

Zaczniesz wcześniej zarabiać. 

Sam(a) pokierujesz swoim losem. 

 

CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE 

 

62-200 Gniezno, ul. Tumska 15 

tel. 61 426 36 37, fax 61 426 45 00 

kom. 503 141 171 

e-mail: biuro@cechgniezno.pl 

www.cechgniezno.pl 

 

BIURO CZYNNE: 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

w godz. 7:00-15:00 

Raz zdobyte wykształcenie w zawodzie 

Liczy się zawsze! 
 

W Biurze Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie spisujemy umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Wymagane dokumenty do pracy 

✓ kwestionariusz osobowy (najważniejsze: data i miejsce urodzenia ucznia, 

PESEL ucznia, dokładny adres zamieszkania, imiona rodziców) 

✓ świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej (kopia), 

✓ zaświadczenie ze szkoły branżowej I stopnia, że uczeń został przyjęty  

do wybranej szkoły, 

✓ zaświadczenie lekarskie od uprawnionego lekarza medycyny pracy, wydane  

na podstawie skierowania od pracodawcy, 

✓ opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w przypadku kandydatów, 

którzy nie ukończyli 14 lat w dniu 1 września 

✓ uczeń powinien przybyć do Biura Cechu wraz z rodzicem, który powinien 

przedstawić dowód tożsamości. 

http://www.cechgniezno.pl/
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WYKAZ TELE-ADRESOWY 
CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁA 
I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W GNIEŹNIE

BETONIARZ-ZBROJARZ

Betoniarz-zbrojarz wykonuje elementy betonowe i żelbe-
tonowe będące konstrukcją nośną lub elementem różnych 
obiektów budowlanych. Do jego zadań należy wykonanie 
stalowego szkieletu i zalanie go wcześniej przygotowaną 

mieszanką betonową. Do wykonania zbrojenia betoniarz-zbrojarz używa su-
wmiarki, nożyc i giętarki – narzędzi, które pomagają precyzyjnie określić wy-
miar i wykonać zbrojenie o odpowiednim kształcie. Przygotowane zbrojenie 
układa się w formy, które zalewane są betonem. W swej pracy korzysta z ry-
sunków technicznych i projektów konstrukcyjnych.

LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENIA
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 ALU-MAX
Łuczak Michał

Pawłowo 29, 
62-250 Czerniejewo

694 000 690 TAK

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub 
ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwa-
cja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Typo-

wymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: ocena, 
określenia stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwo-
zi pojazdów samochodowych, planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, 
półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, 

 betoniarz-
-zbrojarz

blacharz 
samochodowy
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dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabez-
pieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych.

LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 Kompleksowe Usługi 
Pojazdowe Auto-Pomoc, 
Eksport Import
Gabrysz Dariusz

Jankowo Dolne 33, 
62-200 Gniezno

61 426 40 56 TAK

2 Auto-Servis 
GRZESZCZAK
Grzeszczak Michał

ul. Hoża 14, 
62-200 Gniezno

609 744 166 TAK

3 MAXIMUS
Kuszak Krzysztof

Łubowo 46a, 
62-260 Łubowo

605 557 744 TAK

4 P.U.H.W.” AUTO-CAR”
Olejniczak Tadeusz

ul. Wiosny Ludów 29, 
62-200 Gniezno

61 426 35 26 TAK

5 P.H.U.
Piasecki Benedykt

Os. Michałowskie 85,
62-290 Mieścisko

508 185 777
61 427 81 62

TAK

6 FIRMA „AUTO SANOK”
Sanok Stefan

Jankowo Dolne 48a,
62-200 Gniezno

509 800 065
61 426 76 06

TAK

7 Blacharstwo Pojazdowe
Woźniak Krzysztof

Jankowo Dolne 10, 
62-200 Gniezno

600 340 487
61 427 12 68

TAK

CIEŚLA

Cieśla zajmuje się wykonywaniem elementów konstrukcji, 
części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych 
z obiektem. Do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji 
drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wień-

cowych, więźby dachowej, okien i drzwi. Cieśla wykonuje także mosty, wieże, 
konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i drewnianych kon-
strukcjach. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędna jest mu również 
wiedza z zakresu właściwości gatunków drewna, a także zasad suszenia i im-
pregnacji drewna.

cieśla



14

LP FIRMA/WŁAŚCICIEL 
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 Zakład Ciesielski
Proboll Jerzy

ul. Surowieckiego 36, 
62-200 Gniezno

61 425 97 19
669 050 094

TAK

CUKIERNIK

Praca cukiernika polega na produkcji ciast, ciastek, tortów, 
deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i ele-
mentów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi 
powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik oce-

nia przydatność surowców i przygotowuje je do produkcji. Przygotowuje na-
dzienia – kremy, galaretki, polewy. Formuje ciasta, wypieka je lub smaży oraz 
przekłada odpowiednimi masami i wykańcza cukrem, polewami, w zależności 
od rodzaju ciasta. Ponadto musi dbać o należyte przechowywanie produktów 
spożywczych, znać dokładne proporcje tworzenia wyrobów kulinarnych oraz 
różnorodne przepisy.

LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 Cukiernia Cieślak
Cieślak Krzysztof

ul. Dworcowa 9,
62-280 Kiszkowo

61 427 62 21 TAK

2 Cukiernia Familijna MD
Dzieńkowski Marcin

Fałkowo 9 a, 
62-260 Łubowo

500 193 508 TAK

3 CUKIERNIA NIEMANN
Niemann Krystian

ul. Warszawska 40a, 
62-200 Gniezno

61 426 13 09 TAK

4 CUKIERNIA
Pędrak Roman

ul. dr Domańskiego 7, 
62-270 Kłecko

61 427 01 59 TAK

cukiernik
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DRUKARZ

Drukarz to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich 
maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie 
drukowania. Do obowiązków tego pracownika należą 

m.in.: czynności przygotowawcze do druku (w zależności od techniki druku), 
nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługa maszyn związana 
z procesem produkcji (dobór komponentów i ustawianie parametrów techno-
logicznych).Dzięki rozwojowi technologii druku sam proces drukowania został 
przyśpieszony.

LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 PAŁUCKA DRUKARNIA 
OPAKOWAŃ
Olejniczak Włodzimierz

ul. Zielona 10,
88-430 Janowiec 
Wielkopolski

609 491 352
61 633 44 06

TAK

ELEKTROMECHANIK

Dominującym układem czynności w zawodzie są prace 
montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik 
zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą 

maszyn i urządzeń elektrycznych. Do typowych zadań i czynności wykony-
wanych przez elektromechanika należą: montowanie i uruchamianie maszyn 
i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, ocenianie 
stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na pod-
stawie pomiarów, montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń 
maszyn i urządzeń elektrycznych.

drukarz

elektromechanik
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ZAKŁAD USŁUG CHŁODNICZYCH
MAREK ORLIKOWSKI
www.orlikowski.gniezno.pl

Nasza � rma już od 1990 roku 
skutecznie zajmuje się sprzeda-
żą i  montażem najróżniejszych 
urządzeń służących do schła-
dzania i  klimatyzacji oraz wen-
tylacji.

Przy galopującym rozwoju tech-
niki w  przemyśle, motoryzacji oraz 
gospodarstwach domowych, stara-
my się naszym klientom świadczyć 
usługi na najwyższym poziomie, 
bacznie obserwując rynek i potrzeby społeczeństwa w naszym regionie gdyż uważa-
my, że tego rodzaju usługi można dobrze wykonywać tylko znając potrzeby ludzi. 

Wykonujemy z  powodzeniem usługi 
w  zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, wen-
tylacji zarówno w zakresie małych urządzeń 
jak i rozwiązań przemysłowych.

Od początku działalności szkolimy 
uczniów szkół zawodowych, ale również 
w  naszej � rmie odbywają praktyki studen-
ci wyższych uczelni przyszli inżynierowie. 
Najlepszym sprawdzianem na wiarygodność 
� rmy jest fakt, że żaden z naszych absolwen-
tów nie zasilił rzeszy bezrobotnych. 



17

LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 Elektronarzędzia Serwis 
FRANKOWSKI
Frankowski Włodzimierz

ul. Hoża 10, 
62-200 Gniezno

61 425 62 16 NIE

2 Zakład Usług 
Chłodniczych
Orlikowski Marek

ul. Leśna 12, 
62-200 Gniezno

61 426 37 39 TAK

3 Elektromechanika
Sypniewski Przemysław

Zdziechowo 67, 
62-200 Gniezno

61 427 18 42 TAK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozu-
je i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy 

bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, 
w szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza za-
płon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy 
uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posłu-
gując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi.

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych
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BOSCH SERVICE CZERNIAK 
To � rma rodzinna, która funkcjonuje na rynku motoryzacyjnym od 1989 roku. W pierwszych latach funk-
cjonowała jako zakład elektromechaniki pojazdowej. Inwestując we własny rozwój w 1998 roku otrzymała 
autoryzację przystępując do sieci Bosch.

Obecnie pracujemy w nowo powstałym, nowoczesnym obiekcie, spełniającym standardy europejskie. 
Na bieżąco szkoleni pracownicy, z dużym doświadczeniem pracują na profesjonalnych urządzeniach Bosch 
i innych. Staramy się wypracować sobie opinię � rmy solidnej, niezawodnej i przyjaznej dla klientów, by speł-
nić ich oczekiwania, zapewniając bezpieczną i przyjemną jazdę.

Zajmujemy się edukacją i przygotowaniem do zawodu . Dotychczas � rma wyszkoliła 65 uczniów w za-
wodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Wiosną 2009 roku uzyskaliśmy certy� kat zarządzania jakości ISO oraz otrzymaliśmy tytuł: „Orzeł Po-
wiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.

STACJA KONTROLI I NAPRAWY POJAZDÓW
Ewa Bartkowska 62-200 Gniezno, ul. Widna 4, tel: 61-4266947

PRZEGLĄDY TECHNICZNE POJAZDÓW:
- o dopuszczalnej masie do 3,5 T,
- sprowadzanych z zagranicy (I rejestracja),
- z instalacją gazową,
- ciągniki rolnicze,
- motocykle,
- skierowanych przez policję i starostwo,
- powypadkowe.

STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW:
-  naprawy bieżące samochodów osobowych 

i dostawczych,
- diagnostyka pojazdów,
- komputerowa geometria kół (zbieżność),
- badania komputerowe pojazdów.
- wymiana opon.
- napełnianie klimatyzacji

Prowadzimy szkolenia uczniów w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych
ZAPRASZAMY : w dni powszednie 7.00 – 18.00, soboty 7.00 – 14.00
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LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

1 BRABAR
Bartkowska Ewa

ul. Widna 4, 
62-200 Gniezno

61 426 69 47 TAK

2 QUICK SERVICE
Błachowiak Daniel

ul. Sosnowa 8, 
62-200 Gniezno

61 425 61 98
501 700 667

TAK

3 BOSCH SERWIS
Czerniak Iwona

ul. Fabryczna 5b, 
62-200 Gniezno

61 426 71 44
607 460 409

TAK

4 PHU „AUTO-MARK”
AUTO-KOMIS, 
IMPORT-EXPORT AUTO 
POMOC PARKING
Felkel Marek

ul. Podkomorska 3,
62-200 Gniezno

602 311 871 TAK

6 AUTO NAPRAWA – 
Elektryk samochodowy
Gawrych Leszek

Biskupice 23a,
62-270 Kłecko

504 199 879 TAK

7 AUTO-ELEKTRO 
GRZEGORZ I SYN
Kozłowski Grzegorz

ul. Wiązowa 2, 
62-200 Gniezno

604 234 867 TAK

AUTO NAPRAWA
ELEKTRYK SAMOCHODOWY

Leszek Gawrych
Biskupice 23A k. Kłecka

62-271 Działyń

tel. 504 199 879
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LP FIRMA/WŁAŚCICIEL
ADRES PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI
NR TELEFONU

UPRAWNIENI 
DO SZKOLENIA 

UCZNIÓW

8 P.U.H. „JAROMIR”
Łosoś Jarosław

ul. Lecha 10, 
62-200 Gniezno

501 612 382 TAK

9 P.P.H.U. „MAR-MOT” 
AUTO
Marzec Katarzyna

ul. Południowa 2,
62-200 Gniezno

61 425 51 41 TAK

10 AUTO ELEKTRONIKA 
PACHOLCZYK
Pacholczyk Piotr

Jankówko, ul. Kołobrze-
ska 16,
62-200 Gniezno

501 766 987 TAK

11 PRZEDSIEBIORSTWO 
MOTORYZACYJNE 
„ARTOM”
Prałat Piotr

ul. Słoneczna 20,
62-200 Gniezno

61 426 19 17 TAK

12 Elektromechanika 
Pojazdowa
Ptak Sławomir

ul. Wodna 4, 
62-200 Gniezno

61 425 84 01
665 214 792

TAK

13 Z.U.N.RATNEX
Ratajczak Tomasz

ul. Półwiejska 14, 
62-200 Gniezno

61 425 51 27
662 780 791

TAK

14 Auto- Centrum
Sanok Krystyna

Jankowo Dolne 48a, 
62-200 Gniezno

61 426 76 06 TAK

15 TRUCK SERWIS
Szoszorek Jarosław

Rudki 35,
62-240 Trzemeszno

602 150 571 TAK

ELEKTRYK

Elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących 
zdań zawodowych: montowania i uruchamiania maszyn 
i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicz-
nej, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instala-

cji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów, montowania układów 
sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na pod-
stawie dokumentacji technicznej, montowania i sprawdzania działania środków 
ochrony przeciwporażeniowej, na podstawie dokumentacji technicznej.

elektryk


