
 

 

Cennik opłat za egzaminy przeprowadzane w Izbie Rzemiosła                  

i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu 

obowiązujący od dnia 01 lutego 2018r. 

 

Rodzaj kosztu 
 

Kwota 

Egzamin czeladniczy  
 
 

711 zł 

Egzamin czeladniczy (poprawkowy) 
 
 

355,50 zł 

Egzamin mistrzowski  
 
 

1.422 zł 

Egzamin mistrzowski (poprawkowy) 
 
 

711 zł 

Egzamin sprawdzający  
 
 

237 zł 
 

 

Podstawa prawna:  

                Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle z dnia 25.09.2015r. (Dz. U z 04.11.2015r., poz. 1782) 

Opłaty zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby 
rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30%, czeladniczy – 15%, sprawdzający – 5% 
liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla 
egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. W 2018r. podstawą wyliczenia właściwych opłat za 
egzaminy jest kwota 4.739,51 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018r.)  

ZRP działając w trybie nadzoru podkreśla, iż stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest 

podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście Ustawy o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem 

przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań 

edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych. 



 

 

Cennik opłat za przeprowadzane kursy i wydawane dokumenty 

w Izbie Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu 

 

Rodzaj kosztu  

Kurs kwalifikacyjny-pracownik młodociany 470 zł 

 

Kurs kwalifikacyjny uczniowski (indywidualny) – 

Radom 
1.000 zł 

Kurs kwalifikacyjny uczniowski – Lipsko 280 zł 

 

Kurs pedagogiczny 1.000 zł 

 

Kurs Barman 700 zł 

 

Kurs Kelner 500 zł 

 

Kurs teoretyczny dla os. dorosłej (przy grupie min. 

5 osób) 

500 zł 

 

Rodzaj kosztu Kwota 

Zaświadczenia różne (skrócenie/przedłużenie 

umowy, rekomendacje) 
50 zł 

Duplikat zaświadczenia z kursu pedagogicznego 50 zł 

 

Duplikat zaświadczenia z kursu kwalifikacyjnego 50 zł 

 

Duplikat świadectwa czeladniczego /dyplomu 

mistrzowskiego 

50 zł 

Dyplom mistrzowski ozdobny 100 zł 

 
 

Podstawa prawna:  

                   Uchwała Nr 2/13 Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu z dnia                

19 marca 2013r.  

                    Uchwała Nr 2/16 Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu z dnia                  

24 lutego 2016r.  



 

 

 


