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Oferta 

współpracy 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 

Poniżej pragniemy przedstawić swoją ofertę i zachęcić Państwa do współpracy. 

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu istnieje od 38 lat.                                     

Dzięki umocowaniu ustawowemu (m.in. Ustawie o rzemiośle z 22 marca 1989 r. z późn. zm.) 

posiadamy prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających, czeladniczych                                           

i mistrzowskich w ponad 50 zawodach obejmujących takie branże, jak: spożywcza, usługowa, 

motoryzacyjna, budowlana, metalowa czy drzewna. W ciągu tego okresu ponad 30.000 osób 

uzyskało świadectwa czeladnicze, a ponad 3.000 dyplomy mistrzowskie. 

Kandydaci po zdanym egzaminie otrzymują dokument, który opatrywany jest okrągłą 

pieczęcią z godłem państwa. Dodatkowo do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego 

wystawiany jest w dwóch językach angielskim i polskim Europass – suplement, który usprawnia 

korzystanie z nich zagranicą. Dzięki temu polscy obywatele posługujący się dokumentami 

rzemieślniczymi w krajach europejskich wydawanymi przez izby rzemieślnicze, nie mają 

problemów z ich uznaniem do wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, jak również zaświadczenia o zdaniu egzaminu 

sprawdzającego wydane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów. 

Jeśli właściciel zamierza je wprowadzić do tak zwanego obrotu prawnego za granicą – wymagają 

one dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów. 
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Przeprowadzamy również kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki 

zawodu. 

Izba Rzemiosła w Radomiu realizuje również projekty UE jako instytucja szkoleniowa 

(wykonawca)  lub certyfikująca we współpracy z różnymi instytucjami, urzędami, szkołami              

i firmami. 

Uważamy, że długoletnie doświadczenie na rynku w przeprowadzaniu egzaminów 

sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich gwarantuje, że jesteśmy wiarygodną firmą, która 

jako instytucja zewnętrzna może podjąć się przeegzaminowania uczestników szkoleń                           

w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.  

Nasza Izba posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie – numer ewidencyjny 2.14/00518/2005, co daje nam możliwość bycia 

jednostką szkoleniową, ale również i certyfikującą. 

Poniżej podajemy link do wykazu zawodów, w których przeprowadzamy egzaminy: 

http://www.izbarzemiosla.radom.pl/oswiata-zawodowa/egzaminy/komisje-egzaminacyjne/  
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