
Wybrane szkolenia (ceny netto) 

 

1. Zarządzanie Jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 

16949:2016 (egzamin: IMQ): 3.900,00 zł 

2. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 14001 

(egzamin w LRQA, SGS, TUV, GCERTI): 3.900,00 zł 

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 

(egzamin: GCERTI): 3.900,00 zł 

4. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 

9001:2015 (egzamin: LRQA, SGS, TUV, GCERTI): 3.900,00 zł 

5. Auditor wewnętrzny standardu IFS Food, BRC/ BRC PM/ BRC 

CP/ BRC Food Safety (egzamin: LRQA): 4.100,00 zł 

Szkolenia trwają 16-24 godziny 

 

Szkolenia na uprawnienia UDT (min. 35 godz.) 

 
1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 

podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków 

z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem: 2.600,00 zł 

2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 

podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe 

z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą 

podnoszoną wraz z ładunkiem: 2.800,00 zł 

3. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego/ ogólnego i specjalnego 

przeznaczenia: 2.800,00 zł 

4. Podesty ruchome: Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz 

masztowe / Podesty ruchome przejezdne: 2.850,00 zł 

 

Szkolenia nadające inne kwalifikacje np. ICVC, VCC, inne np. 

nadawane przez organizacje branżowe – czas trwania do 

ustalenia z klientem – proponowany od min. 16 do 32 godz. 

 

1. Kelner/ wykonywanie usług kelnerskich: 3.600 zł 

2. Pracownik e-marketingu/ Pracownik e-commerce: 3.600 zł 

3. Barman: 3.600 zł 

4. Stylizacja paznokci: 3.600 zł 

5. Specjalista ds. hotelarstwa: 3.700 zł 

6. Obsługa dronów: 4.100 zł  



Szkolenia rzemieślnicze (min. 24 godz.-48 godz.) 

 

Szkolenia/ kursy z egzaminem na tytuł czeladnika: 4.200,00 zł 

Szkolenia/ kursy z egzaminem na tytuł mistrza: 4.500,00 zł 

Szkolenia/ kursy z egzaminem sprawdzającym w Izbie 

Rzemieślniczej: 3.300,00 zł 

 

Dla ww. szkoleń/ kursów możliwa jest realizacja szkoleń w ramach 

wszystkich zawodów dla których prowadzone są egzaminy w Izbach 

Rzemieślniczych 

 

W ww. szkoleniach mogą brać udział osoby, które spełniają 

warunki dopuszczenia do egzaminów zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 10.01.2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 89) 

 

 

Od wybranych cen możliwe są upusty i rabaty. 


