NO-II- 15/21

Warszawa dnia 21 kwietnia 2021 r.

Izba Rzemieślnicza
wszystkie
dotyczy: informacji opinii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
waloryzacji stawek opłat za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski
i sprawdzający w 2021 r.
Szanowni Państwo,
Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej,
w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Oświaty Zawodowej i Nadzoru informuje
o odmiennej opinii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
waloryzacji w 2021 r. stawek opłat
za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i
sprawdzający.
W załącznikach przesyłamy kopie korespondencji dotyczącej przedmiotowej waloryzacji,
zawierającej argumentację ZRP uzasadniającą sposób jej przeprowadzenia oraz pisma
zawierające uzasadnienie odmiennej opinii Ministerstwa:
1) pismo ZRP znak NO-III/MW/1/3/21 z dnia 2 lutego 2021 r. przesłane do izb
rzemieślniczych zrzeszonych w sieci ZRP, dotyczące: podwyższonych stawki opłat za egzaminy:
czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający w 2021 r. w kontekście sposobu ich waloryzacji

Rodzaj egzaminu

NOWE
stawki opłat
przyjęte w ustawie o
rzemiośle
od 1.01.2020 r. do
momentu pierwszej
waloryzacji

15.01.2020r.
mistrzowski
czeladniczy
sprawdzający

1 400 zł
700 zł
250 zł

Stawki opłat
po 15.01. 2020 r. po

Stawki opłat po 15.01.2021 r.

102,3

103,4

pierwszej waloryzacji na
podstawie- średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem
w 2019r. w stosunku do 2018r.

1432,20 zł
716,10 zł
255,75 zł

stawki opłat ustalone na 2020 r.
zwaloryzowane
- średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w
2020r. r. w stosunku do 2019r.

1480,90 zł
740,44 zł
264,44 zł

wraz z informacją o wycofaniu pisma znak: NO-II/MW/1/1/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. w
sprawie wyliczenia stawek opłat za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający w 2021 r.
w którym przyjęto, że waloryzacji w 2021 r. podlegają stawki opłat wskazane w ustawie o

rzemiośle i wynoszą:

Po przeliczeniu z zastosowaniem wskaźnika 3,4% stawki opłat za egzaminy wynoszą: egzamin mistrzowski 1447,60 zł,
egzamin czeladniczy 723,80 zł, egzamin sprawdzający 258,50 zł. Stawki opłat za egzaminy w 2021 roku, stosując zasady
zaokrąglania:
•
egzamin mistrzowski – 1 448 zł
•
egzamin czeladniczy – 724 zł

•

egzamin sprawdzający – 259 zł

2) pismo MRPiT znak: DDP-VII.0710.43.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w którym resort
przedstawił stanowisko, iż w 2021 r. stawki opłat za egzaminy powinny być

waloryzowane od kwot wymienionych w ustawie, a w kolejnych latach od kwot
powiększanych wskaźnikiem waloryzacji - na tej postawie opłaty w 2021 r. wynoszą:
• egzamin mistrzowski – 1 447,60 zł
• egzamin czeladniczy – 723,80 zł
• egzamin sprawdzający – 258,50 zł
3) pismo ZRP znak: NO-III/1/10/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. wskazującego na przesłanki i
argumenty przyjęte w opinii ZRP nt. sposobu ustalania opłat (przesłana do izb
rzemieślniczych informacja) przyjmując, że w 2021 r. następuje druga waloryzacja
przedmiotowych opłat (opinia już upubliczniona wobec innych adresatów),
4) pismo MRPiT znak: DDP-VII.0710.43.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w którym
resort informuje o utrzymaniu opinii w sprawie waloryzacji opłat za egzaminy
(przekazana w piśmie z dn. 6.04.2021 r.) tj.:
Stawki opłat
przyjęte w ustawie o rzemiośle
od 1.01.2020 r.

103,4

Rodzaj egzaminu

mistrzowski
czeladniczy
sprawdzający

Stawki opłat ustalone na 2020 r. zwaloryzowane
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w 2020r. r. w stosunku do 2019r.

1 400 zł
700 zł
250 zł

1 447,60 zł
723,80 zł
258,50 zł

Jednocześnie resort poinformował, iż nie znajduje potrzeby zmian w obowiązującej
ustawie o rzemiośle, jednakże nie wyklucza, że propozycje ZRP dotyczące zmian w zapisach o
waloryzacji zostaną rozważone w ramach prac nad nową ustawą o rzemiośle i kształceniu
dualnym.
Pragniemy też zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o rzemiośle izby rzemieślnicze informują o
wysokości opłat za egzaminy z uwzględnieniem dobrej praktyki przygotowywania przez Związek
Rzemiosła Polskiego jednolitej informacji do wykorzystania przez izby rzemieślnicze. Powstałe w
tym roku komplikacje wynikają z braku w ustawie szczegółowych zapisów dotyczących
waloryzacji, co stanowi o jego niedoskonałości.
Należy też mieć na uwadze, że obecnie we współpracy z MRPiT pracujemy nad trzema ważnymi
dla rzemiosła tematami:
1. Program rządowy pt. Polski Inkubator Rzemiosła, który już jest promowany w działaniach resortu,
2. Powołanie zespołu d.s. przygotowania zawodowego,
3. Nowa ustawa o rzemiośle i kształceniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uzasadnioną potrzebę stosowania jednolitych
stawek opłat za egzaminy w całym kraju proponujemy przyjęcie opinii i
zastosowanie waloryzacji w 2021 r. opłat za egzaminy według opinii Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii - w/w pismo z dnia 06.04.2021 r.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej ZRP
Jolanta Kosakowska

Do wiadomości:

Komisja Oświaty Zawodowej
i Nadzoru Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
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