
OPŁATY DLA KANDYDATA ZA CERTYFIKACJĘ WARUNKOWĄ W 2022 r. 

1. Co składa się na opłatę za certyfikację warunkową? 

• honorarium dla dwóch członków komisji certyfikacji warunkowej: 250 zł netto x 2 

• koszty operacyjne, podatki i składki ZUS: 165 zł 

• rekompensata za dojazd dla dwóch członków komisji – wyliczana za każdego członka danej 
komisji indywidualnie. 

2. Jak kandydat może wyliczyć opłatę za certyfikacje warunkową? 

Na podstawie poniższych informacji każdy kandydat może samodzielnie wyliczyć orientacyjną opłatę 
za certyfikację warunkową i na tej podstawie podjąć decyzję o optymalnym wyborze miejsca i drugiego 
członka komisji.   
 
Opłatę należy wyliczyć sumując części (I) i (II): 

• (I): Część stała opłaty na pokrycie wynagrodzenia obu członków komisji weryfikującej 
warunek oraz ponoszonych przez SJIP kosztów (w tym podatki). 

CZĘŚĆ (I) OPŁATY 

665,00 zł 

• (II): Część opłaty zależna od odległości do pokonania przez każdego członka komisji 
weryfikującej warunek do miejsca tej weryfikacji, rekompensująca czas i koszt podróży. 
 
Tę część opłaty pojawia się, gdy członkowie komisji warunku certyfikacyjnego muszą 
dojechać na miejsce. Z każdym członkiem komisji  należy ustalić: 

o dystans do pokonania do i z miejsca weryfikacji warunku. 
 

ODLEGŁOŚĆ 
(KM) OD 

ODLEGŁOŚĆ 
(KM) DO 

kwota do uwzględnienia 
dla 1 osoby za podróż w 1 

stronę 

0 49 23 

50 99 45 

100 199 91 

200 299 136 

300 449 189 

450 599 227 

600                 + 280 

 W tej części opcjonalnie może pojawić się rekompensata za nocleg wynosząca 184,50 zł. Dotyczy to 
wyłącznie sytuacji, gdy skorzystanie przez członka komisji z płatnego noclegu jest niezbędne.  

  



3. Ustalenie wysokości opłaty i sposób jej opłacenia 

Kandydat jest zobowiązany do przekazania na adres certyfikacja@joga.org.pl minimum 10 dni przez 
wyznaczoną certyfikacją warunkowa następujących informacji: 

• termin i miejsce certyfikacji warunkowej, 
• nazwiska osób wchodzących w skład komisji weryfikującej ocenę warunkową, 
• adres korespondencyjny, na który biuro SJIP będzie mogło przesłać dokumenty 

(certyfikat, umowa licencyjna certyfikatu marki) 
• liczba kilometrów dojazdu i powrotu dla obu członków komisji osobno, ew. informacja o 

konieczności płatnego noclegu dla jednego lub obu członków komisji, 
• jeżeli członkowie komisji zrzekną się całego honorarium lub jego części, mailowe 

oświadczenia członków komisji o rezygnacji z honorarium, 
• potrzeba otrzymania faktury. 

Po otrzymaniu tych informacji SJIP dokonuje na podstawie kalkulatora wyceny warunku wyliczenie 
kwoty do opłacenia przez kandydata/tkę jako opłatę za realizację oceny warunkowej na rzecz SJIP  i 
przekazuje ją kandydatowi/ce. 

Wskazana kwotę należy opłacić przelewem najpóźniej do 4 dni przed terminem certyfikacji 
warunkowej - numer konta mBank 18 1140 2004 0000 3302 7657 0366 
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