
  

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ WYTWÓRNIĘ ANTIDOTUM 

Zastrzegamy możliwość zmiany cen. Umowy zawieramy wg aktualnie obowiązującego cennika. Powyższe ceny obowiązują w semestrze 

wiosennym roku szkolnego 2022/2023. W semestrze jesiennym możliwa podwyżka o ok. 5-10%. 
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KURSY 
SEMESTRALNE 

czas trwania wielkość 
grupy 

prowadzący materiały 
(ceny z 23% VAT) 

uwagi cena brutto 
(zawiera 23%VAT) 

PRO  
ZŁOTNICZY / 
JUBILERSKI 
 
 

6 semestrów; 
(semestr jesienny: 
wrzesień-styczeń, 
semestr wiosenny: luty-
czerwiec) 
1 semestr = 5 miesięcy 
= 80 godzin zajęć 
(semestr VI – 60 
godzin). 
Zajęcia raz w tygodniu 
po 4 godziny 
(popołudniami lub w 
weekendy). 

4 - 8 osób Semestr I – 
IV: 
Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
Semestr V-
VI: 
Tomasz 
Młynarski 

Metale kolorowe w 
cenie kursu; możliwość 
wykupienia prac 
wykonanych ze srebra.  

Zapisy dotyczą jednego 
semestru. Dalszy ciąg nauki 
można odłożyć na jeden lub 
więcej semestrów. Osoby 
początkujące rozpoczynają 
naukę od semestru I. 
Możliwość dołączenia do 
kursu w czasie jego trwania. 
Zaświadczenia o ukończenia 
każdego semestru; 
świadectwo ukończenia kursu 
po ukończeniu 6 semestru. 

4500 zł za każdy semestr. 
Możliwość wniesienia 
opłaty w 2 ratach (10% 
dopłaty). 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł). 

W trybie 
indywidualnym: 
 

Każdy z poziomów to 
min. 30 godzin zajęć 
indywidualnych. 
Terminy do 
uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu; możliwość 
wykupienia prac 
wykonanych ze srebra. 

Świadectwo ukończenia 
kursu wystawiamy po odbyciu 
180 godzin indywidualnych 
zajęć złotniczych oraz po 
zaliczeniu końcowego 
sprawdzianu.  

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł). 

KURSY 
SPECJALISTYCZNE 

czas trwania wielkość 
grupy 

prowadzący materiały 
(ceny z 23% VAT) 

uwagi cena brutto 
(zawiera 23%VAT) 

OBRÓBKI 
BURSZTYNU 
(z elementami 
złotnictwa) 

30 godzin 
Zajęcia raz w tygodniu 
po 5 godzin 
(popołudniami lub w 
weekendy). 

4 - 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław 
lub in. 

Metale w cenie kursu. 
Dodatkowy koszt 
bursztynu ok. 180 zł 
brutto. 

 1800 zł  

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 15 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1,2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław 
lub in. 

Metale w cenie kursu. 
Dodatkowy koszt 
bursztynu ok. 180 zł 
brutto. 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych 
 

ART CLAY 30 godzin 
Zajęcia raz w tygodniu 
po 3 godziny 
(popołudniami lub w 

4 - 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały płatne 
dodatkowo, z góry.  
Koszt Art Clay Silver 
1950 zł  

 1700 zł 
Możliwość wniesienia 
opłaty w 2 ratach (10% 
dopłaty). 
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weekendy).  Sugerowany zakup 
skryptu „Biżuteria Metal 
Clay” (wersja drukowana 
86,10 zł; e-skrypt: 46,74 
zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 15 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały płatne 
dodatkowo, z góry.  
Koszt Art Clay Silver 
1950 zł  
 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup 
skryptu „Biżuteria Metal 
Clay” (wersja drukowana  
86,10 zł; e-skrypt 46,74 
zł) 

EMALII 
SZKLANYCH 

20 godzin 
(5 spotkań po 4 godziny 
lub wg. uzgodnienia z 
grupą, popołudniami 
lub w weekendy). 

4 - 8 osób Anna Życka Metale kolorowe w 
cenie kursu; możliwość 
wykupienia prac 
wykonanych ze srebra 

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 

1490 zł 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 10 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Anna Życka Metale kolorowe w 
cenie kursu; możliwość 
wykupienia prac 
wykonanych ze srebra 
 

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

KEUM BOO 20 godzin 
(5 spotkań po 4 godziny 
lub wg. uzgodnienia z 
grupą, popołudniami 
lub w weekendy). 

4 - 6 osób Anna Życka Dodatkowa opłata za 
materiały (srebro i złoto 
wystarczające do 
wykonania dwóch 
cwiczeń): 125 zł  

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 

1490 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 10 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Anna Życka Dodatkowa opłata za 
materiały (srebro i złoto 
wystarczające do 
wykonania dwóch 
cwiczeń): 125 zł 
 

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

GRAWEROWANIE  Dwa poziomy: 
podstawowy (10 
godzin) i 

3 - 4 osoby Tatiana 
Lisina 

Metale kolorowe w 
cenie kursu; możliwość 
wykupienia prac 

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 
Na kursie zaawansowanym 

Kurs podstawowy: 1160 zł  
Kurs zaawansowany: 
3550 zł.  
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zaawansowany (30 
godzin). 
 

wykonanych ze srebra. 
Na kursie 
podstawowym 
dodatkowo płatny rylec 
z oprawką (koszt 72 zł). 

niezbędne są umiejętności z 
kursu podstawowego. 

Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

Na kursie 
podstawowym - ok. 8 
godzin; na kursie 
zaawansowanym – ok. 
24 godzin. Terminy do 
uzgodnienia. 

1 lub 2 
osoby. 

Tatiana 
Lisina 

Metale kolorowe w 
cenie kursu; możliwość 
wykupienia prac 
wykonanych ze srebra 
 

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 
Na kursie zaawansowanym 
niezbędne są umiejętności z 
kursu podstawowego. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

PRACA W WOSKU 
W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 8 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1,2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska,  
lub in. 

Dodatkowy koszt 
odlewu. 

Niezbędne umiejętności z 
poziomu 1 kursu złotniczego. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

RYSUNEK 
PERSPEKTY-
WICZNEGO 

20 godzin (10 spotkań 
po 2 godziny lub wg. 
uzgodnienia z grupą, 
popołudniami lub w 
weekendy).  

4 - 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie kursu  1150 zł  
Sugerowany zakup 
skryptu „Rysunek dla 
złotników” (cena 49,20 zł). 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 12 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1,2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

 ok. 12 godzin. Terminy do 
uzgodnienia. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup 
skryptu „Rysunek dla 
złotników” (cena 49,20 zł). 

TKACKI Dwa poziomy: 
podstawowy (24 
godziny) i 
zaawansowany (48 
godzin). 
 

3 – 4 osoby Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 
Obowiązuje 900 zł 
kaucji zwrotnej za 
krosna wypożyczane 
do domu. 

Na kursie zaawansowanym 
niezbędne są umiejętności z 
kursu podstawowego. 

Kurs podstawowy: 1500 zł  
Kurs zaawansowany: 
3000 zł  

W trybie 
indywidualnym: 
 

Na kursie 
podstawowym - ok. 20 
godzin; na kursie 
zaawansowanym – ok. 

1 lub 2 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 
Obowiązuje 900 zł 
kaucji zwrotnej za 

 
Na kursie zaawansowanym 
niezbędne są umiejętności z 
kursu podstawowego. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych 
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40 godzin. Terminy do 
uzgodnienia. 

krosna wypożyczane 
do domu. 

WARSZTATY 
 

czas trwania wielkość 
grupy 

prowadzący materiały 
(ceny z 23% VAT) 

uwagi cena brutto 
(zawiera 23%VAT) 

ZŁOTNICZE: 
Topienie i 
odlewanie srebra 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Materiały w cenie kursu 
(możliwość wykupu 
własnych wyrobów). 

 500 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Materiały w cenie kursu 
(możliwość wykupu 
własnych wyrobów). 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE:  
Łańcuszki bez 
lutowania 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska,  

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 

 450 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska,  

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE:  
Łańcuszki 
klasyczne 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska,  

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 65 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

450 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 65 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 
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ZŁOTNICZE: Cięcie 
piłką włosową dla 
początkujących 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 

 450 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 
 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: Cięcie 
piłką włosową dla 
zaawansowanych 
 

2 dni po 5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 

Niezbędne umiejętności 
cięcia piłką włosową na 
poziomie podstawowym. 

900 zł 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 6 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 

Niezbędne umiejętności 
cięcia piłką włosową na 
poziomie podstawowym. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Lutowanie dla 
początkujących 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 70 zł). 

 450 zł 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 70 zł). 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Lutowanie dla 
zaawansowanych 

2 dni po 5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

900 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
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Bogusław lub 
in. 

(dopłata 120 zł). Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 6 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 120 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Nitowanie 

2 dni po 5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 155 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
cięcie piłką włosową na 
poziomie zaawansowanym 

900 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 6 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 155 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
cięcie piłką włosową na 
poziomie zaawansowanym. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE:  
Podstawowa 
obrączka 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 70 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

450 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 70 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Kształtowanie 
zaawansowanych 
obrączek 

2 dni po 5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 110 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym 

900 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 

ok. 6 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
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 Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

pracy w srebrze 
(dopłata 110 zł). 

podstawowym Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Oprawa 
kaboszonów w 
cargę 

2 dni po 5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 100 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym 

900 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 6 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 100 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Oprawa pereł 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Materiały w cenie 
kursu. 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym 

500 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Materiały w cenie 
kursu. 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Oprawa cyrkonii w 
rurkę 

2 dni po 5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Materiały w cenie 
kursu. 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym, 

900 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 6 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Materiały w cenie 
kursu. 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym, 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 



  

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ WYTWÓRNIĘ ANTIDOTUM 

Zastrzegamy możliwość zmiany cen. Umowy zawieramy wg aktualnie obowiązującego cennika. Powyższe ceny obowiązują w semestrze 

wiosennym roku szkolnego 2022/2023. W semestrze jesiennym możliwa podwyżka o ok. 5-10%. 

8 

 elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Konstrukcja 
zawiasów 

5 godzin 4 – 8 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 100 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
zaawansowanym, 

450 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 100 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
zaawansowanym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym, 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

ZŁOTNICZE: 
Fakturowanie 
powierzchni 

5 godzin 3 – 4 osób Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 100 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym. 

450 zł  
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1 lub 2 
osoby. 

Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław lub 
in. 
 

Metale kolorowe w 
cenie kursu. Możliwość 
pracy w srebrze 
(dopłata 100 zł). 

Niezbędne umiejętności: 
lutowanie na poziomie 
podstawowym, cięcie piłką 
włosową na poziomie 
podstawowym. 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
podręcznika: „Niezbędnik 
Złotnika” (wersja 
elektroniczna 99 zł) 

HOBBY: biżuteria 
popularna i wstęp 
do wire-wrapping 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł  
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria 
popularna” (wersja 
drukowana: 73,80 zł; e-
skrypt:  39 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria 
popularna” (wersja 
drukowana: 73,80 zł; e-
skrypt:  39 zł) 

HOBBY: beading 1 5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro- Materiały w cenie  250 zł 
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– tkanie na 
krosnach 

Niezgoda kursu. 

W trybie 
indywidualnym: 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 Wg cennika zajęć 
indywidualnych 

HOBBY: beading2 – 
peyote i inne 
techniki 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł 

W trybie 
indywidualnym: 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 

HOBBY: filcowanie 
podstawowe 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda, 
Dorota 
Michalska 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z filcu” 
(wersja drukowana: 76,26 
zł; e-skrypt : 42 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda, 
Dorota 
Michalska 
 

Materiały w cenie 
kursu. 

 Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z filcu” 
(wersja drukowana: 76,26 
zł; e-skrypt : 42 zł) 

HOBBY: filcowanie 
zaawansowane 

5 godzin 4 - 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda, 
Dorota 
Michalska 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z filcu” 
(wersja drukowana: 76,26 
zł; e-skrypt : 42 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda, 
Dorota 
Michalska 
 

Materiały w cenie 
kursu. 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z filcu” 
(wersja drukowana: 76,26 
zł; e-skrypt : 42 zł)) 

HOBBY:  Polymer 
Clay 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z 
polymer clay” (wersja 
drukowana: 76,26 zł; e-
skrypt:  42 zł) 

W trybie ok. 3 godzin. Terminy 1, 2 lub 3 Alina Tyro- Materiały w cenie  Wg cennika zajęć 
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indywidualnym: 
 

do uzgodnienia. osoby. Niezgoda kursu.  indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z 
polymer clay” (wersja 
drukowana: 76,26 zł; e-
skrypt:  42 zł) 

HOBBY: soutache 
(sutasz) 1 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria 
soutache” (wersja 
drukowana: 79,95 zł; e-
skrypt:  45 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria 
soutache” (wersja 
drukowana: 79,95 zł; e-
skrypt:  45 zł) 

HOBBY: Metal Clay 5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały płatne 
dodatkowo. Koszt  Art 
Clay 320 zł. 
Opcjonalnie (do 
wyczerpania zapasów) 
Noble Clay, brąz lub 
miedź – koszt 90 zł. 

 
 

260 zł. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z Metal 
Clay” (wersja drukowana: 
99,00 zł brutto; e-skrypt: 
50 zł) 

W trybie 
indywidualnym: 
 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały płatne 
dodatkowo. Koszt  Art 
Clay 320 zł 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: „Biżuteria z Metal 
Clay” (wersja drukowana: 
99,00 zł brutto; e-skrypt: 
50 zł) 

HOBBY: Sznury 
(kumihimo) 
 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł  

W trybie 
indywidualnym: 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych 
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HOBBY: Wstęp do 
makramy 
 

5 godzin 4 – 8 osób Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

 250 zł  

W trybie 
indywidualnym: 

ok. 3 godzin. Terminy 
do uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 

 Materiały w cenie 
kursu. 

 
 

Wg cennika zajęć 
indywidualnych 

HOBBY: soutache 
(sutasz) 2 – formy 
3D dla 
zaawansowanych 
 

3 godz., termin do 
uzgodnienia. 

1, 2 lub 3 
osoby. 
 

Alina Tyro-
Niezgoda 

Materiały w cenie 
kursu. 

Tylko wariant indywidualny Wg cennika zajęć 
indywidualnych. 
Sugerowany zakup  
skryptu: “Soutache – krok 
naprzód Formy 
dwustronne i 
przestrzenne: 30 ćwiczeń 
dla zaawansowanych” 
(wersja elektroniczna: 150 
zł) 

KURSY 
INDYWIDUALNE 

terminy  prowadzący materiały 
(ceny z 23% VAT) 

uwagi cena brutto 
(zawiera 23%VAT) 

ZAJĘCIA 
INDYWIDUALNE 

W tygodniu w 
godzinach wczesno-
popołudniowych, w 
weekendy w godzinach 
popołudniowych, w 
czasie wakacji; do 
ustalenia. 

1 osoba Małgorzata 
Michalska, 
Marcin 
Bogusław, 
Tomasz 
Młynarski, 
Alina Tyro-
Niezgoda, 
Dorota 
Michalska, 
Anna Życka, 
Tatiana 
Lisina i in. 

Materiały jak w kursie 
grupowym; 
 

Sugerujemy, aby zajęcia 
jednego dnia nie były krótsze 
niż 2, ani dłuższe niż 5 godzin 
oraz aby harmonogram zajęć 
rozplanować na dłuższy czas, 
co umożliwi przećwiczenie i 
utrwalenie zdobytej wiedzy w 
domu. 
Powyżej podano minimalne 
ilości godzin zajęć dla 
każdego z kursów. Czas ten 
pozwala na zapoznanie się z 
dana techniką na tyle, aby 
bylo możliwe dalsze 
ćwiczenie w domu i 
doskonalenie się we własnym 
zakresie. 
W razie potrzeby czas ten 
może być dowolnie skracany 
lub wydłużany, a program 
nauki modyfikowany. 

160 zł  
za godzinę zajęć 
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  2 osoby    130 zł  
za godzinę zajęć od 
osoby. 

  3 osoby    120 zł  
za godzinę zajęć od 
osoby. 

       
       

       

       

       
       
       
       
       

 


