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WSTĘP 
 
 Podstawą sporządzenia niniejszego sprawozdania były – tradycyjnie - dwa dokumenty:, 
Program Rozwoju Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości do roku 2013 przyjęty przez 
obradujący w czerwcu 2009 r., VI Kongres Rzemiosła Polskiego  oraz Plan Działalności 
Związku Rzemiosła Polskiego na okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. przyjęty przez 
Kongres w roku 2010 r. 

 Zarówno Program Rozwoju Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości do roku 2013, jak też 
Plan Działalności ZRP na okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. z założenia uznane 
zostały za dokumenty otwarte, co oznaczało, iż były one w trakcie realizacji (przez Zarząd ZRP) 
uszczegóławiane i modyfikowane - odpowiednio do zmieniającej się sytuacji społeczno-
gospodarczej w kraju oraz sytuacji wewnątrz środowiska. 

 Poza zadaniami wynikającymi z powołanych dokumentów, na działalność Związku w 
okresie sprawozdawczym, bezpośredni wpływ miały bieżące wydarzenia polityczne, 
gospodarcze i społeczne. 
 

Główne problemy, z którymi przyszło zmierzyć się Zarządowi w okresie sprawozdawczym 
to: 

o projektowana modernizacja systemu kształcenia zawodowego, 
o projektowane zmiany w VAT i podatkach dochodowych, 
o zmiany w zarządzaniu Funduszem Pracy, 
o projektowane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, 
o realizacja pakietu działań antykryzysowych, 
o ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, 
o wzmocnienia aktywności ZRP w kwestiach europejskich w perspektywie przejęcia 

przez Polskę od lipca 2011 r. Prezydencji UE, 
o udział w Projektach Unijnych i Programach Operacyjnych Funduszy Strukturalnych 

UE, 
o prace nad projektem zmiany Statutu ZRP, 
o działania na rzecz promocji polskiej gospodarki.  

a także: 

o kontynuowanie, rozpoczętych w roku 2008, przedsięwzięć remontowo 
modernizacyjnych w obiektach ZRP. 

 

Omówienie wskazanych obszarów znajduje się w dalszych częściach sprawozdania, które 
zostało sporządzone w  podziale na bloki tematyczne, przyjęte w Uchwale Programowej VI 
Kongresu i Planie Działalności Związku Rzemiosła Polskiego na II półrocze 2010 r. i na I 
półrocze 2011 r. 

 

Szczegółowy wykaz prac prowadzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego sporządzany jest 
cyklicznie co miesiąc i przesyłany do wszystkich członków Zarządu. 
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I. PROBLEMATYKA SAMORZ ĄDOWA I ORGANIZACYJNA 
 
1. Posiedzenia Zarządu  
 

Od  czerwca 2010 r. do 2 czerwca 2011 roku odbyło się pięć posiedzeń Zarządu ZRP.                  
( 27.08.2010 r., 16.12.2010 r., 10.02.2011 r., 29.03.2011 r., 2.06.2011 r.) 
Zarząd zajmował się m. in. następującymi zagadnieniami: 
 
� Przyjmował każdorazowo do akceptującej wiadomości informacje: nt. stanu realizacji 

uchwał podjętych przez Zarząd ZRP na poprzednich posiedzeniach oraz z prac 
Prezydium Zarządu ZRP. 

� Zapoznał się z informacją nt. stanu realizacji wniosków Kongresu Rzemiosła Polskiego. 
� Zapoznawał się z informacjami nt. stanu prac nad modernizacją systemu oświaty 

zawodowej.  
� W dniu 10 lutego 2011 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Związku 

Rzemiosła Polskiego, podczas którego omówiono aktualne problemy związane ze 
szkoleniem uczniów i zmianami w systemie egzaminów.  

� Zapoznawał się ze zmianami w kwestii refundacji i innymi problemami związanymi z 
ograniczeniem planu Funduszu Pracy na 2011 rok. 

� Zapoznawał się ze zmianami w opodatkowaniu VAT usług edukacyjnych. 
� Podejmował uchwały w sprawie standardów wymagań będących podstawą 

przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach 
odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. 

� Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia karty informacyjnej dla pracodawcy 
zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego. 

� Podjął uchwałę w sprawie zmiany w „Regulaminie przyznawania honorowej odznaki za 
szkolenie uczniów w rzemiośle”.  

� Przyjmował do wiadomości bieżące informacje finansowe w tym o stanie wpłat na 
Fundusz Organizacyjno-Samorządowy i Fundusz Oświatowy.  

� Podjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu ZRP za 2010 r.  
� Zapoznawał się z wynikami finansowymi domów wypoczynkowych. 
� Podjął uchwałę w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul. Górskiego 1 A. 
� Analizował sytuację finansową ZRP. 
� Przyjął do  wiadomości wstępną informację o wykonaniu planu finansowego za rok 

2010.  
� Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego ZRP na 2011 rok. 
� Zapoznał się z  informacją  dot.  stanu prawnego Domu Braci Jabłkowskich. 
� Podjął  uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia lustracji w spółdzielniach 

rzemieślniczych i przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora. 
� Podjął uchwałę w sprawie wyznaczania lustratorów. 
� Wyraził zgodę na podpisanie wspólnej deklaracji partnerów społecznych dotyczącej 

nękania i przemocy w miejscu pracy. 
� Zapoznawał się z bieżącymi informacjami nt. funduszy unijnych. 
� Przyjął do akceptującej wiadomości propozycje zmian w systemie dialogu społecznego 

rekomendowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego na poziomie centralnym i 
WKDS.  

� Powołał Komisję Statutową Zarządu  Związku Rzemiosła Polskiego. 
� Zapoznał się z informacją o stanie zaawansowania prac nad projektem zmian w statucie 

ZRP. 
� Omawiał kwestię deklaracji przystąpienia do Związku Rzemiosła Polskiego 

Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Bioenergoterapeutów                 
i Radiestetów w Bydgoszczy. 
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� Podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Fundacji Na Rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

� Przyjął do wiadomości informację o zaciągnięciu kredytu na wykonanie prac 
adaptacyjnych w D.W. „Rzemieślnik” w Gdańsku Jelitkowie przystosowującej ośrodek 
do sezonu 2011 r.   

�   Podjął uchwałę w sprawie zwołania Kongresu Rzemiosła Polskiego i zaakceptował 
harmonogram przygotowań do Kongresu Rzemiosła Polskiego. 

� Podjął  uchwały w sprawie zgody na podpisanie umów o dofinansowanie kolejnych 
dwóch projektów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i przyjął do  
wiadomości informację na temat aktualnej sytuacji dotyczącej realizowanych przez 
Związek Rzemiosła Polskiego projektów z funduszy unijnych.  

� Zapoznał się  z informacją nt przygotowań do Kongresu Europejskiej Konfederacji   
Budowlanych ( EBC). 

� Zapoznał się i rekomendował pod obrady Kongresu materiały na Kongres Rzemiosła 
Polskiego w tym: Sprawozdanie Zarządu z działalności ZRP w okresie czerwiec 2010-
maj 2011, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za rok 
2010 r.,  projekt uchwały w sprawie planu finansowego ZRP na 2011 r., projekt uchwały 
w sprawie planu działalności ZRP na okres czerwiec 2011 r. – czerwiec 2012 r., projekt 
Regulaminu obrad  Kongresu Rzemiosła Polskiego, projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr 9 III Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie 
zasad wnoszenia składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy Związku Rzemiosła 
Polskiego. 

� Podjął uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej „Szabla Kilińskiego” i 
odznak „Za szkolenia uczniów w rzemiośle”. 

 
2.  Działalność Prezydium Zarządu   
 
Prezydium Zarządu pełni rolę kierowniczą w okresie pomiędzy plenarnymi posiedzeniami 
Zarządu. Prezydium spotyka się z częstotliwością uzasadnioną sytuacją bieżącą, średnio nie 
rzadziej aniżeli raz w miesiącu. W okresie od czerwca 2011 Prezydium spotkało się jedenaście 
razy. 
Tematyka spotkań Prezydium dotyczyła zagadnień ekonomicznych dot. działalności 
gospodarczej, kwestii  edukacji zawodowej i związanych z tym problemów, w tym oczywiście 
tzw. refundacji, a także dialogu społecznego i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
problematyki współpracy organizacji rzemiosła na płaszczyźnie międzynarodowej, jak również 
udziału w pracach Komisji Trójstronnej i jej organów.  
Prezydium oceniało wartość projektów, w które angażował się Związek rzemiosła i 
przyjmowało informacje o ich realizacji.  
Prezydium dużo uwagi przywiązywało do problemów finansowych związanych z sytuacją 
Związku Rzemiosła Polskiego i gospodarowania majątkiem, spotykając się z kierownictwem 
domów wypoczynkowych ZRP w celu oceny przygotowania do sezonu, a także odbywając sesję 
wyjazdową w Gdańsku-Jelitkowie.   
Prezydium zajmowało się odznaczeniami i wyróżnieniami środowiskowymi, rekomendując 
Zarządowi podjęcie stosownej uchwały w sprawie nadania „Szabli Kilińskiego” oraz 
podejmując decyzje w sprawie nadania innych wyróżnień. 
Prezydium podejmowało decyzje w sprawie stałego i doraźnego przedstawicielstwa oficjalnego 
Związku Rzemiosła Polskiego w organach krajowych i międzynarodowych. 
Prezydium akceptowało materiały przygotowywane do przedstawienia Zarządowi ZRP.    
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3.     Prace nad zmianą Statutu ZRP 
 

Realizując uchwałę nr 11 Kongresu Rzemiosła Polskiego, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego  
uchwałą nr 16 powołał Komisję Statutową, której zadaniem jest dokonanie analizy 
obowiązującego Statutu Związku oraz  opracowanie projektu jego nowelizacji. 
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 r. Komisja Statutowa ukonstytuowała się 
w sposób następujący: 
 

1)  Leszek Janowski   - Przewodniczący 
2)  Paweł Saar    - Z-ca Przewodniczącego 
3)  Włodzimierz Biniek   - Sekretarz 
4)  Tadeusz Cygert   - Członek 
5)  Wojciech Malczyk   - Członek 
6)  Antoni Odzimek   - Członek 

 

Podczas kolejnych posiedzeń Komisji przedyskutowano propozycje zmian Statutu ZRP. 
Podstawą do rozważań dotyczących kierunku zmian były wnioski Komisji Rewizyjnej 
skierowane do Prezydium Zarządu w grudniu 2009 roku.  
 
Komisja Statutowa pracuje nad propozycjami uszczegółowienia kompetencji  oraz właściwości 
poszczególnych organów a także kosztów ich funkcjonowania przy założeniu, że  Statut w 
nowym kształcie będzie obowiązywał od Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego w 2013 r.  

 
4. Działalność Komisji Problemowych  
 
Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego Zarządu ZRP 
 
Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego Zarządu ZRP zajmowała się m. in.: 
 

• Stanem  realizacji wniosków Kongresu Rzemiosła Polskiego. 
• Uwarunkowaniami rozwoju mśp a dialogiem społecznym. 
• Deklaracją przystąpienia do Związku Rzemiosła Polskiego Ogólnopolskiej Izby 

Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Bioenergoterapeutów i Radiestetów w 
Bydgoszczy. 

• Projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji Na Rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

Ponadto Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego zajmowała się opracowaniem 
harmonogramu przygotowań do Kongresu, sprawozdaniem Zarządu z wykonania planu 
działalności oraz regulaminem obrad Kongresu. 
 
Komisja Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru 
 
Komisja swoje zadania wykonywała w formach: bezpośredniego nadzoru nad pracą  Zespołu 
Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, uczestnictwa w wydarzeniach związanych z 
problematyką edukacji zawodowej. 
W działaniach Komisji zasługują na uwagę: 
 

• Udział we wrześniu 2010 r. w spotkaniu przedstawicieli izb rzemieślniczych 
poświęconym zmianom w systemie kształcenia zawodowego. Spotkanie prowadził 
Przewodniczący Zbigniew Lenart. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej 
przedstawił stan prac nad modernizacją, co pozwoliło na ożywioną  dyskusję oraz 
prezentację aktualnych problemów  i propozycji środowiska. Omówiono także 
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najczęściej popełniane przez izby rzemieślnicze błędy w procesie  wystawiania 
dokumentów kwalifikacyjnych.  

• Uczestnictwo Przewodniczącego oraz przedstawicieli Komisji w dorocznej naradzie 
służb oświatowych, która odbyła się w dniach 24-26 listopada 2011r.  w Gdańsku-
Jelitkowie oraz   w ogólnopolskim seminarium połączonym z naradą oświatową, która 
odbyła się w dniach 11 – 12 kwietnia 2011 r., w Katowicach-Ustroniu.  

• Posiedzenie Komisji  w dniu 01.02.2011 r.  -  Komisja zajmowała się sprawami dot.: 
Funduszu Oświatowego; wniosku w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu 
przyznawania Honorowej odznaki; problemów Funduszu Pracy; wniosku o 
wprowadzenie zasady stosowania „Karty informacyjnej dla pracodawcy zatrudniającego 
młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego”;  ustaleń dokonanych 
podczas spotkania w dniu 18 stycznia 2011r. Prezesa ZRP Jerzego Bartnika z Prezesem 
ZG ZZDZ Panem Andrzejem Piłatem.  
Komisja postanowiła o:  
- rekomendowaniu  planu pracy Zespołu Oświaty i Problematyki Społecznej ZRP na 

2011 r. 
- zaakceptowaniu  propozycji wydatków z Funduszu Oświatowego do realizacji w 

2011 roku,  
- zaakceptowaniu dwóch projektów uchwał,  które zostały przyjęte przez Zarząd ZRP 

w dniu 29 marca 2011 roku, w sprawach: wprowadzenia „Karty informacyjnej dla 
pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania 
zawodowego” oraz  zmiany Regulaminu przyznawania honorowej odznaki „Za 
szkolenie uczniów w rzemiośle” stanowiący załącznik do Uchwały Nr 14 Zarządu 
Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12.2009 r.,  

- przyjęciu informacji nt. przygotowywanych zmian w regulacjach prawnych 
dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich (prace prowadzone są we 
współpracy  z Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN) oraz 
o problemach związanych z refundacjami wynagrodzeń młodocianych pracowników. 
Komisja postanowiła  o przeniesieniu tych  problemów na formu Zarządu ZRP.  

• Uczestnictwo w lutym 2011 r. Przewodniczącego oraz członków Komisji na 
nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu ZRP, poświęconym w całości problematyce 
związanej z modernizacją systemu edukacji zawodowej oraz komplikacjami powstałymi  
na tle,  ograniczenia w planie finansowych Funduszu Pracy środków, przeznaczonych na 
aktywne formy ograniczania bezrobocia, w tym refundacji wynagrodzeń młodocianych 
pracowników. 

 
Komisja  ds. Funduszy Unijnych Zarządu ZRP 
 
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji. Omawiane były przede 
wszystkim tematy dot. składania przez ZRP aplikacji projektowych oraz realizacji projektów w 
ramach programów finansowanych z funduszy unijnych . Poza tym dyskutowane były także 
kwestie dot. funkcjonowania grupy ekspertów izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych, 
udziału przedstawicieli organizacji rzemiosła w komitetach monitorujących na szczeblu 
centralnym i regionalnym oraz opiniowania aktów prawnych dot. wdrażania funduszy unijnych. 
 
Komisja ds. Rozwoju Ruchu Branżowego i Spółdzielczości Rzemieślniczej 
 

Komisja zajmuje się m. in. nadzorowaniem wykonywania przez ZRP zadań Związku 
Rewizyjnego. 

Na terenie działania izb rzemieślniczych funkcjonują spółdzielnie rzemieślnicze 
zrzeszone oraz nie zrzeszone w strukturach Związku. 

Wg stanu na 31.12.2010 roku, do Związku Rzemiosła Polskiego jako Związku Rewizyjnego 
należą 44 spółdzielnie rzemieślnicze, które  wnoszą do ZRP opłatę lustracyjną  w wysokości 
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140 złotych miesięcznie, co m. in.  gwarantuje  tym spółdzielniom możliwość poddania się 
lustracji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Natomiast spółdzielnie, które nie 
wnoszą miesięcznej opłaty,  uiszczają jednorazowo  kwotę w wysokości 4.200  zł  + VAT. 

Ze Związkiem Rzemiosła Polskiego aktywnie współpracuje ponad 20  lustratorów. 
Lustracje wykonywane są w ustalonych ze spółdzielniami terminach. ZRP jest w posiadaniu 
protokołów z każdego badania, co jest podstawą do rozliczenia merytorycznego  i finansowego   
lustracji. ZRP opracowuje i przesyła do spółdzielni  zalecenia polustracyjne. 

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 23 lustracje spółdzielni, w tym:  
- 8 lustracji odpłatnych, w spółdzielniach niezrzeszonych w Zw. Rewizyjnym,     
- 15 lustracji  nieodpłatnych, w spółdzielniach zrzeszonych w Zw. Rewizyjnym. 

W 2011 roku przeprowadzono 8 lustracji. W tym 3 lustracje w spółdzielniach 
zrzeszonych w ZRP. 

 Komisja, mając na uwadze właściwą realizację zadań postawionych przed Związkiem 
Rzemiosła Polskiego – Związkiem Rewizyjnym w zakresie aktualizacji obowiązujących 
przepisów, podjęła działania zmierzające do zmiany regulaminu przeprowadzania lustracji w 
spółdzielniach rzemieślniczych i dostosowania ich do uchwał podjętych przez Zgromadzenie 
Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. W wyniku tych prac Zarząd ZRP w dniu 16.12.2010 roku 
podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania lustracji w spółdzielniach 
rzemieślniczych / z późn. zmianami/ i przyjął Kodeks Etyki Lustratora oraz w czerwcu br. 
podjął uchwałę w sprawie wyznaczania lustratorów.  

 
Komisja ds. Administracyjno-Technicznych 
 
Komisja odbyła kilka posiedzeń w różnym składzie, w zależności od potrzeb i wagi 
rozpatrywanych zagadnień. W trakcie tych posiedzeń, które odbywały się w Domach 
Wypoczynkowych w Międzywodziu, Jelitkowie i Iwoniczu, zapoznawała się ze stanem 
technicznym obiektów oraz pracami koniecznymi  do wykonania wynikającymi z wymogami 
instytucji zewnętrznych (p.poż., SANEPID, PIP), jak również zmierzającymi do podniesienia 
standardu ośrodków i rozszerzenia ich działalności. 

Komisja zapoznawała się z bieżącymi wynikami DW. 

 
5. XVII edycja Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta 

 
Jury Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta, obradujące, w dniu 3 marca 2011 roku,  

pod przewodnictwem prezesa ZRP Jerzego Bartnika, przyznało następujące Nagrody w XVII  
edycji konkursu: 

• w kategorii „Za twórczość całego życia”: 
Panu    Henrykowi BEREZIE 
Panu   Romanowi ŚLIWONIKOWI 

• w kategorii „Za książkę roku 2009” 
Panu  Henrykowi BARDIJEWSKIEMU - za książkę "Wyprawa do kraju księcia Marginała" 
Panu Erwinowi KRUKOWI - za opowieść „Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008”  
 
Przyznano również Nagrody Specjalne i Honorowe Wyróżnienia osobom ze środowiska 

rzemieślniczego. Propozycje zgłosiły izby rzemieślnicze, wsparte wnioskami regionalnych 
stowarzyszeń twórczych i cechów. 

W XVII edycji Jury Nagrody Literackiej im. Reymonta Nagrodę Specjalną otrzymał: 
Pan  Jan Mieczysław Kulik – rzemieślnik z Warszawy 

Honorowe Wyróżnienia za twórczość artystyczną, pielęgnowanie tradycji patriotycznych 
i regionalnych oraz promowanie i upowszechnianie kultury otrzymali: 

Pan  Edmund Pepliński – pośmiertnie – fotograf z Gdańska 
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Pan  Józef Tokarczyk – z Limanowej 
            Biłgorajska Kapela Podwórkowa „Wygibusy”     
23 marca br. odbyło się  uroczyste wręczenie Nagród Literackich im. Wł. St. Reymonta, 

w którym uczestniczyli Laureaci, zaproszeni goście, przedstawiciele: Urzędu 
Marszałkowskiego, Kancelarii Prezydenta oraz mediów. 

Odczytane zostały listy gratulacyjne od Prezydenta RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Wojewody Mazowieckiego. Informacje o tym wydarzeniu ukazały się w prasie, 
radiu i telewizji, w tym w dwóch największych dziennikach tj. w Gazecie Wyborczej i 
Rzeczpospolitej oraz TVP i na antenie Polskiego Radia PR 1 i 2. 

 
6. Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego 

 
Kongres Rzemiosła Polskiego w dniu 12 czerwca 2007 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany 
statutu ZRP. Poprzez dodanie  m.in. nowego rozdziału – „ Sąd Polubowny Rzemiosła 
Polskiego”.  Sąd powołano w wyniku postulatów środowiska o pogłębienie dialogu 
międzyorganizacyjnego, jako metody mediacji w konfliktach i sporach o charakterze 
organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi i działaczami 
samorządu gospodarczego rzemiosła. 
Pełna lista arbitrów oraz regulamin  Sądu znajdują się na Portalu Internetowym ZRP. 
W sierpniu 2010 roku do Sądu Polubownego wpłynęła skarga przeciw jednemu z Cechów na 
niezgodność zapisów par. 6 ust. 5 i § 9 ust. 1-7 statutu Cechu z art. 2 ust.1 ustawy o rzemiośle. 
Po rozpoznaniu sprawy  w dniu 7 marca 2011 roku Sąd wydał rozstrzygnięcie odrzucające 
wniosek  o rozstrzygnięcie sprawy, bowiem wnioskodawca nie jest działaczem samorządu 
gospodarczego rzemiosła, zatem nie przysługuje mu legitymacja czynna w postępowaniu przed 
tutejszym Sądem. 
W dniu 21 marca 2011 roku do Sądu Polubownego wpłynęło odwołanie skarżącego od 
rozstrzygnięcia Sądu Polubownego Rzemiosła Polskiego.  
 
7.  Duszpasterstwo Rzemiosła 
 

Odbyły się dwa spotkania Rady Duszpasterskiej Rzemiosła: w grudniu 2010 r. oraz w 
marcu 2011 r. Tematami spotkań były sprawy organizacyjne Pielgrzymki Rzemiosła w 2010 i 
2011 roku oraz kwestia zobowiązań  izb rzemieślniczych za „kraty jasnogórskie”. 

W czerwcu 2010 r. odbyła się XXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, 
zorganizowana przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. W czasie tej 
Pielgrzymki poświęcone zostało Wotum Rzemiosła Polskiego. Trwają przygotowania do 
tegorocznej XXX Pielgrzymki Rzemiosła. Jej organizatorem jest Izba Rzemieślnicza w Opolu. 
 

8. Odznaczenia rzemieślnicze 
 

1) Odznaka Honorowa pod nazwą „Szabla Kili ńskiego” 
 

Odznakę honorową pod nazwą „Szabla Kilińskiego”  ustanowił  Kongresu Rzemiosła 
Polskiego, uchwałą nr 9 z dnia   25 czerwca  1998 roku i  jest to najwyższe wyróżnienie 
honorowe w rzemiośle. Nadawane jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą członkowie 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.  

          Od 2008 roku izby rzemieślnicze wskazują Kapitule osoby spełniające kryteria   
przyznanie odznaki. Wskazanie Izby jest dla Kapituły wiążące.  

      Od 1999 r. do marca 2011 r. nadano 236 Odznak Honorowych, w tym w 2010 roku 38 a w 
2011 roku 28. 
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2)   Platynowy, Złoty i Srebrny Medal im. J. Kilińskiego oraz Honorowa Odznaka 
Rzemiosła 

Od czerwca 2010 roku do końca maja 2011 roku Prezydium Zarządu  ZRP podjęło 
siedem uchwał w sprawie nadania odznaczeń rzemieślniczych, tj. platynowego, złotego i 
srebrnego medalu im. J. Kilińskiego oraz Honorowej Odznaki Rzemiosła.  

 

      
Odznaczenie 

Platynowy 
medal 

Złoty medal Srebrny 
medal 

HOR Razem 

Liczba 
sztuk  

360 418 534 930 2242 

 
Terminowość i jakość składanych wniosków o przyznanie odznaczeń rzemieślniczych budzi 
wiele zastrzeżeń, rodzi problemy natury organizacyjnej i technicznej, co może skutkować 
brakiem możliwości spełnienia oczekiwań wnioskodawców. 
 
3)  Honorowe odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” 
 
Honorowe odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” - otrzymują osoby, które aktywnie 
uczestniczą w procesie szkolenia uczniów w rzemiośle i w działalności wychowawczo – 
oświatowej w środowisku rzemieślniczym oraz te, które w swojej pracy zawodowej i społecznej 
przyczyniły się do rozwoju oświaty zawodowej w rzemiośle. 

Od czerwca 2010 roku do końca maja 2011 roku, przyznano: 

 Odznaki 
Platynowe 

Odznaki 
Złote 

Odznaki 
Srebrne 

RAZEM 

Liczba 
sztuk 

 

13 

 

49 

 

460 

 

522 

 
II.  TRÓJSTRONNA KOMISJA DS. SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH 
 

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego aktywnie uczestniczyli w pracach  
Trójstronnej Komisji (TK)  ds. Społeczno-Gospodarczych  oraz w posiedzeniach zespołów 
problemowych TK.  Trójstronna Komisja podjęła uchwały dotyczące m.in. weryfikacji kwot 
kryteriów dochodowych, a także z inicjatywy ZRP w sprawie budowy systemu lokalnych 
samorządowych funduszy pożyczkowych. 
W trakcie posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej przedstawiciele ZRP przedstawiali argumenty na rzecz działań korzystnych dla 
Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie zwiększenia środków unijnych. Argumentowali, że 
konkursy ogłoszone w 2011 r. powinny być skierowane tylko dla reprezentatywnych organizacji 
partnerów społecznych, natomiast konkursy otwarte dla organizacji regionalnych i branżowych 
powinny być ogłoszone w 2010 r.  
W trakcie posiedzeń Zespołu TK ds. polityki gospodarczej  
i rynku pracy dyskutowano m.in. nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dotyczącego 
zagrożeń związanych z planowanymi cięciami przychodów i wydatków w ramach aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu w Budżecie Państwa na rok 2011.  
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Organizacje społeczne w tym ZRP odniosły się negatywnie do propozycji zmniejszenia 
wydatków na powyższe formy i domagają się utrzymania tych wydatków na dotychczasowym 
poziomie.  

Podczas posiedzeń Sekretarzy TK przedstawiono zestawienie propozycji zmian w 
systemie dialogu społecznego rekomendowane przez Związek Rzemiosła Polskiego na poziomie 
centralnym oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w celu usprawnienia 
funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych. 

Omawiano propozycje zmian w systemie dialogu społecznego dla wzmocnienia dialogu 
społecznego w postaci rekomendacji dla rządu, które opracowane zostały przez partnerów 
społecznych.  

W ramach środków z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w 
Mikołajkach odbyło się szkolenie pt. „Zarządzanie stresem  
w dialogu społecznym”. Uczestnikami byli pracownicy Związku Rzemiosła Polskiego. 
Szkolenie prowadziła firma „Green Apple”. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie 
następujących zagadnień: 
1) Stres – definicja stresu, źródła stresu i jego oznaki, 
2) Indywidualna siła emocjonalna a presja i stres w dialogu społecznym, 
3) Myśli – jak nasze myślenie i przyjęta perspektywa mogą wpływać na odczuwanie stresu  

w dialogu społecznym.  
4) Inteligencja emocjonalna w dialogu społecznym, 
5) Koszty niskiej inteligencji emocjonalnej w dialogu społecznym, 
6) Reakcje – jak reagować na presję wpływającą na poziom stresu w dialogu społecznym.  
 

Podczas posiedzenia Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw przedstawiciel ZRP przedstawił prezentację pt. „Analiza wiedzy i 
świadomości CSR wśród uczniów szkół rzemieślniczych”. Omówiono cel badania oraz wyniki 
badań które wykonywane były we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 
Posiedzenia Trójstronnej Komisji ds.  Społeczno-Gospodarczych, Zespołów, Komitetów 
Monitoruj ących,  Grup Roboczych.  

 

L.P. 
Posiedzenia Trójstronnej Komisji ds.  Społeczno-

Gospodarczych, Zespołów, Komitetów Monitorujących,  Grup 
Roboczych. 

Ilość posiedzeń 

1. 
Posiedzenie Plenarne Trójstronnej Komisji ds. społeczno-

gospodarczych 
4 

2 
Posiedzenie  Prezydium Trójstronnej Komisji ds. społeczno-

gospodarczych 
3 

3. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych 

 
9 

4. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. funduszy strukturalnych 

 
7 

5. 
Posiedzenie Zespołu doraźnego TK ds. ubezpieczeń ds. 

pracowników samorządowych oraz służby cywilnej 
6 

6. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. usług publicznych 

 
4 

7. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. Ochrony Zdrowia 

 
1 

8. 
Grupy roboczej ds. dobrego rządzenia przy Komitecie 

Monitorującym PO Kapitał Ludzki. 
1 

9. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. rozwoju dialogu społecznego 

 
2 
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10. 
Zespołu ds. polityki gospodarczej TK ds. Społeczno-

Gospodarczych 
2 

11. 
 

Spotkanie sekretarzy TK ds. społeczno-gospodarczych 
 

5 

12. 
posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i 

świadczeń socjalnych 
9 

13. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. usług publicznych 

 
5 

14. 
Posiedzenie Zespołu TK ds. prawa pracy  

i układów zbiorowych. 
4 

15. 
Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej 

i rynku pracy 
9 

16. 
Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności 

Przedsiębiorstw 
1 

17. 
Posiedzenie Komitetu Sterującego projektem systemowym 

5.5.1 
1 

18. 
Zespół problemowy TK ds. Międzynarodowej Organizacji 

Pracy 
1 

19. 
Zespół problemowy TK ds. Zrewidowanej Europejskiej 

Karty Społecznej 
0 

20. Zespół konsultacyjny ds. Unii Europejskiej 2 
 Suma 75 

 
III.  PROBLEMATYKA DIALOGU SPOŁECZNEGO 

 
„PERSPEKTYWY DIALOGU SPOŁECZNEGO” były tematem konf erencji 

zorganizowanej przez zespół Dialogu Społecznego ZRP.  
W konferencji wzięło udział 61 przedstawicieli izb, cechów i organizacji zrzeszających 
środowisko rzemieślnicze. 
Tematem konferencji było funkcjonowanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, roli dialogu społecznego w obliczu problematyki środowiska Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Mówiono o perspektywach rozwoju dialogu społecznego oczami związków 
zawodowych, roli spółdzielczości w dialogu społecznym w Polsce oraz perspektywach rozwoju 
dialogu społecznego w ZRP.  
 

Zespół dialogu społecznego ZRP zorganizował Konferencję pt. „Promocja polskiej 
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, którzy omawiali  
działania MG na rzecz promowania polskiej gospodarki. Mówiono o promocji polskiej 
gospodarki na rynkach międzynarodowych. Urzędnicy omawiali wsparcie udziału 
przedsiębiorców w programach promocji. W konferencji wzięło udział 68 przedstawicieli  izb, 
cechów i organizacji zrzeszających środowisko rzemieślnicze. 
 

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się konferencja pod patronatem 
Waldemara Pawlaka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki pt. 
„Uwarunkowania rozwoju MŚP a Dialog Społeczny”. Prelegentami byli m.in. Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Rafał Baniak oraz prof. dr hab. Jan Klimek. Przedstawiono 
również wyniki badań na temat wiedzy o dialogu społecznym wśród uczniów rzemiosła. 
Prelegenci mówili o dialogu między pracodawcami a pracownikami widzianego oczami 
kościoła rzymskokatolickiego. Zaprezentowana została publikacja skierowana do środowiska 
MŚP. Przybliżono rolę komunikacji społecznej w dialogu.  



 11 

 
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki  ZRP zrealizowało badanie pt. „Analiza wiedzy i 

Świadomości Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wśród uczniów szkół 
rzemieślniczych”. Badanie przeprowadzono na grupie niemalże 5000 uczniów i 500 nauczycieli 
wśród 34 Szkół Rzemieślniczych. Wyniki badań wskazują na niedostateczną wiedzę uczniów i 
nauczycieli w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
 

IV. KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

W Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja Kongresu Przedsiębiorczości 
(KP).  Dyskutowano na temat finansów publicznych państwa w tym m.in. poruszano kwestie 
podwyżki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku i jego ewentualne skutki dla przedsiębiorców 
dalszego podniesienia VAT w przyszłości.  

 
Przedstawiciele organizacji skupionych w Kongresie Przedsiębiorczości spotkali się 

z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. ZRP reprezentowany był przez Prezesa 
Jerzego Bartnika.  

Tematyką spotkania były m.in. finanse publiczne, wolność działalności gospodarczej, 
system stanowienia prawa, proinnowacyjna polityka gospodarcza, upowszechnienie Partnerstwa 
Prywatno-Publicznego, rozwój rynku finansowego w Polsce, rola instrumentów ekonomicznych 
przewidzianych w Funduszu Pracy w procesie zwiększania aktywności kształcenia 
zawodowego. Nawiązano też do nierównego traktowania mikroprzedsiębiorstw na tle małych i 
średnich firm, przedstawiono potrzeby rozwoju sektora spółdzielczego oraz promocji Polski na 
arenie międzynarodowej.  

 

V.  PROBLEMATYKA KOORDYNACJI SPRAW 
EUROPEJSKICH 

 
1. Europejski dialog społeczny 
 
Dialog społeczny stanowi jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Członkostwo w 
UEAPME zapewnia ZRP udział we wszystkich działaniach europejskich partnerów 
społecznych, odpowiednio do potrzeb i/lub potencjału organizacyjnego i merytorycznego ZRP. 
 
Zakres zaangażowania ZRP w okresie sprawozdawczym: 
� Posiedzenia: Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego, CEDEFOP – Europejskiego 

Centrum Kształcenia Zawodowego, Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego;  
ACVT - Komitetu doradczego do spraw kształcenia zawodowego; EuroTeam; - zgodnie z 
bieżącą agendą UE. 

� Wspólne podsumowanie europejskich partnerów społecznych wdrożenia w krajach 
członkowskich UE zasad koncepcji flexicurity oraz roli partnerów społecznych w tym 
procesie. 

� Przegląd instrumentów i programów UE ukierunkowanych na zmiany zachodzące na rynku 
pracy. 

� Wspólny raport europejskich partnerów społecznych: „Skutki dla rynków pracy polityki UE 
dot. zmian klimatycznych”  

� “Przewidywanie zmian i restrukturyzacji oraz zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny 
społecznie – nowe partnerstwa na rzecz zatrudnienia” – udział w debacie nt. roli partnerów 
społecznych. 

� Negocjacje polskich partnerów społecznych afiliowanych przy organizacjach będących 
sygnatariuszami europejskiego porozumienia ramowego w sprawie przemocy i nękania w 
miejscu pracy, mające na celu wdrożenie porozumienia w Polsce. 
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� Przygotowania do negocjacji polskich partnerów społecznych, w celu wdrożenia w Polsce 
europejskiego porozumienia ramowego „Integrujący rynek pracy”. 

� Przygotowania polskich partnerów społecznych do wdrożenia „Europejskich ram działania 
na rzecz równości płci”. 

� Warsztaty autonomiczne polskich partnerów społecznych „Rozwiązania prawne  
i autonomiczne, które mają szanse być wdrożone w Polsce w celu polepszenia stosunków 
przemysłowych. 

� Udział w pracach Zespołu doradczego ds. UE Prezydium Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych. 

 
2.  Europejski dialog obywatelski - Europejski Komitet Ekonomiczno - 

Społeczny (EKES)  
 
EKES stanowi jeden z dwóch komitetów doradczych (obok Komitetu Regionów) posiadających 
status podstawowych instytucji doradczych dla Komisji Europejskiej i Rady oraz Parlamentu 
Europejskiego. Reprezentuje społeczeństwo obywatelskie. 
W aktualnej kadencji: 2010 – 2015 ZRP uczestniczy w pracach EKES dzięki zaangażowaniu 
dwóch przedstawicieli: 
- Jan Klimek (Sekcja SOC - Zatrudnienie, Sprawy Społeczne oraz Sprawy Obywatelskie; Sekcja 
INT - Rynek Wewnętrzny, Produkcja, Konsumpcja; Centrum Monitorowania Rynku Pracy) 
- Tadeusz Kliś (Sekcja ECO - Unia gospodarcza i walutowa, spójność gospodarcza i społeczna; 
Sekcja NAT - Rolnictwo, rozwój wsi i środowiska naturalnego). 
 
3. Członkostwo w Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (UEAPME) 
 
Zakres zaangażowania w okresie sprawozdawczym: 
� Udział w zarządzaniu UEAPME – poprzez prace prezesa ZRP w Zarządzie oraz Radzie 

Administracyjnej UEAPME (m.in. wybór nowego prezydenta UEAPME, zmiany w statucie 
UEAPME) 

� Udział w europejskim dialogu społecznym w ramach stałej delegacji UEAPME 
� Udział w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych w 

ramach Komitetu ds. Przedsiębiorczości UEAPME 
� Udział w posiedzeniach Komitetu ds. Oświaty Zawodowej UEAPME 
� Współpraca z Grupą Roboczą ds. Badań UEAPME w zakresie SBA Test (cykliczne badanie 

kwestionariuszowe służące ocenie postępów we wdrażaniu oraz stosowaniu w praktyce 
zapisów Small Business Act (SBA)) oraz Barometru Europejskiego Rzemiosła i MŚP 
(badanie poświęcone ocenie sytuacji firm rzemieślniczych i mśp w UE, realizowane 
cyklicznie - dwa razy w roku) 

� Współpraca z NORMAPME (międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1996 przy 
udziale UEAPME. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów mśp w europejskim procesie 
normalizacyjnym) – realizowana dzięki zaangażowaniu ekspertów z organizacji 
członkowskich ZRP  

� Bieżące kontakty z organizacjami członkowskimi UEAPME (w tym z Niemieckim 
Związkiem Rzemiosła, w celu nadania nowego wymiaru współpracy polskich i niemieckich 
organizacji rzemiosła) 

� Udział w konsultacjach i przygotowywaniu stanowisk UEAPME – zgodnie z agendą prac 
instytucji UE i możliwościami ZRP 

� Zorganizowanie w Warszawie w dn. 19-20.05.2011 posiedzenia Zarządu oraz Rady 
Administracyjnej UEAPME, powiązanych z prezentacją przez Rząd RP priorytetów 
Prezydencji Polski w UE oraz wspólnego raportu UEAPME i OECD nt. finansowania mśp. 

� Upowszechnianie za pośrednictwem UEAPME przykładów dobrych praktyk z 
przedsiębiorstw rzemieślniczych (np. Zarządzanie restrukturyzacją i przewidywanie zmian; 



 13 

Zarządzanie stresem w miejscu pracy w procesie restrukturyzacji; „Inspirujący 
przedsiębiorcy” – sukcesja w firmach rodzinnych). 

 
ZRP co roku aplikuje o dofinansowanie składki członkowskiej na rzecz UEAPME w ramach 
konkursu Ministerstwa Gospodarki „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach 
międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Aplikacje złożono w 2010 
(zaakceptowana, zadanie zrealizowane w całości) i 2011 (w momencie przygotowywania 
sprawozdania - sprawa w procesie decyzyjnym) 
 
4.   Koordynacja spraw europejskich 
 
� Zapewnienie przepływu informacji między UEAPME, zespołami ZRP oraz organizacjami 

członkowskimi. 
� Zapewnienie spójności prac ZRP związanych ze współudziałem w przygotowywaniu 

stanowisk UEAPME oraz zaangażowaniem w opiniowanie dokumentów i stanowisk 
krajowych – dotyczących tych samych tematów i zagadnień, wynikających z agendy UE. 

� Upowszechnianie informacji o ważnych dla rzemiosła tematach z programu prac instytucji 
UE. 

� Kontakty z podmiotami zaangażowanymi w realizację i wdrażanie polityki UE (głównie: 
Komisja Sejmowa ds. UE, członkowie Parlamentu Europejskiego, Ministerstwo Gospodarki 
– Departament Rozwoju Gospodarki, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego; 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Rada Konsultacyjna ds. Zagranicznej Polityki 
Ekonomicznej; DemosEuropa Centrum Strategii Europejskiej). 

 
Główne obszary tematyczne, w które zaangażowany był ZRP 
 
- Inicjatywy flagowe Strategii Europa 2020 (Unia Innowacji, Polityka Przemysłowa, Program 

na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 
Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym) 

- Akt o jednolitym rynku (Single Market Act) – pakiet inicjatyw legislacyjnych prowadzących 
do wzmocnienia rynku wewnętrznego UE  

- Przegląd śródokresowy stanu realizacji Programu Small Business Act dla Europy i 
propozycje nowych działań 

- Programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych – podsumowanie stanu 
wdrożenia 

- Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 a Koordynacja polityk 
budżetowych państw członkowskich UE w cyklu tzw. „Semestru Europejskiego” 

- Przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 
- Plan Działań dot. Inicjatywy Rynków Wiodących UE 
- Modernizacja europejskiego systemu normalizacji 
- Przewodnik opracowywania norm przyjaznych MŚP 
- Patent Unijny 
- Znakowanie żywności pod kątem kraju pochodzenia 
- Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
- Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  
- Europejska strategia badań i rozwoju oraz innowacji 
- Propozycje nowych przepisów dot. zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej  
- Dyrektywy dot. zdrowia i bezpieczeństwa w pracy – propozycje zmian 
- Czas pracy – przegląd obowiązujących przepisów i propozycje zmian 
- Nowe modele zatrudnienia 
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- Propagowanie i potwierdzania pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w Europie 
- Rewizja Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
- Europejskie Ramy Kwalifikacji / Krajowe Ramy Kwalifikacji 
- Przygotowywanie młodych osób do skutecznej integracji z rynkiem pracy 
- Polityka migracyjna UE 
- Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego 
- Polityka spójności w UE – 5 raport kohezyjny oraz perspektywy dot. kolejnego okresu 

programowania 
- Nowa dyrektywa o prawach konsumentów 
- Zielona Księga w sprawie VAT 
- Propozycje dot. jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych w UE 
- Modernizacja europejskiego rynku zamówień publicznych 
- Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych 
- Polityka energetyczna i klimatyczna UE, w tym Plan działania na rzecz racjonalizacji 

zużycia energii i Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 

 
5.   Nieformalna sieć ekspertów ds. europejskich przy ZRP 
 
Działalność zawieszona z uwagi na brak środków w budżecie ZRP na rozwój sieci oraz 
problemy kadrowe w Zespole Koordynacji Spraw Europejskich. 
 
Celem wyjścia naprzeciw temu problemowi Zespół Koordynacji Spraw Europejskich 
przygotował projekt „Branże w dialogu”w ramach konkursu PO KL 5.5.2 Wzmocnienie 
uczestników dialogu społecznego. Projekt został zaakceptowany decyzją Instytucji 
Organizującej Konkurs (MPiPS) z marca 2011. Przewidywane podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu - po negocjacjach z IOK – maj/czerwiec 2011. 
 
6.    Upowszechnianie informacji 
 
Zadanie realizowane poprzez stronę www.zrp.pl – zakładka < Unia Europejska >. 
 
  

VI.     PROBLEMATYKA GOSPODARCZA I PODATKI 
 
Zadania realizowane przez ZRP na rzecz rozwoju przedsiębiorczości rzemieślniczej  polegały  
na udziale Związku Rzemiosła Polskiego w : 

- wypracowaniu, opiniowaniu rozwiązań systemowych i regulacji prawnych, 
- pracach instytucji, organizacji oraz gremiów decyzyjnych i opiniodawczych, 
-podejmowaniu działań informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych a także  

interwencyjnych. 
Działania te dotyczyły różnych obszarów tematycznych. Ich intensywność i zakres uzależniony 
był od sytuacji i bieżących wydarzeń. 
W okresie sprawozdawczym prace ZRP koncentrowały się w szczegolności na działaniach 
interwencyjnych w resorcie finansów służących wyjaśnieniu wątpliwości związanych 
z opodatkowaniem VAT usług kształcenia zawodowego wykonywanych przez organizacje 
rzemieślnicze, udziale w pracach Zespołu roboczego przy Ministerstwie Gospodarki  
przygotowującego wnioski do kolejnego pakietu upraszczajacego prawo gospodarcze oraz 
pracach organizacyjnych towarzyszących przygotowaniu Kongresu Europejskiego Kongresu 
Budowlanych (EBC) w Polsce. 
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1. Opiniowanie prawa gospodarczego i  podatkowego,  stanowiska w sprawach 

ważnych dla msp 
 
W dniu sierpniu.2010 przekazano Ministerstwu Finansów uwagi do założeń zmian w ustawie o 
VAT, w których planowano wprowadzenie ograniczeń w odliczaniu VAT dla niektórych 
kategorii samochodów  oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. ZRP negatywnie ocenił 
projektowane wprowadzenie czasowego (do roku 2012)  ograniczenia w odliczeniach VAT dla 
tzw. samochodów „z kratką”. Wnioskowano, aby docelowo, możliwością pełnego odliczania 
VAT objąć wszystkie kategorie samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej a 
nie tylko samochody ciężarowe i z tzw. „kratką”.  
Niestety, wnioski ZRP nie uzyskały akceptacji resortu finansów -  w l.2011-2012 powrócono do 
wcześniej obowiązujących ograniczeń w odliczeniach VAT dla samochodów, pozostawiając 
możliwość odliczeń VAT dla samochodów ciężarowych  pow. 3,5 t. W przypadku pozostałych 
samochodów ciężarowych uprawnienie to obwarowano spełnieniem ściśle określonych  
warunków technicznych, które powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez 
okręgową stację kontroli pojazdów. Od roku 2013 przepisy w tym zakresie nie ulegną 
korzystnym zmianom. 
 
W lipcu 2010r.  przekazano do Premiera Donalda Tuska  -  stanowisko ZRP w sprawie 
propozycji podniesienia stawki VAT, w którym wyrażono sprzeciw wobec prób ratowania 
budżetu państwa kosztem nieuzasadnionych podwyżek podatków. Negatywną ocenę pomysłu 
podwyższenia stawek VAT ponowiono w dn. 16.09.2010r. w piśmie do Ministra Finansów  
opiniującym projekt noweli ustawy o VAT. W opinii ZRP -  podwyżki stawek VAT przełożą się  
na wzrost cen towarów i usług, niekorzystny zarówno dla firm jak i konsumentów. Przekazano 
także obawy przedsiębiorców, co do dalszego spadku sprzedaży oraz podniesienia kosztów 
prowadzenia działalności. W sprawie tej wypowiadał się także Kongres Przedsiębiorczości.  Jak 
wiadomo, z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa -  protesty organizacji pracodawców nie 
miały wpływu na zaplanowane zmiany stawek VAT.      
 
W sierpniu 2010 r. przekazano Wicepremierowi W. Pawlakowi   pakiet najważniejszych  dla  
mikro i małych przedsiębiorstw barier administracyjnych utrudniających prowadzenie i 
rozwijanie działalności gospodarczej przez tę grupę podmiotów. Omawiając trudną sytuację 
finansową mikro i małych firm zwrócono uwagę na ich główne problemy, tj: spadek zamówień, 
rosnący napływ tanich o niskiej jakości towarów z rynków wschodnich, rosnące koszty 
funkcjonowania, w tym przede wszystkim opłaty za wieczyste użytkowanie, wysokie podatki od 
nieruchomości oraz czynsze za lokale komunalne. 
 
Opracowano propozycję stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. W 
stanowisku  zwrócono szczególną uwagę na ścisłe powiązanie budżetu ze skutkami wzrostu 
stawek VAT, negatywnie oceniając to rozwiązanie. Krytycznie odniesiono się do braku 
waloryzacji progów podatkowych w PIT i zamrożenia kwoty wolnej od podatku,  co przy 
inflacji oznacza faktycznie wzrost obciążeń podatkowych.  Materiał przekazano członkom 
Zespołu problemowego d.s budżetu i wynagrodzeń TK do wykorzystania  w dyskusji nad 
budżetem. 
 
We wrześniu 2010r.  zgłoszono szefowi Kancelarii Sejmu uwagi do projektu noweli ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwagi ZRP dotyczyły  propozycji opodatkowania 
18-procentowym podatkiem ryczałtowym drobnych umów zleceń. ZRP zgłosił zastrzeżenia do 
wysokości tej stawki. Bez uwzględnienia kosztów, oznacza to wzrost opodatkowania o 1/5, w 
stosunku do pozostałych podatników. Wnioskowano o ustalenie stawki 15-procentowej. 
Niestety uwagi ZRP nie zostały uwzględnione. 
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W październiku 2010r. ZRP ponowił wniosek o zmianę przepisu nakładającego na 
przedsiębiorców składających wnioski do EDG (lub zmianę wpisu) drogą pocztową - 
konieczność notarialnego poświadczania podpisu wnioskodawcy. Wniosek ZRP nie został 
uwzględniony w przygotowywanej przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacji ustawy.  
 
W październiku 2010r. w odpowiedzi na pismo NIK w sprawie oceny systemu dostępności 
kredytów dla przedsiębiorców za pomocą poręczeń i gwarancji przekazano informację, w której 
oceniono zapotrzebowanie na rządowy system wspierania dostępności kredytów za pomocą 
poręczeń i gwarancji,  funkcjonowanie obecnego systemu poręczeń gwarancji oraz wymieniono 
najważniejsze bariery systemu poręczeń kredytowych. 
 
W listopadzie 2010r. przygotowano stanowisko do projektu ustawy o przedsiębiorstwie 
społecznym, w którym nie negując całkowicie  intencji projektodawców, wyrażono wątpliwości, 
co do celowości tworzenia nowego aktu prawnego regulującego materię mającą już w części  
odpowiednie unormowania prawne (np. zakłady pracy chronionej). Sugerowano stworzenie 
jednego, spójnego rozwiązania systemowego. Uczestniczono w seminarium Instytutu Spraw 
Publicznych, na którym konsultowano projekt ustawy.   
 
Opracowano uwagi do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie  inicjatywy Flagowej 
Europa 2020 - Unia Innowacji. W stanowisku, przekazanym do resortu gospodarki w listopadzie 
2010r, powołując się na założenie włączenia do Unii Innowacji, nie tylko najbardziej 
rozwiniętych technologicznie obszarów, ale wszystkich regionów Europy, co    pozwoli  
każdemu  z nich skupienie się na własnych mocnych stronach - ZRP wnioskował o poszerzenie 
pojęcia szerokiej koncepcji innowacji o możliwości wyboru innych dla tych krajów priorytetów 
w dochodzeniu do innowacyjnej i efektywnej gospodarki (m.in.  produkty i usługi 
wykorzystujące tradycyjne, ekologiczne technologie wytwarzania oraz produkty pracochłonne 
wytwarzane w technologiach małoseryjnych). Zdaniem ZRP Komisja Europejska dokonując w 
2011 r. śródokresowego przeglądu zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na rzecz 
innowacji powinna rozważyć odpowiednie wsparcie także dla ww. specjalności, które mogą stać 
się w niektórych regionach UE  „technologiami kluczowymi”. 
 
W dniu listopadzie 2010r. przygotowano stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych wprowadzającej możliwość finansowania potrzeb pożyczkowych 
budżetu państwa poprzez przyjmowanie depozytów od wybranych jednostek sektora finansów 
publicznych oraz przyjmowanie w zarządzanie wolnych środków państwowych funduszy 
celowych niektórych jednostek organizacyjnych  i funduszy Lasów Państwowych. W opinii 
ZRP  projektowane regulacje mogą negatywnie odbić się na możliwości realizacji zadań 
publicznych objętych zakresem funduszy celowych i ograniczą samodzielność ich gospodarki 
finansowej. Wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej zakłada ograniczenie wydatków, 
co będzie miało wpływ na funkcjonowanie funduszy celowych, których źródłem dochodów są 
przede wszystkim składki opłacane przez pracowników i pracodawców. Materiał został 
wykorzystany  przez  w toku posiedzenia Rady Nadzorczej ZUS. 
 
Opracowano w listopadzie 2010r.  stanowisko do materiału „Statystyka usług” przekazanego 
przez GUS.   ZRP zwrócił uwagę, że grupa „usług pozostałych”, do których należy  duża część 
usług rzemieślniczych nie jest objęta szczegółowymi badaniami statystycznymi.   Wiedza o tych 
firmach wg rodzajów działalności jest niedostateczna, nie odpowiada zapotrzebowaniu na 
informacje z tego zakresu.  ZRP wnioskował o dalsze zmiany w PKD,  które będą prowadziły 
do poszerzenia sekcji usług pozostałych. Uwagi zgłoszone przez ZRP zostały pozytywnie 
przyjęte przez GUS. 
 
W dniu styczniu 2011r. opracowano stanowisko do projektu noweli ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych  zakładającego zniesienie opodatkowania dochodów z tytułu 
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odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. ZRP poparł projekt 
ustawy. Prace legislacyjne  nad unormowaniem problemu opodatkowania odsetek  z  depozytów 
bankowych są w toku. 
 
W marcu 2011r. opiniowano założenia do projektu założeń zmiany Ordynacji podatkowej, w 
której przewiduje się, m.in.  zmiany w przepisach dotyczących interpretacji indywidualnych.  
ZRP negatywnie ocenił pomysł delegowania obowiązku  w zakresie dokonywania zmian w 
interpretacjach indywidualnych, przypisanego obecnie MF, do podległych mu organów.   
Krytycznie odniesiono się do propozycji  wydania delegacji ustawowej dla MF do określenia w 
drodze rozporządzenia wzoru wniosku o interpretację oraz negatywnie odniesiono się do zmian 
w zakresie opodatkowania odsetek od lokat na rachunkach bankowych. Prace nad projektem 
nowelizacji ustawy są w toku prac resortowych. 
 
Opracowano (w marcu 2011r.) na potrzeby kierownictwa  ZRP -  komentarz do komunikatu KE 
w sprawie „Rocznego sprawozdania gospodarczego i wdrażania od 2011r. nowego systemu 
zarządzania polityka gospodarczą UE” (tzw. Europejski Trymestr). W opinii ZRP niepokojące 
jest, że dla osiągnięcia niektórych celów KE wskazuje na potrzebę podnoszenia podatków, 
zwłaszcza pośrednich, wyhamowania wzrostu płac i zwiększenia popytu. 
 
Poczynając od lutego 2011r. -  przekazano do Ministra Finansów trzy kolejne wystąpienia  o 
wyjaśnienie wątpliwości związanych z opodatkowaniem VAT  usług szkolenia zawodowego 
wykonywanych przez organizacje rzemieślnicze, w tym egzaminów zawodowych 
prowadzonych przez izby rzemieślnicze. 
W dwóch pierwszych pismach skierowanych do MF -  ZRP przedstawił argumenty za tym aby 
uznać, że usługi kształcenia zawodowego wykonywane przez organizacje rzemiosła są 
zwolnione od VAT. 
W kolejnym piśmie (z kwietnia 2011 r. ) do MF - ZRP prezentuje pogląd, że egzaminy 
zawodowe  przeprowadzane przez  izby rzemieślnicze należy uznać za niepodlegające VAT. 
Stanowisko ZRP zostało wsparte wynikami konsultacji z  partnerskimi organizacjami w UE, z 
których wynika, że np. w Niemczech egzaminy zawodowe przeprowadzane przez izby 
rzemieślnicze są poza systemem VAT.  
Niestety,  dotychczas, pomimo monitów, Związek Rzemiosła Polskiego nie uzyskał  odpowiedzi 
z Ministerstwa Finansów. 
 

2.  Udział w pracach  resortów, komisjach sejmowych oraz spotkaniach innych 
gremiów opiniodawczych, konferencje, szkolenia: 

 
Zajmowano się koordynacją kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia MSP w Polsce. 
Tegoroczna edycja Tygodnia MSP odbędzie się w dniach: 3 - 9 października 2011r. 
Założenia organizacyjne tej imprezy były przedmiotem omówień  na spotkaniu w Brukselii, w 
którym uczestniczył przedstawiciel ZRP. Do zadań koordynatora z ramienia ZRP należy,  m.in. 
ocena zgodności projektów przedstawianych przez organizatorów z celami Tygodnia MSP 
wyznaczonymi przez KE.  
Przygotowano sprawozdanie z przebiegu ubiegłorocznej edycji tego przedsięwzięcia, które  
przekazano Ministerstwu Gospodarki oraz  przedstawiono na posiedzeniu grupy roboczej w 
Brukseli. 
Prace koordynacyjne wniesione przez ZRP  i wyposażenie biura koordynatora zostały 
sfinansowane przez Ministra Gospodarki w ramach dotacji celowej. 
 
Uczestniczono w pracach Grupy roboczej ds. MSP przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2011. W toku posiedzeń omawiano, m.in problemy: 
- monitoringu wdrażania programów wsparcia MSP na poziomie centralnym i regionalnym, 
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- wykorzystania budżetu Priorytetu IV PO Innowacyjna Gospodarka, 
- strategii innowacyjności i efektywności polskiej gospodarki, 
- wsparcia klastrów w programach operacyjnych 2007-2013, 
- propozycji zmian zasad udzielania wsparcia w działaniu 8.1, 8.2 PO Innowacyjna Gospodarka. 
 
Przedstawiciele ZRP uczestniczyli w seminariach, konferencjach poświęconych problemom 
przedsiębiorczości, w tym m.in.: 
 

• w seminarium ( listopad 2010r.) zorganizowanym przez MG i  PARP nt. dostępu 
polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.  W toku 
seminarium wygłoszono wystąpienia m.in. nt.: działalności organów celnych w 
warunkach UNII celnej, perspektyw rozwoju rosyjsko-polskich stosunków handlowych i 
gospodarczych, wymogów technicznych wobec towarów importowanych na obszar Unii 
Celnej. 

 
• w konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur nt. 

handlu i usług w okresie spowolnienia gospodarczego kraju (grudzień 2010r.). Na 
spotkaniu prezentowano wyniki raportu nt. sytuacji handlu wewnętrznego w Polsce. 
Przedstawiciele środowiska naukowego i praktyki gospodarczej wymienili poglądy nt. 
zmian zachodzących w handlu  usługach oraz nowych, pożądanych kierunków badań w 
tych obszarach. Przedstawiciel ZRP, polemizując z ogólnie dobrą oceną kondycji 
finansowej małych firm handlowych – mówił o głównych barierach identyfikowanych w 
firmach rzemieślniczych. 

 
• w konferencji PARP (grudzień 2010r.) nt. „Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe 

trendy”, w toku której przedstawiono, m.in. motywy podejmowania działalności 
gospodarczej w Polsce na tle wybranych krajów. W panelu poświęconym 
przedsiębiorczości w Polsce uczestniczył prezes ZRP,  J. Bartnik. Celem panelu była 
dyskusja nad poziomem przedsiębiorczości Polaków oraz analiza motywów 
prowadzących do założenia działalności gospodarczej. 

 
• w Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” (styczeń 2011) 

poświęconemu szkolnictwu wyższemu dla innowacyjnej gospodarki, zorganizowanym 
przez zespół doradców Prezydenta RP. Spotkanie służyło zainicjowaniu szczegółowej 
dyskusji o relacjach na linii nauka-biznes. W trakcie konferencji , w której dominujący 
udział mieli przedstawiciele nauki, dyskutowano nt. zasad merytorycznej selekcji w 
dostępie do szkół wyższych, związku gospodarki ze szkołami wyższymi oraz jakości 
nauczania.  

 
 
Uczestniczono  w posiedzeniach  komisji sejmowej „Przyjazne Państwo”  poświęconych  
rządowemu projektowi ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców.  ZRP popierając sam projekt ustawy, którego założeniem jest wyeliminowanie 
regulacji utrudniających rozwój gospodarki, w  wystąpieniu skierowanym do Przewodniczącego 
Komisji -  przypomniał także o ważnych postulatach, zgłaszanych przez Związek na etapie prac 
nad ustawą, które niestety nie zostały uwzględnione (m.in. wysokie opłaty za wieczyste 
użytkowanie, dyskryminujące ograniczenia w odliczaniu VAT  przy nabyciu (paliw)  
samochodów osobowych,  nie honorowanie przez organy administracji publicznej w 
prowadzonym postępowaniu pełnomocnictw ogólnych, uciążliwy system przywracania prawa 
do ubezpieczenia chorobowego i wiele innych). 
 
Zorganizowano kolejne szkolenie podatkowe (styczeń.2011)  dla głównych księgowych izb 
rzemieślniczych, nt. wybranych zagadnień z zakresu podatku CIT i VAT w działalności 
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organizacji rzemieślniczych.  W programie szkolenia ujęto, m.in. kwestie skutków podatkowych 
łączenia działalności gospodarczej z działalnością statutową, zarówno w zakresie podatku CIT 
jak i VAT. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, jako dobre forum do 
wymiany informacji pomiędzy księgowymi organizacji rzemieślniczych. 
 
Przedstawiciel ZRP uczestniczył w pracach zespołu ekspertów ds. reformy finansów 
publicznych (Forum Debaty Publicznej - Gospodarka konkurencyjnej Polski” zainicjowane 
przez Prezydenta RP). Zespół przygotował zestaw najważniejszych problemów z zakresu 
finansów publicznych  i zaproponował sposoby ich rozwiązania. Zostały one zarekomendowane 
kierownictwu Kongresu Przedsiębiorczości a następnie przedłożone Prezydentowi RP. W bloku 
spraw finansowych za priorytetowe uznano sprawy reformy systemu emerytalnego,  w tym 
OFE.  
 
Uczestniczono w pracach zespołu roboczego przy Ministrze Gospodarki opracowującego 
założenia do kolejnej edycji ustawy ograniczającej obowiązki administracyjne w działalności 
gospodarczej. Projekt zawierał propozycje ograniczenia 50 obowiązków informacyjnych 
nałożonych na  przedsiębiorców. Jedną z ważniejszych propozycji jest umożliwienie 
reprezentatywnym organizacjom pracodawców wystąpień do MF o wydanie interpretacji 
ogólnych w sprawach podatkowych. ZRP zgłosił, m.in. propozycję przedłużenia skróconego 
przejściowo do 2 lat okresu archiwizacji paragonów fiskalnych, uproszczeń w ewidencjach 
podatkowych. Część z tych postulatów została włączona do projektu ustawy deregulacyjnej. 
Prace nad ustawą trwają.  

 
 

VII.  PROBLEMATYKA O ŚWIATY ZAWODOWEJ  
 
Nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych 

Obecnie 26,6 tysięcy zakładów rzemieślniczych zatrudnia młodocianych pracowników w 
celu przygotowania zawodowego. Blisko 93 tys. uczniów program praktycznej nauki zawodu 
realizuje u rzemieślników, a obowiązkowe dokształcanie teoretyczne uzyskuje w zasadniczych 
szkołach zawodowych lub w systemie pozaszkolnym. Jedynie 6% młodocianych z zakładów 
rzemieślniczych dokształca się na kursach lub u rzemieślnika, pozostali są uczniami 
zasadniczych szkół zawodowych Po trzech latach wzrostu liczby uczniów w zakładach 
rzemieślniczych w roku 2010 r.,w stosunku do 2009 r., nastąpił spadek tej liczby o blisko 3 
tysiące. Zmniejszyła się także o 200 liczba zakładów rzemieślniczych zajmujących się 
szkoleniem uczniów. 
 
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie  
 Istotnym obszarem działalności organizacji rzemiosła jest system potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. Kwestie te reguluje ustawa o rzemiośle oraz 
rozporządzenie MEN. Obecnie w izbach rzemieślniczych działa 1116 komisji czeladniczych i 
1076 komisji mistrzowskich, do których na czteroletnie kadencje powołano 7830 osób, 
spełniających warunki dla członków komisji egzaminacyjnych. W 2010 r. do egzaminów przed 
izbowymi komisjami przystąpiło: 34 676 kandydatów na czeladników, 3188 kandydatów na 
mistrzów oraz 1151 osób przystąpiło do egzaminów sprawdzających. 
 
1. Udział organizacji rzemiosła w procesie tworzenia i konsultowania propozycji 

zmian w systemie kształcenia zawodowego. 
 

W ramach prac związanych z modernizacją systemu kształcenia zawodowego  Związek 
Rzemiosła  Polskiego przygotował stosowne materiały oraz uczestniczył w wielu istotnych 
wydarzeniach, gdzie przedstawiono opinie i stanowiska środowiska rzemieślniczego w 
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kwestiach związanych  z modernizacją systemu kształcenia oraz zaprezentowano  propozycje  
środowiska i organizacji rzemiosła.  Do takich działań należy zaliczyć: 

• konferencję naukowo-techniczną pt. „Szkolnictwo zawodowe w Polsce – organizatorzy i 
beneficjenci”, która odbyła się 3 lutego 2011r. W ramach przygotowań od maja ub.r 
Związek współpracował z Komitetem Doskonalenia Kadr NOT, 

• regionalną, podsumowującą  konferencję, przygotowaną w czerwcu ub.r.  przez MEN w 
sprawie modernizacji kształcenia zawodowego i usprawnienia systemu nauczania 
młodzieży niedostosowanej,  

• udział w maju ub.r.  w seminarium naukowym na temat „Kadry dla Gospodarki XXI w. 
zasady kształcenia zawodowego w Polsce” zorganizowanym przez Instytut Organizacji i 
Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, 

• uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Liderzy w edukacji” 
zorganizowanej  w maju ub.r. przez Wydział Nauk o Wychowaniu i Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,  

• udział  w konferencji poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego organizowanej 
w dniu 27.10.2010 r. przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Lewiatan w Kielcach, 
przy udziale cechów z województwa.  

• przygotowanie i przedstawienie w marcu br. w MEN opinii wraz  z  obszernym 
komentarzem nt. projektu międzyresortowego dokumentu „Perspektywy uczenia się 
przez całe życie”.  

 
1.2. Konsultacje aktów prawnych odnośnie zmian w systemie edukacji 
 W zakresie konsultacji  aktów prawny związanych z edukacją  ZRP współpracował z 
MEN , uczestniczył w posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 
innych Komisji Sejmowych, które  zajmowały się projektami aktów prawnych dotyczących 
systemu edukacji. Za najistotniejsze należy uznać propozycje zmian systemowych związanych z 
zadaniami realizowanymi przez rzemieślników oraz organizacje rzemiosła.  
 
1.2.3.Ustawa o systemie oświaty  
 Związek Rzemiosła  w kwietniu 2011r., po konsultacjach z izbami rzemieślniczymi, 
przekazał  do MEN opinię i uwagi dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw Przedstawiony materiał był przedmiotem spotkania 
negocjacyjnego w MEN z przedstawicielami ZRP, które odbyło się 19 kwietnia br.. Większość 
istotnych kwestii została uwzględniona. Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rząd zostanie 
skierowany do Sejmu. MEN zakłada rozpoczęcie prac sejmowych w drugiej połowie maja br. 

 
1.2.4.Ustawa o systemie informacji oświatowej 
 Począwszy od stycznia 2011 r. Związek Rzemiosła aktywnie uczestniczył w 
posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej, które zajmowały się projektem ustawy o systemie informacji oświatowej 
(SIO). Projekt przewiduje włączenie działalności egzaminacyjnej izb rzemieślniczych do 
systemu SIO. Prace nad  ustawą znajdują się w końcowym etapie prac sejmowych. 
 
1.2.5.Ustawa o rzemiośle - egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 

W zakresie działań związanych ze zmianą regulacji prawnych dotyczących egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych Związek Rzemiosła realizował i  uczestniczył: 

• w przygotowanych przez MEN: w spotkaniu zespołu ekspertów dot. realizacji projektu 
„Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” w czerwcu ub.r 
oraz w lipcu ub.r. w spotkaniu na temat problemów związanych z organizacją 
egzaminów przez izbowe komisje egzaminacyjne,  
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• w spotkaniach konsultacyjnych, przygotowanych przez MEN w grudniu ub.r. i styczniu 
br. r., dotyczących  zmian w ustawie o rzemiośle oraz w rozporządzeniu MEN w sprawie 
egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.  

• w lutym br.  Związek przekazał do MEN propozycje zmian w ustawie o rzemiośle, które 
zostały uwzględnione w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw.   

• prowadzona jest (od listopada 2011r.) intensywna współpraca z Departamentem 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN w nad przygotowaniem projektu  
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego tryb powoływania izbowych 
komisji egzaminacyjnych i sposób ich działania. 

 
1.2.6.Regulacje prawne dotyczące szkolenia uczniów 
 W zakresie regulacji prawnych związanych ze szkoleniem uczniów w zakładach 
rzemieślniczych, w okresie sprawozdawczym, nie dokonywano istotnych zmian. Do  
ważniejszych działań w,  które angażował  się Związek Rzemiosła należy zaliczyć: 

• udział w maju ub.r.  w posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 
która zajmowała się problemem  zmian demograficznych w Polsce i przewidywanych 
skutków w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarczym, 

• upowszechnienie w  czerwcu ub.r. w środowisku izb rzemieślniczych informacji na 
temat   nowej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy  oraz zakresu 
jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537),  

• dokonanie w lipcu ub.r. uzgodnień w MEN na temat kwalifikacji instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w zawodzie „technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie” - stanowisko przekazano do izb w celu upowszechnienia,  

• przygotowanie, na wniosek Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w lipcu ub.r., 
zestawienie prognoz dot. ilości absolwentów nauki zawodu  zorganizowanej u 
rzemieślników zrzeszonych w  organizacji rzemiosła,   

• przekazanie do KOWEZiU w lipcu ub.r. informacji (przygotowane na podstawie 
materiałów uzyskanych z izb rzemieślniczych), dotyczących stopnia realizacji 
Porozumienia, zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a Prezesem 
Związku Rzemiosła Polskiego.  

 
2.  Zabiegi ZRP o odblokowanie środków z Funduszu Pracy (na aktywne formy 

zwalczania     bezrobocia, w tym refundację wynagrodzeń wypłacanych 
pracodawcom     zatrudniającym młodocianych pracowników)  

 
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, tworzonym ze składek 

pracodawców. Jego środki przeznaczone są na rozwiązywanie problemów rynku pracy. Formuła 
umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego jest istotną 
formą organizacji praktycznej części kształcenia zawodowego, bowiem odciąża koszty budżetu. 
W tym przypadku wydatki zw. ze szkoleniem praktycznym finansowane z FP stanowią formę 
partycypacji pracodawców w kosztach kształcenia zawodowego.  

W połowie ub. roku nastąpiły w tym systemie poważne zachwiania, bowiem w projekcie 
ustawy budżetowej, wobec trudnej sytuacji finansów publicznych, postanowiono o dużym 
ograniczeniu wydatków z Funduszu Pracy. Związek Rzemiosła oraz wiele organizacji rzemiosła 
z własnej inicjatywy podjęło działania zmierzające do skłonienia rządu do odblokowania 
środków FP przeznaczonych na omawiany cel. Do takich przedsięwzięć należy zaliczyć między 
innymi:  

• udział przedstawiciela ZRP w pracach Naczelnej Rady Zatrudnienia, która w dniu 
12.10.2010 r. przekazała Marszałkowi Sejmu RP jednogłośnie przyjęte krytyczne 
stanowisko dotyczące zmian w ustawie budżetowej na rok 2011 w części dotyczącej 
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Planu finansowego FP. Ponadto zajmowała się tym problemem na posiedzeniach w dniu 
7.12.ub.r. i 27.01.br. , 

• wystąpienie ZRP do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny – S. Piechoty oraz do Minister Pracy - J. Fedak,  

• udział przedstawicieli ZRP - z Prezesem J. Bartnikiem - w posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (20.10.2010). Komisja krytycznie oceniła projekt, 

• wystosowanie w dniu 7.12.2010 r. kolejnego wystąpienia do Ministra Pracy z wyrazami 
zaniepokojenia i zanegowaniem zastosowanej uprzednio przez Departament  Funduszy 
argumentacji  wskazującej na rzekomy spadek liczby młodocianych,    

• w dniu 3.01.2011 Senacka Komisja Rodziny Polityki Społecznej, a 11-12 stycznia 
senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęły bez poprawek rozpatrzone 
części ustawy budżetowej na rok 2011 (zał. nr 6 – Plan Finansowy FP). W 
konsekwencji, Prezes J. Bartnik przedstawił na posiedzeniu Prezydium TK problemy zw. 
z zablokowaniem środków FP (27.01.2011). W dniu 28.01.br., na posiedzeniu Zespołu 
TK ds. Ubezpieczeń Społecznych, Minister Fedak zapowiedziała wystąpienie z 
wnioskiem do Rady Ministrów o uruchomienie środków z FP, 

• wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów wyrażające sprzeciw wobec decyzji Rządu o 
ograniczeniu wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy ograniczania bezrobocia.(17 
lutego br.),  

• udział w posiedzeniu Prezydium TK (kwiecień 2011), którego efektem  było przyjęcie 
Uchwały zawierającej sprzeciw partnerów społecznych wobec wstrzymania 
wydatkowania środków z FP,  

• udział w posiedzeniu Zespołu problemowego TK ds. Polityki gospodarczej i rynku pracy 
(5.05.2011), gdzie kontynuowano rozmowy z przedstawicielami partnerów społecznych 
i wiceministrami z resortów pracy oraz finansów, 

 
 Sprzeciw w formie licznych wystąpień wyraziły dziesiątki organizacji rzemiosła, 

poszczególni pracodawcy, związki zawodowe (OPZZ), NRZ, starostowie i prezydenci miast, 
wojewódzkie rady zatrudnienia. W działania interwencyjne zaangażowani zostali także 
posłowie i senatorowie.  

W efekcie  w maju br. podjęto decyzje o zwiększeniu o kwotę 80 mln zł środków Funduszu 
Pracy, przeznaczonych na refundacje wynagrodzeń. 

 
Na początku maja br. ogłoszono projekt budżetu państwa na rok 2012, w którym ujęto m.in. 

Działanie 14.1.2.4 Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudniania 
młodocianych pracowników. Na tym etapie brak jeszcze wysokości kwoty, jaką zaplanowano na 
tego typu działania.  
 
3.   Działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w rzemiośle 
 
 Zarząd ZRP podjął w marcu br. Uchwałę zobowiązującą izby rzemieślnicze do 
stosowania „Karty informacyjnej dla rzemieślników zatrudniających młodocianych 
pracowników w celu przygotowania zawodowego” w procesie sprawowania  nadzoru, 
wynikającego z ustawy o rzemiośle.  Karta  ma na celu wsparcie działań organizacji rzemiosła 
sprawujących ustawowy nadzór na przygotowaniem zawodowym uczniów w zakładach 
rzemieślniczych - Uchwałę przekazano do izb rzemieślniczych. 
 
 Program Mistrz 
 Program wykorzystywany jest przez cechy w procesie spisywania umów o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, zawieranych pomiędzy rzemieślnikiem, a młodocianym 
pracownikiem.  Obecnie z programu korzystają 84 cechy. W roku 2010 r. w związku  z 
wejściem nowej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy dokonano  zmian 
w  programie, aktualizując listę zawodów (wprowadzając ich nowe  kody), w  których  
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rzemieślnicy mogą zawierać umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, kończącego 
się egzaminem czeladniczym.  
W marcu 2011 dokonano bieżącej aktualizacji kodu programu i jego pełna wersja została 
rozesłana do cechów będących użytkownikami programu. 
 
4. Promocja nauki zawodu w rzemiośle oraz egzaminów czeladniczych i 

mistrzowskich 
 
 Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, jej wpływ na liczbę uczniów w rzemiośle 
oraz  zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w rzemiośle niezbędne są działania 
propagujące naukę w rzemiośle. Związek Rzemiosła angażował się w organizację 
ogólnopolskich konkursów branżowych z udziałem  uczniów rzemiosła  m.in. w zawodach: 
fryzjer, złotnik, cukiernik, piekarz oraz z zakresu wiedzy bhp. Do działań promocyjnych należy 
także zaliczyć:  

a) przygotowane na zlecenie ZRP  przez prof. Mieczysława Kabaja  opracowania pt. 
„System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i 
wzrostu konkurencyjności – Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia 
dualnego systemu kształcenia w Polsce”, uwzględniającego rolę rzemiosła i jego 
organizacji w procesie przygotowania zawodowego,  

• współpracę ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP w zakresie 
organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – finałowa konferencja  we  wrześniu ub. 
r. 2010 r. Związku Rzemiosła. Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył naradzie 
oświatowej w listopadzie ub. r. w Gdańsku.  

• udział w październiku 2010 ub. r. w konferencji „Wyniki działań partnerów projektu 
Leonardo da Vinci w realizacji pilotażowego uznawania kwalifikacji w sektorze 
budownictwa nabytych w systemie pozaszkolnym”, 

• legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów przeznaczonych do obrotu prawnego z 
zagranicą - w 2010 r. Zalegalizowano  784 takich dokumentów. 

 
5.   Nadzór nad działalnością komisji  egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
 
 Na mocy ustawy o rzemiośle Związek Rzemiosła sprawuje nadzór nad działalnością 
komisji izb rzemieślniczych przeprowadzających egzaminy: czeladnicze, mistrzowskie i 
sprawdzające. W ramach, w okresie sprawozdawczym, ZRP przeprowadził cykl badań 
dokumentacji po przeprowadzonych egzaminach. Celem ewaluacji była ocena poprawności 
stosowania zasad i reguł ustalonych w przepisach prawa. Badane dokumenty dotyczyły 
przeprowadzonych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach: radiesteta, kuśnierz 
obuwnik, fryzjer, kaletnik, zdun, kowal, zegarmistrz, cukiernik, bioenergoterapeuta (liczba 
zbadanych dokumentów – 834). Wyniki i oceny przekazywano systematycznie 
zainteresowanym izbom rzemieślniczym. 
 
6.   Nowe zawody w systemie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
 

Na podstawie wniosków zgłaszanych przez izby rzemieślnicze oraz inne współpracujące 
organizacje Związek Rzemiosła uczestniczył w pracach i działaniach związanych z 
rozszerzaniem systemu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich na nowe zawody. Zarząd 
ZRP podjął decyzje w formie Uchwał, dotyczących zatwierdzenia standardów w zawodach: 
„Termoizoler”, „Monter Konstrukcji Budowlanych” ,  „Podkuwacz Koni” ( czeladniczy),  
„Fryzjer psów-gromer”.  
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7.   Udział w projektowaniu Polskich Ram Kwalifikacji 
 

Na zaproszenie Instytutu Badań Edukacyjnych Związek Rzemiosła włączył się w 
działania związane z przygotowaniem Polskich Ram Kwalifikacji. W tym zakresie:  

• uczestniczono w dniu 10 września 2010 r. w spotkaniu Zespołu  ds. Krajowych  Ram 
Kwalifikacji odnośnie V poziomu PRK,  

• uczestniczono w dniu 24.09.2010 r. w zorganizowanym przez IBE w ramach projektu 
systemowego: „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania 
KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” 
seminarium otwierającym II etap prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi,  

• uczestniczono w dniu 6.10.2010 r.  w pracach Zespołu roboczego ds. Potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika w kontekście prac nad deskryptorami V 
poziomu PRK .  

• przygotowano opracowanie stanowiące analizę (na gruncie regulacji prawnych) 
wymagań, jakie stawiane są kandydatom przystępującym do egzaminów mistrzowskiego 
i czeladniczego,  

• uczestniczono  (przedstawiciele ZRP  izb rzemieślniczych) w cyklu spotkań 
konsultacyjnych zorganizowanych przez IBE w  roku ubiegłym i bieżącym.  

 
8.  Kontakty z izbami rzemieślniczymi 
 

Związek Rzemiosła Polskiego  współpracował z izbami rzemieślniczymi  m.in: 
• w czerwcu 2010 r. przedstawiciel ZRP uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym 

przewodniczących komisji egzaminacyjnych działających przy Pomorskiej Izbie 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdańsku,  

• w lipcu ub.r. wspólnie z przedstawicielem MEN uczestniczono w spotkaniu z 
działaczami samorządu rzemiosła z terenu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie.  

• w sierpniu 2010 r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne z ekspertami z izb 
rzemieślniczych w celu przedstawienia aktualnego stanu prac i planowanych zamierzeń 
w dziedzinie modernizacji systemu oświaty zawodowej, w tym działalności 
egzaminacyjnej izb rzemieślniczych,  

• w listopadzie 2010 r.  uczestniczono w Zjeździe Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze,  
• uczestniczono w grudniu 2010 r.  w spotkaniu z przedstawicielami cechów z terenu 

działania Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie na temat 
trwających w resorcie edukacji prac związanych z modernizacją systemu kształcenia 
zawodowego,   

• uczestniczono w grudniu 2010 r. w konferencji poświęconej problematyce kształcenia 
zawodowego i potwierdzania kwalifikacji zawodowych zorganizowanej przez Izbę 
Rzemieślniczą w Łodzi.  

• w lutym 2010 r. uczestniczono w zorganizowanej przez Izbę Rzemieślniczą i 
Przedsiębiorczości w Białymstoku naradzie oświatowej z udziałem przedstawicieli 
zrzeszonych w Izbie cechów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących w zakresie 
problemów związanych z edukacja. 

• w marcu 2011 r. uczestniczono w zorganizowanej przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą 
debacie środowiskowej poświęconej problematyce modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego oraz problemom wynikłym na tle zmian w planie finansowym Funduszu 
Pracy.  
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9. Narady szkoleniowe służb oświatowych  
 

Istotnym elementem współpracy ZRP z izbami rzemieślniczymi są doroczne narady 
szkoleniowe przygotowywane wspólnie z wybranymi Izbami Rzemieślniczymi;   

• zorganizowano we wrześniu 2010 r. spotkanie przedstawicieli izb 
 rzemieślniczych, podczas którego reprezentant resortu edukacji przedstawił stan prac 
 nad modernizacją systemu oświaty. Omówiono błędy popełniane przez izby podczas 
wystawiania dokumentów kwalifikacyjnych.  

• we współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Gdańsku w dniach  24 – 26.11.2010 r. przygotowano  naradę szkoleniową służb 
oświatowych połączona z prezentacją działalności Pomorskich Szkół Rzemiosł. 
Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z modernizacją kształcenia 
zawodowego oraz bieżących problemów szkolenia uczniów w rzemiośle, w tym 
problemów z refundacjami. W naradzie uczestniczył przedstawiciel MEN,  

• przygotowano ogólnopolskie seminarium pt. „Uczenie się przez całe życie instrumentem 
dialogu społecznego w procesie rozwiązywania problemów rynku pracy” połączone z 
naradą szkoleniową służb oświatowych izb rzemieślniczych, które odbyło się w dniach 
11-12.04.2011 w Katowicach. Organizatorem seminarium był Związek Rzemiosła 
Polskiego we współpracy z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia 
Zawodowego, a gospodarzem spotkania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach. Celem seminarium było podjęcie ogólnopolskiej 
dyskusji na temat wspólnego podejścia do problemów rynku pracy, poprzez rozwijanie 
różnych form edukacji ustawicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:  
Kierownictwa ZRP, Kierownictw izb rzemieślniczych, Kierownictwa  ZG ZZDZ,  
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obecni byli: Marszałek Sejmiku Śląskiego,  V – 
ce Wojewoda Śląski   oraz Pani Maria Nowak – Poseł na Sejm RP – członek Sejmowej 
Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.  

 
 

VIII.    PROBLEMATYKA  SPRAW SPOŁECZNYCH  
 

Działania Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie problemów rynku pracy 
 
 ZRP  monitoruje i analizuje zmiany sytuacji na rynku pracy  na podstawie publikacji, 
materiałów eksperckich oraz w formie opiniowania projektów aktów prawnych.  Uczestniczono 
w licznych spotkaniach dot. funkcjonowania i efektywności narzędzi rynku pracy, w tym w 
konferencjach organizowanych przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych poświęconych 
rozwojowi zasobów i miejsc pracy, elastycznym formom zatrudnienia i flexicurity. Do działań 
w tym zakresie zaliczyć należy: 
  

• przekazanie komentarza ZRP do projektu ustawy „powodziowej” przygotowanego przez 
MPiPS oraz uwagi (do Zespołu ds. Przedsiębiorczości) dot. pakietu ustaw 
„powodziowych”, w tym do projektu Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania 
przedsiębiorców w usuwaniu skutków powodzi, 

• przygotowanie opinii do projektu MPiPS ws. szczegółowego trybu przyznawania zasiłku 
dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego – wynikających z wejścia w 
życie (1.V.2010) zasady tzw. bezpośredniej wypłaty zasiłku transferowanego dla 
bezrobotnych,  

• przekazanie (pod koniec roku) do MPiPS opinii dot. projektu rozporządzenia w/s 
szczegółowych zadań i organizacji OHP. Wskazano na próbę uprzywilejowania OHP 
względem innych przedsiębiorstw zatrudniających młodocianych pracowników, 
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• przygotowanie opinię ZRP nt zaobserwowanych w polskim prawodawstwie ograniczeń 
w stosowaniu pracy tymczasowej –  przekazano do resortu pracy (I.2011).  

• przygotowanie ankiety (UEAPME) dot. funkcjonowania rozwiązań flexicurity w Polsce 
akcentując korzyści związane z wprowadzeniem nowego instrumentu zatrudnienia- 
przygotowanie zawodowe osób dorosłych (maj 2010), 

• opracowanie (dla Ministerstwa Gospodarki) informacji nt. działań organizacji rzemiosła 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz konsultacji społecznych dot. 
warunków pracy (luty 2011). W dniach 16-17.03.2011 r. uczestniczono w seminarium 
międzynarodowym EUROGIP w Paryżu. Tematem spotkania było upowszechnianie bhp 
w małych i średnich zakładach pracy. Przedstawiono dobre praktyki z zakresu 
współpracy ZRP z GIP oraz CIOP,   

• udział (10-11.03.2011) w I Trójstronnym Forum Społecznym organizowanym przez KE 
w Brukseli. Zakres merytoryczny spotkania odzwierciedlał cztery główne obszary 
problemowe ujęte w Komunikacie „Nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy”, w 
tym tworzenie nowych miejsc pracy oraz wyposażanie pracowników w odpowiednie  
umiejętności. 

 
1. Działalność w zakresie kształtowania i monitorowania prawa pracy 
 
 Problematyka związana z przygotowaniem i przestrzeganiem prawa pracy ma istotne 
znaczenie dla zakładów rzemieślniczych, bowiem oddziałuje na ich konkurencyjność. 
Uwzględniając wagę tego zagadnienia Związek Rzemiosła  angażował się w liczne działania  
m.in.: 

• przygotowywano uwagi i komentarze do dokumentu Strategia Europa 2020 - w części 
dotyczącej rynku pracy i kształcenia (VI.2010). W konsekwencji włączono się w proces 
konsultacji Krajowego Programu Reform, który ma służyć realizacji celów tej Strategii 
(IV.2011),  

• zaopiniowano pozytywnie (V.2010) zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie 
zapewnienia ojcom adopcyjnym prawa do korzystania z urlopu ojcowskiego, także po 
ukończeniu przez dziecko 1. r.ż. (ze względu na wydłużone procedury adopcyjne),  

• przekazano do Ministerstwa Zdrowia pozytywną opinię w kwestii regulacji badań 
profilaktycznych kobiet w ramach badań okresowych (projekt ustawy o zm. ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy 
KP),   

• przygotowano opinię dla Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (VI.2010) nt 
projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE - w zakresie równego 
traktowania mężczyzn i kobiet, 

• wystosowano opinię do MPiPS dot. projektu założeń do projektu ustawy o zm. ustawy o 
europejskich radach zakładowych (9.12.2010), 

• przekazano do UEAPME stanowisko ws. dyrektywy KE o czasie pracy (25.02.2011), 
• przygotowano opinię nt Dyrektywy Rady 2010/18/UE w/s wdrożenia zmienionego 

porozumienia ramowego dot. urlopu rodzicielskiego (MPIPS), 
• uczestniczono w posiedzeniach Zespołu negocjacyjnego partnerów społecznych ds. 

wdrożenia Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego Nękania i Przemocy w 
Miejscu Pracy (maju i lipiec 2010), 

• uczestniczono w pracach Zespołu TK ds. Prawa pracy i układów zbiorowych. 
 
2.   Działania ZRP w zakresie ochrony pracy 
 
 Istotne działania Związku Rzemiosła dotyczą kwestii związanych z ochroną pracy. 
Prowadzona jest kompleksowa polityka, zarówno wobec organizacji rzemiosła, jak i wobec 
otoczenia zewnętrznego. Jednym z przejawów tej polityki jest budowa sieci partnerstw z 
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instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój warunków pracy w Polsce. Do 
najważniejszych partnerów ZRP w tym obszarze zaliczyć należy: Główną Inspekcję Pracy 
(formalne potwierdzenie w odnawianym co kilka lat porozumieniu), Centralny Instytut Ochrony 
Pracy PIB (planowane jest zawarcie porozumienia o współpracy) oraz Rada Ochrony Pracy przy 
Sejmie RP.   
 

•••• Główna Inspekcja Pracy 
     W dniu 13 maja 2010r. we współpracy z GIP przeprowadzono X ogólnopolską edycję 

Konkursu wiedzy BHP dla pracowników młodocianych. W roku bieżącym w 24 Izbach 
przeprowadzono etap regionalny XI edycji Konkursu, z którego wyłoniono uczestników etapu 
ogólnokrajowego. Finał  edycji przeprowadzono  17.05.2011, a  partnerem – obok 
Ministerstwa Edukacji Narodowej -   był Centralny Instytut Ochrony Pracy. Patronat medialny 
finału XI Edycji objęły: Gazeta Prawna, Inspektor Pracy i Mała Firma. 

  Uczestniczono w posiedzeniu Kapituły Konkursu Głównego Inspektora Pracy 
„Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” (XVII edycja). W dniu 23.11.2010 r. na Zamku 
Królewskim w Warszawie dwaj rzemieślnicy otrzymali nagrody Głównego Inspektora Pracy i 
Prezesa ZRP w kategorii „małych” pracodawców.  

    Uczestniczono (10.01.2011r.) w spotkaniu z przedstawicielami GIP w sprawie 
uszczegółowienia planów wspólnych działań na rok 2011. 

     Uczestniczono w seminarium dla okręgowych inspektorów pracy pn: „Działania 
prewencyjne na rzecz małych i mikro zakładów – zarządzanie bezpieczeństwem pracy” 
(Wrocław, 11.04.2011).  

 
• Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

     Przygotowano aktualną informację nt. działań ZRP (członka Forum Liderów 
Bezpiecznej Pracy) realizowanych w okresie ostatniego roku w celu poprawy warunków pracy 
w zakładach rzemieślniczych (VIII.2010).  

      Uczestniczono - wzorem lat ubiegłych - w seminariach związanych z odbiorem 
projektów badawczych rozwojowych oraz zadań z zakresu służb państwowych realizowanych 
w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 
(grudzień 2010).  

      Na wniosek CIOP przekazano w marcu br. informację na temat przykładów działań 
Związku Rzemiosła odnośnie upowszechniania wiedzy z zakresu prewencji i warunków BHP. 
Materiały opublikowano w Poradniku Dobrych Praktyk. Planowane jest rozszerzenie zakresu 
współpracy, czego przejawem jest zaproszenie przedstawicieli CIOP do udziału (jako 
partnera) przy organizacji XI edycji Konkursu wiedzy bhp. 

  
• Rada Ochrony Pracy  

       Do izb rzemieślniczych przekazywano do wykorzystania kopie stanowisk podjętych przez  
ROP, m.in. ws. warunków bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych użytkujących 
materiały niebezpieczne w ilościach stwarzających ryzyko wystąpienia  zagrożenia poza 
swoim terenem, innych niż zakłady kwalifikowane jako zakłady o dużym lub zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (I.2011)  

 W dniu 28.04.2011 - z okazji święta ofiar wypadków w pracy -  przedstawiciel ZRP 
wziął udział w uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy prezentując zakres współpracy z GIP i 
CIOP oraz przykłady dobrych praktyk. 

 
3.   Współpraca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych  
 
  W poszukiwaniu sojuszników w procesie budowania pozytywnego wizerunku rzemiosła, 
jako miejsca zatrudnienia i kształcenia zawodowego rozwijana jest współpraca z IPiSS. 
Przedstawiciele ZRP biorą udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Instytut 
(dotyczących m.in: rozwoju zasobów i miejsc pracy oraz elastycznych form zatrudnienia). 
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Przedstawiciele IPiSS  prezentują zbliżone do ZRP poglądy m.in. w takich  kwestiach jak: 
konieczność promocji kształcenia zawodowego, sprzeciw wobec zablokowania środków FP na 
aktywne formy zwalczania bezrobocia.  
 Ponadto przedstawiciel ZRP uczestniczy (na bieżąco) w pracach prowadzonych przez 
IPiSS w ramach projektu „Unowocześnianie metod kształcenia zawodowego w celu 
zatrudniania i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół zawodowych”. 
 
4.  Wystąpienia ZRP w sprawie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
      Niepełnosprawnych (PFRON) 
 
 Zakłady rzemieślnicze angażują się do rozwiązywania problemów społecznych 
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym ZRP na 
bieżąco monitoruje warunki zatrudniania takich osób, efektywność i wydatkowanie środków 
PFRON. 
 Związek Rzemiosła we wrześniu ub. r.  negatywnie zaopiniował projekt nowelizacji 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (odniesiono się także do kwestii  nieprawidłowości konsultacji 
społecznych). Kolejne zmiany dotyczyły szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
środków PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi w 2010 r. (projekt rozporządzenia 
MPiPS - opinię przekazano w sierpniu). 
 W październiku 2010 r. uczestniczono w cyklu posiedzeń podkomisji specjalnej ds. 
ustawy o zm. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (a także posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP). 
Budżet PFRON (pomimo sprzeciwu wielu organizacji pracodawców, w tym ZRP) został 
zmniejszony o ponad 1 mld zł, a oszczędności dotyczą głównie zakładów pracy chronionej 
zatrudniających osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.  
 
5.  Ubezpieczenia społeczne 
 
 ZRP aktywnie uczestniczył w pracach związanych ze zmianami w systemie ubezpieczeń 
społecznych, w tym Otwartych Funduszy Emerytalnych. Przedstawiciele ZRP jako członkowie 
oraz eksperci biorą udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na forum Trójstronnej 
Komisji ds Społeczno-Gospodarczych. W roku 2010 Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń 
społecznych obradował dziewięć razy. Dwukrotnie obradował także podzespół ds. emerytur 
pomostowych.  
 W I kwartale 2011 r. uczestniczono w sześciu posiedzeniach, które poświęcone były 
projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych.  Istotne konsultacje z udziałem Związku Rzemiosła dotyczyły: 
 a) projektu założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach 
 kapitałowych oraz niektórych innych ustaw – styczeń 2010 (tzw. projekt zgłoszony 
 przez resort pracy). Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie odniósł się do 
 przedstawionego projektu podkreślając jednak, że „…zdaje sobie sprawę, iż jest to 
 doraźny sposób na zatrzymanie deficytu, a przyjęte rozwiązania mogą mieć na 
 przyszłość skutki w postaci sporych zobowiązań FUS wobec ubezpieczonych.” 
 
 b) projektu założeń ustawy o zm. ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy             
 emerytalnych - październik 2010r. - przygotowany przez Zespół Ministra M. Boniego- 
 Przewodniczącego Stałego Komitetu RM.  
 
 c) rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z 

 funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych - styczeń 2011 - przygotowanego 
 przez Zespół Michała Boniego. Związek Rzemiosła Polskiego, warunkowo na czas 
 określony, poparł przedstawiony projekt z jednoczesnym postulatem, by po ustalonym 
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 wcześniej okresie obowiązywania ww. rozwiązań, odbyły się konsultacje i 
 szczegółowe rozmowy. W dniu 17 marca b.r. projekt skierowano do sejmowej  Komisji 
Finansów Publicznych. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę w wersji rządowego projektu i 
skierował ją do Senatu, który w dniu 26 marca br, przyjął ustawę w wersji 
zaakceptowanej przez Sejm.  

 
6.   Krajowe Konsorcjum Sieci ReferNet  
  
 Uczestniczono  w  lipcu 2010 r.  w spotkaniu Krajowego Konsorcjum Sieci ReferNet  w 
siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy”, w czasie którego zdecydowano się na intensyfikację 
działań promocyjnych Sieci.  
 
7.   Krajowa Sieć Tematyczna PO KL 
 
 Związek Rzemiosła  uczestniczy w  działaniach związanych z funkcjonowaniem  
Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i Szkolnictwo Wyższe. W tym zakresie uczestniczono w 
lipcu 2010 r. w szkoleniu pt. „Specyfika i ocena projektów innowacyjnych PO KL” dla 
Członków Krajowych Sieci Tematycznych zorganizowanym przez Krajową Instytucję 
Wspomagającą PO KL oraz posiedzeniach; we wrześniu  i październiku  poświęconemu 
strategii działania KST na rok 2011 ze szczególnym uwzględnieniem terminów spotkań 
związanych z oceną strategii projektów innowacyjnych wybranych do dofinansowania w 
ramach konkursu przeprowadzonego przez MEN. 

 
 8.    Działania  ZRP  związane  z Program Leonardo da Vinci 
 
   Związek Rzemiosła rozwija współpracę organizacji rzemiosła z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) i Narodową Agencją ds. Programu Leonardo da Vinci, dla której 
organizacje te strategicznymi partnerami. Główne działania ZRP w tym zakresie to; 

• udział w konferencji tematycznej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację 
projektów w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”,  

• przygotowanie w maju ub. r. opinii nt. „Polskie strategiczne priorytety krajowe 
Programu sektorowego Leonardo da Vinci na lata 2011 – 2013” , 

• przygotowanie w maju ub. r. spotkania przedstawicieli FRSE z przedstawicielami ZRP i 
przedstawienie opinii i uwag wynikających z uczestnictwa organizacji rzemiosła w 
projektach realizowanych w ramach Programu LdV oraz uruchomionych w ub. roku w 
dziesięciu izbach rzemieślniczych, punktów kontaktowych LdV,  

• zorganizowanie w czerwcu 2010 r. spotkania w sprawie uprawnienia izb 
rzemieślniczych do wydawania Suplementu EUROPASS do świadectw czeladniczych i 
dyplomów mistrzowskich (prace kontynuowane), 

• upowszechnianie informacji o rundzie aplikacji na wizyty studyjne dla specjalistów z 
obszaru edukacji zawodowej i szkoleń w ramach Uczenie się przez całe życie (Program 
LdV), 

• uczestnictwo dn. 8.12.2010 r. w spotkaniu sieci uczenie się przez całe życie (LLL) 
zorganizowanym przez Fundacje z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych oraz 
innych instytucji i organizacji uczestniczących w tworzeniu i procesie opiniowania i 
oceniania projektów odjętych działalnością FRSE,  

• uczestnictwo w dniach 16-17.12.2010 r. w spotkaniu osób, które prowadzą w regionach 
działania promocyjno-informacyjne na temat programu „Uczenie się przez całe życie” 
oraz Inicjatywy Europass,  

• uczestniczono w pracach komitetów ewaluacyjnych ds. projektów mobilnościowych 
oraz wizyt studyjnych (posiedzenia dwa razy do roku zgodnie z terminarzem rund 
aplikacyjnych).  
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IX. PROBLEMATYKA FUNDUSZY UNIJNYCH 
 

1.  Grupa ekspertów izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych 
 
Głównym celem działania grupy jest wspieranie Zespołu Funduszy Unijnych ZRP w 
przygotowywaniu opinii/stanowisk dot. różnego rodzaju dokumentów związanych z 
wdrażaniem funduszy unijnych w Polsce. Poza stałymi kontaktami roboczymi w okresie 
sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie grupy, na którym omówiono aktualne problemy 
izb i cechów rzemieślniczych w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, 
problemy związane z udziałem przedstawicieli organizacji rzemiosła w komitetach 
monitorujących na szczeblu regionalnym oraz zaangażowanie izb rzemieślniczych w działania 
Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa . 

 

2.   Reprezentowanie interesów rzemiosła w gremiach zewnętrznych, zajmujących 
się problematyką funduszy unijnych  
 

1) Zespół problemowy ds. funduszy strukturalnych UE Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych 

 
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zespołu. Najważniejsze omawiane 
zagadnienia dotyczyły realizacji programów operacyjnych „Innowacyjna Gospodarka”, 
„Infrastruktura i Środowisko”, „Rozwój Polski Wschodniej”, „Kapitał Ludzki”, realizacji  
Regionalnych Programów Operacyjnych, problemów i zagrożeń dot. prawidłowej realizacji 
projektów, przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz  przygotowania 
stanowisk partnerów społecznych do dokumentów rządowych dot. wdrażania funduszy unijnych 
w Polsce. ZRP koordynował przygotowanie stanowiska ws. przyszłości Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
2) Komitet Monitoruj ący Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”  
 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komitetu. Najważniejsze omawiane 
zagadnienia dotyczyły wdrażania komponentu centralnego i regionalnego programu, osiąganych 
wskaźników, przygotowywania i zatwierdzenia Planu Działania na 2011 rok zawierającego 
szczegółowe warunki ubiegania się o dotacje finansowe w roku bieżącym, wsparcia budowy 
potencjału partnerów społecznych, badań ewaluacyjnych,  realizacji projektów systemowych 
wdrażanych przez instytucje państwowe. Przedstawiciel ZRP w Komitecie na każdym 
posiedzeniu zgłaszał problemy na jakie napotykają organizacje rzemiosła realizujące projekty w 
ramach tego programu. 
Ponadto przedstawiciele ZRP brali udział w posiedzeniach następujących grup roboczych 
powołanych w ramach tego Komitetu: ds. horyzontalnych , ds. adaptacyjności i transferu 
wiedzy, ds. równości szans kobiet i mężczyzn , ds. dobrego rządzenia, ds. ewaluacji. 
 
3) Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komitetu. Najważniejsze omawiane 
zagadnienia dotyczyły aktualnego stanu wdrażania programu, oraz  realokacji środków w 
ramach poszczególnych działań programu. 
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4) Komitet Koordynuj ący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
 

Odbyło się jedno posiedzenie podczas, którego omówiono m.in.  kwestie dot. stanu realizacji 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Programów Operacyjnych na lata 2007-
2013, podjęto decyzję o alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji 
w ramach krajowych programów operacyjnych oraz alokacji dodatkowych środków 
wspólnotowych w ramach regionalnych programów operacyjnych.  
Ponadto przedstawiciele ZRP brali udział w posiedzeniach następujących grup roboczych 
powołanych w ramach tego Komitetu: ds. społeczeństwa informacyjnego , ds. polityki 
regionalnej, ds. koordynacji i komplementarności , ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. 
promocji i szkoleń. 
 

5) Komitet Monitoruj ący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

Odbyło się jedno posiedzenie podczas, którego omówione kwestie dot. stanu wdrażania 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w okresie styczeń – grudzień 2010.  
 
6) Grupa robocza ds. polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Europejskiej Unii 

Rzemiosła oraz MŚP (UEAPME) 
 

Głównym celem grupy jest konsultowanie przez UEAPME projektów stanowisk/opinii dot. 
wdrażania funduszy unijnych na szczeblu europejskim. Poza stałymi kontaktami roboczymi 
odbyło się jedno posiedzenie podczas, którego omówiono m.in. kwestie dot. głównych 
politycznych stanowisk UEAPME dotyczących polityki spójności, polityki innowacyjności      
w regionach oraz uproszczeń administracyjnych w aplikowania przez małe firmy o środki unijne 
(grupa opracowała katalog propozycji dot. uproszczeń , które należy wprowadzić we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej).  
 
7) Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

W obecnej kadencji Komitetu stronę pracodawców polskich reprezentuje przedstawiciel 
Związku Rzemiosła Polskiego. Odbyły się dwa posiedzenia Komitetu.  Najważniejsze 
omówione kwestie: wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych, 
przegląd budżetu UE, piąty Raport Kohezyjny,  „Program dla nowych umiejętności i miejsc 
pracy” oraz „Młodzież w akcji”, projekt opinii Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego 
w sprawie przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście Piątego Raportu 
Spójności oraz Przeglądu Budżetu,  wsparcie EFS w działania antykryzysowe z włączeniem 
partnerów społecznych, wsparcie EFS w kwestie nauki przez całe życie, prezentacja partnerów 
społecznych „Ramowe działania na rzecz długoletniego rozwoju kwalifikacji i kompetencji” 

 
8) Rada Konsultacyjna przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(PARP) 
 

Odbyło się jedno posiedzenie podczas, którego omówiono m.in. postęp w realizacji działań 
wdrażanych przez PARP w ramach perspektywy finansowej 2007 -2013, plany rozwoju 
Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz wsparcie PARP na rzecz internacjonalizacji 
przedsiębiorstw.   

 
 9)    Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa  

Głównym celem działania powołanej w 2010 roku sieci  jest zapewnienie realizacji zasady 
partnerstwa we wdrażaniu programów finansowanych z funduszy unijnych poprzez 
wzmocnienie partnerów społeczno-gospodarczych oraz mechanizmów współpracy pomiędzy 
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nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji polityk publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszy europejskich w realizacji Narodowej Strategii Spójności.  
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie konferencje krajowe oraz trzy regionalne 
spotkania seminaryjno-warsztatowe, w których uczestniczyli członkowie komitetów 
monitorujących programy operacyjne na szczeblu krajowym i regionalnym, w tym 
przedstawiciele organizacji rzemiosła.  
 
10)     Spotkania robocze z udziałem ekspertów ZRP 
 

Eksperci ZRP i izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych brali udział w licznych spotkaniach 
roboczych dotyczących konsultowania przygotowywanych przez stronę rządową (przede 
wszystkim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dokumentów dot. wdrażania funduszy 
unijnych w Polsce w latach 2007-2013. Przedstawiciele organizacji rzemiosła wyrazili opinie 
naszego środowiska m.in. w takich kwestiach , jak przyszły kształt Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  nowe zasady realizacji i rozliczania projektów obowiązujące od 1.01.2011 oraz 
kontynuacja wsparcia dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce.  
 
 

X. UDZIAŁ ZRP W PRZYGOTOWYWANIU I REALIZACJI 
PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY 
UNIJNYCH  

 
1.  Projekty ZRP w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 

1)  Projekt „Skuteczni Eksperci = Efektywny Dialog” realizowany przez Zespół Dialogu 
Społecznego.  

 
Projekt realizowany w ramach poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.  
 
W ramach zadania 1 „zarządzanie projektem” pracownicy biura projektu odpowiedzialni byli za 
koordynację zadań, organizację szkoleń, raportowanie, przygotowywanie wniosków o płatność, 
współpracę z firmami szkoleniowymi i koordynatorami regionalnymi oraz za wydatkowanie 
środków zgodnie z harmonogramem płatności.  
 
W ramach zadania 2 „działania informacyjno-promocyjne” kontynuowano działania 
informacyjno-promocyjne w ramach projektu. W środowisku rzemiosła i MŚP, a także w 
mediach branżowych, regionalnych i ogólnopolskich rozpowszechniano informacje o projekcie, 
oraz o idei dialogu społecznego. Przygotowano materiały promocyjne i materiały szkoleniowe.  

Aktualizowano stronę www.efektywnydialog.pl - uzupełniano na bieżąco materiały 
szkoleniowe, zdjęcia oraz relacje ze szkoleń, a także wiadomości na temat prac TK.. 

Promowano projekt na różnego rodzaju imprezach m.in. podczas: konferencji PARP 
„Znaczenie Firm Rodzinnych dla polskiej gospodarki”, Międzynarodowych Targach Drewood, 
Targach Amberif Konkurs, Targach „Świat Dziecka”, Konferencji „Promocja Polski – stan i 
perspektywy”, Konferencji „Perspektywy Dialogu Społecznego”, XVI Forum MŚP, Gali 
Konkursu o Złoty i Platynowy Laur, Konferencja projektu SME-Trainet itp. 
 
W ramach zadania 3 „szkolenia warsztatowe” zorganizowano osiem szkoleń (od początku 
projektu w 16 izbach). Uczestnikami szkoleń byli przedsiębiorcy, członkowie cechów 
rzemiosła, przedstawiciele Zarządu ZRP oraz pracownicy izb rzemieślniczych. Tematyka 
szkoleń dotyczyła roli organizacji rzemieślniczych w dialogu społecznym na poziomie 
powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Prelegentami byli przedstawiciele rzemiosła, 
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związków zawodowych, wojewodów, członkowie Wojewódzkich Komisji Dialogu 
Społecznego.  
 
W ramach zadania 4 „szkolenia wzmacniające  potencjał organizacji członkowskich ZRP do 
udziału w dialogu społecznym” zorganizowano cztery szkolenia w ośrodkach wypoczynkowych 
Związku Rzemiosła Polskiego. W każdym szkoleniu brało udział 26 osób. Uczestnikami byli 
głównie przedstawiciele izb rzemieślniczych oraz cechów rzemiosła. Podczas szkoleń 
przedstawiono informację na temat aktualnych działań z dialogu społecznego na poziomie 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, działalności w Wojewódzkich Komisjach 
Dialogu Społecznego, Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia.  
 
W ramach zadania 5  „warsztaty negocjacyjne” zorganizowano trzy warsztaty szkoleniowe w 
ośrodkach wypoczynkowych ZRP. Teoretyczna część szkoleń poświęcona była metodom i o 
etapom prowadzenia negocjacji. W panelu warsztatów praktycznych uczestnicy szkoleń 
prowadzili negocjacje symulowane. Uczestnikami byli przedsiębiorcy, pracownicy izb i cechów 
rzemiosła.  
 
W ramach zadania 6 „szkolenia z Europejskiego Dialogu Społecznego” zorganizowano dwa 
szkolenia dla 104 osób, którzy reprezentowali firmy rzemieślnicze, cechy i izby. Uczestnicy 
uzyskali wiedzą w zakresie funkcjonowania dialogu społecznego na poziomie Unii 
Europejskiej. 
 
2)   „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” 
 
Projekt przygotowany przez ZRP w ramach konkursu do poddziałania 2.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”.  Realizacja 
rozpoczęła się 1.12.2010.      

Projekt skierowany jest do przedstawicieli firm z sektora mikro-, małych i średnich firm. 
Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego pracodawców, kadry 
zarządzającej i pracowników poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i świadomości 
w obszarze PR.  

Projekt zakłada realizację 26 szkoleń. Dotychczas odbyły się cztery szkolenia: w 
Warszawie, Łodzi, Częstochowie i Olsztynie. Zajęciom stacjonarnym towarzyszą warsztaty e-
learningowe realizowane poprzez stronę internetową projektu. 

 
W ramach działań promocyjnych opracowano identyfikację graficzną projektu, 

stworzono stronę internetową www.pr4msp.pl, która jest na bieżąco aktualizowana. Na stronie 
ZRP oraz izb zamieszczono baner projektu. Wydrukowano materiały promocyjne (plakaty, 
ulotki, foldery, rollupy, potykacz). Zorganizowano konferencję otwierającą projekt , w której 
udział wzięli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji rzemieślniczych.  

Nawiązano współpracę z „Gazetą Wyborczą” – w dodatkach regionalnych gazety 
publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne. Komunikaty i informacje o rekrutacji na szkolenia 
zamieszczane są również na stronie ZRP, stronach izb i cechów, są także publikowane przez 
media regionalne, branżowe oraz ogólnopolskie.  
 
3)  „Innowacje – to proste !” 
 
Projekt przygotowany przez ZRP oraz firmę BDKM Grupa Doradcza SP. z o.o. w ramach 
konkursu do poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla 
zwiększenia adaptacyjności”. Projekt oceniony pozytywnie.  Planowane rozpoczęcie realizacji 
w czerwcu br. 
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4) „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność 
pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”. 

 
Projekt przygotowany przez ZRP oraz Izbą Rzemieślniczą w Opolu w ramach konkursu do 
poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności”.   Projekt oceniony pozytywnie. Realizacja rozpoczęła się w maju br.      
 
5)  „Platforma flexicurity M ŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity 

w obszarze MiŚP”. 
 
Projekt został przygotowany przez ZRP oraz Izbę Rzemieślniczą MŚP w Szczecinie w ramach 
konkursu na projekty innowacyjne-testujące do poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”.   Projekt oceniony pozytywnie.  
Planowane rozpoczęcie realizacji od 1.07.2011.    
 
6)  „Branże w dialogu”. 
 
Wniosek został przygotowany przez ZRP w ramach konkursu do poddziałania 5.5.2. Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”. Projekt 
oceniony pozytywnie.  Planowane rozpoczęcie realizacji wrzesień 2011.    
 
7)  „Nowe e-możliwości – rzemieślnik zawód z przyszłością”.  
 
Projekt został przygotowany przez firmę „F5-Konsulting” z Poznania we współpracy z ZRP i 
Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.  w ramach konkursu na projekty innowacyjne-
testujące do poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla 
zwiększenia adaptacyjności”.   Projekt nie uzyskał akceptacji. 
 
2. Projekty finansowane z innych programów 
 
1)  Projekt „SME-Trainet - sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego                

i  poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorców i mśp”  
 
Projekt realizowany w ramach Programu „Leonardo da Vinci”. W grudniu 2010 zorganizowano 
seminarium krajowe nt. „Potrzeby szkoleniowe młodych przedsiębiorców – teraźniejszość a 
przyszłość” z udziałem przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży 
fryzjerskiej, fotograficznej oraz branż różnych, a także ekspertów oraz reprezentantów instytucji 
państwowych, którzy przedyskutowali aktualne trendy oraz potrzeby szkoleniowe młodych 
przedsiębiorców z sektora MŚP, natomiast w maju 2011 r. zorganizowano międzynarodową 
konferencję nt „Przyszłość szkolenia oraz konsultacji na rzecz młodych przedsiębiorców z 
sektora MŚP” podsumowującą wszystkie działania projektowe. Poza tym przeprowadzono 
następujące działania promocyjne i upowszechniające rezultaty projektu: 

* rozpowszechnienie wśród organizacji zrzeszonych w ZRP „Raportu na temat struktur 
szkolenia i wsparcia młodych przedsiębiorców w Polsce”  

* rozpowszechnienie wśród organizacji zrzeszonych w ZRP „Kompendium dobrych 
praktyk w zakresie szkolenia i wspierania ofert dla młodych przedsiębiorstw” 

* stworzenie podstrony na portalu internetowym ZRP poświęconej idei projektu oraz 
sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw,  

* przygotowanie kilkanastu publikacji, poświęconych realizacji projektu, podsumowaniu 
jego rezultatów, konferencji międzynarodowej w Helsinkach, analizie sytuacji polskich młodych 
MŚP w kontekście potrzeb szkoleniowych i możliwościom wsparcia. Artykuły ukazały się w 
mediach ogólnopolskich i regionalnych, a także w „Małej Firmie”, w periodykach izb oraz na 
stronach organizacji rzemieślniczych i zaprzyjaźnionych organizacji okołobiznesowych.  
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2)   Projekt „Euroapprenticeship” 

Projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku opracowywano polską 
część raportu tzw. „obserwatorium mobilności” . Opisano polski system kształcenia 
zawodowego w rzemiośle, wytypowano grupę podmiotów, które prowadzą działania na rzecz 
mobilności wśród uczniów kształcących się w systemie przemiennym. Ponadto: 

• W październiku 2010 r. uczestniczono w fazie testowej strony internetowej tego 
przedsięwzięcia.  

• W marcu i listopadzie 2010 r. uczestniczono w spotkaniach grupy zarządzającej 
projektem (Paryż i Bruksela). Ustalono ostatecznie warunki udziału ZRP w projekcie 
organizacji w Warszawie seminarium sieciowego (i w zw. z tym zwiększenie budżetu). 
W grudniu 2010 r. w siedzibie ZRP zorganizowano seminarium sieciowe, którego celem 
było zaprezentowanie możliwości współpracy w ramach projektu i wymiana 
doświadczeń izb i szkół rzemieślniczych (jako instytucji goszczących i wysyłających) z 
trzech państw: Polski, Francji i Norwegii. Rodzime doświadczenia zaprezentowały izby 
rzemieślnicze z Lublina i Wrocławia.  

• W maju 2011 odbyło się kolejne spotkanie partnerów połączone z organizacją 
seminarium kontaktowego z udziałem członków sieci z Włoch, Francji, Niemiec, 
Austrii, Hiszpanii i Polski (przedstawiciele ZRP oraz izb z Rzeszowa i Lublina).  

 
3) Projekt „Identyfikacja przyszłych potrzeb szkoleniowych w firmach mikro- i  

rzemieślniczych do roku 2020”. (Kolonia) 
 
Projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach działań projektu: 

• W czerwcu ubiegłego roku. przygotowano tło raportu krajowego o aktualnej sytuacji i 
trendach w branży: budowlanej, spożywczej i fryzjersko-kosmetycznej (wraz z 
tłumaczeniem na j. angielski), na potrzeby projektu pt. „Identyfikacja przyszłych potrzeb 
szkoleniowych w firmach mikro- i rzemieślniczych do roku 2020”.  

• W lipcu 2010 r.. przygotowano i wysłano do izb, cechów oraz szkół rzemieślniczych, 
ankiety opracowane w Uniwersytecie w Kolonii. (ponad 300 ankiet). Dane z 
wypełnionych ankiet były systematycznie nanoszone on-line.  

• W październiku 2010 r. przygotowano i przekazano (w j. angielskim) do Uniwersytetu w 
Kolonii przykłady dziesięciu dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania firm z branży 
budowlanej, spożywczej i usług osobistych w ramach projektu.  

• W listopadzie 2010 r. przekazano do Uniwersytetu w Kolonii Raport krajowy z badań 
przeprowadzonych w Polsce w ramach projektu.  

• W styczniu  2011r. w Brukseli uczestniczono w konferencji podsumowującej projekt.  
 
4) Projekt „Unowocześnianie metod kształcenia zawodowego w celu zatrudniania                  

i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół zawodowych”  

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych. Przedstawiciele ZRP uczestniczyli w 5 spotkaniach zespołu w/w 
projektu.  Poddano analizie ankiety dla absolwentów techników, dyrektorów szkół i centrów 
kształcenia ustawicznego. 
 
5)   KO-Transfer 

Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. W czerwcu ub.r. w Rydze (Łotwa) 
przedstawiciele ZRP uczestniczyli w spotkaniu Komitetu realizującego międzynarodowe 
przedsięwzięcie KO-Projekt z udziałem organizacji rzemieślniczych i edukacyjnych z Polski, 
Niemiec, Belgii, Łotwy i Słowenii. 
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We wrześniu 2010 r. uczestniczono w międzynarodowej konferencji w Berlinie, kończącej 
projekt KO-Transfer dot. oszczędności energii w budownictwie; przedstawiono informację na 
temat stanu prac nad krajowymi ramami kwalifikacji. 
 
6)   Projekt LdV „Edukacja bez barier”   

Projekt realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (Leonardo da Vinci). 
ZRP pełniło rolę „cichego partnera” wspierając organizację spotkań w Gliwicach, Poznaniu i 
Wrocławiu (z udziałem przedstawicieli Izb). Współpracowano przy opracowaniu programu 
szkoleniowego wspierającego edukację osób o niskim poziomie kwalifikacji. W październiku 
2010 r. uczestniczono w konferencji podsumowującej. Projekt realizowały: REFA 
Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER oraz partnerzy 
zagraniczni. 
 

XI. PROBLEMATYKA INFORMACJI I PROMOCJI 
 
1. Promocja ZRP w mediach, współpraca i monitoring mediów 
 

Inspirowano, promowano i upowszechniano działania podejmowane przez Związek 
Rzemiosła Polskiego i jego organizacje terenowe, oraz monitorowano ukazujące się w mediach 
materiały. Do redakcji mediów ogólnopolskich (prasa, radio, TV), regionalnych i branżowych 
rozsyłano informacje prasowe na temat stanowisk i opinii ZRP dotyczących projektów ustaw i 
aktów prawnych, polityki gospodarczej i społecznej oraz problemów dotykających 
przedsiębiorców z sektora MŚP, a także konferencji, konkursów i spotkań organizowanych 
przez ZRP. Koordynowano emisję publikacji prasowych, oraz wywiadów telewizyjnych              
i radiowych z udziałem ekspertów i przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego.  

W okresie od maja 2010 do kwietnia 2011 ukazało się łącznie ponad 1600 artykułów 
dotyczących Związku Rzemiosła Polskiego, ogólnej tematyki rzemiosła, sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, dialogu społecznego – w ramach, którego pracuje ZRP, spraw 
gospodarczych istotnych dla rzemieślników, oświaty zawodowej i kształcenia ustawicznego 
oraz realizowanych przez ZRP projektów europejskich. Nawiązano kontakty z dziennikarzami z 
prasy regionalnej i branżowej (łącznie ponad 500 rekordów w obydwu bazach) jak również 
podtrzymywano dotychczasowe kontakty. 

Wywiady i wypowiedzi ekspertów ZRP ukazały się w znaczących tytułach prasy 
ogólnopolskiej, prasie branżowej oraz w radiu i telewizji. Publikacje ukazały się m.in w 
dziennikach ogólnopolskich: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Dziennik 
Gazeta Prawna; portalach internetowych: Money.pl, gazetapodatnika.pl, portfel.pl, 
podatki.pl, euro.bankier.pl, prportal.pl . Audycje radiowe z udziałem przedstawicieli ZRP 
wyemitowały następujące programy radiowe: Program 1,2 i 3 Polskiego Radia, Radio Zet. 
Eksperci ZRP wypowiadali się również dla stacji TV w tym m.in.: TVN, TVN CNBC Biznes, 
TVP info, TV Biznes. 

Kontynuowano trwającą od grudnia 2009 roku współpracę z Dziennikiem Gazeta 
Prawna, w ramach której co miesiąc na łamach dziennika w dziale „Tak to widzę” publikowane 
są felietony Prezesa ZRP Jerzego Bartnika.  Przygotowano 12 felietonów, w których poruszone 
zostały najważniejsze dla środowiska rzemiosła zagadnienia, tj. cięcia w Funduszu Pracy, 
modernizacja ustawy o systemie oświaty, semestr europejski itp. 
 
2. Portal www.zrp.pl oraz newsletter 
 

Zajmowano się aktualizacją oraz prawidłowym funkcjonowaniem, rozwojem i promocją 
portalu internetowego Związku Rzemiosła Polskiego - www.zrp.pl. 

Redagowano i zamieszczano informacje związane z rzemiosłem, małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, dialogiem społecznym, Unią Europejską i funduszami strukturalnymi, 
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aktualną sytuacją gospodarczą kraju, kształceniem zawodowym i ustawicznym, kwalifikacjami 
zawodowymi oraz atrakcyjnymi wydarzeniami – targowymi, kulturalnymi i regionalnymi 
skierowanymi do przedsiębiorców i rzemieślników. Przygotowywano i zamieszczano banery 
promujące ważne wydarzenia, konkursy i targi. Zmodernizowano zakładki m.in.: w dziale „o 
ZRP”, i „ Działalność” 

Dwa razy w tygodniu rozsyłano do wszystkich organizacji rzemiosła, przedsiębiorców, 
subskrybentów oraz rzemieślników newsletter „Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła 
Polskiego”.  

Uruchomiono, nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej. Portal funkcjonuje obecnie 
pod domeną www.zrp.bip.mbnet.pl. Modernizacja objęła grafikę strony, system zarządzania 
treścią oraz system rotacyjnych bannerów. Trwa aktualizacja informacji o ZRP. 
 
3. Miesięcznik „Mała Firma” 
 

W okresie od czerwca 2010 do maja 2011 wydano siedem numerów „Małej Firmy”. 
Wśród osób, które wypowiadały się na łamach miesięcznika byli politycy wysokiego szczebla 
oraz powszechnie znani eksperci, m.in.: prezydent RP Bronisław Komorowski, wiceminister 
finansów Maciej Grabowski, wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski, zastępca prezesa 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Aneta Wilmańska, czy ekonomista prof. Witold 
Orłowski. Swoje teksty publikowali również naukowcy zajmujący się dialogiem społecznym: 
prof. Juliusz Gardawski i prof. Jacek Sroka.  

Redakcja „Małej Firmy” zorganizowała XIV edycję „Konkursu o Złoty i Platynowy 
Laur”, który jest okazją do promowania środowiska MŚP. Przygotowano wkładkę do „MF” 
prezentującą laureatów. Promocji pisma służyły także patronaty medialne, którymi „Mała 
Firma” objęła m.in.: XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MŚP, Konkurs wiedzy o BHP, 
konkurs „Mikroprzedsiębiorca roku”, targi „Świat Dziecka”, Targi „Drewood” oraz Festiwal 
Sztuki i Rzemiosła „Targira”. Gazeta włączyła się w promocję projektu „Firmy Rodzinne”, 
jedynego w Polsce programu szkoleniowego skierowanego do firm rodzinnych oraz promocję 
projektów realizowanych przez ZRP oraz izby i cechy. 

Pozyskano kilkunastu reklamodawców wśród instytucji (m.in.: Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy), organizacji (m.in.: Inicjatywa Firm Rodzinnych) oraz firm, którzy 
publikowali na łamach gazety artykuły sponsorowane i reklamy. Nawiązano współpracę z 
Bankiem BGŻ, który objął patronatem sponsorskim XIV edycję konkursu „Złoty i Platynowy 
Laur”. Nawiązano również kompleksową współpracę z FM Bankiem. Bank ten ze względu na 
zakres działalności – usługi kredytowe dla sektora MŚP - jest zainteresowany szerokim 
dodarciem do przedsiębiorców i rzemieślników. Przygotowano całościową ofertę promocji 
produktów FM Banku.  

W związku ze spadkiem liczby prenumerowanych egzemplarzy przez izby i rosnącymi 
kosztami wydawania gazety, do izb, cechów oraz prenumeratorów prywatnych została przesłana 
ankieta, zawierająca pytania odnośnie treści pisma. Odpowiedzi i opinie – obecnie w 
opracowaniu - pomogą lepiej dostosować treść pisma do potrzeb przedsiębiorców i podjąć 
decyzję o jego dalszych losach. 
 
4. Konkursy, patronaty, targi 
 

Kontynuowano działania związane z promocją konkursów, wydarzeń, konferencji i seminariów 
organizowanych i współorganizowanych przez ZRP, w tym m.in.:  

Złoty i Platynowy Laur (Mała Firma jest spadkobiercą i kontynuatorem konkursu, 
promującego przedsiębiorców, którym udaje się łączyć piękne, wielowiekowe tradycje z 
nowoczesnością. Konkurs współorganizuje ZRP i NRZHiU. Jury pod przewodnictwem Prezesa 
Jerzego Bartnika z blisko 150 zgłoszeń, wybrało 20 przedsiębiorców ze środowiska kupiectwa i 
rzemiosła (złoty laur) oraz 6 firm i 2 organizacje (laur platynowy). ZIP koordynował 
przygotowanie uroczystej gali oraz cały przebieg konkursu. Nagrodzeni liderzy otrzymali listy 
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gratulacyjne od Prezydenta RP. Po finale konkursu, jak co roku, w MF ukazał się dodatek 
prezentujący nagrodzone firmy.  

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości - ZRP był koordynatorem Tygodnia MŚP w Polsce. 
Tydzień MŚP jest ogólnoeuropejską kampanią odbywającą się równocześnie w 37 krajach. Jej 
celem jest propagowanie przedsiębiorczości i informowanie o możliwościach wsparcia 
dostępnego dla mikro-, i małych firm. ZRP odpowiadał także za promocję wydarzenia w 
mediach oraz wśród przedsiębiorców. 
Firmy rodzinne - współorganizowano 3 konferencje oraz promowano projekt i rekrutowano 
firmy do udziału  w projekcie realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych; 

Koordynowano promocję Związku Rzemiosła Polskiego podczas targów m.in.: 
Mi ędzynarodowe Targi DREWOOD, Mi ędzynarodowe Targi „Świat Dziecka”, Targira 
Festiwal Sztuki i Rzemiosła, z którymi nawiązano współpracę patronacką. W ramach promocji 
przygotowano stoiska, na których zaprezentowano m.in.: materiały nt. projektów i konkursów 
realizowanych przez Związek oraz gazetę „Mała Firma”. Wśród przedsiębiorców i 
rzemieślników promowano również m.in.: Międzynarodowe Targi Rzemiosła i Drobnej 
Wytwórczości MOS 2011”, Wystawę „Traditional Products” w Atenach, Targi Zabawek w 
Norymberdze. Reprezentowano ZRP podczas konferencji i targów (krajowych i zagranicznych) 
w tym: VI Międzynarodowych Dni Reklamy RemaDays czy Konferencji nt. Restrukturyzacji w 
Brukseli. 

We wrześniu 2010 r. delegacja ZRP uczestniczyła w misji gospodarczej podczas 
Targów gospodarczych Światowej Wystawy EXPO Szanghaj 2010. W programie 
przygotowano wystawę rzemiosła polskiego, prezentację multimedialną rzemiosła 
artystycznego, m.in. historię bursztynu i sztuki jubilerskiej, a także wyroby ze srebra i złota, 
rzeźbienie z drewna, wyroby skórzane, witraże lampy witrażowe, szkło oraz artystyczne wyroby 
metalowe, wyroby ze szkła, księgi rzemiosła w których pokazany został potencjał wyrobów 
rzemieślniczych. Spotkano się z przedstawicielami organizacji chińskich, odpowiednikami ZRP 
oraz  z rzemieślnikami i chińskimi firmami. Odbyły się spotkania instytucjonalne  z 
miejscowymi organizacjami rzemiosła oraz z ich członkami. W pawilonie EXPO 2010 
dyskutowano z zainteresowanymi współpracą chińskimi rzemieślnikami na tematy wymiany w 
zakresie doskonalenia zawodowego i innowacyjności w sztuce rzemiosła artystycznego.  

Patronatem Prezesa ZRP objęto Konkurs „Mikroprzedsi ębiorca roku” (ZRP włączył się w 
organizację i promocję konkursu Fundacji Kronnenberga „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego 
celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz 
wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań 
gospodarczych. W tym roku po raz pierwszy, ZRP został zaproszony do szerszego włączenia się 
w realizację konkursu, a Prezes ZRP został członkiem Kapituły Konkursu. Związek Rzemiosła 
promował Konkurs wśród swoich przedsiębiorców, poprzez swoją stronę internetową i gazetę 
„Mała Firma”. W kwietniu odbył się pierwszy etap nominacji firm – półfinał konkursu. ZRP 
wytypował do nagrody 3 firmy rzemieślnicze spośród 30 przekazanych do zaopiniowania 
wniosków konkursowych w kategorii senior. Z tej trójki najwyższe oceny kapituły zebrał 
Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej „Stolarmix, który znalazł się w gronie laureatów 
konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2011”.  
 
 

XII.  PROBLEMATYKA ADMINISTRACYJNA 
 
1.   Administrowanie nieruchomościami ZRP  poza Warszawą  

1) Prowadzono bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych ośrodków w celu 
 właściwego zarządzania obiektami oraz osiągnięcia optymalnych  wyników 
 finansowych. 
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2) Zbierano na bieżąco dane z ośrodków i przeprowadzano analizy przychodów, kosztów  i 
obłożenia w poszczególnych miesiącach. 

3) Wprowadzono „Zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Ośrodka” 
4) W ramach procesów inwestycyjnych, w tym remontów, modernizacji, adaptacji lub 

 nowych inwestycji, w omawianym okresie przeprowadzono w poszczególnych 
 ośrodkach: 

 
SU „PIAST” w Iwoniczu Zdroju 

W Iwoniczu Zdroju przeprowadzono inwestycję p.n.: „Przystosowanie obiektu SU „PIAST” na 
potrzeby osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych), zgodnie z wymogami 
Narodowego Funduszu Zdrowia”. W ramach inwestycji wykonano:  

1) szyb windowy z zamontowaniem windy dla niepełnosprawnych 
2) przebudowano dziesięć pokoi, przystosowując je dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 
3) przebudowano sześć pomieszczeń na 3-ch półpiętrach, dostosowując ogólnodostępne 

węzły higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych 
4) wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do wejścia do SU „PIAST” 

 

ORW „Rzemieślnik” w Mi ędzywodziu 

Wykonywano własnymi siłami drobne remonty pomieszczeń oraz niezbędne prace wynikające 
ze sporadycznie występującymi awariami. 
 
DW „Rzemieślnik” w Zakopanem 

Wykonywano głównie własnymi siłami remonty przystosowawcze części pokoi i korytarzy oraz 
niezbędne prace związane z występującymi awariami. 

Do końca 2011 r. zakończona powinna być realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej 
związana z wydzieleniem stref pożarowych w budynku. 
 
DW „Rzemieślnik: w Gdańsku Jelitkowie 

Kontynuowano prace remontowe i naprawcze pokoi mieszkalnych oraz łazienek, jak również 
wykonywano zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej. 
Większość prac wykonywano siłami konserwatorów DW. 

DW „Rzemieślnik” w Polanicy Zdroju 

Po wieloletniej „niebytności” ośrodek wchodzi na rynek usług turystycznych. Pod koniec roku 
oceniona zostanie działalność nowego kierownictwa.  
 
2.    Administrowanie   obiektami  warszawskimi 

Związek Rzemiosła Polskiego posiada w Warszawie niżej wymienione  obiekty : 
� 2 budynki przy ul. Miodowej / Kapitulnej wraz z dziedzińcem – siedziba władz ZRP  
� 3-piętrowa kamieniczka staromiejska przy ul. Długiej 4 
� Lokal użytkowy  na parterze budynku przy ul. Tamka 49 ( spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu  o pow. ok. 300 m2 ) 
� Zabudowania typu barakowego na działce przy ul. Chełmżyńskiej 136a.  
 

1) Wykorzystanie powierzchni pod wynajem w warszawskich obiektach  
   Aktualnie wszystkie wolne powierzchnie są wynajęte. 
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2)  Prowadzono obsługę konferencji oraz innych spotkań pod względem technicznym oraz 
organizacyjno – porządkowym. Sale konferencyjne w siedzibie ZRP są przygotowywane 
do prowadzenia narad i spotkań  środowiskowych oraz, po ich dostosowaniu do potrzeb 
zleceniodawców zewnętrznych,  wynajmowane są również  na zasadach komercyjnych.  

 
3) Prace remontowe w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego oraz w budynkach  

warszawskich ZRP 
  Wykonywano głównie bieżące naprawy związane z awariami skorodowanych rur wod-  
kan    i  c.o. oraz przeciekającym w okresie zimy dachem na budynku przy ul. Kapitulnej.  
Kompleks budynków przy ul. Miodowej i Kapitulnej stanowi starzejącą się substancję 
budowlaną, wymagającą ciągłych remontów. Dotyczy to również innych obiektów 
warszawskich. Poważniejsze roboty remontowe, do wykonania sukcesywnie w 
najbliższych latach przedstawiają się następująco: 

 
Budynki Miodowa / Kapitulna : 

- wymiana pokrycia  dachowego  z blachy ocynkowanej wraz z obróbkami blacharskimi na  
budynku przy ul. Kapitulnej 2/6 – w trakcie są uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 

- całkowita  modernizacja węzła cieplnego z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji wod-kan. 
- osuszenie ścian piwnic 
- naprawa elementów “małej architektury” (słupy bramowe i murki pod ogrodzeniem                            

od strony ulicy ). 
 
Budynek przy ul. Długiej 4 : 

- osuszenie zawilgoconych ścian piwnicy  
- wymiana pokrycia dachu, od strony ul. Długiej, dachówką ceramiczną  
 
 

XIII. KOMISJE BRAN ŻOWE ZRP 
 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów 
Budowlanych ZRP 
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komisji (24.02.2011). W toku 
spotkania omówiono, m.in. propozycje zmian w prawie zamówień publicznych. Postulowano 
podniesienie progu stosowania  ustawy - Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30  tys. 
euro. Przedstawiono informację na temat organizacji Kongresu EBC w Polsce. Przewodniczący 
Komisji, Piotr Szczegot uczestniczył  w przygotowaniu  projektu następujących opinii i 
stanowisk dot.: 
-  projektowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. ZRP  przedstawił   
-  wspólnego projektu stanowiska Prezydium Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, 
Związku Zawodowego „Budowlani” oraz ZRP w sprawie potrzeby zmiany ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.  
 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów ZRP 
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komisji (23.11.2010r.). Na spotkaniu  
przedstawiono aktualne uzgodnienia w sprawie przyszłych zdjęć do nowych elektronicznych 
dowodów osobistych, poczynione przez delegację fotografów na spotkaniach w latach 2009-
2010 w MSWiA. Członkowie Komisji uczestniczyli  w przygotowaniu wystąpienia do MSWiA 
dot. projektu rozporządzenia   w sprawie określenia wzoru dowodu osobistego oraz trybu 
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, utraty, zwrotu oraz 
unieważnienia. Projekt określa,  m.in. wymogi techniczne fotografii  załączanej  do wniosku o 
wydanie dowodu osobistego. Wymogi techniczne fotografii są określone w sposób analogiczny  
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jak do zdjęć paszportowych. ZRP w porozumieniu z Krajowym Cechem Fotografów w 
Katowicach zgłosił uwagi do  oceny prawidłowości  zdjęć do dowodów osobistych i 
zaproponował bardziej jednolity system oceny zdjęć. 
 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych ZRP 
Odbyły się dwa posiedzenia Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych Zarządu ZRP, 
podczas których: 

• Podsumowano działania podejmowane w 2010 r. 
• Opracowano plan pracy na rok 2011. 
• Dokonano oceny udziału rzemiosł artystycznych w Targach Amberif.  
• Omówiono udział w Targach w Świebodzicach – pod patronatem Prezesa ZRP. 

 
Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów ZRP 
Odbyły się cztery  zebrania. 

Zebranie w sierpniu 2010 roku połączone było z FORUM Bioenergoterapeutów i 
Radiestetów. W programie forum wygłoszono referaty poświęcone aktualnej sytuacji branży i 
środowiska rzemieślniczego. 

Na zebraniu w grudniu 2010 roku m.in.: omówiono przebieg spotkania pt. „Dokąd zmierza 
polska bioenergoterapia” – zorganizowanego przez Polski Cech Bioenergoterapeutów,  przyjęto 
informację o powstaniu Ogólnopolskiej Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości 
Bioenergoterapeutów i Radiestetów oraz omawiano problematykę zagrożeń działalności 
środowiska zawodowego. Przyjęto program działania Komisji na 2011 rok. 

W lutym br. omawiano przygotowania do KONGRESU Środowiska Zawodowego 
Bioenergoterapeutów i Radiestetów w dniach 7-8 czerwca 2011. 
 
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP 
Komisja realizowała cele poprzez uczestnictwo w  wydarzeniach dotyczących zawodu.  Istotne 
wydarzenia związane z działalnością Komisji to: 

• W czerwcu ub. r. podsumowano organizację Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa 
Polskiego Poznań 2010 (wynik finansowy, ocena pracy komisji konkursowych, 
propozycje zmian w scenariuszu na 2011 rok),  a także omówiono przygotowania do 
organizacji dwudniowego szkolenia dla sędziów. Zaprezentowano przygotowania do 
organizacji XXVI Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Fryzjerstwa w Sieradzu. 
Komisja zajmowała się projektem ustawy porządkującej kwestie związane ze 
zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi. Przyjęto informacje dotyczące:  decyzji 
Komisji Europejskiej odnośnie bezterminowego ustalenia 7% stawki VAT na usługi 
fryzjerskie; omówiono problematykę związaną ze szkoleniem uczniów w salonach 
fryzjerskich oraz z przeprowadzaniem egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, na tle 
wyników, przeprowadzonego przez ZRP badania dokumentów egzaminacyjnych. 

• Doprowadzono do podpisania z firmą Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o.   umowy 
o współpracy odnośnie wspólnego przygotowania narodowej kadry fryzjerskiej do 
udziału w  listopadzie 2010 r.  w Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego w 
Paryżu. W efekcie firma PaG dofinansowała koszty udziału polskiej reprezentacji w 
kwocie ponad 58 tysięcy zł (netto).  

• W grudniu 2010 r.  Komisja zajmowała się sprawami: zmian w systemie podatkowym, 
przewidzianych w 2011r.; problemami związanymi ze szkoleniem uczniów oraz 
przeprowadzaniem egzaminów czeladniczych i mistrzowskich we fryzjerstwie; 
problemami refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.  Dokonano ustaleń 
odnośnie: udziału polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa 
Artystycznego w Paryżu (przygotowano materiały pisemne – sprawozdanie); założeń 
organizacyjnych związanych z przygotowaniami do Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa 
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Polskiego, (Regulamin – zmiany w  konkurencjach);   propozycji Światowej Organizacji 
fryzjerskiej (OMC) dotyczącej organizacji  w Polsce  Fryzjerskich Mistrzostw Europy w 
2012 r. 

•  W lutym 2011 r.  ponownie rozważano  kwestie dotyczące propozycji OMC   
organizacji w Polsce Fryzjerskich Mistrzostw Europy w 2012 r. - ostatecznie, wobec 
wycofania się sponsora strategicznego - postanowiono wycofać wniosek odnośnie  
organizacji Mistrzostw Europy w 2012 r.   

 
Narodowa Kadra Fryzjerów 
OKF-K ZRP  prowadzi narodową kadrę fryzjerów, która jest polską reprezentacją na 
Fryzjerskich Mistrzostwach Świata. Działania Komisji w tym obszarze związane są  z 
prowadzeniem spraw formalnych kadry wobec OMC  oraz koordynowaniem przygotowań do 
oficjalnego uczestnictwa  w wydarzeniach międzynarodowych.  

• Przygotowano we wrześniu 2010 r. spotkanie uczestników kadry narodowej, 
prowadzonej  do udziału w Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego. Dokonano 
ustaleń w  kwestiach związanych z potwierdzeniem zgłoszeń do konkurencji, podziału 
zadań i obowiązków, przygotowań organizacyjnych. 

• Zorganizowano w październiku 2010 r.  spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla 
uczestników kadry w Studio WELLA w Warszawie. Spotkanie miało charakter 
treningowy  i  odbyło się z udziałem przedstawicieli WELLI  (głównego sponsora). 
Przygotowano materiały informacyjne dla uczestników wytypowanych do udziału w 
Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego. 

• Przygotowano wyjazd kadry  na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego 
(HAIR WORLD PARIS 2010 ), które odbyły się w dniach 7-8 listopada 2010 r., w 
Paryżu. OKF-K ZRP, będąca członkiem Światowej Organizacji Fryzjerstwa  (OMC)  już 
po raz szósty patronowała polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata.  Głównym 
sponsorem polskiej kadry od początku jej utworzenia jest firma Wella, której wsparcie 
umożliwia polskiej reprezentacji uczestnictwo w ważnych wydarzeniach na forum 
fryzjerstwa międzynarodowego.   

• W marcu br. odbyło się spotkanie negocjacyjne delegacji Ogólnopolskiej Komisji 
Fryzjersko-Kosmetycznej ZRP z przedstawicielami Procter&Gamble. Celem spotkania 
było ustalenie (na podstawie wyliczeń związanych z konkretnymi wydarzeniami 
międzynarodowymi) rozmiarów wsparcia kadry w następnych mistrzostwach Europy i 
Świata, oraz warunków, na jakich Procter&Gamble może sponsorować kadrę.  

 
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska ZRP 
 Działania Komisji koncentrowały się wokół problemów związanych z warunkami 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie złotnictwa i jubilerstwa oraz 
przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym.  Do istotnych wydarzeń inspirowanych przez 
Komisję należy zaliczyć: 

• Uczestnictwo we wrześniu 2010 roku w posiedzeniu Zarządu Cechu Złotników, 
Zegarmistrzów, Optyków i Brązowników m.st. Warszawy kiedy dokonano uzgodnień 
odnośnie przygotowania tematycznej ekspozycji na targach Złoto Srebro Czas, które 
odbyły się w dniach 1-3 października ub. r. w hali EXPO XXI w Warszawie.  
Wystawiono m.in. prace uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Złotników „Złoto i 
Srebro w Rzemiośle 2010”, Medal Św. Eligiusza wraz z dyplomami Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, cechowe i izbowe insygnia, eksponaty Muzeum Rzemiosł 
Artystycznych i Precyzyjnych w Warszawie, wyroby rzemieślników złotników i 
zegarmistrzów. Do organizatorów i uczestników konkursu Złoto i Srebro w Rzemiośle 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej skierował list gratulacyjny. 
Laureaci Konkursu otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów i 
członków OKZ-J ZRP, puchary oraz specjalne dyplomy Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Medal Św. Eligiusza i tytuł Złotnika Roku 2010 wraz z 
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Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Pan Adam 
Pstrągowski – właściciel firmy Silver&Amber z Gdyni. 

• Upowszechniono w lutym br.  terminarz spotkań regionalnych branży jubilerskiej z 
przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Miar oraz Okręgowych 
Urzędów Probierczych i  Obwodowych Urzędów Probierczych w sprawie omówienia 
zmian w  ustawie - Prawo probiercze.  

• Uczestniczono, w lutym br., w posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki zajmującej 
się projektem ustawy prawo probiercze, a w marcu  br.  w  Senackiej Komisji 
Gospodarki Narodowej. Zgłoszono wniosek o ponowne przeanalizowanie zapisów 
ustawy dotyczących zwolnienia importerów wyrobów z metali szlachetnych z 
obowiązku umieszczania na nich znaku imiennego, wobec pozostawienia takiego 
obowiązku w stosunku do krajowych wytwórców - propozycja nie uzyskała akceptacji 
Senackiej Komisji. 

 
Ogólnopolska Komisji Branżowej Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-
Włókienniczych ZRP 
W dniu 23.11.2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej 
Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych ZRP. Spotkanie miało charakter 
informacyjno-zapoznawczy dla osób desygnowanych przez izby rzemieślnicze oraz zrzeszone 
cechy. Zgromadzeni zapoznali się z Uchwałą Zarządu ZRP w sprawie powołania Komisji oraz z 
Regulaminem Pracy Komisji. 
Wybrano prezydium komisji w składzie: 
Przewodniczący    Tadeusz Kierepka  
Z-ca Przewodniczącego   Marian Kasprzak  
Z-ca Przewodniczącego   Wanda Fok  
Skarbnik     Teresa Jasimczak 
 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych  

 Komisja odbyła trzy spotkania podczas których poruszano problemy branży 
motoryzacyjnej występujące w zakładach motoryzacyjnych na styku z firmami 
ubezpieczeniowymi. 
Kierunki priorytetowe wytyczone przez Komisję dotyczyły zajęcia stanowiska w sprawie zmian 
w przepisach ministra Finansów dotyczących rozliczania szkód komunikacyjnych na podstawie 
faktury VAT. Rozpatrując kwestie funkcjonowania obecnego systemu naprawy szkód 
powypadkowych stwierdzono, że rozliczania szkód komunikacyjnych przez firmy 
ubezpieczeniowe są niezgodne z ogólnymi przepisami prawa w Polsce. W związku z 
powyższym przygotowano ramy projektu umożliwiające wystąpienie na drogę sporu. 
Komisja zaproponowała wystąpienie do Ministrów oraz innych organów odpowiedzialnych za 
powstanie takiej sytuacji. 
OKRMot podjęła prace powołując podkomisję, która zajmowała się stosowaniem przez zakłady 
motoryzacyjne lakierów wodnych. Podkomisja przygotowała stanowisko do Ministra Ochrony 
Środowiska, które czeka na zatwierdzenie przez Komisję. OKRMot pracowała także nad 
zmianami lub wycofaniem na wniosek Izby Katowickiej komunikatu ORT6. 
Komisja wystąpiła do wszystkich Izb o terminowe uregulowanie składek.  
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  Zał. nr 1 
 PRZEDSTAWICIELE ZWI ĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO W  

GREMIACH ZEWN ĘTRZNYCH 
Lp. NAZWA ORGANIZACJI  PRZEDSTAWICIEL ZRP 

TRÓJSTRONNA KOMISJA DS. SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH 
 
1. 

 
Trójstronna Komisja ds. Społeczno 
Gospodarczych 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Prezydium TK 

Jerzy BARTNIK – 
Wiceprzewodniczący TK  

Jan KLIMEK – Zast ępca prezesa 
Zarządu ZRP 
Leszek JANOWSKI – Zastępca 
prezesa Zarządu ZRP 
Tadeusz KLIŚ – Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP 
Paweł SAAR - Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP 
Włodzimierz BINIEK – Z-ca 
Prezesa / Sekretarz Zarządu ZRP 

 
ZESPOŁY PROBLEMOWE TRÓJSTRONNEJ KOMISJI 

 
2. 

 
Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych 

Krystyna FOLTYN -  członek 
Zarządu ZRP 
Janusz PIĄTEK – Z-ca Prezesa  
Zarządu  ZRP 
(Ekspert – Andrzej 
STĘPNIKOWSKI) 

 
3. 

 
Zespół ds. ubezpieczeń społecznych 

Jan KLIMEK – członek Komisji 
(Przewodniczący Zespołu) 
Tadeusz KLIŚ – Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP 
(Ekspert – Andrzej 
STĘPNIKOWSKI) 

 
4. 

 
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
  

Paweł SAAR -  Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP  
Elżbieta LUTOW – członek 
Komisji 
(Eksperci – Jolanta 
KOSAKOWSKA, Andrzej 
STĘPNIKOWSKI) 

 
5. 

 
Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń 
socjalnych   

Stefan RYNOWIECKI - Dyrektor 
MIRiP 
Antoni ODZIMEK – członek 
Zarządu ZRP 

 
6. 

 
Zespół ds. dialogu społecznego 

Adam SASIELA  
Izabela OPĘCHOWSKA – 
przedstawiciele  ZRP 

 
7. 

 
Zespół ds. Usług Publicznych  

Jan WITKOWSKI -  członek 
Zarządu ZRP 
Jolanta KOSAKOWSKA 
przedstawiciel ZRP 
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8. 

 
Zespół ds. Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej  

Marek BUTRYM -  
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej ZRP 
Leszek JANOWSKI – Zastępca 
Prezesa Zarządu ZRP 

 
9. 

 
Zespół ds. współpracy z MOP  

 
Zbigniew LENART – członek 
Zarządu ZRP 

 
10. 

 
Zespół Konsultacyjny przy Prezydium TK        
ds. UE  

 
Edyta DOBOSZYŃSKA  
 

 
11. 

 
Trójstronny Zespół Branżowy ds. Ochrony 
Zdrowia   

Jacek ŁUKOMSKI 

 
12.  

 
Zespół Ekspertów z Zakresu Medycyny Pracy 

 
Jacek ROMANKOW 

 
13.  

 
Zespół Trójstronny ds. Budownictwa 

 
Piotr SZCZEGOT  

14. Zespół ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej 

 
Zdzisław TRELA 

 
15.  

Zespół doraźny ds. pracowników 
samorządowych oraz służby cywilnej 

-  

INSTYTUCJE UNIJNE 
 
16. 

Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (UEAPME, Bruksela)  

Jerzy BARTNIK - Wiceprezes,  
Członek Zarządu, 
Członek Rady Administracyjnej 

 
17. 

Europejski Komitet Dialogu Społecznego 

 
Edyta DOBOSZYŃSKA –   
członek w ramach delegacji 
UEAPME  

 
18. 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny    

 
Jan KLIMEK - członek,  
Tadeusz KLIŚ – członek 
Edyta Doboszyńska – zastępca 
Sabina Klimek - zastępca 

 
19. 

 

Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego  

Norbert PRUSZANOWSKI  -    
członek, reprezentujący polską 
stronę pracodawców 

 
20. 

 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP) 
Rada Zarządzająca 

Andrzej STĘPNIKOWSKI 
Członek Rady, reprezentujący 
polską stronę pracodawców 

 
21. 

 
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników 

 
Jolanta KOSAKOWSKA – 
zastępca członka 

 
22. 

Komitet Zarządzający Programu 
Przedsiębiorczość i Innowacje (EIP) w ramach 
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) 

 
Halina  MATEJEK-CABAN 
- ekspert 
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23. 

Grupa robocza powołana przez Komisję 
Europejską p. n. „Europejska Przedsiębiorczość i 
Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 

 
Halina  MATEJEK-CABAN 

 
24. 

 
Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego 
(ACVT) 

 
Andrzej STĘPNIKOWSKI 
Członek 

 
25. 

 
EuroTeam 

Edyta DOBOSZYŃSKA  
członek 

INSTYTUCJE ZEWN ĘTRZNE 
 
26. 

Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”  

Maciej PRÓSZYŃSKI 

 
27. 

 

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” 

 

Jerzy BARTNIK 

 
28. 

 

Polsko - Amerykańska Izba Gospodarcza (ZRP 
jest członkiem Izby od listopada 2003 r.)  

 
Jerzy BARTNIK 

 
29. 

 

Kapituła Konkursu „Mikroprzedsi ębiorca 
Roku” Fundacji Kronenberga 

 
Jerzy BARTNIK 

 
30. 

Krajowa Rada Spółdzielcza  

 
 Włodzimierz BINIEK 
 Janusz PIĄTEK 

 
31. 

 

Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych   

Tadeusz KLIŚ 

 
32. Rada Ochrony Pracy   Zdzisław TRELA  
 
33. 

 
Naczelna Rada Zatrudnienia  

 
 Maciej PRÓSZYŃSKI 

 
34. 

 
Rada Programu Leonardo da Vinci (przy MEN)  Jolanta KOSAKOWSKA 

 
35. 

Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – PARP  

 
 Paweł SAAR 

 
36. Rada Statystyki  

 
 Włodzimierz BINIEK 

 
37. 

 
Rada Rozwoju Eksportu 

 
Wiesław SZAJDA 

 
38. 

 
Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Jacek MARCINKOWSKI 

 
 
39. 

 

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  

 
  
Janusz PIĄTEK 
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40. 

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Janusz PIĄTEK 

 
 
41. 

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości 

Rada Fundacji: 

Antoni ODZIMEK 
przewodniczący,                    
Wojciech MALCZYK - z-ca 
przewodniczącego                                         
Jan KLIMEK- członek,            
Zbigniew LENART -członek,                 
Czesław SKALSKI- członek 

Zarząd Fundacji: 

Tadeusz KLIŚ- prezes, 
Włodzimierz BINIEK- z-ca prezesa 
Leszek JANOWSKI - członek 

 
ZESPOŁY ROBOCZE I DORADCZE ORAZ INNE GREMIA 

42. Międzyresortowy Zespół ds. Warunków 
Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników 
Ochrony Zdrowia 

 
Jacek ŁUKOMSKI 
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          Zał. nr 2 
SCHEMAT  ORGANIZACYJNY 

BIURA  ZWI ĄZKU RZEMIOSŁA  POLSKIEGO 

 

Symbol            Podporządkowanie pionowe i nazwy komórek organizacyjnych 

 
N         DYREKTOR GENERALNY 
 

Organizuje pracę biura Związku Rzemiosła Polskiego. 
Kieruje pracą biura Związku Rzemiosła Polskiego. 
 

N1       DORADCA PREZESA  
 
Przygotowywanie materiałów eksperckich dla potrzeb Prezesa (m.in. dot. pozycji ustrojowej        
i perspektyw organizacji samorządu rzemiosła); uczestnictwo w przygotowywaniu materiałów 
merytorycznych na Kongres, współpraca z komórkami organizacyjnymi ZRP w 
przygotowywaniu ważnych dla ZRP wydarzeń. Inne prace, zlecone bezpośrednio przez Prezesa 
ZRP. 
        
NS ZESPÓŁ  SAMORZĄDOWO-ORGANIZACYJNY    - 6 osób 
NS-1    Stanowisko ds.   Samorządowych 
NS-2    Stanowisko ds.   Prezydialno - Organizacyjnych  
 
Zespół realizuje zadania w obszarze problematyki samorządowej i organizacyjnej,  
współpracując z terenowymi organizacjami rzemiosła.   
Prowadzi obsługę organizacyjną organów statutowych ZRP. Prowadzi sprawy odznaczeń 
środowiskowych Rzemiosła. Realizuje zadania ZRP jako związku rewizyjnego spółdzielczości 
rzemieślniczej. Przygotowuje Kongresy Rzemiosła Polskiego. Prowadzi  sprawy osobowe 
pracowników Związku. Organizuje kolejne edycje Nagrody Literackiej im. St. Wł. Reymonta. 
Organizuje pracę Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych. W Zespole znajdują się 
stanowiska sekretariatu głównego Związku, kancelarii i obsługi archiwum.  
 

ND ZESPÓŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO    - 3 osoby 
ND-1 Stanowisko ds. Trójstronnej Komisji 
ND-2 Stanowisko ds. Dialogu Regionalnego 
 
Zespół realizuje zadania w  obszarze  problematyki dialogu społecznego. Prowadzi i koordynuje  
zagadnienia merytoryczne i organizacyjne, związane z udziałem ZRP w Trójstronnej Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych i jej Zespołach. Prowadzi zagadnienia organizacyjne z zakresu 
udziału przedstawicieli środowiska rzemieślniczego w wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego.  
 

NF ZESPÓŁ  FINANSOWO-KSIĘGOWY     - 5 osób 
NF-1  Stanowisko ds. Księgowych        
NF-2  Stanowisko ds. Płacowych 
NF-3- Stanowisko ds. Ogólnofinansowych 
 
Zespół stosując ustalone procedury podejmowania decyzji finansowych wykonuje zadania 
dotyczące obsługi finansowej i księgowości Związku oraz egzekwowania należności 
finansowych. Do zadań Zespołu należy przygotowywanie planu finansowego i  sporządzanie  
sprawozdań finansowych.  
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NE     ZESPÓŁ  FUNDUSZY UNIJNYCH    - 2 osoby 
NE-1   Stanowisko ds. Funduszy UE 
NE-2   Stanowisko ds. Doradztwa Projektowego 
 
Do zadań Zespołu należy: monitorowanie prawa dot. wdrażania funduszy unijnych w Polsce, w 
tym udział w konsultacjach i opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących zasady 
funkcjonowania funduszy, udział w pracach gremiów zewnętrznych zajmujących się 
problematyką funduszy. Współpraca z przedstawicielami ZRP i izb rzemieślniczych w 
Komitetach Monitorujących Programów Operacyjnych i ich grupach roboczych. Współpracuje z  
grupą roboczą ekspertów izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych. 
 
NI ZESPÓŁ INFORMACJI I PROMOCJI    - 4 osoby 
NI-1    Stanowiska ds. Informacji 
NI-2 Stanowisko ds. Promocji 
 
Do zadań Zespołu należy promocja ZRP oraz budowanie pozytywnego wizerunku organizacji 
rzemiosła poprzez upowszechnianie informacji o działaniach Związku. Prezentowanie  
stanowisk, opinii, wypowiedzi przedstawicieli ZRP. Inicjowanie i podejmowanie w mediach 
spraw rzemiosła. Koordynacja patronatów honorowych i medialnych Związku. Aktualizacja i 
administracja portalu www.zrp.pl. Redakcja i koordynacja cyklu wydawniczego gazety „Mała 
Firma”. Organizacja konkursu „Złote i Platynowe Laury”. Organizowanie pracy Krajowej Rady 
Duszpasterskiej Rzemiosła. 
 
NU  ZESPÓŁ  KOORDYNACJI SPRAW EUROPEJSKICH - 3 osoby 
NU-1 Stanowisko ds. Instytucji UE 
NU-2 Stanowisko ds. UEAPME 
 
Zespołu monitoruje politykę UE dotyczącą rzemiosła i mikro małych i średnich 
przedsiębiorstw, uczestniczy w przygotowaniu stanowisk dot. kwestii wynikających z 
członkostwa Polski w UE,  współpracuje z organizacjami europejskimi, w szczególności 
UEAPME i jej organizacjami członkowskim, koordynuje przepływ informacji pomiędzy 
instytucjami UE i UEAPME a komórkami organizacyjnymi ZRP.   
 

 
NO    ZESPÓŁ  OŚWIATY  ZAWODOWEJ  I  PROBLEMATYKI   SPOŁECZNEJ   
                                                                                                                                           -  5 osób 
NO-1   Stanowisko  ds. Oświaty Zawodowej   
NO-2  Stanowisko  ds. Problematyki Społecznej 
 
Zespół wykonuje, w wymiarze krajowym i europejskim, zadania systemowe w ramach szeroko 
rozumianej oświaty zawodowej i problematyki społecznej. Sprawuje nadzór nad organizacją i 
działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych (w tym legalizacja świadectw i 
dyplomów) i przygotowywuje standardy egzaminacyjne oraz prowadzi Fundusz Oświatowy.  
Zespół uczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu rozwiązań prawnych i merytorycznych 
korzystnych dla rzemieślników i MŚP w obszarze prawa pracy, warunków zatrudnienia, 
prawnej ochrony pracy, BHP oraz ubezpieczeń społecznych. Zespół współpracuje z resortami 
pracy i edukacji, instytutami naukowymi, komisjami sejmowymi i zespołami problemowymi 
TK, a także z zagranicznymi organizacjami rzemiosła.  Organizuje pracę Ogólnopolskiej 
Komisji  Fryzjersko- Kosmetycznej, Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo- Jubilerskiej oraz 
Ogólnopolskiej Komisji  Rzemiosł Włókienniczych.  
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NR     ZESPÓŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI  - 3 osoby 
NR-1   Stanowisko ds. Podatkowo-Ekonomicznych 
NR-2 Stanowisko ds. Promocji Przedsiębiorczości 
NR-3 Stanowisko ds. Studiów i Analiz 
 
Zespół prowadzi i koordynuje zagadnienia gospodarcze związane z funkcjonowaniem i 
rozwojem mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Analizuje  wpływ uregulowań prawnych 
dotyczących: działalności gospodarczej, podatków, budownictwa, zamówień publicznych, 
energetyki na warunki działalności tych przedsiębiorstw. 
Przygotowuje  propozycje uwag i postulatów środowiska rzemieślniczego do propozycji zmian 
prawa gospodarczego, a także inicjuje propozycje zmian  regulacji prawnych  z  tego obszaru. 
Zespół organizuje pracę  dwóch komisji branżowych: Rzemiosł Budowlanych  oraz Komisji 
Fotografów.  
 
SRP  STANOWISKO ds. OBSŁUGI PRAWNEJ  - 2 osoby 

Do zadań Stanowiska należy prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie kompleksowej 
obsługi prawnej ZRP, w tym opiniowanie nadsyłanych i przygotowywanych projektów aktów 
prawnych. 
 
BTA BIURO TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNE  - 12 osób 
BA Sekcja Administracyjna 
BT Sekcja Techniczna 
BG Sekcja Gospodarcza 
  
Biuro realizuje zadania z zakresu bezpośredniego administrowania majątkiem ZRP, obsługi 
administracyjnej i technicznej nieruchomości ZRP w Warszawie, obsługi administracyjnej, 
technicznej i gospodarczej biura ZRP. Współpracuje z dyrektorami administrowanych przez 
Związek ośrodków, będących własnością ZRP,  koordynuje i nadzoruje realizację ich zadań. 
 


