
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel. +48 22 50 44 200, fax. +48 22 50 44 220, www.zrp.pl, zrp@zrp.pl

N/AG/116/2012 Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.

P. T. Członkowie
Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych
Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej
Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych
iProducentów Materiałów Budowlanych
Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fotografów
Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych
Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Krawców
iRzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych

wszyscy

W nawiązaniu do naszego listu znak: N/AG/65/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. -
Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje do wykorzystania materiały związane z
wnioskowaniem o nadanie honorowego tytułu "Mistrz Rzemiosł Artystycznych".

W załącznikach znajdziecie Państwo:
1) wyciąg z ustawy o rzemiośle w części mówiącej o tym, komu może zostać nadany

honorowy tytuł MRA (art.3a wprowadzony ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturaJnej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr207, poz. 1230),

2) tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia
2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych"
(Dz.U. z 12 stycznia 2012, poz.39),

3) tekst Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012
r. w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu
honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych",

4) roboczy formularz pn. "Wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
nadanie honorowego tytułu MISTRZ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH", przygotowany
przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Materiały przygotowano na tle licznych pytań odnośnie warunków i trybu wnioskowania
i nadawania przedmiotowego tytułu. Z tego też powodu i dla ułatwienia sporządzenia
wniosków - do użytku wewnątrz naszej organizacji - przygotowano formularz, zawierający
odniesienia, zarówno do ustawy- o rzemiośle, jak też do przepisów wykonawczych. Należy
podkreślić, że roboczy formularz zawiera tylko te dane osobowe, które wynikają wprost z
regulacji prawnych tj. w stopniu szczegółowości uzasadnionym dla realizacji celu ich
zbierania. Biorąc zaś pod uwagę, że w przepisach nie przewidziano wzoru wniosku należy go
traktować, jako formularz pomocniczy.

Ponadto, z informacji uzyskanych w resorcie kultury wynika, że planowane jest
rozpatrywanie pierwszej partii. wniosków we wrześniu br. W związku z tym prosimy o
upowszechnienie informacji na temat możliwości uzyskania honorowego tytułu MRA w



środowisku rzemieślników oraz udzielenie pomocy w przygotowaniu i przekazaniu do ZRP
wniosków w terminie do 10 września br.
Należy podkreślić, że inicjatywa powrotu do nadawania tego tytułu MRA była przedmiotem
żywego zainteresowania rzemieślników, co znalazło potwierdzenie m.in. we wnioskach
zgłaszanych przez uczestników Kongresu Rzemiosła Polskiego, jak również fakt istotnego
udziału przedstawicieli środowiska rzemieślników artystów w doprowadzeniu sprawy do
pomyślnego finału.
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