
SKŁAD ZARZ ĄDU ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO 
 

KADENCJA 2009-2013 
 

 
1. Jerzy Bartnik Prezes Zarządu ZRP  Poznań 

2. Włodzimierz Biniek Z-ca Prezesa Zarządu  Częstochowa 
 Sekretarz Zarządu 

3. Leszek Janowski Z-ca Prezesa Zarządu  MIRiP Warszawa 

4. Jan Klimek Z-ca Prezesa Zarządu  Katowice  

5. Tadeusz Kliś Z-ca Prezesa Zarządu  Nowy Sącz 

6. Janusz Piątek Z-ca Prezesa Zarządu  Kielce  

7. Paweł Saar   Z-ca Prezesa Zarządu  Łódź 

8. Wiesław Szajda Z-ca Prezesa Zarządu  Gdańsk - do 20.12.2011r.  

9. Tadeusz Cygert Członek Zarządu  Słupsk 

10. Krystyna Foltyn Członek Zarządu  Kraków  

11. Jan Gogolewski Członek Zarządu  Bydgoszcz 

12. Antoni Górski Członek Zarządu  Olsztyn 

13. Kazimierz Góralczyk Członek Zarządu  Bielsko-Biała 

14. Krzysztof Hnat Członek Zarządu  Zielona Góra 

15. Władysław Jefremienko Członek Zarządu  Szczecin 

16. Aleksander Kaczmarek Członek Zarządu  OIRIPBIR  - od 16.04.2012r. 

17. Henryk Kluska Członek Zarządu  Kalisz 

18. Emil Kunysz Członek Zarządu  Rzeszów 

19. Zbigniew Lenart Członek Zarządu  Białystok 

20. Zbigniew Ładziński Członek Zarządu  Wrocław 

21. Wojciech Malczyk Członek Zarządu  IRMKiP W-wa 

22. Zbigniew Marchwiak Członek Zarządu  Lublin  

23. Antoni Odzimek Członek Zarządu  Poznań 

24. Grzegorz Pellowski Członek Zarządu  Gdańsk - od 13.01.2012r. 

25. Janusz Pucułek Członek Zarządu  Radom 

26. Kazimierz Rachowiecki Członek Zarządu  Świdnica 

27. Czesław Skalski Członek Zarządu  Tarnów 

28. Tadeusz Staruch Członek Zarządu  Opole - do 20.12.2011 r. Z-ca 
Prezesa Zarządu 

29. Jan Witkowski Członek Zarządu  KRIO 

30. Jan Żukowski Członek Zarządu  Gorzów Wlkp. 
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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 2011 r. do czerwca 2012 r. 
przyjęty przez Kongres w roku 2011 r. 

 Zarówno Program Rozwoju Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości do roku 2013, jak 
też Plan Działalności ZRP na okres od czerwca 2011 r. do czerwca 2012 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 działania podejmowane w celu realizacji uchwały nr 8 Kongresu Rzemiosła 

Polskiego z dnia 29 czerwca 2011 r., 
o projektowana, realizowana przez MEN modernizacja systemu kształcenia 

zawodowego, 
o zmiany w zarządzaniu Funduszem Pracy, 
o projektowane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, 
o prace nad III edycją ustawy deregulacyjnej, 
o wzmocnienie aktywności ZRP w kwestiach europejskich, ukierunkowanej na 

kwestie branżowe, 
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 2011 r. i na I 
półrocze 2012 r. 

Realizacja przyjętych zadań była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu działaczy 
rzemieślniczych zasiadających w gremiach kierowniczych ZRP oraz wysiłkowi zespołu 
pracowniczego Związku Rzemiosła, a także współpracy ze zrzeszonymi izbami 
rzemieślniczymi. 

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 2011 r. do  czerwca 2012 roku odbyło się pięć posiedzeń Zarządu ZRP.                  
( 27.09.2011 r., 20.12.2011 r., 16.01.2012 r., 30.03.2012 r., 25.05.2012 r.) 
Zarząd zajmował się m. in. następującymi zagadnieniami: 
 
� Analizował stan realizacji uchwał podjętych przez Zarząd ZRP na poprzednich 

posiedzeniach oraz z prac Prezydium Zarządu ZRP. 
� Przyjmował do wiadomości informacje z prac Prezydium Zarządu ZRP. 
� Zapoznawał się z informacją nt. stanu realizacji wniosków Kongresu Rzemiosła 

Polskiego. 
� Zapoznawał się z informacjami nt. zmian w systemie edukacji i zarządzaniu 

Funduszem Pracy.  
� Podejmował uchwały w sprawie standardów wymagań będących podstawą 

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

� Podjął uchwałę w sprawie zmiany w regulaminach nadawania odznak honorowych w 
rzemiośle w zakresie zasad odpłatności z tytułu kosztów związanych z wykonaniem 
medalu, odznaki, drukiem legitymacji itp. 

� Podjął uchwałę w sprawie czasowego zawieszenia przyznawania Nagrody Literackiej 
im. Wł. St. Reymonta. 

� 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 
2011 r.  

� Zapoznawał się z wynikami finansowymi domów wypoczynkowych. 
� Wielokrotnie analizował sytuację finansową ZRP, także w kontekście wykonani 

uchwały nr 8 Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 
przyjęcia planu finansowego ZRP na 2011 rok. 

� Przyjął do  wiadomości wstępną informację o wykonaniu planu finansowego za              
rok 2011.  

� Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego ZRP na 2012 rok. 
� Podjął uchwałę w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 11 Zarządu ZRP 

z dnia 15.12.1999 r. z późn. zm. w sprawie zasad podejmowania i kontroli 
wykonywania decyzji finansowych w ZRP oraz zasad sprawowania bieżącej kontroli 
nad majątkiem Związku. 

� Podjął  uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 65 Zarządu Związku Rzemiosła 
Polskiego z dnia 28.11.1995 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania lustracji w 
spółdzielniach rzemieślniczych. 

� Podjął uchwałę w sprawie zwołania V Zjazdu Spółdzielczości Rzemieślniczej. 
� Zapoznał się z informacją o stanie zaawansowania prac nad projektem zmian w 

statucie ZRP. 
� Podjął decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad zmianą statutu ZRP i pozostawieniu 

w dotychczas obowiązującym brzmieniu. 
� Omawiał kwestię deklaracji przystąpienia do Związku Rzemiosła Polskiego 

Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Bioenergoterapeutów                 
i Radiestetów w Bydgoszczy i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Izby w poczet 
członków ZRP. 

� Zapoznał się z informacją nt izb rzemieślniczych działających poza strukturą ZRP. 
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�   Podjął uchwałę w sprawie zwołania Kongresu Rzemiosła Polskiego.  
� Podjął  uchwały w sprawie zgody na podpisanie umów o dofinansowanie kolejnych 

dwóch projektów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej oraz przyjął do  wiadomości informację na temat aktualnej 
sytuacji dotyczącej realizowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego projektów z 
funduszy unijnych.  

� Zapoznał się i rekomendował pod obrady Kongresu materiały na Kongres Rzemiosła 
Polskiego w tym: Sprawozdanie Zarządu z działalności ZRP w okresie czerwiec 2011-
maj 2012, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 
rok 2011 r.,  projekt uchwały w sprawie planu finansowego ZRP na 2012 r., projekt 
uchwały w sprawie planu działalności ZRP na okres czerwiec 2012 r. – czerwiec 2013 
r., projekt Regulaminu obrad  Kongresu Rzemiosła Polskiego, projekt uchwały w 
sprawie zmiany statutu ZRP. 

� 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 Zakopanem.  Zorganizowało także posiedzenia z udziałem 
Przewodniczących Komisji Problemowych Zarządu i członkami Komisji Rewizyjnej 
Związku. 
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.  
Podczas posiedzenia Zarządu ZRP w dniu 20 grudnia 2011 roku rezygnację z udziału w 
pracach Prezydium złożyli członkowie Prezydium T. Staruch i W. Szajda. W. Szajda złożył 
również rezygnację z pracy w Zarządzie ZRP. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku desygnowała do składu Zarządu ZRP Pana Grzegorza 
Pellowskiego.  
 
3.   Działania o charakterze oszczędnościowym podjęte w Związku Rzemiosła 

Polskiego  
 

Podjęto działania zmierzające do ograniczenia wydatków  
1) Dokonano przeglądu wewnętrznych aktów prawnych pod kątem eliminacji dokumentów 

generujących koszty i tak: 
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- uchwała w sprawie lustracji  nakładała na ZRP obowiązek przeprowadzenia lustracji w 
spółdzielni, która przystąpiła do ZRP - Zw. Rewizyjnego już po 3 – ch miesiącach 
opłacania przez spółdzielnię, tzw. składki lustracyjnej mimo, że rzeczywiste koszty 
lustracji były wyższe; w dniu 27 września 2011 r. Zarząd podjął uchwałę o zmianie 
zapisu: „Spółdzielnia rzemieślnicza będąca członkiem Związku Rzemiosła Polskiego – 
Związku Rewizyjnego  może wystąpić o przeprowadzenie lustracji, nie wcześniej niż po 
upływie 24 miesięcy od chwili rozpoczęcia opłacania składek na rzecz ZRP.” 

-  uchwała w sprawie odznaczeń nakładała na ZRP obowiązek ponoszenia części kosztów 
nadanego odznaczenia (dyplom, legitymacja, pudełko), a także  zwyczajowo bowiem nie 
zostało to określone w regulaminach nadawania ww odznak; ZRP ponosił całkowity 
koszt nadania medalu i HOR instytucji ( Cech,  szkoła, firma, z-d rzemieślniczy, urząd 
itp.) z tego tytułu w 2010 r. koszty  wyniosły ok. 25.400 zł + VAT; Zarząd, na 
posiedzeniu  w dniu 27 września 2011r. podjął uchwałę, z której wynika, że za elementy 
dodatkowe do odznaczenia  oraz odznaczenie nadane instytucji - koszty ponosi 
organizacja wnioskującą. 

 2) Dokonano analizy  wydawania periodyku „Mała Firma”. Prenumerata tego pisma 
systematycznie  malała, a nakład pisma nie pozwalał na pozyskiwanie znaczących 
reklam; jeżeli pismo miałoby być wydawane, to należało zainwestować znaczące środki 
na jego profesjonalne przygotowanie i promocję; Prezydium Zarządu w dniu 9 września 
2011 r. podjęło decyzję o zaniechaniu wydawania pisma.  

3)   Dokonano oceny efektów przyznawania nagród literackich Reymonta i uznając celowość 
kontynuacji tego przedsięwzięcia ze względu na utrwalanie społecznego wizerunku  
ZRP jako organizacji wspierającej działalność kulturalną -  w dniu 27 września 2011 r. 
Zarząd podjął uchwałę o   zawieszeniu, na dwa lata,  organizacji kolejnych edycji 
Nagród Reymonta.  Koszty jakie poniósł ZRP z tytułu organizacji edycji Nagrody w 
2011 roku wyniosły ponad 22.300 złotych. 

  4) Dokonano analizy kosztów związanych z prenumeratą prasy i czasopism fachowych 
wykorzystywanych w pracy ZRP; postanowiono zmniejszyć rozmiary zamówień 
tytułów w 2012 roku, pozostawiając jeden dziennik i prasę fachową.  Koszt prenumeraty 
tytułów prasowych w roku 2012 wyniesie 4.2 tys.  zł, przy opłacie za rok 2011 w 
wysokości 13,2 tys. zł.  

   5) Podjęto decyzję,  poczynając od 1 sierpnia 2011 r.,  o przekazywaniu w formie 
elektronicznej korespondencji do izb rzemieślniczych i ośrodków wypoczynkowych 
ZRP, co zmniejszy, do połowy,  koszty wysyłania korespondencji  wynoszące średnio 
ok. 2 tys. zł. w skali miesięcznej – ok.  25 tys. zł rocznie. 

   6)  Zawieszono od 1 sierpnia 2011 r. umowę z przedsiębiorstwem przewozowym TAXI-
Plus na przejazdy po Warszawie opłacane przez ZRP za pomocą „talonów”; miesięczny 
wydatek na ten cel wynosił od 2,0 tys. do 2,4 tys. zł. 

   7) Rozwiązano umowę z  firmą  „Juventus” o ochronę obiektu, pociągającą za sobą  
wydatek miesięczny w skali 6 tys. zł. 

8)  Obecny stan zatrudnienia w ZRP jest odbiciem realizowanych zadań, aktualnie w ZRP 
jest zatrudnionych 51 osób, w tym 4 osoby, od dnia 1.11.2011 roku do dnia 31.10.2014 
roku, przy  realizacji projektu „Platforma Flexicurity MiŚP – kreowanie płaszczyzny 
współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP”, dla których miejscem 
wykonywania zadań jest Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Szczecinie.   Łącznie ponad 20 osób zatrudnionych w ZRP   jest powiązanych z 
projektami całkowicie lub częścią etatu, bądź naliczeniami z tytułu sprawowania 
zarządu.  Pracownicy opłacani częściowo  lub całkowicie z projektów nie partycypują 
(odpowiednio) w podziale premii miesięcznej.  

A) W miesiącach październiku i grudniu 2011 r. rozwiązano  umowy o pracę z 
dwiema osobami zatrudnionymi w Zespole ds. Informacji i Promocji oraz 
Funduszy Unijnych; przy czym jedno stanowisko wypełniono w drodze przesunięć 
kadrowych, drugiego nie obsadzono. 
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B) Z dniem 5.05.2012 r. rozwiązana została umowa o pracę z osobą zatrudnioną na 
stanowisku doradcy Prezesa. 

C) Decyzja o likwidacji powielarni ZRP spowoduje,  że z dniem 30.06.2012 r. 
zostanie rozwiązana umowa o pracę z zatrudnionym tam pracownikiem, a 
zatrudnienie w ZRP obniży się do 50 osób ( 46 osób bez projektu 
„szczecińskiego”). 

    9) Dokonano analizy wydatków na zagraniczne delegacje służbowe przedstawicieli 
Związku Rzemiosła   Polskiego; przyjęto jako zasadę uczestniczenia w zagranicznych 
konferencjach i międzynarodowych spotkaniach, jeżeli refundowane są koszty podróży 
i pobytu. Wyjątek stanowi udział przedstawicieli kierownictwa w gremiach statutowych 
organizacji międzynarodowych - ZRP wypłaca diety podróżne i pobytowe; podobna 
zasada jest stosowana w przypadku udziału w izbowych naradach szkoleniowych. 

  10) Dokonano analizy umów o wynajem powierzchni użytkowej w obiektach przy ul. 
Miodowej i Kapitulnej i w rezultacie zmieniono umowy z niektórymi najemcami  
( cechy) odzyskując powierzchnię do wynajęcia oraz racjonalizując wysokość 
uzyskiwanych z tego tytułu opłat; ponadto: 
- konsekwentnie poszukiwano najemców na wolne powierzchnie, 
- prowadzono stały monitoring dłużników ZRP i konsekwentnie egzekwowano 

należności, 
- zobowiązano dyrektorów ośrodków wypoczynkowych do pełnej dyscypliny 

wydatków. 
  11)  O podjętych działaniach naprawczych wszyscy delegaci zostali poinformowani przez 

Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, pismem wysłanym w dniu 30 września 2011 
roku, a o bieżącej realizacji informowano Prezydium Zarządu i Zarząd ZRP. Działania 
te są i będą kontynuowane. 

 
4.   Prace nad zmianą Statutu ZRP 

 
Realizując uchwałę nr 11 Kongresu Rzemiosła Polskiego, Zarząd Związku Rzemiosła 
Polskiego  uchwałą nr 16 powołał Komisję Statutową, która miała za zadanie dokonanie 
analizy obowiązującego Statutu Związku oraz  opracowanie projektu jego nowelizacji. 
 

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.  
W dniu 14 listopada 2011 roku Komisja przedstawiła projekt jednolitego tekstu statutu, który 
rozesłano do wszystkich izb rzemieślniczych z prośbą o zgłaszanie uwag. Odpowiedziało 13 
izb, których propozycje zostały przedyskutowane na posiedzeniu Komisji w dniu 5 marca 
2012 r. Projekt tekstu jednolitego statutu ze zmianami wprowadzonymi na ww. posiedzeniu 
został ponownie rozesłany do wszystkich izb wraz z zaproszeniem dla ich przedstawicieli  na 
obrady Komisji Statutowej  w dniu 21 marca 2012 r.   
Podczas posiedzenia Komisji Statutowej z udziałem przedstawicieli 12 izb rzemieślniczych 
zarysowały się  dwie koncepcje zmiany statutu tj: pozostawienie dotychczasowego, dużego 
Zarządu i niedokonywanie zmian w kompetencjach pozostałych organów Związku oraz druga 
zakładająca przeprowadzenie gruntownych zmian w składzie i trybie funkcjonowania 
wszystkich organów ZRP zaproponowanych w projekcie Komisji Statutowej.  
Wobec braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska podczas ww. spotkania, 
Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 roku podjął decyzję o zaprzestaniu dalszych 
prac Komisji Statutowej i pozostawieniu Statutu  ZRP w dotychczas obowiązującym 
brzmieniu. 
Niezależnie od powyższego, ze względu na obowiązujące przepisy o działalności leczniczej  i 
uzdrowiskowej oraz o ochronie zdrowia, Komisja Statutowa wystąpiła z wnioskiem o zmianę 
brzmienia § 2 ust. 2 i ust. 4 Statutu. Wymóg dostosowania Statutu ZRP jest warunkiem 
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utrzymania uprawnień Związku Rzemiosła Polskiego, jako podmiotu prowadzącego 
działalność leczniczą. Projekt stosownej uchwały został przedstawiony członkom Zarządu na 
posiedzeniu Zarządu w dniu 30 marca i 25 maja 2012 r. Zarząd zaakceptował  projekt ww.  
uchwały i rekomendował jej podjęcie pod obrady Kongresu. 
 
5.     Działalność Komisji Problemowych 
 
Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego Zarządu ZRP 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego Zarządu ZRP  
zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

•    Wnioskiem Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach dotyczącym 
sposobu podziału mandatów dla delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego. 

•    Deklaracją przystąpienia do Związku Rzemiosła Polskiego Ogólnopolskiej Izby 
Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Bioenergoterapeutów i Radiestetów w 
Bydgoszczy. 

• Wnioskiem dot. przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o rzemiośle – 
zgłoszonym na piśmie przez delegata Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu Stanisława Marczaka podczas obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego w 
dniu 29 czerwca 2011 r. 

• Uwagami dotyczącymi sposobu przyznawania odznaczeń rzemieślniczych. 
•  Bieżącą informacją nt. prac Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go-

spodarczych, w 2011 roku. 
 
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 funkcjonuje 208  spółdzielni 
rzemieślniczych, zrzeszonych oraz niezrzeszonych w strukturach Związku, w tym 36 jest w 
stanie likwidacji.  
Wg stanu na 31.12.2011 roku, do Związku Rzemiosła Polskiego jako Związku Rewizyjnego 
należały 42 spółdzielnie rzemieślnicze, wnoszące do ZRP opłatę lustracyjną  w wysokości 
1.680 złotych rocznie każda, co m. in.  gwarantuje im możliwość poddania się lustracji bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Spółdzielnie, które nie wnoszą tej opłaty,  
uiszczają jednorazowo, za przeprowadzenie lustracji,  kwotę w wysokości 4.200  zł  + VAT. 

Ze Związkiem Rzemiosła Polskiego aktywnie współpracuje ok. 15  lustratorów. 
Lustracje wykonywane są na wniosek spółdzielni. ZRP jest w posiadaniu protokołów z 
każdego badania, co jest podstawą do rozliczenia merytorycznego  i finansowego   lustracji 
oraz  opracowania i przesłania  do spółdzielni  zaleceń polustracyjnych. 

W 2011  roku przeprowadzono łącznie 19 lustracji spółdzielni, w tym:  
- 7 lustracji odpłatnych,  
- 12 lustracji  nieodpłatnych. 

W 2012 roku przeprowadzono dotychczas  10 lustracji. W tym 7 lustracji w spółdzielniach 
zrzeszonych w ZRP, aktualnie 4 kolejne wnioski czekają na realizację. 
 Mając na uwadze właściwą realizację zadań postawionych przed Związkiem 
Rzemiosła Polskiego – Związkiem Rewizyjnym w zakresie aktualizacji obowiązujących 
przepisów, Komisja, w efekcie konsultacji z przedstawicielami spółdzielni rzemieślniczych, 
wypracowała propozycje do obywatelskiego projektu ustawy o spółdzielniach, które Związek 
Rzemiosła Polskiego przekazał do Krajowej Rady Spółdzielczej. 
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Ponadto Związek,  na wniosek Komisji, zwrócił się z prośbą, aby KRS wystąpiła do Ministra 
Finansów z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązań podatkowych uwzględniających specyfikę 
spółdzielczości rzemieślniczej w kierunku optymalizacji obciążeń fiskalnych. 
Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał, z Krajowej Rady Spółdzielczej,  pełnomocnictwo do 
realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów i pracami 
przygotowawczymi do V Kongresu Spółdzielczości. Komisja, z upoważnienia Zarządu ZRP  
wypracowała projekt uchwały ws terminu i miejsca odbycia  V Zjazdu Spółdzielczości 
Rzemieślniczej, trybu i sposobu wyboru delegatów  na Zjazd oraz sposobu pokrycia kosztów 
uczestnictwa w Zjeździe i V Kongresie Spółdzielczości. 

Komisja Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru Zarządu ZRP 
 
Komisja pracuje pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Lenarta. Swoje zadania  wykonywała  
w formach bezpośredniego nadzoru nad pracą Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki 
Społecznej oraz w czasie posiedzeń komisji.  
W październiku 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji,  w czasie  którego zajmowano się 
następująca problematyką:  

• omówiono i odniesiono się do  projektu stanowiska Związku Rzemiosła Polskiego w 
sprawie pakietu projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie 
oświaty; 

• analizowano propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzane przez 
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; 

• omawiano problemy wynikające  ze zmniejszonego planu finansowego Funduszu 
Pracy; 

• zaakceptowano działania związane z  włączeniem  ZRP i izb rzemieślniczych do 
systemu IMI. 

 

W styczniu br.  Komisja Oświaty otrzymała zaproszeniu do udziału w ogólnopolskim 
szkoleniu  służb oświatowych izb rzemieślniczych, poświęconemu zmianom w systemie 
edukacji zawodowej i ich wpływowi  na organizacje kształcenia zawodowego z działem 
rzemiosła.  
Zespół Oświaty Zawodowej Problematyki Społecznej  na bieżąco przekazuje  członkom 
Komisji (drogą elektroniczną)  materiały oraz propozycje opinii i stanowisk odnośnie kwestii 
związanych z edukacja zawodowa oraz potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych z udziałem 
organizacji rzemiosła. 
Członkowie Komisji otrzymują cykliczne informacje na temat działań realizowanych ze 
Środków Funduszu Oświatowego oraz stanu wpłat. Sprawozdanie odnośnie wpłat oraz 
wydatków z FO za okres sprawozdawczy Komisja zaakceptowała w marcu br.  
 

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. udziału przedstawicieli organizacji rzemiosła w komitetach monitorujących 
na szczeblu centralnym i regionalnym oraz opiniowania aktów prawnych dot. wdrażania 
funduszy unijnych. 
 

Komisja ds. Administracyjno-Technicznych Zarządu ZRP 
W omawianym okresie Komisja pracowała w składzie: 
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1) Władysław Jefremienko    -   przewodniczący Komisji 
2)  Jan Gogolewski                   -   członek Komisji 
3)  Krzysztof Hnat                    -   sekretarz Komisji 
4)  Antoni Odzimek              -   członek Komisji 
5)  Emil Kunysz                      -   członek Komisji  
6)  Jan Żukowski                    -   członek Komisji 

Członek Prezydium Zarządu ZRP nadzorujący prace Komisji – Tadeusz Kliś 
Komisja w okresie VII.2011 r. – IV.2012 r. odbyła kilka posiedzeń w zróżnicowanym   
składzie, w zależności od potrzeb rozpatrywanych zagadnień. W trakcie tych posiedzeń, które 
odbywały się m.in. w Zakopanem, Iwoniczu, Międzywodziu i Jelitkowie, komisja 
zapoznawała się ze stanem technicznym obiektów oraz koniecznymi pracami do wykonania 
związanymi z wymogami instytucji zewnętrznych (p.poż., SANEPID, PIP), jak również 
zmierzających do podniesienia standardu ośrodków i rozszerzenia ich działalności. 

W części dotyczącej finansów ośrodków Komisja zapoznawała się z bieżącymi wynikami 
DW. 

6.      Duszpasterstwo Rzemiosła 
 

Zadaniem Krajowej Rady jest szeroko rozumiana opieka duszpasterska nad polskimi 
rzemieślnikami oraz współdziałanie duszpasterzy rzemiosła i władz Związku Rzemiosła 
Polskiego we wszelkich wspólnych inicjatywach. Rada zbiera się dwa razy na rok w siedzibie 
ZRP a jej skład tworzą diecezjalni duszpasterze rzemiosła oraz przedstawiciele izb 
rzemieślniczych. Krajowym Duszpasterzem Rzemiosła Polskiego jest ks. kan. Krzysztof 
Rusiecki (duszpasterz rzemiosła diecezji sandomierskiej) a funkcję Przewodniczącego Rady 
pełni Członek Zarządu ZRP Kazimierz Góralczyk.  
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Krajowej Rady Duszpasterskiej: 1 
grudnia 2011 roku oraz 22 marca 2012 roku. Na posiedzeniach omawiano sprawy związane z 
organizacją Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w 2012 oraz kwestię 
nieuregulowanych należności Izb za kraty jasnogórskie.  
 

XXX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 
Jubileuszowa XXX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę odbyła się w niedzielę 
26 czerwca 2011 roku. Jej organizatorem była Izba Rzemieślnicza w Opolu. Uroczystej Mszy 
świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec,  
a koncelebrowali Krajowy Duszpasterz Rzemiosła Polskiego ks. kan. Krzysztof Rusiecki oraz 
duszpasterz rzemiosła diecezji opolskiej ks. Hubert Chudoba. 
Uroczystości pielgrzymkowe zakończyła ceremonia wręczenia okolicznościowych 
dyplomów. Wyróżniający się uczniowie rzemiosła oraz ich mistrzowie odebrali je w Sali 
o. Kordeckiego z rąk Prezesa ZRP Jerzego Bartnika oraz Zastępcy Prezesa ZRP Jana Klimka.  
XXX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego odbywała się pod hasłem „Maryjo – rzemieślnicy w 
komunii z Bogiem”. 
 
7. 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 maja 2012 r. nadano 286 Odznak Honorowych, w tym w 2012 r. 36. 
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2) Platynowy, Złoty i Srebrny Medal im. J. Kilińskiego oraz Honorowa Odznaka 

Rzemiosła 

Od czerwca 2011 roku do końca kwietnia 2012 roku Prezydium Zarządu ZRP podjęło                   
8 uchwał w sprawie nadania odznaczeń rzemieślniczych, tj. platynowego, złotego i srebrnego 
medalu im. J. Kilińskiego oraz Honorowej Odznaki Rzemiosła.  

Odznaczenia przyznano osobom i instytucjom w ilości: 
 

      
Odznaczenie 

Platynowy 
medal 

Złoty medal Srebrny 
medal 

HOR Razem 

Liczba 
sztuk  

234 305 340 516 1395 

 
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 2011 roku do maja 2012 roku, przyznano: 

 Odznaki 
Platynowe 

Odznaki 
Złote 

Odznaki 
Srebrne 

RAZEM 

Liczba 
sztuk 

 

14 

 

28 

 

254 

 

296 

 
 

II. TRÓJSTRONNA KOMISJA DS. SPOŁECZNO-
GOSPODARCZYCH  

Związek Rzemiosła Polskiego jest członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych. Wiceprzewodniczącym Trójstronnej Komisji jest Prezes ZRP Jerzy 
Bartnik. Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego aktywnie uczestniczyli  
w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (TK) oraz w 
posiedzeniach zespołów problemowych TK.  W okresie sprawozdawczym odbyły się 
trzy posiedzenia plenarne. Ostatnie posiedzenie plenarne w 2011 r. miało miejsce  
11 lipca 2011 r. Sytuacja ta nastąpiła ze względu na wybory parlamentarne. Po 
wyborach posiedzenia były regularnie odwoływane ze względu na brak reprezentacji 
strony rządowej. Przewodniczący  TK Wicepremier Waldemar Pawlak po wyborach 
zrezygnował z dotychczas wykonywanej funkcji. W lutym 2012 r. funkcję 
Przewodniczącego TK objął Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki 
Społecznej. W ramach Prezydium odbyły się cztery posiedzenia. W okresie 
sprawozdawczym  Trójstronna Komisja nie podjęła uchwał.   
 
ZRP przedstawił Prezydium Komisji Trójstronnej następujące tematy do prac w nowej 
kadencji rządu: 

1) Nadzór nad wydatkowaniem środków z Funduszu Pracy przez partnerów 
społecznych z szczególnym uwzględnieniem celów do których Fundusz został 
powołany.   
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2) Ułatwienia dla prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw. ZRP zaproponował 
rozszerzenie uproszczonych form opodatkowania m.in. zastosowanie form 
ryczałtowych w opodatkowaniu dochodów, podwyższenie limitów przychodów 
uprawniających do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu 
ewidencjonowanego.  

3) Przygotowanie zawodowe młodocianych oraz osób dorosłych bezrobotnych 
stosownie do potrzeb występujących na rynku pracy. Przywrócenie listy zawodów 
rzemieślniczych objętych obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych - 
posiadanie potwierdzonych kwalifikacji zawodowych przez właścicieli i pracowników 
firm rzemieślniczych będzie gwarancją, że usługi przez nich świadczone oraz 
przygotowane wyroby będą na wysokim poziomie.  
Problem szkolnictwa zawodowego. Istotne i niezbędne jest wsparcie rządu, 
stworzenie programu rozwoju szkolnictwa zawodowego, koncepcji zabezpieczenia 
miejsc pracy w zakładach produkcyjnych.  

4) Środki unijne dla mikro i małych przedsiębiorstw, rozwój innych, poza środkami 
unijnymi, źródeł finansowania MSP -  należy jak najszybciej wprowadzić 
rozwiązania, które pozwolą na stałe, w niewielkiej części uzależnienie od pieniędzy 
unijnych, np. wspieranie innowacyjności  firm.  

5) Reforma systemu emerytalnego – istotą jest dyskusja o podniesieniu wieku 
emerytalnego pracowników, a także uzależnienie składki ubezpieczeniowej dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą od dochodu firmy. 

6) Niedostateczne wsparcie od państwa oraz zalew rynku tanimi towarami - to 
największe problemy zakładów rzemieślniczych i małych firm.  

 
Eksperci ZRP aktywnie uczestniczą we wszystkich pracach Zespołów problemowych  
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.  
 
W trakcie posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej podejmowano tematy związane z podziałem środków na projekty systemowe 
(realizowane przez Ministerstwa) i konkursowe (realizowane przez Partnerów Społecznych) 
w działaniu 5.5 – wsparcie dialogu społecznego. Partnerzy społeczni przedstawili stanowisko 
w sprawie działań: 5.5, 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
2.1.2 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz działań w kolejnym okresie programowania.   
W trakcie posiedzeń Zespołu TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Zespołu 
problemowego TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych rozpatrywano m.in. 
projekty ustaw, dyskutowano na temat płacy minimalnej, transferów społecznych oraz 
zwolnień podatkowych.  
Podczas posiedzeń Sekretarzy TK omawiano propozycje zmian w systemie dialogu 
społecznego dla wzmocnienia dialogu społecznego w postaci rekomendacji dla rządu, które 
opracowane zostały przez partnerów społecznych.  
Podczas posiedzeń Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 
(CSR) dyskutowano o ładzie korporacyjnym, kodeksie dobrych praktyk, obszarach regulacji 
m.in. stosowaniu dobrych praktyk przez zarząd i akcjonariuszy. Przedstawiono wyniki 
ogólnopolskich badań o świadomości CSR. Zwracano uwagę na zasady przejrzystości 
 i efektywnej polityki informacyjnej, przejrzystej polityki wynagrodzeń, zrównoważonego 
udziału kobiet i mężczyzn. 
Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego TK zajmował się rekomendacjami 
sformułowanymi na podstawie badań zrealizowanych w projekcie systemowym 
„Przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji dla jego 
zmian” Wypracowywał charakter projektów przewidzianych do dalszej realizacji w ramach 
PO KL. Zajmował się również reprezentatywnością w Trójstronnej Komisji.   
W ramach Zespołu ds. usług publicznych TK dyskutowano na temat możliwości 
finansowania zadań nałożonych na samorządy terytorialne oraz oceny jakości tych usług.  



 12 

Zespół problemowy TK ds. ubezpieczeń społecznych zajmował się zmianami ustawy  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypracowano stanowisko 
strony społecznej. Dyskusja dotyczyła wprowadzenia zmian w wieku emerytalnym.  
 
 

III. PROBLEMATYKA DIALOGU SPOŁECZNEGO 
 
Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował  i uczestniczył w wydarzeniach 
wymienionych poniżej: 
W dniu 27 września 2011 r. odbyła się konferencja – „Flexicurity w dialogu społecznym”. 
Celem było zwrócenie uwagi na zagadnienia elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia w 
nawiązaniu do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W konferencji wzięło udział 85 osób 
w tym Prezes ZRP - Pan Jerzy Bartnik. 
W dniach 6-7 października 2011 r. w Gdańsku Jelitkowie, odbyło się szkolenie „Skuteczne 
porozumienie w dialogu społecznym”. W szkoleniu wzięli udział eksperci z zakresu dialogu 
społecznego oraz byli koordynatorzy projektu ”Skuteczni eksperci=efektywny dialog”, którzy 
stanowią ogniwo dialogu społecznego na poziomie regionalnym (34 osoby). Szkolenie miało 
na celu przygotować uczestników dialogu społecznego do skuteczniejszych działań 
związanych z dialogiem społecznym w Polsce.  
W dniu  13 października 2011 r. w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się 
konferencja „Dialog wpływu a nie recenzji”. W konferencji wzięli udział członkowie 
Zarządu ZRP, Prezesi i Dyrektorzy Izb Rzemieślniczych oraz eksperci z dialogu społecznego 
funkcjonujący w regionach. W sumie 74 osoby. W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 
pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw z sektora MŚP zdecydowano się podjąć rozmowy   
w dialogu społecznym jak łagodzić skutki postępujących zmian.  
W dniu  18 listopada 2011 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się 
Konferencja pt „Dialog Społeczny dla sektora MŚP”. Założeniem konferencji była ocena 
funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
rzemieślniczych w celu usprawnienia działalności dialogu na poziomie regionalnym. W dobie 
kryzysu najważniejszymi obszarami jest innowacyjność oraz pozyskiwanie źródeł 
finansowania dla małych firm. W Konferencji wzięło udział 160 osób. Warsztaty prowadzone 
były przez ekspertów i praktyków w dziedzinie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach 
oraz wykwalifikowanych specjalistów z instytucji finansowych i dialogu społecznego. 
Konferencja „Dialog społeczny w procesie globalnej transformacji” odbyła si ę  
w siedzibie ZRP w dniu 22 listopada 2011 r. Konferencja miała na celu przedstawienie 
problematyki dialogu społecznego i jego znaczenia dla małych i średnich firm 
rzemieślniczych. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci strony rządowej i wszystkich 
partnerów społecznych. Spotkanie miało na celu promowanie idei dialogu społecznego.  
 
 

IV. KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
24 sierpnia 2011 r. Związek Rzemiosła Polskiego przejął przewodnictwo w Kongresie 
Przedsiębiorczości (KP). Pod przewodnictwem ZRP przedstawiciele KP aktywnie 
uczestniczyli w seminariach eksperckich w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty 
Publicznej „Sprawne i służebne państwo”. Przedstawiciele Kongresu wzięli udział m.in.  
w spotkaniu z ministrem O. Dziekońskim, podjęto dyskusję nad promocją Polski w związku  
z organizacją EURO 2012 r., Reprezentanci KP uczestniczyli w rozmowach dotyczących 
lobbingu i orzecznictwa w procesie stanowienia prawa. W ramach Koalicji Pro-Polska 
dyskutowano nad zintensyfikowaniem działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
w promowaniu polskiej gospodarki.  
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V.  PROBLEMATYKA KOORDYNACJI SPRAW 
EUROPEJSKICH 

 

1. Europejski dialog społeczny 
 

Dialog społeczny stanowi jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Członkostwo w 
UEAPME zapewnia ZRP możliwość udziału we wszystkich działaniach europejskich 
partnerów społecznych. 
 
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. 

� Negocjacje polskich partnerów społecznych afiliowanych przy organizacjach będących 
sygnatariuszami europejskiego porozumienia ramowego w sprawie „Integrujących 
rynków pracy”, mające na celu wdrożenie porozumienia w Polsce. 

� Udział w negocjacjach europejskich partnerów społecznych (w ramach delegacji 
UEAPME) w sprawie czasu pracy. 

� Przygotowanie wspólnie z UEAPME, projektu UEAPME PEGASE (Promowanie 
europejskiego dialogu społecznego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). 
Udział w projekcie. 

� Udział przedstawiciela ZRP w charakterze prelegenta w Konferencji „20 lat porozumień 
europejskich partnerów społecznych” zorganizowanej w Warszawie w ramach polskiej 
prezydencji w UE.  

� 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 w pracach EKES uczestniczy dwóch przedstawicieli ZRP: 
- 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  
� Udział w europejskim dialogu społecznym w ramach stałej delegacji UEAPME 
� Działania w ramach projektu Branże w dialogu, realizowanego w ramach PO Kapitał 

Ludzki 2007-2013 z udziałem współfinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego głównym celem jest wzmocnienie merytorycznej aktywności ZRP 
w pracach UEAPME („Włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i 
średnich pracodawców, w prace UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i 
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Średnich Przedsiębiorstw, jako europejskiego partnera społecznego, ukierunkowane na 
kwestie branżowe”). 

� Udział w posiedzeniach Komitetu ds. Oświaty Zawodowej UEAPME 
� Kontakty robocze z NORMAPME (międzynarodowa organizacja non-profit założona w 

1996 przy udziale UEAPME. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów mśp w 
europejskim procesie normalizacyjnym).  

� Bieżące robocze kontakty z organizacjami członkowskimi UEAPME. 
 
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”. Aplikacja z 2011 r. została 
zaakceptowana przez MG, a zadanie dot. składki na rzez UEAPME zrealizowane w całości. 
Aplikacja z 2012 r. znajduje się w procesie decyzyjnym. 
 

4. 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 i jest wdrażany od 01.09.2011. Przewidywane 
zakończenie realizacji projektu: 28.02.2013. 
 

5. Udział w spotkaniach gremiów zewnętrznych 
 

02.06.2011  
Konferencja w Ministerstwie Środowiska „Nowe ramy dla środowiska w Europie – 
gospodarcze aspekty Prezydencji Polski w UE, Warszawa 
 
08.06.2011 
Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej – Sejm RP (Priorytety polskiej Prezydencji w 
związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011r. przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej) 
 

09-10.06.2011 
Spotkanie Sieci EuroTeam i Konferencja  nt.  nowego zarządzania gospodarczego w UE, 
Bukareszt. 
 

17.06.2011  
Konferencja demosEuropa „Budżet UE – czy jest miejsce dla starej i nowej solidarności”, 
Warszawa 
 

27-28.06.2011  
Konferencja „Fundamentalne prawa socjalne a delegowanie pracowników w ramach Rynku 
Wewnętrznego, Bruksela 
 

28.06.2011  
Okrągły stół z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt. 
Priorytetów polityki gospodarczej Polski w kontekście realizacji postanowień zawartych w 
komunikacie Komisji Europejskiej „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. 
Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie.”), Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce Warszawa. 
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(powyższe wydarzenia odbyły się przed Kongresem w 2011 r. jednak nie zostały 
zamieszczone w  sprawozdaniu z działalności Zarządu ZRP za okres czerwiec                        
2010 –czerwiec 2011) 
 

04.07.2011  
Konferencja „Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020. Potrzeby i oczekiwania Rzemiosła i 
MŚP”, Bruksela 
 

19.07.2011 
Spotkanie z Ambasadorem Wenezueli  nt. możliwości współpracy między polskimi a 
wenezuelskimi rzemieślnikami i przedsiębiorcami, a także współpracy w zakresie badań i 
rozwoju; Warszawa 
 

30.08.2011 
Spotkanie informacyjne na temat pomocy publicznej w projektach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Warszawa 
 

23.09.2011  
Spotkanie Zastępcy Dyrektora Departamentu Komitetu Europejskiego w MSZ z partnerami 
społecznymi w sprawie Trójstronnego Szczytu Społecznego ds. Wzrostu i Zatrudnienia 
zaplanowanego na 17.10.2011 i realizowanego w ramach Prezydencji Polski w Radzie (UE); 
Warszawa 
 

03-04.10.2011 
Forum Jednolitego Rynku, Kraków. Spotkanie w ramach Polskiej Prezydencji. 
 

22.11.2011 
ZRP - Spotkanie członków EuroTeam, Bruksela (Tematyka: Skutki kryzysu gospodarczego i 
jego konsekwencje dla Strefy Euro) 
 

24-25.11.2011 
Konferencja w ramach Polskiej Prezydencji „ 20-lecie Europejskich Umów Ramowych”, 
współorganizowana przez europejskich partnerów społecznych i Komisję Europejską,  
 

22.12.2011   
Spotkanie podsumowujące Prezydencję Polski w Radzie (UE); organizator: Centrum  
Stosunków Międzynarodowych oraz CEED Institute;  
 

10.01.2012 
Konferencja pt. „Prezydencja Danii w Radzie UE: priorytety i wyzwania w czasie kryzysu”, 
Warszawa 
         
23.03.2012 
Forum Ekonomiczne GO!spodarka, Warszawa 
 

18.04.2012 
Forum Edukacyjne MŚP (Cel: przekazanie przedsiębiorcom wiedzy z zakresu nowoczesnego 
zarządzania, wskazanie instrumentów wsparcia w tym zakresie, a także przedstawienie 
zjawisk zewnętrznych oraz wskaźników makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na 
krótko- i długoterminowe strategie rozwoju firm z sektora MSP; Warszawa 
 

19.04.2012 
Spotkanie z przedstawicielem biura ZDH w Brukseli (zakres tematyczny: Planowane na 
jesień 2012 spotkanie polskich i niemieckich izb rzemieślniczych; Spotkanie organizacji 
rzemiosła i mśp z państw grupy Wyszehradzkiej, z udziałem przedstawiciela ZDH i 
sekretarza generalnego UEAPME, planowane na koniec 2012 r.; Przegląd definicji mśp w 
kontekście nowych  wieloletnich ram finansowych 2014-2020). 
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VI. PROBLEMATYKA GOSPODARCZA I PODATKI 
 
W okresie sprawozdawczym zadania Związku Rzemiosła Polskiego  realizowane na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości skupiały się na opracowywaniu i zgłaszaniu propozycji rozwiązań 
systemowych dotyczących spraw gospodarczych środowiska rzemieślniczego, w tym m.in. na 
przygotowaniu: 

• propozycji do trzeciej edycji ustawy deregulacyjnej w zakresie zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych oraz kosztów działalności przedsiębiorstw, 

• listy podstawowych barier i zagrożeń w działalności przedsiębiorstw 
rzemieślniczych; materiał stanowił m.in. integralną część opracowania 
prezentowanego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki o przyszłości 
zawodów rzemieślniczych, 

• uwag do podstawowych krajowych dokumentów strategicznych, w tym m.in.:   
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030, Programu Rozwoju 
Przedsiębiorstw, Strategii Sprawne Państwo 2020, do projektu ustawy 
budżetowej na 2012 rok, 

• oraz pełnieniu przez ZRP funkcji krajowego koordynatora III Europejskiego 
Tygodnia  Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011. 

 
1. Opiniowanie dokumentów strategicznych dla rozwoju kraju oraz 

propozycji  zmian prawa gospodarczego i podatkowego   

1) W lipcu 2011 r. przekazano do Ministerstwa Gospodarki opracowanie o podstawowych 
barierach  i zagrożeniach w działalności mikro i małych firm. W opracowaniu 
postulowano,  m.in. o: zróżnicowanie podejścia do innowacyjności i budowania przewag 
konkurencyjnych polskich MSP, zwiększenie środków z funduszy unijnych 
przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, poprawę 
dostępu do pozabankowych, niekomercyjnych źródeł finansowania. Poruszono także 
problem ochrony rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem towarów z 
rynków wschodnich i zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz kosztów działalności 
przedsiębiorstw.  

2) W sierpniu 2011 r. ZRP przekazał ministrowi finansów oraz  ministrowi gospodarki   
stanowisko do projektu ustawy budżetowej na 2012 r., w którym wyrażono pogląd, że 
projekt buduje wysoce optymistyczną perspektywę zastępowania popytu publicznego 
popytem wynikającym z konsumpcji indywidualnej. Ustalenie tzw. „reguły wydatkowej”, 
skierowanej do jednostek samorządowych pozwala przewidywać ograniczenie inwestycji 
i problemy z płatnościami za wykonane zlecenia. W opinii ZRP może to mieć negatywny 
wpływ  na możliwości rozwoju przedsiębiorstw.   

3) W listopadzie 2011r. przygotowano uwagi do projektu strategii Sprawne Państwo 
2020. (SSP).  ZRP  wyraził wątpliwości, co do skuteczności wprowadzenia systemu 
motywacyjnego w zasadach wynagrodzeń pracowników administracji.  Zwrócono uwagę 
na niepokojącą informację o utrzymującej się od lat nie odzwierciedlającej stanu 
rzeczywistego bazie danych o nieruchomościach Skarbu Państwa i samorządu 
terytorialnego. Zdaniem ZRP trudno budować strategię usprawniającą zarządzanie w 
instytucjach publicznych jeśli  brakuje rzetelnych danych o majątku tych jednostek. Jako 
niepokojącą  uznano informację, że jednym z problemów administracji publicznej jest 
brak umiejętności opracowywania dokumentów strategicznych. Skutkuje to, m.in. 
powszechnym zlecaniem opracowywania nie tylko  dokumentów strategicznych   (ale i 
niektórych legislacyjnych) zewnętrznym firmom eksperckim. W opinii ZRP, poza 
kosztami,  rodzi  to ryzyko działań lobbistycznych. Administracja rządowa, nie będąc 
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faktycznym autorem przygotowywanych aktów prawnych osłabia udział państwa w 
procesie legislacyjnym.  

4) W grudniu 2011r.- przekazano do Kancelarii rady Ministrów komentarz do projektu  
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
ZRP zwrócił uwagę, że Strategia koncentruje się na innowacyjnych aspektach rozwoju 
gospodarczego, marginalizując tradycyjny sektor przedsiębiorczości, który może być 
również źródłem przewag  konkurencyjnych. Zdaniem ZRP dla poprawy sytuacji 
gospodarczej kraju niezbędne jest realizowanie działań długookresowych, sprzyjających 
powstawaniu krajowych centrów kapitału a nie tylko eksponowane w Strategii:  
„tworzenie zachęt dla globalnego biznesu do inwestowania w Polsce”. Planowane w 
Strategii przesunięcie ciężarów podatkowych na rzecz podatków konsumpcyjnych (VAT),  
zdaniem ZRP będzie miało negatywny wpływ na sytuację MSP.  

5) W styczniu 2012 - w piśmie do Szefa Kancelarii Sejmu krytycznie oceniono pomysł 
wprowadzenia  nowej ustawy o VAT. Zdaniem ZRP kolejne zmiany w systemie 
podatkowym powodują niepewność przedsiębiorców przy podejmowaniu decyzji 
biznesowych  ale przede wszystkim niweczą dotychczasowy ogromny dorobek 
interpretacyjny wynikający z orzecznictwa podatkowego (120 tys. interpretacji). W opinii 
ZRP, to że prawo podatkowe się komplikuje wynika raczej z jego harmonizacji z prawem 
wspólnotowym oraz z powodu braku jednolitej wykładni przepisów dokonywanych przez 
ministra finansów i sądy. Rozwiązania powinny zatem iść w kierunku poprawy sytuacji w 
tym zakresie a nie tworzenia nowego prawa.  

6) W marcu  2012 r. – wystąpiono do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
zmiany zasad ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 
pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia do 9 pracowników. Obecnie w mikro 
przedsiębiorstwach  stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego jest pochodną (50%) 
najwyższej  kategorii ryzyka ustalanego dla kopalni węgla kamiennego i brunatnego, 
które w ostatnich trzech latach wzrosło. ZRP sprzeciwia się przyjęciu takiej zasady 
wyliczania wskaźnika ubezpieczenia wypadkowego u najmniejszych pracodawców - 
opartej na sytuacji w branży charakteryzującej się najwyższym poziomem wypadków w 
pracy.  Zaproponowano aby każdy z  płatników ustalał samodzielnie stopę procentową 
składki na ubezpieczenie wypadkowe wg stopy procentowej określonej dla grupy, do 
której należy.  

7) W marcu 2012 – przekazano Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej. opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 
którym,   m.in. zamierza się  zabronić obrotu pojazdami nie posiadającymi homologacji,  
nie uwzględniając specyficznej sytuacji, tzw. pojazdów historycznych. Po 
wyrejestrowaniu posiadacze takich samochodów nie mogliby ponownie ubiegać się o 
uzyskanie homologacji,  a tym samym wprowadzić ich do obrotu,  co uszczupliłoby stan 
polskiego dziedzictwa technicznego w przemyśle motoryzacyjnym. Wystąpienie ZRP 
miało charakter społeczno-obywatelski ale także  dotyczyło pewnej grupy firm 
rzemieślniczych specjalizujących się w remontach pojazdów historycznych.  

8) W marcu oraz maju  2012 - uczestniczono w pracach Zespołu Ministra Gospodarki -  
ds. doskonalenia regulacji gospodarczych. Przekazano propozycje ZRP do III edycji 
ustawy deregulacyjnej. Opracowanie ZRP obejmuje 17 wniosków, w tym niektóre 
systemowe,  w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz kosztów 
działalności przedsiębiorstw. ZRP postulował m.in. 

• wprowadzenie jako zasady 2-letniego okresu przechowywania paragonów 
fiskalnych, ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w 
podatkach dochodowych i VAT dla zaliczek ewidencjonowanych w kasie 
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fiskalnej w przypadku zaliczek o małej wartości, objęcie  możliwością 
kwartalnych rozliczeń wszystkich podatników korzystających z ryczałtu 
ewidencjonowanego, wprowadzenie instytucji „wakacji podatkowych”, 
ograniczenie obowiązków sprawozdawczo-ewidencyjnych wynikających z 
gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, zniesienie biurokratycznego systemu 
przywracania uprawnień do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zmianę 
zasad ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,  
uproszczenie dokumentacji wymaganej (pod kątem przepisów o pomocy 
publicznej) od pracodawców szkolących uczniów i ubiegających się o 
dofinansowanie z tego tytułu,  nie obciążanie przedsiębiorców kosztami kontroli 
urzędowych w sektorze spożywczym (propozycje KE). 

 

9) W styczniu 2012  - przekazano do Ministerstwa Gospodarki  uwagi do projektu rządowego 
stanowiska  do komunikatu KE „Polityka przemysłowa-poprawa konkurencyjności”. W 
opinii ZRP dla poprawy struktury przemysłowej Polski niezbędne jest realizowanie działań 
długofalowych, sprzyjających powstawaniu krajowych centrów kapitału a także większe 
znaczenie należy przypisać specjalizacji przemysłowej w poszczególnych krajach UE. Z 
rezerwą odniesiono się do pomysłu wprowadzenia skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych (CIT).  
 
10)  W lutym 2012r.  - przekazano Ministerstwu Gospodarki  stanowisko do „ Planu 
działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania MSP”, omówionym w komunikacie 
KE. ZRP zwrócił uwagę, że w przedstawionych działaniach KE - nie przewiduje się nadania 
większego znaczenia małym pożyczkom i  wsparciu dla funduszy pożyczkowych  a właśnie  
tą formą finansowania są najbardziej zainteresowane mikro i małe przedsiębiorstwa.  
 
11) W lutym 2012 -  przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych uwagi do 
projektu zmian ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) obejmującej kwestię tzw. 
dyrektywy obronnej. Przy okazji tej nowelizacji zgłoszono, inne ważne,  ale  będące poza 
obszarem aktualnej nowelizacji ustawy pzp propozycje zmian tej ustawy, dotyczące: 
możliwości bezwzględnego wykluczenia na 3 lata  wykonawcy z rynku zamówień 
publicznych z powodu wyrządzenia nawet nieznacznej szkody stwierdzonej wyrokiem 
sądowym, ograniczenia skomplikowanych procedur przetargowych, m.in. poprzez 
podwyższenie progu granicznego objętych prawem zamówień  publicznych  z 14 tys. euro do 
30 tys. euro, wprowadzenia wymogu posiadania przez wykonawcę potencjału kadrowo-
technicznego gwarantującego realizację zamówienia, odejścia od powszechnego kryterium 
„najniższej ceny”. 

12) W kwietniu 2012 - ponownie skierowano do Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych  
uwagi do projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozytywnie oceniono 
wprowadzenie obowiązku  wyjaśniania i  odrzucania ofert zawierających „rażąco niską cenę”. 
Zdaniem ZRP rozwiązania powinny iść jeszcze dalej poprzez określenie ramowych zasad 
sposobów ustalania cen w ofertach, uwzględniających, m.in. wysokość najniższego 
wynagrodzenia, obciążeń wynagrodzeń i opłat ciążących na uczestniku postępowania 
przetargowego. 

13) W kwietniu 2012 - udzielono poparcia poselskiemu projektowi ustawy umarzającej 
zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców  (za lata  1999-2009) w 
sytuacjach wskazujących na czasowe zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę. 
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2. Udział w pracach resortów, komisji sejmowych, innych gremiów 
opiniodawczych, konferencje  

1) W październiku 2011 - udział w konferencji  zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa 
Społecznego Dialog poświęconej  ocenie procesów prywatyzacyjnych w Polsce. 
Przedstawiciele ZRP poparli ideę akcjonatu pracowniczego jako jednej z form prywatyzacji, 
m.in. z uwagi na większe możliwości utrzymania miejsc pracy w Polsce;  

2) W listopadzie 2011 - udział w konferencji  organizowanej przez Kancelarię Rady 
Ministrów - nt. aktualnego stanu reformy regulacji w Polsce. Głównym celem konferencji 
było podsumowanie ostatnich czterech lat programu Lepsze regulacje zainicjowanego przez 
MG;  

3) W listopadzie  2011 - udział w konferencji i obchodach 20-lecia Korporacji 
Przedsiębiorstw Budowlanych Uni-Bud; 

4) W grudniu 2011 -  udział  w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Gospodarki w 
sprawie uruchomienia funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych zawartych 
przygotowywanym w MG  Programie Rozwoju Przedsiębiorstw  ZRP udzielił poparcia dla 
pomysłu rozbudowy sieci funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Zwrócono jednak 
uwagę, że z powodu zawartego warunku innowacyjności przedsięwzięć - proponowane 
rozwiązania nie  wpłyną w stopniu dostatecznym  na zwiększenie  siły ekonomicznej mikro i 
małych przedsiębiorstw. Ograniczy to  aplikowanie  o środki z tych funduszy 
przedsiębiorcom działającym w branżach tradycyjnych, licznie reprezentowanym w 
segmencie mikro i małych, w szczególności w zakresie inwestycji w usługach, wobec których 
trudno spełnić wymóg „nowych linii produkcyjnych”. Zdaniem ZRP należałoby również 
rozważyć uwzględnienie w pojęciu „innowacji” przedsięwzięć opartych na technologiach 
tradycyjnych, charakteryzujących się m.in. ekologicznym procesem wytwórczym, 
małoseryjnością, czy niepowtarzalnością w branży rzemiosł artystycznych;  

5) W styczniu  2012, Bruksela - udział przedstawiciela ZRP w spotkaniu podsumowującym   
Europejski Tydzień Przedsiębiorczości 2011  oraz przedstawiającym jego założenia 
organizacyjne na rok 2012;  

6) W lutym 2012 r. – wizyta w ZRP M. Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Gospodarki. Tematem rozmowy były zagadnienia związane z doskonaleniem regulacji 
gospodarczych. Prezes ZRP J. Bartnik zadeklarował gotowość współpracy ZRP w zakresie 
wspomagania merytorycznego resortu w formie konsultacji i zbierania  opinii 
środowiskowych o funkcjonowaniu prawa gospodarczego i tworzeniu nowych rozwiązań 
prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości; 

7) W lutym 2012 -  przedstawiciele ZRP uczestniczyli w  roboczym spotkaniu  z 
przedstawicielami  Komisji Europejskiej nt.  problemów z zakresu poprawy 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestnicy ze strony ZRP podkreślili, że dla firm 
mikro i małych zasadnicze znaczenie ma stabilność prawa gospodarczego;  

8) W marcu 2012 – spotkanie w ZRP  z przedstawicielami Dyrekcji Polityki Regionalnej 
Komisji Europejskiej. Celem spotkania było przedstawienie polityki gospodarczej UE 
koncentrującej się na innowacji. Według wstępnych założeń przyjętych w programach 
unijnych ma się to odbywać poprzez tzw. „inteligentną specjalizację”.  ZRP zwrócił uwagę 
na nazbyt sztywne trzymanie się wymogu innowacyjności w dotychczas realizowanych 
programach unijnych W konsekwencji polscy przedsiębiorcy mogą być adresatami nowych 
technologii a nie ich twórcami. Powoduje to zdegradowanie polskiej przedsiębiorczości do 
roli realizatorów nowych myśli powstających w innych regionach. Tak interpretacja 
innowacyjności nie realizuje potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw. 
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3.  Przykłady działań interwencyjnych oraz promocji problemów rzemiosła 
1) W styczniu 2012 r. skierowano do Delegatury w Katowicach  Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów  wyjaśnienia, istotne dla dokonania przez Urząd ustaleń 
faktycznych w zakresie celu powołania Ogólnopolskiej Rady Technicznej (ORT) i zapisów w 
komunikacie nr 6 ORT dotyczących systemów kalkulacji szkód samochodowych AUDOTAX 
i EUROTAX.   

2) Od kwietnia do listopada 2011 r. uczestniczono w przebiegu trzeciej edycji  Europejskiego 
Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Narodowymi koordynatorami ds. 
Europejskiego Tygodnia MSP w Polsce są  przedstawiciele ZRP oraz MG. W roku 2011  w 
ramach Europejskiego Tygodnia MSP w Polsce odbyło się w sumie ponad 40 wydarzeń i 
imprez o różnorodnej tematyce, które koordynator z ramienia ZRP każdorazowo akceptował 
na stronie KE. Związek uzyskał  z MG dofinansowanie stanowiska narodowego koordynatora 
ds. Europejskiego Tygodnia MŚP w kwocie 8 tys. zł.  

3) Uczestniczono w badaniu ewaluacyjnym oceniającym ex-ante Strategię Rozwoju Kraju 
2020” realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez .Celem badania 
była ocena przed wprowadzeniem  projektu Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 
Polski. W trakcie badania przekazano opinie, poglądy,  m.in. nt. konkurencyjności polskiej 
gospodarki, przyszłych priorytetów polskiej gospodarki czy innowacyjności.  
 
4) W kwietniu 2012 – udział w wywiadzie z reprezentantem KE, którego celem było 
przedstawienie opinii ZRP nt. kierunków zmian definicji MSP.  

5) Bieżące udzielanie informacji, wyjaśnień, głównie  w kwestiach rozliczeń podatkowo-
finansowych organizacji rzemieślniczych.  
 

VII. PROBLEMATYKA O ŚWIATY ZAWODOWEJ 
 

W działalności oświatowej rzemiosła dominują dwa nurty: nauka zawodu w rzemiośle 
oraz potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w systemie  egzaminów czeladniczych i 
mistrzowskich, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 
Występują tu także różnorodne inne formy edukacji zawodowej np. szkolenia oraz kursy  
uzupełniające i doskonalące kwalifikacje zawodowe. W ostatnim okresie rozwija się proces 
tworzenia przez organizacje rzemiosła niepublicznych szkół zawodowych, w których 
dokształcają się uczniowie – młodociani pracownicy zatrudnieniu u rzemieślników w celu 
przygotowania zawodowego. 
Związek Rzemiosła Polskiego - w okresie sprawozdawczym podejmował i prowadził 
różnorodne działania związane z obszarem edukacji zawodowej, mające na celu poprawę 
jakości  kształcenia  zawodowego z  udziałem rzemiosła, jak  też  tworzenia rozwiązań 
systemowych i prawnych uwzględniających interesy środowiska rzemieślniczego.  
 
1.  Modernizacja systemu kształcenia zawodowego – szkolenie w rzemiośle 
  
W okresie sprawozdawczym dużą aktywność organizacje rzemiosła  wykazały w zakresie 
udziału w prowadzonej przez resort edukacji modernizacji systemu kształcenia zawodowego i 
dyskusji na ten temat prowadzonej w różnych środowiskach. Związek Rzemiosła Polskiego 
przygotowywał (stosownie do potrzeb)  materiały  informacyjne i uczestniczył w wielu 
merytorycznych wydarzeniach, w czasie których prezentowano opinie, stanowiska i 
propozycje środowiska rzemieślniczego w kwestiach związanych z modernizacją.  Do takich 
działań należy zaliczyć: 

 
• Spotkanie w ZRP z posłem Arturem Bramorą – Przewodniczącym Sejmowej Komisji 

ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży (I.2012). W czasie spotkania, z udziałem 
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przedstawicieli izb rzemieślniczych, zaprezentowano dorobek organizacji rzemiosła w 
obszarze edukacji zawodowej oraz przedstawiono problemy związane z nauką zawodu 
w rzemiośle oraz egzaminami w kontekście  zmian systemowych. Przewodniczący 
zadeklarował gotowość  współpracy z organizacją rzemiosła i otwartość  na 
propozycje i wnioski środowiska, 

• kilkakrotne spotkania ze Zbigniewem Włodkowskim - wiceministrem resortu edukacji 
(VI-VIII.2011) związane z konsultacjami i przygotowaniem poselskiego projektu 
nowelizacji ustawy o systemie oświaty,  

• udział spotkaniu Pani Minister Krystyny Szumilas z przedstawicielami środowiska 
rzemieślniczego z regionu gliwickiego cechu (II.2012). Przedstawiono problemy  i 
opinie środowiska na tle zmian systemu kształcenia, podkreślając istotną rolę 
rzemiosła w procesie szkolenia zawodowego, 

• uczestnictwo przedstawicieli Kierownictwa ZRP w posiedzeniu Sejmowej Komisji 
Gospodarki  (III.2012) poświęconemu tematowi „Przyszłość zawodów 
rzemieślniczych w ocenie Związku Rzemiosła Polskiego”, 

• uczestnictwo w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, na 
którym minister Krystyna Szumilas przedstawiła wizję i kierunki prac resortu edukacji 
na najbliższą kadencję (I.2012). W kwestii kształcenia zawodowego zapowiedziała 
prace nad kolejnymi rozporządzeniami wykonawczymi, 

• organizację konferencji naukowo-technicznej pt. „Nowa marka szkolnictwa 
zawodowego”, która odbyła się 20.IV.2012r. w siedzibie ZRP z udziałem Artura 
Bramory - przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 
Tadeusza Sławeckiego - wiceministra MEN, prof. Mieczysława Kabaja z Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych, a także przedstawicieli kuratoriów, izb rzemieślniczych i 
oddziałów NOT. W trakcie konferencji podpisano porozumienie o współpracy z NOT. 
W ramach przygotowań od stycznia br. współpracowano z Komitetem Doskonalenia 
Kadr  FS-NOT, 

• doroczne uczestnictwo w posiedzeniach (VI.2011) Komitetu Doradczego KE ds. 
Szkolenia Zawodowego (ACVT) oraz Rady Zarządzającej CEDEFOP (Europejskie 
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), w czasie których dokonano oceny 
wskaźników Strategii UE 2020, Komunikatu Brugii i możliwości postępów państw 
członkowskich w tym zakresie (np.: udział w kształceniu ustawicznym, odsetek osób 
przedwcześnie opuszczających szkoły), 

• uczestnictwo w konferencji promującej Raport „Zatrudnienie w Polsce 2010 – 
integracja i globalizacja” (X.2011). W czasie spotkania podkreślono rolę inwestycji 
zagranicznych (rodzaje inwestycji dominujących w Polsce, uwarunkowania 
determinujące ich lokalizację). Ze strony ZRP podkreślono potrzebę działań 
zmierzających do zwiększenia zaangażowania w kształcenie zawodowe zakładów 
pracy (kształcenie dualne).   

• współorganizacja wizyty studyjnej CEDEFOP zorganizowanej przez Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZIU) dla 
przedstawicieli środowiska edukacyjnego z kilku państw UE i KE (VIII.2011). Udział 
obejmował organizację spotkania w ZRP wraz z wizytą w Muzeum Rzemiosł 
Artystycznych i Precyzyjnych. Przedstawiono również system kształcenia w 
rzemiośle, 

• uczestnictwo w Konferencji na temat współpracy pomiędzy kształceniem 
zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w świetle wyzwań 
uczenia się przez całe życie. Głównym celem konferencji było podkreślenie roli 
współpracy pomiędzy różnymi sektorami edukacji w odniesieniu do aktualnych 
potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz osób dorosłych, 

• uczestnictwo w Konferencjach: „Kompetencje językowe podstawą sukcesu 
zawodowego i społecznego w Europie” oraz „Szkolnictwo wyższe – kształcenie 
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zawodowe”, które zorganizowane w ramach  polskiej prezydencji w Radzie UE oraz 
Komisja Europejska (IX.2011) 

• uczestnictwo w konferencji pt."Walidacja w systemie edukacji pozaformalnej i 
nieformalnego uczenia się" (X.2011).  Konferencja organizowana przez grupę PLA 
(Peer Learning Activity)  dotyczyła roli krajowych ram kwalifikacji w 
upowszechnianiu walidacji  w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnego 
uczenia się. Współorganizatorami konferencji  byli  Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i 
Kultury Komisji Europejskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań 
Edukacyjnych. 

• uczestnictwo w konferencji pn: Terytorialny Wymiar Europejskiego Funduszu 
Społecznego – w panelu dyskusyjnym poświęconym edukacji w kontekście polityki 
regionalnej i samorządowej. Zwrócono uwagę na konieczność zacieśnienia 
współpracy z pracodawcami, rosnące zainteresowanie na świecie kwestią uczenia się 
w miejscu pracy .  

 
Konsultacje aktów prawnych odnośnie zmian w systemie oświaty  
W zakresie konsultacji aktów prawnych związanych z kształceniem zawodowym  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. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele ZRP 
uczestniczyli w 28 posiedzeniach. Uwagę  koncentrowano na  istotnych kwestiach z punktu 
widzenia interesów szkolących rzemieślników oraz organizacji rzemiosła, aktywnie 
uczestniczących w szerokim spektrum zadań edukacji zawodowej. 

ZRP po konsultacjach z izbami rzemieślniczymi - w X.2011 - przekazał do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej opinie i wnioski do pakietu pięciu projektów kluczowych 
rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, stanowiących wykonanie delegacji zawartych w 
znowelizowanej ustawie o systemie oświaty – projekty rozporządzeń w sprawie: 
1) egzaminów eksternistycznych.  
2) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
3) publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia 

praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

4) podstawy programowej kształcenia w zawodach. 
5) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych.  

W obszernym stanowisku - Związek Rzemiosła Polskiego zdecydowanie negatywnie odniósł 
się do  niektórych regulacji, które w ocenie środowiska rzemieślniczego mogą prowadzić do 
kolejnej degradacji i marginalizacji kształcenia i szkolenia zawodowego. 
 

2. Nauka zawodu w rzemiośle  
 

Zmiany demograficzne, a także modernizacja systemu kształcenia zawodowego  powodują, 
że do rzemiosła -w ostatnich kilku latach - trafia coraz mniej młodzieży. Ten proces 
potwierdzają informacje za 2011 r.  wg których  naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych 
realizuje ok. 84 tys. młodocianych pracowników, tj. blisko o 6 tys. mniej uczniów, niż w roku 
poprzednim. Uczniowie ci odbywają zajęcia praktyczne na podstawie umów o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, zawartych z rzemieślnikami, a dokształcają się z zakresu teorii 
ogólnokształcącej i zawodowej w zasadniczych szkołach zawodowych, albo tylko z teorii 
zawodowej w systemie pozaszkolnym (z tej formy korzysta  jedynie ok.6% młodocianych).  
Uszczupla się także baza rzemieślniczych zakładów szkolących uczniów  jest ich obecnie 26 
078  tj, o ponad pięćset  mniej niż w roku poprzednim.   
(zał. TABELA) 
(zał. TABELA) 
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2.1. Organizacja  nauki zawodu w rzemiośle  - regulacje prawne  
W zależności od  potrzeb wynikających ze zmian przepisów oraz zobowiązań ZRP na tle 
podpisanego  z MEN porozumienia  o współpracy -  ważne  działania to:  

• przygotowanie, na podstawie materiałów uzyskanych z izb rzemieślniczych, zbiorczej 
informacji dotyczącej stopnia realizacji Porozumienia, zawartego pomiędzy Ministrem 
Edukacji Narodowej i Sportu a Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego oraz  
przekazanie  jej wraz z wnioskami w sierpniu ub.r. do KOWEZiU,  

• zweryfikowanie i przekazanie do izb rzemieślniczych  i cechów zaktualizowanej 
wersji  wzoru umowy  o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

• zweryfikowanie i aktualizacja (IV.12) wykazu listy zawodów, w których prowadzona 
jest nauka zawodu młodocianych w zakładach rzemieślniczych. Zmiany wynikają z 
nowej klasyfikacji zawodów szkolnych (nowe zawody, zmiana kodów, zmiana okresu 
nauki zawodu tj. trzy lata we wszystkich zawodach, rezygnacja z kształcenia w ZSZ w 
niektórych zawodach), 

• przygotowanie i przekazanie (V.2012) do resortu pracy - wykorzystując opinie izb 
rzemieślniczych, stanowiska odnośnie projektu zmian w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zasad zatrudniania oraz wynagradzania pracowników 
młodocianych. Związek Rzemiosła odniósł się do propozycji resortowych oraz zgłosił 
inne problemy, które powinny być rozpatrzone w ramach nowelizacji przedmiotowego 
rozporządzenia. 

 
2.2. Promocja nauki zawodu w rzemiośle oraz egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną i jej wpływ na liczbę uczniów oraz  
zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w rzemiośle,  niezbędne są działania 
propagujące naukę z udziałem zakładów rzemieślniczych. Do działań promocyjnych 
podjętych przez ZRP należy zaliczyć m.in.:  

• udział w seminarium peer-learning (wymiana doświadczeń) w Brukseli w zakresie 
wymiany i mobilności młodzieży. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb z 
Poznania i Tarnowa i reprezentant tarnowskiej szkoły rzemieślniczej. Dzięki temu 
wydarzeniu organizacje te nawiązały nowe kontakty z potencjalnymi partnerami z 
Europy. Seminarium odbyło się w ramach  projektu „Euroapprenticeship”, gdzie ZRP 
jest jednym z partnerów wspierających, 

• zamieszczenie w magazynie ogólnopolskim „Perspektywy – informator dla 
gimnazjalistów” reklamy nauki zawodu w rzemiośle oraz rzemieślniczych szkół i izb. 
W ofercie ujęto także artykuł z dobrymi praktykami (współpraca izby i szkoły 
zawodowej w Nowym Sączu), 

• przygotowanie i przekazanie do dyspozycji izb rzemieślniczych i cechów filmu 
promującego  naukę zawodu w rzemiośle (film przygotowano przy wydatnym udziale 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu). Materiał sfinansowano ze środków 
Funduszu Oświatowego, 

• wystąpienie do Funduszy Promocji Mięsa (przy Agencji Rozwoju Rolnego) z 
wnioskiem o dofinansowanie akcji promocyjnej, związanej z upowszechnianiem 
wiedzy o mięsie i jego przetworach skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych p.t. 
„MI ĘSNA  LEKCJA”. 
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3. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 
  
Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych umożliwiające uzyskanie świadectw czeladniczych i 
dyplomów mistrzowskim jest ważnym obszarem aktywności organizacji rzemiosła.  
Obecnie w izbach rzemieślniczych działa 1159 komisji czeladniczych (o 43 więcej niż w roku 
poprzednim) i 1076 komisji mistrzowskich (40 więcej), do których na czteroletnie kadencje 
powołano 8120 osób, spełniających warunki dla członków komisji egzaminacyjnych. W 2011 
r. do egzaminów przed izbowymi komisjami przystąpiło: 34 251 kandydatów na czeladników 
oraz 4 385 kandydatów na mistrzów, a  1 297 osób do egzaminu sprawdzającego. Warto 
odnotować wzrost o blisko tysiąc osób, które uzyskały dyplomy mistrzowskie przed 
komisjami izb rzemieślniczych.  
(zał. TABELA) 
 
3.1. Ustawa o rzemiośle - egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 
W okresie sprawozdawczym ZRP aktywnie uczestniczył w działaniach związanych ze zmianą 
regulacji dotyczących egzaminów: czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego: 

• w konsekwencji postulatów środowiska rzemieślniczego i zmian w ustawie o systemie 
oświaty - w ustawie o rzemiośle utworzono możliwość przeprowadzania egzaminów 
w szerszej gamie zawodów oraz wprowadzono możliwość wydawania suplementów 
Europass do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich;  

• przygotowano materiały i uczestniczono w cyklicznych, roboczych spotkaniach w 
Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, w czasie których 
analizowano propozycje zapisów do nowego  rozporządzenia   dotyczącego komisji 
egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Kwestie w głównym nurcie negocjacji  
dotyczyły m.in. 
- wprowadzenia zasady zgłaszania przewodniczących izbowych  komisji 
egzaminacyjnych do ewidencji  egzaminatorów prowadzonej przez OKE;  
- wprowadzenia rozwiązania  polegającego na  pobieraniu w trybie on-line lub w 
wersji papierowej arkuszy egzaminacyjnych z pytaniami i odpowiedziami na egzamin 
czeladniczy dla kandydatów – absolwentów nauki zawodu, którzy dokształcali się w  
ZSZ (zawody szkolne) z bazy prowadzonej przez CKE;   

• przygotowano (sierpień, listopad, grudzień 2011 oraz styczeń 2012) spotkania 
konsultacyjne z udziałem ekspertów z izb rzemieślniczych, które poświęcone były  
omawianiu propozycji  zgłaszanych przez resort  oraz wypracowywaniu opinii  
organizacji rzemiosła do dalszych negocjacji. W dniu 9 maja 2012 r. przekazano MEN 
kolejną uzgodnioną roboczą wersję projektu. 

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się w fazie uzgodnień resortowych i z partnerami 
społecznymi. ZRP otrzymał ze strony MEN potwierdzenie, iż dyskusja nad proponowanymi 
zmianami do projektu nowego rozporządzenia, będzie kontynuowana do osiągnięcia 
uzgodnień akceptowanych przez obie strony. 

Przygotowano, przy udziale izb rzemieślniczych i wsparciu Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, opisy profili dla 116 zawodów (na poziom egzaminów czeladniczego i 
mistrzowskiego), w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, jako 
niezbędny wkład w przygotowania do wydawania Suplementów Europass do świadectw 
czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. 
 
3.2. Standardy wymagań egzaminacyjnych – podstawy programowe kształcenia w zawodach 
Nowelizacja ustawy o rzemiośle w części dotyczącej egzaminów czeladniczych i 
mistrzowskich powoduje, iż niezbędne jest przygotowanie nowych, podstawowych 
materiałów egzaminacyjnych. W kwietniu 2012 r. powołano grupę ekspertów składającą się z 
przedstawicieli 10 izb. Celem prac  grupy  jest przygotowanie standardów wymagań 
egzaminacyjnych uwzględniających podstawy programowe kształcenia w zawodach, które 
będą prawną podstawą  przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. 
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Założeniem jest, aby wszystkie standardy, zarówno dla zawodów szkolnych i  pozaszkolnych, 
jak też dla egzaminów mistrzowskich  miały zbliżoną strukturę.   
 
3.3. Nadzór nad działalnością komisji  egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
Na mocy ustawy o rzemiośle ZRP sprawuje nadzór nad działalnością komisji izb 
rzemieślniczych przeprowadzających egzaminy: czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające. W 
styczniu 2012 izby udostępniły informacje nt. działalności komisji egzaminacyjnych dla 
zawodów lakiernik samochodowy i elektromechanik. Wyniki i oceny ZRP  przekazuje  
systematycznie izbom.  Ponadto:  

• wykorzystując dane uzyskane  z izb dokonano aktualizacji  wykazu komisji 
egzaminacyjnych powołanych w zawodach rzemieślniczych. Informację umieszczono 
na stronie www.zrp.pl, 

• na potrzeby izb rzemieślniczych przygotowano i przekazano  do wykorzystania 
procedurę wystawiania duplikatów świadectw czeladniczych i dyplomów 
mistrzowskich, 

• na podstawie wniosku zgłoszonego przez izbę  rozszerzono system egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich na nowy zawód – Zarząd ZRP podjął Uchwałę 
zatwierdzającą standardy w zawodzie metaloplastyk. 

 
3.4. Legalizacja świadectw i dyplomów 
Związek Rzemiosła dokonuje legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów 
przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą  - w  2011 r. zalegalizowano 1520 
dokumentów, natomiast w roku 2012 (stan na dzień 9.V.2012) dokonano legalizacji  766 
świadectw i dyplomów rzemieślniczych. 
 
3.5. System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
W związku z propozycją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związek prowadzi 
prace nad  włączeniem organizacji rzemiosła w System Wymiany Informacji na Rynku 
Wewnętrznym (IMI Internal Market Information System). Inicjatywa ta wpisuje się w zadania 
dotyczące obszaru potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle (zarówno w 
odniesieniu do ZRP, jak i izb rzemieślniczych). Włączenie do systemu IMI umożliwi 
bezpośredni kontakt z upoważnionymi instytucjami do wypowiadania się na temat 
kwalifikacji zawodowych (bez pośrednictwa MNiSW). Dostęp do takich informacji będzie 
ułatwiony także dla ZRP i izb rzemieślniczych. Stworzona zostanie możliwość kierowania 
pytań w skomplikowanych przypadkach bezpośrednio do odpowiednich instytucji krajów UE.  
Zrzeszone izby są na bieżąco włączane w działanie systemu. 
 
3.6. Fundusz Oświatowy  
Fundusz Oświatowy powstał na podstawie Uchwały Nr 6 Zarządu Związku Rzemiosła 
Polskiego z dnia 27.V.2009 r. , jako celowy Fundusz przeznaczony na finansowanie 
przedsięwzięć służących realizacji oświatowej działalności statutowej organizacji rzemiosła. 
FO tworzony jest z wpłat dokonywanych przez zrzeszone w ZRP izby rzemieślnicze. 
Naliczanie Funduszu odbywa się na podstawie wyników działalności egzaminacyjnej izb (10 
zł. od pozytywnego egzaminu). ZRP zgodnie z Uchwałą przesyła izbom  informacje na temat: 
naliczeń i wpłat na Fundusz, wydatków sfinansowanych z tych środków.  W okresie 
sprawozdawczym takie zestawiania przekazano izbom dwukrotnie:  w XI.2011 r. i IV.2012r.  
Sprawozdanie dotyczące FO zaakceptowało Prezydium i Zarząd ZRP (III.2012 r.). Ponadto  
zestawienie zawierające zaległości w opłatach na FO przekazano Komisji Rewizyjnej ZRP. 
W IV.2012r. rozpoczął prace zespół ekspertów składający się z przedstawicieli izb 
rzemieślniczych, którego zadaniem jest przygotowywanie materiałów do działalności 
egzaminacyjnej, które będą finansowane ze środków Funduszu Oświatowego.   
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 3.7. Udział w projektowaniu Polskich Ram Kwalifikacji 
Na zaproszenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) Związek Rzemiosła włączył się w 
działania związane z przygotowaniem Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), w tym zakresie:  

• w XI.2011 r. uczestniczono w konferencji IBE nt tworzenia Polskich Ram 
Kwalifikacyjnych. Rozpoczęła się kolejna faza konsultacji społecznych (I połowa 
2012r.). Dyskusja wkracza na szczegółowy poziom obejmując m.in. zestawienie 
katalogu otwartych pytań z zakresu działań jednostki akredytującej dla kwalifikacji 
(struktura, zakres kompetencji) oraz sposobów przyszłego ich finansowania zgłaszania 
i aktualizacji, 

• w II.2012 r. uczestniczono w kolejnej odsłonie debaty społecznej dot. tworzenia 
Krajowych Ram Kwalifikacji w temacie II, tj. przypisywanie kwalifikacji do 
poziomów kwalifikacji w PRK. Rozważano wstępnie takie tematy, jak: zawartość 
opisu standardu kwalifikacji, zasady tworzenia i finansowania krajowej instytucji 
zajmującej się wpisem do rejestru kwalifikacji, jak również kwestię odpłatności za 
wprowadzanie nowych kwalifikacji,  

• uczestniczono (przedstawiciele ZRP i izb) w cyklu trwających spotkań 
konsultacyjnych IBE, 

• udział (V.2012) w seminarium z udziałem ekspertów zagranicznych poświęconemu 
polskiemu raportowi referencyjnemu.  

 
4.  Fundusz Pracy – instrumenty ekonomiczne  dla pracodawców 

szkolących uczniów  
 
W związku z niekorzystnym planem finansowym FP na 2011 r. - w okresie sprawozdawczym 
Związek Rzemiosła Polskiego  przy wsparciu licznych organizacji rzemiosła  podjął m.in. 
działania: 
• w VI.2011 r. kontynuowano rozmowy z Panią Czesławą Ostrowską - podsekretarz stanu 

w MPiPS na temat   zwiększenia FP o kwotę  80 mln zł, przeznaczoną  na refundacje 
umów zawartych oraz wniosków  złożonych w 2011 r.   

• wykonując wniosek Kongresu -  ZRP  przygotował wystąpienie  do Prezesa Rady 
Ministrów ws. odblokowania kwoty  brakujących  na refundacje środków FP, 

• w wystąpieniu do resortu pracy, ZRP krytycznie odniósł się  do kontrowersyjnego 
pomysłu  ustalania krajowej listy zawodów do refundacji   oraz umieszczania w treści 
umów o refundacje klauzuli o możliwości zmniejszenia intensywności refundacji. 
Negatywnie odniesiono się do kwestii zróżnicowania warunków zatrudniania 
młodocianych ze względu na listę zawodów deficytowych. 

• w piśmie do ministra Olgierda Dziekońskiego (Kancelaria Prezydenta RP przedstawiono 
istniejące wciąż obawy, co do stabilności i przewidywalności systemu refundacji i co do 
sposobu zarządzania Funduszem Pracy.  

• w grudniu 2011 r. przekazano do izb rzemieślniczych informacje o pozostających 
niewykorzystanych środkach z FP, przeznaczonych w roku 2011 na refundacje 
wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek od tych wynagrodzeń opłacanych 
przez pracodawcę, 

• w styczniu 2012 r. przygotowano materiał informacyjny w sprawie sytuacji FP i 
wydatków przeznaczanych z tego źródła na finansowanie kosztów refundacji 
wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym.  

• w lutym 2012 r. opracowano i przesłano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo 
interwencyjne w sprawie stosowanych przez OHP nie zgodnych z prawem, zapisów 
dotyczących możliwości zmniejszania kwot refundacyjnych w umowach zawieranych z 
pracodawcami i  aneksowania już zawartych umów, 

• w okresie sprawozdawczym przedstawiciele ZRP uczestniczyli w pięciu spotkaniach 
dotyczącej w/w tematyki w resorcie pracy. 
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W efekcie działań ZRP i organizacji rzemiosła w planie finansowym FP na rok 2012 r. 
przewidziano kwotę środków zabezpieczająca płynność w refundacjach.  
 
5.  Kontakty z izbami rzemieślniczymi 
 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano jedno ogólnopolskie szkolenie oświatowe pt. 
„Szkolenie oświatowe - warsztaty na temat zmian w systemie edukacji - Europass w 
rzemiośle” (Brok n/Bugiem, styczeń 2012). W szkoleniu udział wzięli: Prezes ZRP, 
przedstawiciele MEN i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
oraz ponad pięćdziesięciu przedstawicieli izb oraz dyrektorów rzemieślniczych szkół 
zawodowych, których organami prowadzącymi są izby lub cechy. 
Główne cele szkolenia były następujące: 
• Przedstawienie informacji na temat zmian systemowych związanych z kształceniem 

zawodowym z koncentracją na takie kwestie jak: szkolne plany nauczania, podstawy 
programowe, ramowe plany nauczania. 

• Dyskusja na temat działań niezbędnych do podjęcia przez środowisko rzemiosła - w 
kontekście dokonywanych zmian  i sytuacji demograficznej. 

• Wspólne wypracowanie z przedstawicielami izb rzemieślniczych założeń do współpracy z 
Krajowym Centrum Europass i procedury wystawiania Suplementów Europass do 
świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich 

 Przedstawiciele ZRP uczestniczyli w spotkaniach związanych z problematyką kształcenia 
zawodowego w rzemiośle oraz zmianami systemowymi  w edukacji, zorganizowanych przez 
Izby Rzemieślnicze w: Szczecinie, Tarnowie (z udziałem przedstawiciela MEN), , Olsztynie, 
Gdańsku, Lublinie (z udziałem przedstawicielki MEN), Cechu Rzemiosł Różnych i 
Przedsiębiorczości w Pułtusku, Białymstoku, Warszawie (IR Mazowiecka). Ponadto 
uczestniczono w spotkaniu organizowanym przez WIR w  Poznaniu, gdzie rozważano 
możliwości wdrażania jednolitego informatycznego systemu wymiany informacji oświatowej 
(zapoznano się m.in. z ofertą firmy NetCRM, która wdraża system „Merlin”). 
 

6. Krajowa Sieć Tematyczna PO KL 
 
Związek Rzemiosła uczestniczy w działaniach związanych z funkcjonowaniem Krajowej 
Sieci Tematycznej Edukacja i Szkolnictwo Wyższe. W roku sprawozdawczym odbyły się 
cztery posiedzenia Sieci, na których przystępowano do głosowania nad rekomendacją KST w 
zakresie strategii wdrażania zgłaszanych projektów.  
 

 7.   Działania  ZRP  związane  z Programem 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 ZRP i izby 
rzemieślnicze są strategicznymi partnerami. W roku sprawozdawczym współpraca z FRSE 
polegała na ustaleniach strategii działań prowadzących do wdrożenia Suplementów Europass 
do dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych. Współpraca koncentrowała się na: 

• konsultacjach przeprowadzanych przez ZRP z FRSE i resortem edukacji. W wyniku 
spotkań  ustalono wstępne  wzory suplementów,  

• zorganizowaniu podziału zadań: wsparcie techniczne i organizacyjne udzielił FRSE, 
ale  podstawowy wkład do Suplementów powstał po stronie ZRP, 

• uczestnictwie w spotkaniu Koordynatorów Wojewódzkich i osób pełniących rolę 
Punktów Kontaktowych programu LLP. Spotkanie zorganizowała Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, a dotyczyło posumowania prac i projektów wykonanych w ramach 
programów LLP, Leonardo da Vinci, Erasmus. Przedstawiono nowości w 
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dokumentach Europass oraz zaproponowano plan działań i terminy składania 
wniosków na projekty w roku 2012.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELA  I 
 UCZNIOWIE - ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W CELU PRZYGOTOWANIA  ZAWODOWEGO 
 ZAŁADACH RZEMIESLNICZYCH  

 
Liczba młodocianych Dokształcanie teoretyczne młodocianych 

Liczba zakładów szkolących 
Nauka zawodu Przyuczenie Razem Forma szkolna Forma pozaszkolna 

 

26.078 84.384 
 

          2.453 
 

86.837 79.239 4.718  

 w tym:  
kobiety 

 
34.26 % 

w tym:  
kobiety 17.9 8% 

w tym:  
kobiety 

 
34,03 % 

 

w tym: 

mężczyźni 

 
65.74 % 

w tym: 

mężczyźni 

 
82,02 % 
 

w tym:  

mężczyźni 

 
65.97 % 

  
         DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 

Liczba kursów Liczba szkoleń Liczba uczestników 

 kursów  szkoleń 

909 574  
10.119 

 
10.446 

 

 
 

 

Opracowano na podstawie  danych izb rzemieślniczych za okres styczeń – grudzień 2011 r. 
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   TABELA   I 
UCZNIOWIE  - liczba pracowników młodocianych zatrudnionych  

w zakładach rzemieślniczych w celu nauki zawodu 
Liczba uczniów 

L.p. 

Izba 

Rzemieślnicz

a 

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

2011 r. 

1.  Białystok 2 753 2500 2494 2720 2851 2747 2561 2182 

2.  Bielsko-Biała 2 547 2529 2682 2731 2841 2829 2814 2735 

3.  Bydgoszcz 6 513 6299 6018 6704 6325 6642 5727 5327 

4.  Częstochowa 2 020 1868 1786 1494 1601 1611 1571 1441 

5.  Gdańsk 5 656 5411 4953 5423 5481 5889 5798 5124 

6.  Gorzów Wlkp. 1 438 1337 1149 1205 1190 1197 1169 1150 

7.  Kalisz 3 560 2968 3415 3749 3912 3801 3887 3637 

8.  Katowice 8 547 7850 7.520 7885 7732 7453 7146 6027 

9.  Kielce 2 617 2635 2518 2643 2845 2946 2693 2116 

10.  Kraków 4 465 4255 3753 4262 4362 4478 4257 4019 

11.  Lublin 2 182 2114 2016 2031 1902 1961 2190 2027 

12.  Łódź 5 862 5251 4992 4766 4865 4890 4698 4518 

13.  Nowy Sącz 1 329 1436 1433 1554 1696 1838 1833 1763 

14.  Olsztyn 4 053 3751 3271 3782 4089 3700 3362 3098 

15.  Opole 3 690 3427 3450 3450 3456 3827 3567 3595 

16.  Poznań 12 808 12157 12372 12474 13776 14063 13825 12924 

17.  Radom 1 836 1654 1519 1624 1635 1687 1660 1574 

18.  Rzeszów 2 474 2551 2349 2818 3423 3533 3385 2902 

19.  Słupsk 2 649 2583 2544 2604 2613 2543 2566 2582 

20.  Szczecin 1 470 1459 1234 1028 1232 1247 1390 1352 

21.  Świdnica 717 619 538 604 623 653 640 597 

22.  Tarnów 1 620 1299 1301 1433 1623 1809 1773 1780 

23.  Mazowiecka I.Rz. 1 819 1686 1973 1580 1458 1307 1286 1124 

24.  
I.Rz. Mazowsza, 
Kurpi i Podlasia 

4 237 3945 3563 3635 3829 3979 3838 3665 

25.  Wrocław 5 036 5001 4711 4713 4902 5064 5022 4487 

26.  Zielona Góra 1 171 1195 1203 1208 1535 1277 1319 1317 

27.  KRIO Warszawa - - - - - - - - 

28. 
Lubelska I.Rz. 

w Lublinie 
256 224 232 280 245 246 240 246 

29. Izba Rybnik - - 123 144 202 258 248 903 

30. Izba Zach.Szczecin - - - 385 408 339 204 172 

31.  
Izba Bioenergoterapeutów 

i Radiestetów - - - - - - - - 

 
 

Razem 93.325 88.005 85.112 88.929 92.652 93.814 90.669 84.384 

 
Opracowano na podstawie  danych izb rzemieślniczych za okres styczeń – grudzień 2011 r. 
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TABELA II 
 

Opracowano na podstawie  danych izb rzemieślniczych  za okres styczeń – grudzień 2011 r. 

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – Warszawa. marzec 2012 r. 

Rzemieślnicze zakłady szkolące  uczniów -zatrudniające młodocianych pracowników  
w celu przygotowania zawodowego  w latach 2004 -2011 r. 

 

Liczba zakładów szkolących  

L.p. Izba 

Rzemieślnicza 
2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009r. 2010 r. 

 
2011 r. 

1.  Białystok 768 648 688 711 759 777 749 702 

2.  Bielsko-Biała 901 840 849 891 914 890 944 933 

3.  Bydgoszcz 2 336 2037 1594 1666 1601 1639 1599 1612 

4.  Częstochowa 567 554 547 456 453 503 469 467 

5.  Gdańsk 1 535 1422 1413 1431 1408 1458 1473 1461 

6.  Gorzów Wlkp. 365 366 304 295 301 336 299 295 

7.  Kalisz 893 857 854 911 986 999 1094 1053 

8.  Katowice 2 451 2303 2.025 2199 2292 2416 2300 2011 

9.  Kielce 663 698 723 729 732 735 764 613 

10.  Kraków 1 411 1341 1239 1313 1755 1683 1613 1631 

11.  Lublin 651 593 604 578 580 609 639 607 

12.  Łódź 1 665 1623 1409 1428 1433 1428 1366 1375 

13.  Nowy Sącz 463 423 413 513 463 486 510 525 

14.  Olsztyn 787 732 700 672 777 704 732 622 

15.  Opole 1 052 969 1019 1019 1026 1094 1105 1068 

16.  Poznań 3 948 3950 3.921 3804 4303 4343 4426 4334 

17.  Radom 479 571 416 400 442 439 433 409 

18.  Rzeszów 602 636 504 634 696 749 800 765 

19.  Słupsk 700 676 667 672 668 725 752 674 

20.  Szczecin 670 670 312 250 250 355 346 378 

21.  Świdnica 233 204 185 170 193 202 185 212 

22.  Tarnów 408 348 341 341 368 456 353 383 

23.  Mazowiecka I.Rz. 790 576 497 521 548 509 434 418 

24.  
I.Rz. Mazowsza, 
Kurpi i Podlasia 

1 181 1126 1087 1106 1157 1177 1169 1182 

25.  Wrocław 1 327 1314 1307 1398 1447 1452 1442 1325 

26.  Zielona Góra 296 324 311 308 446 328 329 329 

27.  KRIO Warszawa - - - - - - - - 

28. 
Lubelska I.Rz. 

w Lublinie 
208 187 193 187 124 119 141 143 

29. Izba Rybnik - - 51 60 65 81 101 484 

30. 
Izba 

Zach.Szczecin 
- - - 152 161 155 95 67 

31. Izba Bio. I Rad. - - - - - - - - 

 Razem 27.350 25.988 24.173 24.815 26.348 26.847 26.662 26.078 



TABELA   III  
 
EGZAMINY W RZEMIOŚLE – CZELADNICZE, MISTRZOWSKIE, SPRAWDZAJĄCE  

 

Czeladnicze 

Stawki opłat za egzaminy 
 

Absolwenci nauki zawodu Kandydaci z wolnego naboru 
Mistrzowskie Sprawdzające 

Czeladnicze Mistrzowskie Sprawdzające 

Pozytywnie Negatywnie 

Pozytywnie 

Negatywnie Pozytywnie Negatywnie Pozytywnie Negatywnie 

26.958 2.908 4.221 164 3.790 358 1.289 8 

Razem:  29.866 Razem:  4.385 Razem: 4.148 Razem:  1.297 

w tym: 
kobiety 28,61% 

w tym: 
kobiety 38,72% 

w tym: 
kobiety 28,76% 

w tym: 
kobiety 17,97% 

290-690 600-1240 120-453 

 

w tym: 
mężczyźni 

71,39% w tym: 
mężczyźni 

61,28% w tym: 
mężczyźni 

71,24% w tym: 
mężczyźni 

82,03% 

 

 
 

KOMISJE EGZAMINACYJNE IZB RZEMIESLNICZYCH 
 

Wykształcenie członków komisji egzaminacyjnych 
Liczba komisji czeladniczych Liczba komisji mistrzowskich Liczba członków komisji 

Wyższe Zasadnicze i ponadzasadnicze 

1.159 1.116 8.120 2.075 6.045 
w tym: 
kobiety 

17,63% 

w tym: 
mężczyźni 

82,37% 

  
 

Opracowano na podstawie  danych izb rzemieślniczych za okres styczeń – grudzień 2011 r. 

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – Warszawa. marzec 2012 r. 
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TABELA   III  
 
 

EGZAMINY - liczba osób, które przystąpiły do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich  
przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczy w latach 2005 – 2011 

 

Ilość 
egzaminów  w 

2005 r. 

Ilość  
egzaminów 
w 2006 r. 

Ilość 
egzaminów w 

2007 r. 

Ilość 
egzaminów w 

2008 r. 

Ilość 
egzaminów w 

2009 r. 

Ilość  
egzaminów w 

2010 r. 

Ilość  
egzaminów w 

2011 r. 
Lp. 

 
Izba 

Rzemieślnicza 
cz m cz m cz m cz m cz m cz m cz m 

1. 
Białystok 790 120 786 102 1.037 101 814 116 878 84 1.009 188 

954 82 

2. Bielsko- Biała 1.071 55 940 64 1.025 52 1.028 65 1.118 35 1.178 33 1187 124 

3. Bydgoszcz 2.265 45 2226 67 2.051 145 1.773 118 1.914 115 1.937 131 2125 188 

4. Częstochowa 612 23 567 62 504 45 551 56 462 46 503 33 561 125 

5. Gdańsk 1.539 92 1656 61 1.585 89 1.350 122 1.490 108 1.713 81 1777 83 

6. Gorzów Wlkp. 487 49 453 38 362 70 374 52 458 37 385 17 379 18 

7. Kalisz 1.471 103 1286 136 1.240 134 1.171 112 1.355 110 1.377 78 1366 63 

8. Katowice 2.846 406 2.885 395 2.658 330 2.466 304 2.576 380 2.667 280 2259 286 

9. Kielce 1.199 293 1.185 246 961 288 991 154 1.096 195 1.038 323 1034 255 

10. Kraków 1.373 112 1.322 91 1.212 130 1.080 57 1.246 84 1.200 52 1333 254 

11. Lublin 968 218 803 146 752 119 704 90 867 126 1.083 115 918 38 

12. Łódź 1.540 82 1548 86 1.349 110 1.274 115 1.330 140 1.535 105 1514 100 

13. Nowy Sącz 1.102 109 827 116 714 137 726 124 771 139 850 141 1074 402 

14. Olsztyn 1.025 68 1.042 63 918 60 811 73 1.008 51 1.181 55 1081 86 

15. Opole 1.183 96 1.177 66 1.248 102 1.228 106 1.476 101 1.409 67 1493 98 

16. Poznań 4.492 168 4.499 173 4.042 299 3.737 227 4.259 232 5.426 199 5015 322 

17. Radom 618 43 626 112 552 76 629 67 572 58 604 162 658 274 
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18. Rzeszów 1.338 166 1.255 138 1.811 213 1.267 173 1.581 193 1.804 166 1790 318 

19. Słupsk 925 71 818 83 732 86 692 57 789 76 883 61 882 56 

20. Szczecin 1.013 87 686 192 688 212 481 94 890 100 969 150 779 47 

21. Świdnica 216 20 196 19 166 36 195 27 190 33 210 14 237 28 

22. Tarnów 719 77 697 63 597 89 454 76 688 74 678 96 632 125 

23. 
Mazowiecka I. 
Rz. 

212 43 193 22 261 62 211 40 223 34 294 73 
239 48 

24. 

I. Rz.  
Mazowsza, 
Kurpi  
i Podlasia 

1.195 226 1.190 281 1.305 296 1.063 279 1.139 189 1.339 184 

 
 
1397 

 
 

155 

25. Wrocław 1.591 112 1668 141 1.485 133 1.361 151 1.532 154 1.836 113 1742 209 

26. Zielona Góra 466 54 411 55 319 59 388 26 387 29 446 49 446 25 

27. KRIO Warszawa - - - - 1 2 6 8 6 3 4 2 3 3 

28. 
Lubelska I. Rz.  
w Lublinie 

554 142 522 25 592 53 759 137 656 107 628 121 
 

656 
125 

29. Izba Rybnik - - 54 5 92 20 104 22 142 27 156 19 418 39 

30. 
Izba Zach. 
Szczecin 

- - - - 84 6 197 48 279 42 332 80 
 

95 
172 

31. Izba Bio. i Rad. - - - - - - - - - - - - 
 

16 
 
- 

 

 
 
 

Suma 
 
 
 

32.810 3080 31.518 3.051 30.343 3.554 27.885 3.096 31.378 3.102 34.674 3.188 

 
 
 

34.260 

 
 
 

4.148 

 
Opracowano na podstawie  danych izb rzemieślniczych za okres styczeń – grudzień 2011 r. 
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VIII. PROBLEMATYKA SPRAW SPOŁECZNYCH 
 

1. Rynek 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 
oraz Instytut Spraw Publicznych poświęconych rozwojowi zasobów i miejsc pracy, 
elastycznym formom zatrudnienia i flexicurity. Do działań w tym zakresie zaliczyć należy: 
1.1 Kontynuację działań na rzecz zapewnienia odpowiednich środków z Funduszu Pracy 

na refundację pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym   
Uczestniczono w posiedzeniach Zespołu TK. ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w 
czasie których omawiano problem dysponowania i wydatkowania środków FP 
(niedostateczny wpływ partnerów społecznych na kształtowania planu finansowego). 

1.2 Uczestnictwo w dyskusjach i konsultacjach na temat podniesienia stanu zatrudnienia 
osób młodych (na zaproszenie resortu pracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 
Fundacji im. Eberhardta). Na bazie kontaktów międzynarodowych przygotowano i 
przekazano propozycje ZRP (wystosowano trzy stanowiska w okresie XII.2011-IV.2012), 
także w odniesieniu do dokumentu „Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w 
ramach PO KL. Przygotowano opinię  do Komunikatu KE Inicjatywa: Szanse dla 
młodzieży, w którym potwierdzono m.in. wagę kształcenia osób młodych w miejscu 
pracy (opinie wystosowano do UEAPME – na potrzeby spotkania z Przewodniczącym KE 
J.M. Barosso oraz do resortu pracy). W kontekście kształcenia osób dorosłych i 
ustawicznego odniesiono się do sprawozdań resortu pracy w zakresie realizacji „Planu 
działania z Belem” (II.2012) oraz działań podjętych przez Polskę celem wprowadzenia w 
życie postanowień Europejskiej Karty Społecznej (IV 2012) wskazując m.in. na 
niedostateczne upowszechnianie przygotowania zawodowego osób dorosłych, 

1.3 Udział w dyskusjach nad zatrudnianiem osób starszych. Problem pojawił się z 
większym natężeniem wraz z ogłoszeniem rządowej propozycji wydłużenia wieku 
emerytalnego mężczyzn i kobiet do 67 lat. W danym okresie monitorowano sytuację w 
Polsce i Europie (uczestniczono w międzynarodowych konferencjach organizowanych w 
ramach polskiej prezydencji przez resort pracy i IPiSS) w drugiej połowie 2011, jak 
również w sejmowej „Debacie 67” (III.2012) podkreślając szczególną sytuację 
rzemieślników – osób, które będąc właścicielami zakładów prowadzą działalność z 
udziałem kwalifikowanej pracy własnej. Ponadto uczestniczono w trzech konferencjach w 
Kancelarii Prezydenta RP. 

1.4 Monitoring (na bieżąco) zjawisk związanych z regulacjami dot. wykonywania 
zawodów – zarówno na poziomie UE (kolejne nie wnoszące przełomu konsultacje 
dyrektywy KE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych z poziomu UEAPME), jak i 
krajowym (proces zapoczątkowany przez ministra J.Gowina). ZRP podkreśla konieczność 
posiadania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, co najmniej w zawodach, których 
wykonywanie wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością za zdrowie i życie ludzkie.  

 

2.  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 oraz priorytety strony rządowej Związek Rzemiosła 
angażował się w liczne działania m.in.: 
2.1 Uczestniczono w spotkaniach poświęconych prawu pracy w kryzysie (konferencje, 

seminaria, posiedzenia Zespołu TK. Prawa pracy i układów zbiorowych). W październiku 
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2011 uczestniczono w międzynarodowej konferencji w Lyonie poświęconej wpływowi 
kryzysu na zatrudnienie i zmiany w prawie pracy.  

2.2 Kontynuowano konsultacje w zakresie urlopów macierzyńskich i ojcowskich. 
Zaopiniowano m.in. propozycję zmian (IX-X.2011) w zakresie optymalnego wdrażania 
zasady nieprzenoszenia części urlopu rodzicielskiego do prawa polskiego (w kontekście 
porozumienia europejskich partnerów społecznych oraz dyrektywy Rady 2010/18/UE),  

2.3 uczestniczono w posiedzeniach Zespołu negocjacyjnego partnerów społecznych ds. 
wdrożenia Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego Nękania i Przemocy w 
Miejscu Pracy (4 spotkania) oraz Zespołu do spraw porozumienia na rzecz włączających 
rynków pracy. Na temat wdrożenia porozumienia ramowego dot. inkluzywnych rynków 
pracy dyskutowano również na międzynarodowej konferencji organizowanej przez NSZZ 
„Solidarność” (IV.2012). 

2.4 uczestniczono w pracach Zespołu TK ds. Prawa pracy i układów zbiorowych (5 
posiedzeń). Głównym tematem posiedzeń była ocena funkcjonowania ustawy 
antykryzysowej i przedstawienie propozycji zmian w Kodeksie Pracy (zwłaszcza w 
zakresie czasu pracy).  

 
3.  Ochrona pracy 
 
 Działania Związku Rzemiosła dotyczą  istotnych kwestii, związanych z ochroną 
warunków zatrudnienia, a zwłaszcza młodocianych pracowników (którym poświęcony jest 
dział IX Kp). Prowadzona jest kompleksowa polityka, zarówno wobec organizacji rzemiosła, 
jak i wobec otoczenia zewnętrznego. Jednym z przejawów tej polityki jest budowa sieci 
partnerstw z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój warunków pracy w Polsce. 
Do najważniejszych partnerów ZRP w tym obszarze zalicza się: Główną Inspekcję Pracy 
(formalne potwierdzenie w odnawianym co kilka lat porozumieniu), Centralny Instytut 
Ochrony Pracy PIB i Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP.  
3.1 Główna Inspekcja Pracy 
Współpraca z GIP jest realizowana na bieżąco, na podstawie ustalanego na początku roku 
planu prac. Współdziałanie obejmuje m.in. organizację corocznego Konkursu wiedzy BHP 
dla pracowników młodocianych (etap regionalny i ogólnopolski), promocję w środowisku 
rzemieślniczym akcji „Zdobądź Dyplom PIP”, „Pracodawca-Organizator pracy bezpiecznej” 
oraz „Poznaj swoje prawa w pracy”. Finał XII edycji Konkursu odbył się 15.V.2012, a w 
uroczystości wzięli udział przedstawiciele resortu edukacji i Rady Ochrony Pracy (w 
ubiegłym roku partnerem był także CIOP PIB). Uczestniczono w kilku konferencjach i 
debatach organizowanych przez GIP.  
3.2 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.  Podobnie, jak w latach ubiegłych uczestniczono w seminariach 
związanych z odbiorem projektów badawczych rozwojowych oraz zadań z zakresu służb 
państwowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
i warunków pracy” (XI-XII. 2011).  
3.3 Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP 
Sukcesywnie współpracowano z Radą Ochrony Pracy w zakresie promocji bezpiecznych 
postaw na stanowiskach pracy (uczestniczono w uroczystej sesji ROP). Do izb 
rzemieślniczych przekazywano stanowiska i materiały do wykorzystania, m.in. ws. 
wieloletniego programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.   
3.4  Współpraca z instytutami naukowymi  
W poszukiwaniu sojuszników w procesie budowania pozytywnego wizerunku rzemiosła, jako 
miejsca zatrudnienia i kształcenia zawodowego rozwijana jest współpraca z instytutami 
naukowymi. Głównym partnerem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Przedstawiciele 
ZRP biorą udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Instytut (dotyczących 
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m.in: rozwoju zasobów i miejsc pracy oraz elastycznych form zatrudnienia).  Przedstawiciel 
ZRP uczestniczy jako reprezentant pracodawców w pracach prowadzonych przez IPiSS w 
ramach projektu „Unowocześnianie metod kształcenia zawodowego w celu zatrudniania i 
zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół zawodowych”.  
Ponadto ZRP współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych (głównie w obszarze 
Krajowych Ram Kwalifikacji), Instytutem Spraw Publicznych (zagadnienia kryzysu i czasu 
pracy) oraz okazjonalnie z Instytutem Badań Strukturalnych (głównie w obszarze 
zabezpieczeń społecznych i emerytur). 
 
4.  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) 
 
Związek Rzemiosła uczestniczył w spotkaniu zainicjowanym ze strony przedstawicieli Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło możliwości 
zacieśnienia współpracy szkolenia i zatrudniania osób niepełnosprawnych przez ZRP, a także 
pomocy BON w przygotowaniu zmian legislacyjnych w KP, ustawie i rozporządzeniach  
oświatowych. ZRP opiniował w okresie sprawozdawczym ok. 10 aktów prawnych dot. osób 
niepełnosprawnych. 
 
5. Ubezpieczenia społeczne  
 

W okresie sprawozdawczym ZRP aktywnie uczestniczył w pracach związanych ze 
zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. W tym czasie Związek odniósł się do ponad 
stu projektów aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia, wytyczne), w tym kilku aktów prawa 
międzynarodowego (dyrektywy, porozumienia, konwencje). W tym obszarze ZRP 
przygotował ponad czterdzieści pism z odpowiedzią. Ponadto przygotowywano materiały w 
formie konspektów dot. ochrony danych osobowych, „białej księgi”, reformy emerytalnej, 
otwartych funduszy emerytalnych, pism interwencyjnych w sprawach dot. interpretacji 
zapisów prawnych.  Należy zaznaczyć, że w zakresie społecznym znajdowała się również 
tematyka ubezpieczeń zdrowotnych, w tym świadczenia na rzecz pacjentów.   
Przedstawiciele ZRP, jako członkowie oraz eksperci biorą udział w konsultacjach 
społecznych prowadzonych na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych obradował dwadzieścia razy. Trzykrotnie 
obradował  także podzespół ds. emerytur pomostowych.  
Głównymi tematami obrad były: 

• zmiany w OFE,  
• ujednolicenie założeń makroekonomicznych stosowanych w pracach nad zmianami w 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz w dalszej kolejności nad projektem ustawy o 
zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 
społecznych,  

• projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, 
• minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 roku oraz zwiększenia wysokości 

wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS, 
• rekomendacje Podzespołu w zakresie problematyki dotyczącej ustawy o emeryturach 

pomostowych, 
• projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw – w sprawie podniesienia wieku 
emerytalnego. 
 
Na forum podzespołu ds. emerytur pomostowych dyskutowano na temat 

funkcjonowania przepisów regulujących ten problem (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
emeryturach pomostowych). Przedstawiono Zespołowi TK ds. ubezpieczeń społecznych 
rekomendacje, wypracowane w ramach podzespołu, stanowiące syntetyczny materiał 
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zawierający punkt widzenia partnerów społecznych na kwestie związane z dotychczasowym 
funkcjonowaniem ustawy o emeryturach pomostowych.   
Przedstawiciele Związku Rzemiosła  uczestniczyli w posiedzeniach komisji stałych Sejmu i 
Senatu tj: 
• Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której przedmiotem obrad były projekty 

związane z systemem ubezpieczeń społecznych, systemem emerytalnym, emerytalno-
rentowym świadczeń socjalnych, funkcjonowaniem otwartych funduszy emerytalnych, 
funkcjonowania ZUS, NFZ, 

• Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. 
 

IX. PROBLEMATYKA FUNDUSZY UNIJNYCH 
 
Głównym celem działania zespołu jest monitorowanie prawa krajowego i wspólnotowego 
odnoszącego się do zagadnień związanych z funduszami unijnymi, w tym udział                        
w konsultacjach i opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących zasady 
funkcjonowania funduszy unijnych, realizacja projektów finansowanych z funduszy 
europejskich oraz stała współpraca z przedstawicielami izb rzemieślniczych, którzy zajmują 
się tematyką funduszy UE.  
 
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 . W okresie sprawozdawczym członkowie grupy 
z izb rzemieślniczych przekazali szereg cennych uwag i kwestii przede wszystkim dot. 
funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwagi te były poruszane przez 
przedstawiciela ZRP podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego w/w programu. 
 

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 odbyło się pięć posiedzeń 
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 oraz  
przygotowania stanowisk partnerów społecznych do dokumentów rządowych dot. 
wdrażania funduszy unijnych w Polsce.  

 
2) Komitet Monitoruj ący Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”  W okresie 

sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń 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, dalszego wsparcia dla partnerów społecznych, badań ewaluacyjnych,  
realizacji projektów systemowych wdrażanych przez instytucje państwowe. 
Przedstawiciel ZRP w Komitecie na większości posiedzeń zgłaszał problemy na, jakie 
napotykają organizacje rzemiosła realizujące projekty w ramach tego programu, 
wykorzystując uwagi i postulaty nadsyłane przez izby rzemieślnicze. 

Ponadto przedstawiciele ZRP brali udział w posiedzeniach następujących grup roboczych 
powołanych w ramach tego Komitetu: ds. horyzontalnych , ds. adaptacyjności i transferu 
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wiedzy , ds. równości szans kobiet i mężczyzn , ds. dobrego rządzenia, ds. ewaluacji oraz 
ds. młodzieży (nowa grupa powołana w marcu 2012). 

 
3) Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                       

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komitetu. Najważniejsze 
omawiane zagadnienia dotyczyły aktualnego stanu wdrażania programu, oraz  
realokacji środków w ramach poszczególnych działań programu. 
 

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, procesu przeglądu śródokresowego oraz aktualnego 
stanu procesu negocjacji projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-
2020, linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. 

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. aktualnego stanu wdrażania 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

 
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 wstępne założenia przyszłych programów 
pomocowych UE w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. 

 
7) Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego   W obecnej kadencji Komitetu 

stronę pracodawców polskich reprezentuje przedstawiciel Związku Rzemiosła 
Polskiego. Odbyły się trzy posiedzenia Komitetu  Najważniejsze omówione kwestie: 
wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych, przegląd 
budżetu UE, wsparcie na rzecz tzw. biznesu społecznego , opinia ws. pakietu 
rozporządzeń Komisji Europejskiej dot. nowej polityki spójności na lata 2014-2020 
oraz intensyfikacja wsparcia dla osób młodych.  

 
8) 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 nimi                                  
w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji polityk publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszy europejskich w realizacji Narodowej Strategii Spójności.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 regionalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, 
w których uczestniczyli członkowie komitetów monitorujących programy operacyjne na 
szczeblu krajowym i regionalnym, w tym przedstawiciele organizacji rzemiosła.  

 
9) Spotkania robocze z udziałem ekspertów ZRP   Eksperci ZRP i izb rzemieślniczych 

ds. funduszy unijnych brali udział w szeregu spotkań roboczych dotyczących 
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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 1.01.2012, wprowadzenie wkładu własnego do projektów finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kontynuacja wsparcia dla rozwoju dialogu 
społecznego w Polsce.  

 

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

 

1) Projekt „Innowacje – to proste ! ”  
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 
 

Okres realizacji:01.06.2011 – 31.05.2013 

Projekt realizowany jest we współpracy Związku Rzemiosła Polskiego  i BDKMGrupy 
Doradczej Sp. z o.o. 

Cel główny: 
Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw oraz organizacji pracodawców w 
zakresie stosowania innowacji poprzez zbadanie ich stanu, informację i promocję szkolenia.  

 

2) Projekt: „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 
 

Okres realizacji: 01.12.2010 – 31.05.2012 

Cel główny: 

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 520 pracodawców (właścicieli) i pracowników kadry 
zarządzającej i menadżerskiej reprezentujących sektor MŚP poprzez podniesienie poziomu 
wiedzy, kwalifikacji i świadomości w obszarze public relations (PR) i komunikacji. 

31 maja 2012 r. zakończono realizację projektu. Wszystkie wskaźniki w projekcie zawarte we 
wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane. 

3) Projekt: „Bran że w dialogu” 
 
Projekt złożony w ramach konkursu otwartego nr DWF 5.5.2_5_2010  ogłoszonego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS,  w ramach PO 
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Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytet V Dobre Rządzenie,  Działanie 5.5 Rozwój Dialogu 
Społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie Uczestników Dialogu Społecznego 

Okres realizacji:  1.09.2011 r.  – 28.02. 2013 r. 

Cel główny projektu: 

Włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich pracodawców, w prace 
UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jako 
europejskiego partnera społecznego, ukierunkowane na kwestie branżowe. 
 
4) Projekt „Flexicurity – w d ążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, 

elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia  społecznego na poziomie 
przedsiębiorstw w Polsce” 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 
Projekt pPartner projektu: Izba Rzemieślnicza w Opolu.  
 
Okres realizacji:  16 maj 2011 r. – 15 maj 2012 r.  
Projekt realizowany jest we współpracy Związku Rzemiosła Polskiego  
i Izby Rzemieślniczej w Opolu. 

Cel główny projektu: 
Podniesienie stanu wiedzy i świadomości polskich przedsiębiorstw i ich Pracowników na 
temat idei i praktycznego wdrażania modelu flexicurity oraz jego elementów składowych jako 
kluczowego narzędzia wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw w okresie realizacji projektu.  

 
5)   Projekt „Platforma Flexicurity Mi ŚP kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie 

Flexicurity w obszarze MiŚP” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 
 

Okres realizacji: 01.11.2011-31.10.2014. 

Projekt realizowany jest w współpracy Związku Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślniczej 
oraz MŚP w Szczecinie.  
 

Cel główny: 
Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa 310 pracowników MSP w zakresie utraty pracy oraz 
poprawa sytuacji 60 pracodawców z sektora MSP w zakresie efektywności pozyskiwania 
pracowników i ograniczania zagrożeń spowodowanych ich zwalnianiem poprzez 
opracowanie, przetestowanie i upowszechnianie produktu pod nazwą „Platforma flexicurity 
MSP”. 
 

6) Projekt: „Skuteczni eksperci=efektywny dialog” 
 

Projekt był realizowany przez ZRP w okresie 1 czerwca 2009 r. – 30 maja 2011 r. w ramach 
poddziałania 5.5.2 PO Kapitał Ludzki „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”. 
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Cel ogólny projektu –  wzmocnienie eksperckiego potencjału organizacji członkowskich 
ZRP. W ramach projektu powołano 26 Koordynatorów regionalnych, po jednym 
przedstawicielu z każdej Izby Rzemieślniczej. Projekt pozostaje w stadium rozliczenia 
końcowego. 
 
7) Projekt „ Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 

 
Okres realizacji projektu:  01.04.2012 r. do 31.03.2015 r.   
 
Projekt realizowany w partnerstwie Związku Rzemiosła Polskiego z Mazowiecką Izbą 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości i firmą „KLS Partners”. 
 
Cel projektu:  
Podniesienie kwalifikacji (wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 1200 przedsiębiorców ich 
pracowników,  poprzez uczestniczenie w szkoleniach, doradztwie, konferencjach z zakresu 
zarządzania zmianą gospodarczą, elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań 
w organizacjach pracy, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz CSR.  
 

8) Projekt: „Wdro żenie podejścia „flexicurity” w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Republice Czeskiej w oparciu o współpracę  
z zagranicą”  

 
Jest to propozycja ze strony Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw  Republiki Czeskiej (AMSP)  udziału ZRP w projekcie w charakterze 
partnera. Projekt ma być finansowany z Programu Operacyjnego Republiki Czeskiej „Zasoby 
Ludzkie i Zatrudnienie”. Oprócz ZRP w projekcie przewidywana jest współpraca z 
wybranymi ekspertami zagranicznymi z  Holandii i Danii . 
 
Celem projektu jest wdrożenie idei „flexicurity” w specyficznych uwarunkowaniach 
Republiki Czeskiej na bazie zagranicznych doświadczeń w zakresie rozwiązań aktywnej 
polityki oceny zatrudnienia koncentrując się przede wszystkim na zagrożonej grupie osób w 
wieku powyżej 50 lat, matek z małymi dziećmi (do 15 rok życia) oraz na grupie docelowej 
przedsiębiorców z sektora MŚP. Jednocześnie projekt zakłada przygotowanie rekomendacji 
legislacyjnych dla Republiki Czeskiej oraz UE w odniesieniu do wskazanego problemu.  
 
AMSP oczekuje od ZRP zaangażowania w transfer wiedzy i najlepszych praktyk oraz 
współpracę w zakresie innowacyjnego podejścia oraz metod w omawianym zakresie. 
 

9) Projekt „SME Trainet - Sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i 
poradnictwa na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP”. 

 
We wrześniu 2011 przygotowano tzw. Kompendium Dobrych Praktyk podsumowujące 
rezultaty konferencji, która odbyła się w siedzibie ZRP w maju 2011 r. Kompendium zostało 
rozpowszechnione m.in. wśród cechów i izb rzemieślniczych. Realizacja projektu zakończyła 
się 30.09.2011 r. Złożono sprawozdanie końcowe dla koordynatora projektu z Izby 
Gospodarczej Austrii. 
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XI. PROBLEMATYKA INFORMACJI I PROMOCJI 
 
1.  Promocja ZRP w mediach, współpraca i monitoring mediów 
 

Promowano i upowszechniano działania podejmowane przez Związek Rzemiosła 
Polskiego i jego organizacje terenowe, oraz monitorowano ukazujące się w mediach 
materiały. Do redakcji mediów ogólnopolskich, 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. W 
okresie od maja 2011 do kwietnia 2012 ukazało się łącznie ponad 1800 artykułów 
dotyczących Związku Rzemiosła Polskiego, ogólnej tematyki rzemiosła, sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, spraw gospodarczych istotnych dla rzemieślników, oświaty 
zawodowej oraz realizowanych przez ZRP projektów europejskich.  

Inicjowano i koordynowano wypowiedzi ekspertów ZRP dla telewizji, prasy oraz 
radia. Wywiady i komentarze przedstawicieli ZRP ukazały się w znaczących tytułach prasy 
ogólnopolskiej, prasie branżowej oraz czołowych stacjach radia i telewizji m.in. w 
dziennikach ogólnopolskich (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Dziennik 
Gazeta Prawna); portalach internetowych, stacjach radiowych (Program 1,2 i 3 Polskiego 
Radia, Tok FM). Eksperci ZRP wypowiadali się dla stacji TV w tym m.in.: TVN, Polsat 
News, TVP info, TV Biznes. Kontynuowano współpracę z Dziennikiem Gazeta Prawna, w 
ramach której na łamach gazety w dziale „Tak to widzę” publikowane są felietony Prezesa 
ZRP Jerzego Bartnika. Przygotowano 10 felietonów, w których poruszone zostały 
najważniejsze dla środowiska rzemiosła zagadnienia. 

Dzięki kampaniom promocyjnym realizowanym w ramach projektów unijnych w  
telewizji (łącznie ponad 250 spotów), radio (łącznie 1440 emisji) oraz prasie ogólnopolskiej, 
regionalnej oraz branżowej możliwa była szeroka promocja Związku Rzemiosła w mediach, 
wspierając budowę pozytywnego wizerunku ZRP jako organizacji nowoczesnej, 
zaangażowanej w pomoc przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz problematykę gospodarczą, 
społeczną i rynku pracy. Kampania flexicurity oraz PR dla MŚP były pierwszymi tego typu 
działaniami promującymi rzemiosło i ZRP na tak szeroką skalę.  

 
2.  Miesięcznik „Mała Firma” 
 

W omawianym okresie wydano trzy numery „Małej Firmy”. Wśród osób, które 
wypowiadały się na łamach miesięcznika byli politycy wysokiego szczebla oraz powszechnie 
znani eksperci, m.in.: minister w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński, Dyrektor 
Departamentu Prewencji GIP Krzysztof Kowalik i inni. W związku z sytuacją ekonomiczną i 
zmniejszaniem się prenumeraty, decyzją Prezydium ZRP, wydawanie czasopisma zostało 
zawieszone w sierpniu 2011 r.  

 
3.  Portal www.zrp.pl oraz newsletter 
 

Zajmowano się aktualizacją, prawidłowym funkcjonowaniem oraz rozwojem portalu 
internetowego Związku Rzemiosła Polskiego - www.zrp.pl. Dzięki współpracy z partnerami 
medialnymi promowano stronę ZRP jako źródło rzetelnych informacji gospodarczych. 
Redagowano i zamieszczano informacje związane z rzemiosłem, małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, dialogiem społecznym, Unią Europejską i funduszami strukturalnymi, 
aktualną sytuacją gospodarczą kraju, kształceniem zawodowym i ustawicznym, 
kwalifikacjami zawodowymi oraz wydarzeniami – targowymi, kulturalnymi i regionalnymi 
skierowanymi do przedsiębiorców i rzemieślników. Realizowano kampanie bannerowe 
związane z aktualnymi wydarzeniami  
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Nową formę promocji Związku Rzemiosł Polskiego rozpoczęto poprzez zakładanie 
profili na  portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter oraz portalach 
specjalistycznych (Goldenline, Linked In), które stają się co raz bardziej popularnym i 
skutecznym narzędziem promocji i reklamy. Dwa razy w tygodniu rozsyłano do wszystkich 
organizacji rzemiosła rzemieślników  oraz przedsiębiorców i subskrybentów newsletter 
„Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła Polskiego”.  
 

4.  Udział w gremiach zewnętrznych 
 

Reprezentowano ZRP podczas posiedzeń  Grupy sterującej ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego oraz Grupy Sterującej ds. Promocji, Informacji i Szkoleń. Związek 
Rzemiosła jako partner społeczny uczestniczy w spotkaniach tych zespołów jako obserwator. 
Posiedzenia odbywają się dwa razy w roku na wiosnę oraz na jesieni i mają charakter 
informacyjno-sprawozdawczy z działań podejmowanych przez członków grupy – organizacje 
i instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań w ramach obszarów 
zainteresowania grupy. W omawianym okresie odbyły się łącznie 3 posiedzenia.   

 
5.  Konkursy, patronaty, targi, współpraca 
 

Prowadzono intensywne działania związane z promowaniem konkursów, imprez 
targowych, szkoleń i innych wydarzeń, w których organizatorem lub współorganizatorem był 
Związek Rzemiosła Polskiego w tym m.in.:  

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – ZRP został zaproszony przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego do współuczestnictwa w X edycji Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP. ZRP jako jedna z nielicznych organizacji pracodawców ma kompetencje do 
desygnowania firm do nagrody. Koordynowano promocję Nagrody wśród przedsiębiorców i 
rzemieślników oraz współpracowano z kancelarią prezydenta przy zgłaszaniu kandydatów. 
Do ZRP wpłynęły kandydatury firm, z których Związek zgłosił do nagrody i wystawił 
pisemne rekomendacje dwum przedsiębiorstwom.  

Konkurs Mikroprzedsi ębiorca Roku - podobnie jak w roku ubiegłym ZRP 
współuczestniczy w organizacji i promowaniu konkursu. Prezes Jerzy Bartnik, jako członek 
Kapituły Konkursu będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym podczas gali wręczenia 
nagród. Tegoroczna edycja odbywa się zgodnie z wypracowanym przy udziale ZRP 
zmienionym regulaminem. Na wniosek Związku zmieniono dotychczasowe kategorie 
przyznawania nagród na podział ze względu na długość funkcjonowania firmy na rynku. 
Udział ZRP w tym wydarzeniu został odnotowany przez media. Dzięki temu Związek staje 
się bardziej rozpoznawalny i wzmacnia swój wizerunek, a także w skuteczny sposób promuje 
nowoczesne firmy rzemieślnicze (w ubiegłorocznej edycji wśród laureatów Konkursu 
znalazła się firma rzemieślnicza STOLAR MIX.).  

Nagroda Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - ZRP od wielu lat współpracuje z 
organizatorami konkursu, Prezes ZRP oraz Dyrektor generalny uczestniczą w posiedzeniach 
kapituły Konkursu. Wydarzenie jest popularyzowane na stronie internetowej ZRP i w 
organizacjach regionalnych. Dzięki tym działaniom, wśród nominowanych do nagrody, a 
także w gronie liderów są także firmy rzemieślnicze.  

Europejski Tydzień MŚP (3-9.10.2011 r.) - włączono się w przygotowanie i 
promocje wydarzenia, którego koordynatorem w Polsce był Związek Rzemiosła Polskiego. 
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.  

Konkurs „Złoty i Platynowy Laur” - z uwagi na wstrzymanie cyklu wydawniczego 
Małej Firmy konieczne jest opracowanie nowej formuły , która pozwoli na pokrycie kosztów 
samego konkursu. Do ostatniej XV edycji koszty konkursu pokrywała wkładka liderów 
publikowana w miesięczniku. Laury wpisały się już w mapę wydarzeń gospodarczych i stały 
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się skutecznym sposobem promocji firm rzemieślniczych a także Związku Rzemiosła 
Polskiego. W trakcie opracowywania jest nowa ankieta zgłoszeniowa i regulamin konkursu.   

Festiwal Sztuki i Rzemiosła „Targira” (16.05.2011 r. oraz 18.05.2012 r.) - Związek 
Rzemiosła Polskiego od dwóch lat współpracuje z organizatorem Targiry – targów rzemiosła 
artystycznego w Świebodzicach, promując wydarzenie wśród organizacji rzemieślniczych. 
Patronat nad imprezą objął prezes ZRP Jerzy Bartnik;  

Mi ędzynarodowe Targi Artigiano In Fiera (3-11.12.2011 r.) - promowano udział 
ZRP oraz rzemieślników z Polski w tym wydarzeniu. Przygotowywano dla Ministerstwa 
Gospodarki ofertę ZRP dotyczącą udziału polskich przedsiębiorców w Międzynarodowych 
Targach Artigiano In Fiera w Mediolanie Uczestniczono w spotkaniu z wiceministrem 
gospodarki Rafałem Baniakiem na temat możliwości wsparcia finansowego udziału ZRP w 
targach;  

Mi ędzynarodowe Targi DREWOOD (16-18.03.2012 r.) - w ramach stałej 
współpracy z organizatorami największej imprezy targowej branży drzewnej, organizowanej 
we Wrocławiu, w katalogu targów ukazała się informacja o ZRP oraz całostronicowa 
reklama. Patronat nad imprezą objął prezes ZRP Jerzy Bartnik;  

Mi ędzynarodowe Targi Świat Dziecka (25-26.02.2012 r.) - ZRP również w tym 
roku zaangażował się w promocję i objął patronatem targi „Świat Dziecka”, gdzie swoje 
wyroby prezentowali przedsiębiorcy z Polski i innych krajów europy. Na stoisku promowano 
ZRP, regionalne organizacje rzemiosła oraz wypoczynkowe ośrodki rzemieślnicze. 
Zredagowano list prezesa ZRP do uczestników targów, który został umieszczony w katalogu 
targowym.  

Festiwal Fryzjerski w Sosnowcu - w związku z objęciem przez prezesa ZRP 
patronatu nad imprezą, ustalono plan działań promocyjnych. Na stronie Związku ukazał się 
cykl informacji prasowych, komunikaty zostały rozesłane do mediów ogólnokrajowych, 
regionalnych i branżowych.  

Mi ędzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse Norymberga 2012 - ZRP od 
wielu lat współpracuje z organizatorami targów. W ramach współpracy ZRP zamieszcza 
informacje na stronie internetowej o targach, natomiast organizatorzy targów w targowych 
publikacjach promują polskie rzemiosło.  

Forum Gospodarcze MŚP (14.09.2011) – ponieważ ZRP był współorganizatorem 
Forum, promowano wydarzenie w mediach oraz na stronie ZRP. Koordynowano wywiady i 
wypowiedzi ekspertów Związku.  

Spotkania z przedstawicielami organizacji wpierających przedsiębiorców 
eksportujących swoje towary na rynek chiński – w ramach polityki  równoważenia chińskiego 
eksportu, Chiny podejmują działania wpierające przedsiębiorców z UE w tym z Polski we 
wchodzeniu na chiński rynek. Do ZRP zgłosiły się 3 organizacje zainteresowane podjęciem 
współpracy w tej kwestii: spółka China Commodities City Group z Zhejiangu). Zarząd 
Grupy zaproponował korzystne warunki obecności w pawilonie produktów z Europy dla 
małych i średnich przedsiębiorców oraz wybranych produktów rzemiosła artystycznego z 
Polski, Przedstawiciele Chińskiej Izby Handlowej w Polsce oraz UE SME China Center. 
Wynikiem spotkań były deklaracje współpracy przy promocji wśród polskich 
przedsiębiorców z sektora MŚP możliwości wejścia na rynek chiński z pomocą partnerskich 
organizacji. 

 

6.  Konferencje prasowe 
 

Organizowano i współorganizowano konferencje prasowe oraz obsługę medialną 
wydarzeń organizowanych przez ZRP w tym: Konferencja prasowa UEAPME (24.05.2011) 
- wspólnie z przedstawicielami PKO S.A. przygotowano konferencję prasową na temat 
raportu UEAPME/OECD/Unicredit zatytułowanego „Sektor MSP w Europie – dostęp do 
finansowania wczoraj, dziś i jutro”. W konferencji wzięli udział: Prezes ZRP i Wiceprezydent 
UEAPME Jerzy Bartnik, Wiceprezes Grupy Unicredit, Wiceprezes Banku Pekao SA oraz 
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przedstawiciel OECD. Na potrzeby promocji ZRP przygotowano anglojęzyczną ulotkę na 
temat ZRP. Ulotka została wykorzystana podczas spotkania Rady Administracyjnej i Zarządu 
UEAPME oraz podczas konferencji podsumowującej ponadnarodowego projektu „SME-
TraiNet”. Konferencja prasowa Kongresu EBC (8.06.2011) - Przygotowano i 
koordynowano od strony medialnej Kongres EBC (Europejska Konfederacja Budowlanych). 
Przygotowano konferencję prasową,  zredagowano informację prasową, nadzorowano 
przeprowadzanie wywiadów. Konferencja prasowa „Świętomięs Polski” (1.09.2011) - w 
związku z objęciem przez prezesa ZRP patronatu nad wydarzeniem Zespół zorganizował 
konferencje prasową dla dziennikarzy promującą wydarzeni. Przygotowano serwis prasowy 
oraz wywiady dla radia i stacji telewizyjnych. Konferencja „Flexicurity w dialogu 
społecznym” (27.09.2011 r.)- we współpracy z Zespołem Dialogu Społecznego 
zorganizowano konferencję prasową, współpracowano w przygotowaniu materiałów 
promocyjnych, broszury i komunikatu prasowego oraz promocji wydarzenia wśród 
organizacji rzemiosła. Konferencja „Nowa Marka Szkolnictwa Zawodowego” 
(20.04.2012) -  zorganizowano promocje konferencji w mediach oraz internecie. Podczas 
konferencji koordynowano wywiady dla dwóch stacji telewizyjnych i Agencji Informacyjnej 
Polskie Radio. Koordynowano promocję Związku Rzemiosła Polskiego również podczas 
wielu innych imprez i wydarzeń, których ZRP był patronem lub współorganizatorem m.in.:  
Konferencja „Wchodzenie MŚP na rynki zagraniczne”, Parlament Hanzeatycki (17.11.2011r.) 
- Konferencja „Dialog społeczny w procesie globalnej transformacji” (22.11.2012 r.) a także 
przygotowano trzy konferencje prasowe promujące realizację projektów dofinansowanych ze 
środków UE (projekty 11.05.2011 „Skuteczni eksperci =efektywny dialog”; 26.09.2011 r. 
„Innowacje to proste”; 9.05.2012 r. „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności…”). 
 

XII. PROBLEMATYKA ADMINISTRACYJNA 
 
1.  Administrowanie nieruchomościami ZRP poza Warszawą 
 

I. Związek Rzemiosła Polskiego posiada następujące ośrodki: 
• OW „Rzemieślnik” w Zakopanem 
• Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST” w Iwoniczu Zdroju 
• ORW „Rzemieślnik” w Mi ędzywodziu 
• OW „Rzemieślnik” w Gdańsku Jelitkowie 
• OW „Rzemieślnik” w Polanicy Zdroju 

II. W okresie sprawozdawczym: 

1) Prowadzono bieżący nadzór nad działalnością   poszczególnych ośrodków w celu 
właściwego zarządzania obiektami oraz osiągnięcia optymalnych  wyników 
finansowych. 

2) W ramach prowadzenia pogłębionych analiz bieżącej działalności ośrodków polecono  
dyrektorom składanie : 

      A. co miesiąc: 
a) sprawozdania finansowego F-01 (lub RZiS) 
b) karty informacyjnej – (obłożenie, wyżywienie) 
c) kopii list płac 
d) kopii umów zleceń i o dzieło 
e) rezerwacji na przyszły okres 

      B. co kwartał: 
a)   sprawozdania z działalności ośrodka: 

• wykonane remonty, inwestycje, zlikwidowane większe awarie 
• podjęte działania dot. reklamy i promocji ośrodka 

3) Opracowano szeroki materiał do analizy ekonomiczno-finansowej ośrodków ZRP za 
okres 2007 – 10’2011. Materiał został przedstawiony Prezydium i Zarządowi ZRP. 
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      Z materiału tego wynika deprecjacja techniczna naszych ośrodków oraz konieczność 
 ciągłego inwestowania w celu sprostania wymogom klientów, SANEPID-u, Ppoż. 

     4) Zwrócono się z apelem do wszystkich Izb i Cechów o wykorzystywanie ośrodków 
 ZRP jako szeroko rozumianego miejsca wypoczynku środowiskowego jak również 
 korzystania z usług rehabilitacyjnych, oferując zniżki dla rzemieślników i osoby 
 towarzyszącej. 

III. W ramach procesów inwestycyjnych, w tym remontów, modernizacji, adaptacji lub 
 nowych inwestycji, w omawianym okresie przeprowadzono w poszczególnych 
 ośrodkach: 

SU „PIAST” w Iwoniczu Zdroju 

Wykonywano wyłącznie niezbędne prace wynikające ze sporadycznie występującymi 
awariami oraz prace odświeżające, przygotowujące sanatorium do sezonu. 

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 niezbędne prace związane z występującymi 
awariami. 

Do końca 2012 r. zakończona powinny być realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej 
związana z wydzieleniem stref pożarowych w budynku, co związane jest z nakładami 
finansowymi rzędu 250.000 zł. 

DW „Rzemieślnik: w Gdańsku Jelitkowie 

Kończono prace związane z „Bazą zabiegów rehabilitacyjnych”. Wykonano prace 
przygotowujące ośrodek przed sezonem 2012 r. Wykonywano, głównie własnymi siłami, 
prace związane z awariami po zimie, drobne prace remontowe w kuchni, zgodnie z 
zaleceniami SANEPID-u, prace związane z bezpieczeństwem pożarowym w Sali 
konferencyjnej. Uzyskano zgodę Komendy Straży Pożarnej na przesunięcie terminu 
wykonania schodów pożarowych z pawilonów (ok. 250.000 zł) do maja 2013 r. 

DW „Rzemieślnik” w Polanicy Zdroju 
Ośrodek ze względu na brak zainteresowania klientów, a w konsekwencji na przynoszenie 
strat, od 15.03.2012 r. oddany został w dzierżawę na okres 10 lat Spółce pod firmą DOM 
SENIORA – ZIELONA PRZYSTAŃ. 
 
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 . ) 
� Zabudowania typu barakowego na działce przy ul. Chełmżyńskiej 136a.  
 
1)   Wykorzystanie powierzchni pod wynajem w warszawskich obiektach 
       Dokonano zmiany umów najmu z Cechami zapewniające pełne pokrycie kosztów 
       ponoszonych przez ZRP.   Odzyskano od Cechów ok. 130 m2 powierzchni w budynku 
       przy ul. Kapitulnej. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, powierzchnie 
       przeznaczone będą pod wynajem. 
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 Pozostałe wolne powierzchnie są wynajęte. 
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 
  najbliższym okresie przedstawiają się następująco: 
  Budynki Miodowa / Kapitulna : 

- wymiana pokrycia  dachowego  z blachy ocynkowanej wraz z obróbkami blacharskimi na 
budynku przy ul. Kapitulnej 2/6 – remont pokrycia dachowego przewidziany jest w 
okresie – koniec maja – czerwiec 2012 r. 

- 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 
 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów   
Budowlanych ZRP  - w okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komisji, 
podczas którego omówiono, m.in. propozycje zmian w dyrektywie prawa zamówień 
publicznych. Członkowie Komisji i  Przewodniczący Komisji Piotr Szczegot brali aktywny 
udział w przygotowaniu opinii w zakresie branży budowlanej.  Uczestniczyli także w 
Konferencji (czerwiec 2011)  zorganizowanej przez Europejską Konfederację Budowlanych i 
ZRP. Konferencja poświęcona była przyszłości MŚP branży budowlanej w Europie. 
Członkowie Komisji i  Przewodniczący Komisji Piotr Szczegot brali udział w przygotowaniu 
opinii i stanowisk dot. branży budowlanej, m.in. do projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów ZRP  - w minionej kadencji przewodniczący 
nie zwoływał posiedzeń Komisji.  Członkowie Komisji (Józef Ciszek)  uczestniczyli w 
niektórych inicjatywach przygotowywanych przy udziale Krajowego Cechu Fotografów i 
ZRP, m.in.  w organizacji  wystawy fotograficznej pt. „Rzemiosło dawniej i dziś”,  
przygotowanej w kwietniu 2012 r. przez  Krajowy Cech Fotografów w Katowicach.   
 
Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów ZRP 
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania Komisji: 

1) 28 września 2011 roku w Sali konferencyjnej Hotelu PIRAMIDA w Tychach 
2) 30-31 maja 2012 roku w siedzibie ZRP 

Zebranie we wrześniu 2011 roku połączone zostało z udziałem członków Komisji w zjeździe 
integracyjno-jubileuszowym w dniach 29-30 września 2011 roku. W czasie zjazdu odbyła się 
3-godzinna Debata oraz Forum prowadzone przez członków Komisji  z udziałem 
uczestników zjazdu. Tematyka dotyczyła problemów rozwojowych środowiska zawodowego 
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bioenergoterapeutów i radiestetów oraz ogólna środowiska rzemieślniczego. W całości 
czynny udział brał pan Antoni Odzimek. 

Zaplanowane zagadnienia i tematyka na zebranie Komisji w dniach 30-31 maja 2012 roku to: 
omówienie zrealizowanego programu FORUM i DEBATY w Tychach w dniach 29-30 
września 2011 roku, perspektywy rozwojowe rzemiosła polskiego, bieżące informacje, 
zagadnienia edukacyjne, sprawy bieżące i organizacyjne. 

Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych ZRP 
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł 
Artystycznych Zarządu ZRP, podczas których Komisja: 

1) Omówiła tok prac nad rządowym projektem ustawy o organizowaniu                                      
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw – w tym ustawy o 
rzemiośle - w kontekście przywrócenia tytułu honorowego Mistrza Rzemiosł 
Artystycznych. 

2) Podsumowała działania podejmowane w 2011 r. 
3) Opracowała plan pracy na rok 2012. 
4) Omówiła kwestie związane z przyznawaniem tytułu Mistrza Rzemiosł Artystycznych.  

 
Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 
niektórych innych ustaw, w tym ustawy o rzemiośle, przywróciła z inicjatywy środowiska 
rzemiosła artystycznego, możliwość nadawania przez ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego tytułu honorowego „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”. 
Art. 2  ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
wprowadza  w obowiązującej ustawie o rzemiośle art. 3 a w brzmieniu: 
 
„Art. 3a 1.  Rzemieślnikowi posiadającemu znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie 

wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub 
zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy i konserwacji 
zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych z 
artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych może zostać nadany tytuł 
honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”. 

             2. Tytuł honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” nadaje minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

             3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 
drodze rozporządzenia: 

 
1) tryb nadawania tytułu honorowego „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”, 
2) podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu, 
3) warunki, jakie musi spełniać wniosek o nadanie tytułu, 
4) wzór dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu 
 
- mając na względzie wspieranie zanikających zawodów oraz promocję 
umiejętności istotnych dla funkcjonowania wielu dziedzin kultury i sztuki jak 
również ochrony dziedzictwa narodowego”. 
 

Związek Rzemiosła Polskiego poinformował wszystkie izby rzemieślnicze o tym, że w dniu   
4 stycznia 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał rozporządzenie w 
sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”, określające tryb 
nadawania tytułu, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem, warunki jakie musi 
spełniać wniosek oraz wzór dyplomu.  
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Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP  
Przedstawiciele Komisji brali udział różnych wydarzeniach związanych z realizacją celów 
regulaminowych m.in. poprzez organizację szkolenia dla przewodniczących komisji 
egzaminacyjnych w zawodzie fryzjer (sponsorem była firma „Prospektor”) oraz posiedzeń 
Prezydium Komisji i plenarnych posiedzeń Komisji. Do najistotniejszych wydarzeń 
związanych z działalnością Komisji można zaliczyć: 

• Na spotkaniach Komisji i Prezydium omawiano trudną sytuację finansową Komisji 
(wycofanie się sponsora i zaległości w opłacaniu składek przez niektóre izby), która w 
konsekwencji stawia pod znakiem zapytania dalszy udział (w charakterze członka) w 
OMC (światowej organizacji fryzjerskiej), a ponadto dokonano podsumowania 
organizacji kolejnych Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego Poznań 2012 
(wynik finansowy, ocena pracy komisji konkursowych, propozycje zmian w 
scenariuszu na 2013 rok). Zaprezentowano przygotowania do organizacji kolejnej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Fryzjerstwa w Sieradzu. Ponadto 
Komisja została włączona do realizacji projektu ZRP pn. „Branże w dialogu”, w 
ramach którego wyłoniono grupę ekspertów i zorganizowano spotkanie nt projektu 
dyrektywy KE dot. warunków sanitarnych, jakie powinny spełniać zakłady fryzjerskie 
(materiał uzyskany do zaopiniowania dzięki uprzejmości Eurocoiffure). 

• Ze względu na ogólną sytuację kryzysową i niepewność sytuacji rynkowej firmy  
Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. bez pozytywnego efektu zakończone zostały 
negocjacje z przedstawicielami tej firmy. W konsekwencji trwają poszukiwania 
sponsora dla kadry narodowej fryzjerów. 

• W trakcie posiedzeń Komisja zajmowała się również takimi sprawami jak: zmiany w 
systemie podatkowym, problemy związane ze szkoleniem uczniów oraz 
przeprowadzaniem egzaminów czeladniczych i mistrzowskich we fryzjerstwie 
(nowelizacja ustawy o systemie oświaty); problemy refundacji wynagrodzeń 
młodocianych pracowników (zamrożenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy 
zwalczania bezrobocia).  Dokonano ustaleń odnośnie: udziału polskiej reprezentacji w 
Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego w Mediolanie; założeń 
organizacyjnych związanych z przygotowaniami do Otwartych Mistrzostw 
Fryzjerstwa Polskiego 2012 w Poznaniu (Regulamin i sprawy organizacyjne);    

 
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 i polegają na koordynacji przygotowań 
do oficjalnego udziału w wydarzeniach międzynarodowych. W tym obszarze dokonano 
formalności związanych z udziałem zawodników i sędziów na Mistrzostwach Europy w 
Wiedniu oraz na Mistrzostwach Świata w Mediolanie. 
 
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska ZRP 
Działania komisji skupiły się wokół problemów związanych z warunkami prowadzenia 
działalności gospodarczej w obszarze złotnictwa i jubilerstwa oraz projektów o charakterze 
promocyjnym:  

• W październiku 2011r. uczestniczono w targach Złoto Srebro Czas, które odbyły się w 
hali EXPO XXI w Warszawie. Przygotowano kolejna edycję Konkursu Złoto i Srebro 
w Rzemiośle oraz Nadanie honorowego tytułu  Złotnika Roku.  Na stoisku 
promocyjnym wystawiono prace uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Złotników 
„Złoto i Srebro w Rzemiośle 2011”, 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. Laureaci Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez 
sponsorów i członków OKZ-J ZRP, puchary oraz dyplomy Ministerstwa Kultury i 
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Dziedzictwa Narodowego. Medal Św. Eligiusza i tytuł Złotnika Roku 2011 wraz z 
Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Pan Andrzej Bielak 
– rzemieślnik, artysta z Krakowa. 

• W czerwcu 2011 r. uczestniczono na terenie Targów Krakowskich w Letnich Targach 
Trendów Jubilerskich i Zegarkowych Jubinale. Na przygotowanym stoisku 
promocyjnym zaprezentowano najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze - 
Szablę Kili ńskiego. Wystawiono świadectwo czeladnicze z 1924 roku, insygnia 
izbowe i cechowe  z Warszawy, Katowic, Krakowa i Elbląga, replikę Medalu Św. 
Eligiusza oraz wyroby rzemieślników złotników.  

• W sierpniu 2011 r. po konsultacjach środowiskowych, przesłano uwagi do 
Ministerstwa Gospodarki w sprawie projektów rozporządzeń: utworzenia wydziałów 
zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych; wzoru formularza wniosku 
zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych; utworzenia okręgowych 
urzędów probierczych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów działania; wzoru wniosku 
o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu 
probierczego; wyrobów z metali szlachetnych. 

• W marcu 2012 r. w imieniu rzemieślników złotników i jubilerów wystosowano list do 
Ministra Finansów w sprawie projektu rozporządzenia MF w sprawie wysokości opłat 
za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania. W 
przesłanym piśmie ZRP zgłosił wątpliwości co do wysokości opłat za zgłoszenie 
znaku imiennego, negatywnie odniesiono się również do pominięcia w projekcie - 
opłat za badanie kopert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych.  

 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych ZRP 
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komisji (listopad 2011), na którym 
omawiano sprawy związane z branżą odzieżowo-włókienniczą oraz szkoleniem zawodowym. 
Dyskutowano o stanie branży odzieżowej w Polsce, kierunkach rozwoju, programie 
nauczania w szkołach oraz zachętach młodzieży do wyboru zawodu. Podjęto temat podjęcia 
współpracy ze szkołami – Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie oraz z 
Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (wydział Tkaniny i Ubioru) oraz nawiązania współpracy z 
projektantami.  
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XIV. ZAŁ ĄCZNIKI  
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 

 
3. 

 
Zespół ds. ubezpieczeń społecznych 

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

 
4. 

 
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
  

Paweł SAAR -  Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP  
Elżbieta LUTOW – członek 
Zespołu – przedstawiciel ZRP 

 
5. 

 
Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń 
socjalnych   

Przemysław DZIDO – członek 
Zespołu – przedstawiciel ZRP 
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 

 
8. 

 
Zespół ds. Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej  

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

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

 
Halina  MATEJEK-CABAN – 
krajowy koordynator 

 
23. 

 
Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego 
(ACVT) 

 
Andrzej STĘPNIKOWSKI 
członek 

 
24. 

 
EuroTeam 

 
Edyta DOBOSZYŃSKA  
Członek 
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INSTYTUCJE ZEWN ĘTRZNE 
 
25. 

Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”  

Maciej PRÓSZYŃSKI 

 
26. 

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” 

Jerzy BARTNIK 
 

 
27. 

 

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

 
Jerzy BARTNIK 

 

28. Krajowa Rada Spółdzielcza  Włodzimierz BINIEK 
 Janusz PIĄTEK 

 
29. 

Rada Ubezpieczonych   
 Jan KLIMEK  

 
30. 

Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych   

 
 Tadeusz KLIŚ 

 

31. 
 
Rada Ochrony Pracy  

 
 Zdzisław TRELA  

 

32. 
 

Naczelna Rada Zatrudnienia  
 

 Maciej PRÓSZYŃSKI 
 

33. 
 
Rada Programu Leonardo da Vinci (przy MEN)  

 
 Maciej PRÓSZYŃSKI 

 
34. 

Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – PARP  

 
 Paweł SAAR 

 
35. 

 
Rada Statystyki  

 
Włodzimierz BINIEK 

 

36. 
 

Rada Rozwoju Eksportu 
 

Wiesław SZAJDA 
 
37. 

 

Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 
 Jacek MARCINKOWSKI 

 
38. 

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  

 
 Janusz PIĄTEK 

 
39. 

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Janusz PIĄTEK 

 
 
40. 

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości 

Rada Fundacji: 

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

Zarząd Fundacji: 

Tadeusz KLIŚ- prezes, 
Włodzimierz BINIEK- z-ca prezesa 
Leszek JANOWSKI - członek 
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ZESPOŁY ROBOCZE I DORADCZE ORAZ INNE GREMIA 
41. Międzyresortowy Zespół ds. Warunków 

Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników 
Ochrony Zdrowia 

 
Jacek ŁUKOMSKI 

42. Zespół ds. Doskonalenia Regulacji 
Gospodarczych  - organ opiniodawczo-doradczy 
Pełnomocnika Ministra Gospodarki ds. regulacji 
gospodarczych 

 
Elżbieta LUTOW 

43. Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
przy Ministrze Gospodarki 

Halina MATEJEK-CABAN 
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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       - do 5.05.2012 r. 
 
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 = 5,05 etatu 
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     - 7 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    - 3 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 = 4,5 etatu 
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  - 4 osoby = 2,65 etatu 
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 = 1,75 etatu 

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   - 11 osób = 9,8 etatu 
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. 
W związku z likwidacją powielarni oraz związanego z tym miejscem stanowiska pracy, od 1 
lipca 2012 roku zatrudnienie w Zespole BTA zmniejszy się o 1 osobę.  
 

Realizacja projektu „Platforma flexicurity M ŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w 
zakresie flexicurity w obszarze MŚP” .       - 4 osoby 
 
Umowy zawarte na czas realizacji projektu, tj. 1.11.2011 – 31.10.2014 r. 
Miejsce wykonywania zadań: siedziba Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie. 
 


