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WSTĘP 
 
Sprawozdanie przygotowane zostało w odniesieniu do Planu Działalności Związku Rzemiosła 
Polskiego na okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r., opracowanego jako instrument 
służący realizacji Programu Rozwoju Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości do roku 2017. 
 
Stanowi podsumowanie rocznej działalności Zarządu ZRP realizowanej przy udziale działaczy 
samorządowych rzemiosła, pracowników ZRP oraz przedstawicieli zrzeszonych organizacji. 
 
Sprawozdanie ma charakter podsumowania działań podjętych w okresie sprawozdawczym. 
Szczegółowy wykaz prac prowadzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego sporządzany był 
cyklicznie co miesiąc i przesyłany do wszystkich członków Zarządu. 
 

 
ZARZĄD ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO 

KADENCJA 2013-2017 
 
 
1. Bartnik Jerzy Prezes Zarządu ZRP   Poznań  
2. Biniek Włodzimierz Zastępca Prezesa Zarządu  Częstochowa 
3. Gogolewski Jan Zastępca Prezesa Zarządu  Bydgoszcz 
4. Jefremienko Władysław  Zastępca Prezesa Zarządu  Szczecin 
5. Kowalski Janusz Zastępca Prezesa Zarządu  Kraków 
6. Klimek Jan Zastępca Prezesa Zarządu  Katowice 
7. Marchwiak Zbigniew Zastępca Prezesa Zarządu  Lublin 
8. Odzimek Antoni Zastępca Prezesa Zarządu  Poznań 
9. Saar  Paweł Zastępca Prezesa Zarządu  Łódź 
10. Błaszkiewicz Jan Członek Zarządu   Tarnów 
11. Cygert Tadeusz Członek Zarządu   Słupsk -do 28.02.2014   

12. Gański Jan Członek Zarządu   Słupsk -od 28.02.2014   

13. Góralczyk Kazimierz Członek Zarządu   Bielsko-Biała 
14. Górski Antoni Członek Zarządu   Olsztyn 
15. Hnat Krzysztof Członek Zarządu   Zielona Góra 
16. Kaczmarek Aleksander Członek Zarządu   OIRiPBiR 
17. Kluska Henryk Członek Zarządu   Kalisz 
18. Koleśnik Stanisław Członek Zarządu   Gorzów Wlkp. 
19. Kunysz Emil Członek Zarządu   Rzeszów 
20. Lenart Zbigniew  Członek Zarządu   Białystok  
21. Ładziński Zbigniew Członek Zarządu   Wrocław 
22. Malczyk Wojciech Członek Zarządu   IRMKiP W-wa 
23. Pellowski Grzegorz Członek Zarządu   Gdańsk 
24. Piątek Janusz Członek Zarządu   Kielce 
25. Połaski Edward Tomasz Członek Zarządu   MIRiP W-wa 
26. Pucułek Janusz Członek Zarządu   Radom  
27. Staruch Tadeusz Członek Zarządu   Opole  
28. Szewczyk Tadeusz Członek Zarządu   Nowy Sącz 
29. Witkowski Jan Członek Zarządu   KRIO 
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I. SPRAWY SAMORZĄDOWE I ORGANIZACYJNE 
 
I.1 ORGANY STATUTOWE ZRP I ICH ORGANY WEWNĘTRZNE 
 
Zarząd ZRP 
  
26.06.2013 r. Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego został wybrany Jerzy Bartnik.  W skład 
Zarządu ZRP weszli przedstawiciele izb rzemieślniczych - w drodze desygnacji złożonych przez 
poszczególne izby rzemieślnicze - organizacje członkowskie ZRP (lista członków Zarządu wg - 
patrz wstęp).   
 
W okresie sprawozdawczym dokonano jednej zmiany w składzie Zarządu ZRP: Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku z dniem 28 lutego  2014 r. wycofała 
dotychczasową desygnację Tadeusza Cygerta, kierując do pracy w Zarządzie Jana Gańskiego. 
 
Od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu ZRP (24.07.2013, 
01.10.2013, 17.12.2013, 31.03.2014, 24.04.2014, 02.06.2014). 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:  
- wyboru Prezydium Zarządu ZRP; 
- standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i 

mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła; 
- czasowego zawieszenia przyznawania Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta; 
- rezygnacji ZRP z członkostwa w Europejskiej Konfederacji Budowlanej; 
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 120.000,00 zł i zabezpieczenie 

pożyczki hipoteką na nieruchomości Warszawa ul. Długa 4; 
- zmiany uchwały nr 17 Zarządu ZRP z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie struktury 

organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego biura Związku Rzemiosła Polskiego 
zmienionej uchwałą nr 22 Zarządu ZRP z dnia 16 grudnia 2010 r.; 

- zmiany załącznika „Tabela wynagrodzeń zasadniczych” do uchwały Ne 26 Zarządu 
Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany tabeli 
stanowisk, kwalifikacji i kategorii zaszeregowania i tabeli zasadniczych wynagrodzeń 
pracowników Związku Rzemiosła Polskiego; 

- powołania zastępcy dyrektora generalnego ZRP, a następnie  dyrektora generalnego ZRP; 
- wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu ZRP za 2013 r;  
- przyjęcia prowizorium budżetowego ZRP na 2014 rok; 
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na okres 12-

stu miesięcy w kwocie 300.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
(BGK); 

- powołania Komisji Statutowej Zarządu ZRP; 
- powołania Komisji Problemowych Zarządu ZRP oraz ustalenia ramowego regulaminu ich 

pracy; 
- zwołania Kongresu Rzemiosła Polskiego; 
- zmiany w Regulaminie pracy Ogólnopolskiej Komisji fryzjersko-Kosmetycznej Związku 

Rzemiosła Polskiego stanowiącym Załącznik do uchwały nr 6n z dnia 19 lutego 2002 roku 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego; 
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- zgody na podpisanie umów o dofinansowanie projektów: „WKDS - spójność dialogu”, 
„Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach 
na rzecz ochrony środowiska”/ 3xśrodowisko/ i „Przygotowanie przez partnerów 
społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”; 

- przyznania Odznaki Honorowej „Szabla Kilińskiego”; 
- zmiany składu Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości; 
- zmiany składu Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
Ponadto Zarząd: 
- przyjmował do akceptującej wiadomości informacje: nt. stanu realizacji podjętych 

uchwał oraz z prac Prezydium Zarządu ZRP; 
- zapoznał się z informacją nt. stanu realizacji wniosków Kongresu Rzemiosła Polskiego; 
- zapoznawał się z informacjami nt. zmian w systemie edukacji i zarządzaniu Funduszem 

Pracy;  
- przyjmował do wiadomości bieżące informacje finansowe, w tym o stanie wpłat na 

Fundusz Organizacyjno-Samorządowy i Fundusz Oświatowy;  
- zapoznawał się z wynikami finansowymi domów wypoczynkowych; 
- przyjął do  wiadomości wstępną informację o wykonaniu planu finansowego za              

rok 2013; 
- zapoznał się z informacją o stanie zaawansowania prac nad projektem zmian w statucie 

ZRP; 
- zapoznał się z informacją nt. izb rzemieślniczych działających poza strukturą ZRP oraz nt. 

spotkania członków Zarządu odpowiedzialnych za problematykę oświatową z 
przedstawicielami kierownictw 6-ciu izb niezrzeszonych, w dniu 23 kwietnia 2014, na 
temat mechanizmów zapewniania jakości w procesie egzaminacyjnym; 

- przyjął do wiadomości informację na temat aktualnej sytuacji dotyczącej realizowanych 
przez Związek Rzemiosła Polskiego projektów współfinansowanych z funduszy unijnych; 

- przyjął do akceptującej wiadomości stanowisko Komisji Zarządu ZRP ds. Funduszy 
Unijnych dotyczące projektu „Samorządowa Polska – pilotaż innowacyjnego instrumentu 
inżynierii finansowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”;  

- zapoznał się i rekomendował pod obrady Kongresu materiały na Kongres Rzemiosła 
Polskiego, w tym: Sprawozdanie Zarządu z działalności ZRP w okresie lipiec 2013-
czerwiec 2014, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 
rok 2013 r.,  projekt uchwały w sprawie planu finansowego ZRP na 2014 r., projekt 
uchwały w sprawie planu działalności ZRP na okres lipiec 2014 r. – czerwiec  2015 r., 
projekt Regulaminu obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego, projekt uchwały w sprawie 
zmiany statutu ZRP; 

- zapoznawał się z bieżącymi informacjami z działalności statutowej ZRP. 
 
Prezydium Zarządu ZRP 
 
Skład Prezydium określono w uchwale nr 1 Zarządu ZRP z dnia 24 lipca 2013 roku (Prezes ZRP 
oraz ośmiu Zastępców Prezesa Zarządu – ad lista patrz Wstęp) 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian w składzie Prezydium. 
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W okresie od lipca 2013 roku Prezydium spotkało się 10 razy ( 07.08.2013, 26.08.2013, 
06.09.2013, 18.10.2013, 18.11.2013, 31.01.2014, 06.03.2014, 25.03.2014, 15.04.2014, 
02.06.2014). 
 
Tematyka spotkań Prezydium dotyczyła zagadnień ekonomicznych, edukacji zawodowej i 
związanych z tym problemów i wyzwań, dialogu społecznego i społecznej odpowiedzialności 
biznesu, współpracy organizacji rzemiosła na płaszczyźnie międzynarodowej, jak również 
udziału w pracach Komisji Trójstronnej i jej organów.  
Prezydium dużo uwagi przywiązywało do problemów finansowych Związku Rzemiosła 
Polskiego i gospodarowania majątkiem. Zorganizowało także posiedzenia z udziałem 
Przewodniczących Komisji Problemowych Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Związku. 
Jednocześnie, Prezydium: 

− Oceniało projekty współfinansowane ze środków UE, w które angażował się Związek 
Rzemiosła i przyjmowało informacje o ich realizacji.  

− Zajmowało się odznaczeniami i wyróżnieniami środowiskowymi, w tym rekomendowało 
Zarządowi podjęcie uchwały w sprawie nadania „Szabli Kilińskiego”.  

− Podejmowało decyzje w sprawie oficjalnego stałego i doraźnego przedstawicielstwa ZRP 
w instytucjach krajowych i międzynarodowych. 

− Akceptowało materiały przygotowywane do przedstawienia Zarządowi ZRP.    
 
Komisje Problemowe Zarządu ZRP 
 
Prezydium Zarządu zarekomendowało Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
komisji problemowych, zakładający zwiększenie ich liczby. Po wielostronnych konsultacjach 
stosowną uchwałę podjęto ostatecznie 24 kwietnia 2014 r. (Uchwała nr 7 Zarządu ZRP z dnia 
24.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Problemowych Zarządu ZRP oraz ustalenia 
ramowego regulaminu ich pracy). Składy osobowe poszczególnych Komisji zostały 
zatwierdzone załącznikiem Nr 2 do uchwały Zarządu ZRP nr 7 z dnia 24.04.2014 r. 
Nowoutworzona Komisja ds. Finansowych zajmuje się całokształtem problematyki  
gospodarki finansowej Związku. Współdziała z Komisją ds. Administracyjno-Technicznych, do 
kompetencji której należą zagadnienia z zakresu całokształtu problematyki związanej 
z administrowaniem i zarządzaniem  majątkiem  ZRP. 
W zakresie działań pozostałych komisji Zarządu ZRP nie odnotowano zmian. 
 
Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego 
 
Przewodniczący:  Aleksander Kaczmarek;  
Członkowie:  Kazimierz Góralczyk, Zbigniew Lenart, Janusz Pucułek, Jan Witkowski 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Antoni Odzimek 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 5 posiedzeń: (12.09.2013, 30.09.2013, 
13.11.2013, 24.03.2014; 22.05.2014). 
 
Główne tematy prac Komisji : 

− Omówienie wniosków wynikających z VII Kongresu Rzemiosła Polskiego. 

− Omówienie projektu koncepcji i programu konferencji „Rzemiosło dla gospodarki, rynku 
pracy i  edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”. 
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− Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Komisję ds. Organizacji Oświaty Zawodowej i 
Nadzoru w sprawie nawiązania i uregulowania kontaktów z Izbami Rzemieślniczymi nie 
należącymi dotychczas do ZRP. 

− Omawianie projektów: regulaminu pracy Związku Rzemiosła Polskiego, ramowego 
zakresu działania Prezydium Zarządu ZRP oraz podziału pracy w Prezydium Zarządu ZRP, 
Ramowego Regulaminu Pracy Komisji Problemowych Zarządu ZRP.  

− Wniosek Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie o przyjęcie w poczet członków ZRP. 

− Pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości ws  działalności  
egzaminacyjnej Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. 

− Rozważenie możliwości podjęcia rozmów z izbami nie zrzeszonymi w kwestii ich 
ewentualnej przynależności do ZRP . 

− Założenia współpracy między ZRP i Stowarzyszeniem Rzemiosło Przyszłości. 

− Obszary, które wymagają zmian poprzez nowelizację ustawy o rzemiośle. 
Ponadto, Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego zajmowała się opracowaniem 
harmonogramu przygotowań do Kongresu, sprawozdaniem Zarządu z wykonania planu 
działalności oraz regulaminem obrad Kongresu. 
 
Komisja ds. Finansowych 
 
Przewodniczący: Tadeusz Staruch 
Członkowie: Janusz Piątek, Edward Tomasz Połaski, Jan Witkowski 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Jan Gogolewski 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 3 posiedzenia: (13.09.2013 r. Gdańsk Jelitkowo, 
15.01.2014 r. Warszawa, 19-20.05.2014  r. Zakopane)  
Główne tematy prac Komisji : 

− wykonanie przyjętego planu finansowego  ZRP (ze szczególnym naciskiem na wykonanie  
planu przez domy wypoczynkowe. Komisja wnioskowała o większy nadzór nad finansami 
ZRP oraz przeanalizowanie umów zawartych z dyrektorami domów); 

− fundusz oświatowy ZRP (Komisja wnioskowała o zawieszenie wpłat na ten fundusz); 

− stanowisko  w sprawie Ramowego Regulaminu Pracy Komisji Problemowych Zarządu  
ZRP; 

− domy wypoczynkowe ZRP w kontekście możliwości ich wydzierżawienia (wszystkich); 

− działka w Międzywodziu w kontekście możliwości jej zbycia; 

− przeterminowane zobowiązania ZRP; 

− polisy ubezpieczeniowe obiektów ZRP, ich cesji na rzecz banków; 

− realizacja projektów ze środków UE w kontekście wpływu na budżet;  

− bieżące sprawy finansowe. 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń do pracy w tej Komisji, w okresie sprawozdawczym 2013-2014 
Komisja nie podjęła działalności. 
 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Jan Klimek 
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W okresie sprawozdawczym zajmował się problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego 
rzemiosła we współpracy z zespołami biura ZRP (więcej informacji – patrz część dot. 
problematyki gospodarczej oraz społecznej).  
 
Komisja ds. Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru 
 
Przewodniczący: Zbigniew Lenart 
Członkowie: Tadeusz Szewczyk, Jan Błaszkiewicz, Aleksander Kaczmarek, Karol Pufal, Tadeusz 
Dąbrowski  
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Zbigniew Marchwiak 
 
Biorąc pod uwagę rozwijający się nowy trend w działalności izb rzemieślniczych i cechów 
związany z tworzeniem szkół, Komisja utworzyła Podkomisję ds. Rzemieślniczych Szkół 
Zawodowych w składzie: J. Błaszkiewicz i T. Szewczyk. Podkomisja  odbyła spotkanie w dniu 
24 kwietnia 2014 r. poświęcone omówieniu organizacji spotkania z przedstawicielami 
organów prowadzących oraz dyrektorów szkół rzemieślniczych. Spotkanie to ma być 
poświęcone problemom związanym z naliczaniem i rozliczaniem udzielanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych. Spotkanie 
planowane jest we wrześniu w Lublinie.  
 
Komisja wykonywała swoje zadania w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą Zespołu 
Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej oraz w czasie posiedzeń Komisji.  
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 2 posiedzenia (30.09.2013, 10-11.12.2013) 
Tematyka posiedzeń: 

− Problematyka dotycząca szkolenia i edukacji. 

− Prace ZRP na płaszczyźnie oświaty zawodowej, w tym plan działań Zespołu Oświaty 
Zawodowej i Problematyki Społecznej. 

− Koncepcja konferencji „Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej 
gospodarki”, połączonej z ogólnopolską naradą szkoleniową służb oświatowych izb 
rzemieślniczych (Warszawa, 09-11 grudnia 2013 r.)  

− Opiniowanie materiałów ZRP:  
→ Informacje wewnętrzne nt. naliczeń i wpłat na Fundusz Oświatowy oraz wydatków 
sfinansowanych z tego Funduszu 
→ Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 13 Zarządu ZRP z 15.12.2009 w sprawie 
wprowadzenia wykazu zadań do etapu praktycznego egzaminów: czeladniczego i 
mistrzowskiego w zawodzie "fryzjer", przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne 
izb rzemieślniczych  (luty 2014); 
→ projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  refundowania 
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 
(kwiecień 2014); 
→ podsumowanie spotkania z Tadeuszem Sławeckim - Sekretarzem Stanu i Ewą 
Konikowską-Kruk, dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
MEN (14.02.2014); 
→ stanowisko Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego (pismo z dnia 12.06.2013 
r.) skierowane do Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, będące odpowiedzią na interpelację 
Posła Tadeusza Tomaszewskiego (Interpelacja nr 18322, w sprawie przywrócenia zawodu 
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kucharz do zawodów rzemieślniczych) wraz z komentarzem ZRP skierowanym do izb 
rzemieślniczych, 
→ projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
podyktowany potrzebą wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 
2013 r. stwierdzającego niekonstytucyjność rozporządzenia MEN w sprawie warunków 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych, przechodzenia uczniów z jednych typów 
szkół do innych oraz możliwości przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego 
tzw. małych szkół do 70 uczniów. Ta kwestia ma szczególne znaczenie wobec rosnącego 
zainteresowania organizacji rzemiosła prowadzeniem szkół niepublicznych. 
Przedstawiono propozycję wynikającą z wyroku. 
→ stanowisko ZRP skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (a także do 
resortów edukacji i gospodarki) w sprawie powołania Europejskiego Sojuszu na rzecz 
Przygotowania Zawodowego oraz propozycję Prezesa ZRP dotyczącą utworzenia nowego 
instrumentu zatrudnienia: Przygotowanie Zawodowe Osób Młodych (lipiec 2013). 

 
23.04.2014 w siedzibie ZRP, z inicjatywy Komisji Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru i 
za zgodą Zarządu ZRP odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictw 6-iu izb 
rzemieślniczych niezrzeszonych w ZRP oraz przedstawicieli ZRP (więcej informacji – patrz 
część dot. problematyki oświatowej).  
 
Komisja ds. Funduszy Unijnych 
 
Przewodniczący: Wojciech Malczyk 
Członkowie:  Krzysztof  Hnat, Henryk Kluska, Zbigniew Ładziński, Edward Tomasz Połaski 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Paweł Saar. 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 posiedzenia (20.08.2013 r., 30.09.2013 r., 
14.03.2014 r., 31.03.2014 r.) 
Tematyka posiedzeń: 

− ocena aplikacji projektowych ZRP;  

− bieżąca realizacja projektów w ramach programów finansowanych z funduszy unijnych; 

− analiza projektów pod kątem korzyści dla środowiska rzemieślniczego - organizacji 
rzemiosła i zakładów rzemieślniczych (przed podjęciem decyzji o złożeniu poszczególnych 
wniosków projektowych i w celu wypracowania opinii dla Zarządu ZRP); 

− udział przedstawicieli organizacji rzemiosła w komitetach monitorujących na szczeblu 
centralnym i regionalnym; 

− opiniowanie przez ZRP aktów prawnych dot. wdrażania funduszy unijnych.  

− „System zapewnienia jakości usług rozwojowych” przygotowywany przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym kwestia planowanego wprowadzenia dla wszystkich 
podmiotów świadczących usługi szkoleniowo-doradcze (w tym także organizacji 
rzemiosła) oraz ich beneficjentów, obowiązku rejestracji w krajowym „Rejestrze Usług 
Rozwojowych” (w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020). 

 
Komisja ds. Rozwoju Ruchu Branżowego i Spółdzielczości Rzemieślniczej 
 
Przewodniczący Komisji: Tadeusz Cygert – do 28.02.2014 r. 
Sekretarz Komisji: Janusz Pucułek;  
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Członkowie: Emil Kunysz 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Włodzimierz Biniek 
 
Komisja odbyła posiedzenie w dniu 17.12.2013 r. Na bieżąco nadzorowała wykonywania 
przez ZRP zadań Związku Rewizyjnego (więcej informacji - patrz część dot. lustracji w 
spółdzielniach rzemieślniczych). 
 
Komisja ds. Administracyjno-Technicznych 
 
Przewodniczący: Krzysztof Hnat 
Członkowie: Stanisław Koleśnik, Emil Kunysz, Wojciech Malczyk, Antoni Odzimek, 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Władysław Jefremienko 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 5 posiedzeń: 04.04.2013r w Warszawie, 
05.09.2013r. w Warszawie, 22.11.2013r. w Międzywodziu, 24.01.2014r. w Warszawie                   
i 19.05.2014 r. w Zakopanem. 
Komisja zajmowała  się nadzorem nad funkcjonowaniem i eksploatacją domów 
wypoczynkowych ZRP oraz racjonalnym wykorzystaniem majątku ZRP. 
Tematyka posiedzeń: 

− przygotowanie oddania dwóch obiektów w dzierżawę:  Ośrodka Wypoczynkowego 
„Rzemieślnik” w Zakopanem i Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Polanicy Zdrój. 

− analiza wyników finansowych poszczególnych domów wypoczynkowych 

− omawianie metod poprawiania wyników finansowych i zwiększania efektywności 
wykorzystania obiektów  

− analiza sposobu prowadzenia inwestycji oraz  prawidłowości wykorzystania środków  
finansowych w tym zakresie. 

− zapoznanie się ze stanem technicznym obiektów administrowanych przez ZRP, 
Komisja stwierdziła, że dalsze  zwiększenie zysków dla ZRP, przy bardzo dużej konkurencji na 
rynku usług turystyczno-rehabilitacyjnych, wymaga zmian w zakresie kierowania ośrodkami i 
skierowała do Zarządu ZRP wnioski o wydzierżawienie ośrodków oraz sprzedaż działki w 
Międzywodziu. 
 
Komisja Rewizyjna 
 
Komisja Rewizyjna została wybrana podczas VII Kongresu Rzemiosła Polskiego w dniu 
26.06.2013 r.  
 
Przewodniczący: Marek Butrym 
Zastępcy Przewodniczącego: Michał Kaniewski, Piotr Karkowski 
Członkowie: Piotr Antoszewski, Emil Górnisiewicz, Zbigniew Lachowicz, Wiesław Szajda. 
 
Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Związku, uprawnionym do badania 
jego działalności finansowej i gospodarczej, a także do kontroli wykonywania uchwał 
Kongresu (więcej szczegółów w odrębnym sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej).  
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I.2 KOMISJA STATUTOWA 
 
Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego podczas posiedzenia w dniu 31 marca 2014 r., Uchwałą 
nr 5 powołał Komisję Statutową, której powierzono zadanie dokonania analizy 
obowiązującego Statutu Związku oraz  opracowanie projektu jego nowelizacji. 
 
Przewodniczący Komisji: Janusz Piątek   
Członkowie Komisji: Jan Błaszkiewicz, Jan Gański, Janusz Kowalski, Wojciech Malczyk, 
Grzegorz Pellowski. 
 
Komisja opracowała projekt zmian w Statucie Związku Rzemiosła Polskiego, który został 
przedstawiony Zarządowi na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r. 
 
I.3 SĄD POLUBOWNY 
 
Sąd Polubowny został powołany przez Kongres Rzemiosła Polskiego w dniu 12.06.2007 r. Sąd 
działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego. Został 
powołany w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-
samorządowym pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi lub działaczami samorządu 
gospodarczego rzemiosła. Składa się z arbitrów desygnowanych przez członków Związku. 
Arbitrzy tworzą Kolegium Sądu, które wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu oraz 
dwóch Zastępców Przewodniczącego, wchodzących w skład Prezydium Sądu. 
Przewodniczącym Sądu jest Kazimierz Biszta. Pełna lista arbitrów oraz regulamin Sądu 
znajdują się na Portalu Internetowym ZRP. 
W okresie sprawozdawczym Sąd nie rozstrzygał żadnych spraw. 
 
I.4 KOMISJE BRANŻOWE 
 
Podstawą powołania Ogólnopolskich Komisji Branżowych była uchwała nr 21 Zarządu ZRP 
26.08.1993 r. w sprawie ustalenia wzorcowego Regulaminu Pracy Ogólnopolskiej Komisji 
Branżowej ZRP. Poszczególne Komisje zostały powołane odrębnymi uchwałami Zarządu ZRP.  
Komisja Branżowa jest rzemieślniczą reprezentacją branży. Pełni rolę gremium 
opiniodawczo-doradczego Zarządu ZRP. Jej zadaniem jest reprezentowanie branży wobec 
organów Związku i merytoryczne wspieranie organów ZRP w zakresie problematyki 
specyficznej dla branży oraz przenoszenie istotnych dla tej branży informacji bezpośrednio 
do jej członków w terenie.  
 
W okresie sprawozdawczym działały następujące komisje: 
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna  
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska  
Ogólnopolska Komisja Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych  
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów  Budowlanych 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych 
Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów 
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Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska ZRP 
 
Prezydium Komisji: 

Przewodniczący: Janusz Kowalski 
Wiceprzewodniczący: Karol Kowalski oraz Stanisław Leśko 
Sekretarz: Jarosław Dytkowski 
Skarbnik: Iwona Lis-Filipczyk  

Członkowie Komisji: Jerzy Kurczok, Jolanta Jajszczyk, Lech Plewiński, Adam Flaczyński, Maciej 
Słuczan – Orkusz, Krzysztof Olszara, Wojciech Basiński, Henryk Szymanowski, Mirosław 
Muraszkowski 
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 

− Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji odbyło się 20.03.2014 r. w Gdańsku, na 
terenie Targów Gdańskich AMBERIF. W ramach programu spotkania Komisja dokonała 
podsumowania dotychczasowej działalności oraz wskazała na ważne działania, które 
będą kontynuowane w nowej kadencji. Wyraziła akceptację utworzenia strony 
internetowej w celu zwiększenie komunikacji pomiędzy członkami komisji, a lokalnymi 
środowiskami złotników jubilerów.  

− Udział w uroczystym ogłoszeniu wyników Ogólnopolskiego Konkursu Bursztynowe 
Rzemiosło (honorowy patronat Prezesa ZRP) (20.03.2014); - przekazano laureatom, 
dyplomy okolicznościowe przygotowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN). Odbyły się spotkania z przedstawicielami firm współpracujących z 
branżą oraz zainteresowanych nawiązaniem współpracy.  

− Udział w Targach Złoto Srebro Czas (październik 2013) w hali EXPO XXI w Warszawie. 
Dzięki współpracy z Międzynarodowym Centrum Targowym przygotowano ekspozycję 
Komisji. Jak co roku wystawiono prace uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Złotników 
„Złoto i Srebro w Rzemiośle 2013”, 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 pieniężne ufundowane przez 
sponsorów i członków OKZ-J ZRP, puchary oraz dyplomy MKiDN. Medal Św. Eligiusza i 
tytuł Złotnika Roku 2013 wraz z Dyplomem MKiDN otrzymał Stanisław Leśko – 
rzemieślnik z Kluczborka. 

− Stanowisko Komisji (10.2013) w sprawie artykułu pt. „Gorączka bursztynu i serce 
chińskiego tygrysa”, który został opublikowany 27.09.2013 r. w Gazecie Wyborczej oraz 
Listu otwartego Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Stanowisko przesłano m.in. do 
Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Gdyni, Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
Międzynarodowych Targów Gdańskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Bursztynników, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, Związku Miast i Gmin 
Morskich oraz do pokrewnych instytucji branżowych.  

− Omawianie problemów związanych z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej 
w obszarze złotnictwa i jubilerstwa oraz projektów o charakterze promocyjnym.  

 
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP 
 
Prezydium Komisji: 

Przewodniczący: Mirosław Juszczak (22.04.2014 zrezygnował z funkcji Przewodniczącego) 
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Wiceprzewodniczący: Krystyna Foltyn oraz Stanisław Marczak  
Sekretarz: Lucyna Zienkiewicz  
Skarbnik: Dorota Stoppel 
Członkowie Prezydium: Dorota Pietracha oraz Piotr Staszewski 

Członkowie Komisji: Wiesława Kozyrska, Jolanta Czakon, Dorota Wójcicka, Joanna Kuzas-
Jakuszewska, Jarosław Ciesiółka, Józef Dreinert, Grażyna Maziarz, Maciej Zając, Elżbieta 
Kapuśniak, Tadeusz Duda, Marzena Wolska, Katarzyna Szepielak, Monika Włodarczyk, 
Dorota Kogut, Gerard Lampkowski, Paweł Dudek, Robert Górecki 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w zmniejszonym - 25 osobowym składzie. Ze 
składu Komisji odeszli przedstawiciele cechu branżowego w Warszawie oraz izb 
rzemieślniczych z Gorzowa Wlkp. i Szczecina (organizacje te już wcześniej przestały opłacać 
składki).  
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 

− Udział w wydarzeniach związanych z tworzeniem odpowiednich warunków pracy i nauki 
w salonach fryzjerskich (na poziomie krajowym i europejskim) oraz w zakresie promocji 
zawodu (Mistrzostwa Polski we fryzjerstwie w Poznaniu, konkurs im. A. Cierplikowskiego 
w Sieradzu, członkostwo w Coiffure EU). 

− Omawianie bieżącej tematyki i podejmowanie decyzje ważnych na przyszłość.  

− Sprawy związane z przynależnością do Coiffure EU. 

− Kwestie związane z organizacją Mistrzostw Polski we Fryzjerstwie w Poznaniu. 

− Przygotowanie strony internetowej OKF-K ZRP.  

− Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie „fryzjer” (sprawy dot. organizacji etapu 
praktycznego, dokumentacji z przebiegu egzaminu oraz kryteriów oceniania). 
Uaktualniono wykaz zadań na etap praktyczny egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
oraz przyjęto nową wersję Regulaminu prac Komisji.  

− Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi (przygotowano i upowszechniono, w tym za 
pośrednictwem strony internetowej www.okfk.pl i podstrony na Facebooku, informację 
o precedensowej wygranej fryzjera w sądzie (sąd odrzucił oskarżenie ZAIKS). Wiadomość 
tę przeczytało z portalu ponad 1600 osób.  

− Ogólnopolskie szkolenie przewodniczących komisji egzaminacyjnych w zawodzie fryzjer 
(Gdańsk Jelitkowo, 11-13 sierpnia 2013 r. z udziałem członków OKFK). 

− Szkolenie „Nowoczesne techniki pracy w procesie szkolenia w zawodzie fryzjer” 
(Warszawa, 30.03.2014 r., we współpracy z firmą „Prospector”).  

− Aktywny udział w organizacji i przebiegu kolejnej edycji Mistrzostw Polski we Fryzjerstwie 
pod patronatem Prezesa ZRP - wspólnie z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i 
Targami Poznańskimi. Mistrzostwa poprzedzone są lokalnymi konkursami fryzjerskimi 
organizowanymi przez izby rzemieślnicze. Mistrzostwa połączone są z Targami Artykułów 
Fryzjerskich i Kosmetycznych. Zasady udziału  w Mistrzostwach oraz zadania konkursowe 
zawiera Regulamin przyjmowany każdego roku przez Komisję. Od lat impreza ta cieszy się 
niezmiennym zainteresowaniem, udział w tegorocznej edycji wzięło ponad 170 
zawodników. Laureaci tego prestiżowego konkursu startują następnie w mistrzostwach 
Europy i Świata. Od ubiegłego roku start ograniczony jest do konkurencji indywidualnych, 
ale i w tym przypadku członkowie OKF-K służą pomocą i szkoleniem.  

− Dyskusja nad przyszłością Narodowej Kadry Fryzjerów po wyjściu z OMC.  
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− Udział w posiedzeniach Coiffure EU. Podczas spotkania w grudniu 2013 r. z udziałem 
przedstawiciela OKF-K omawiano m.in kwestie BHP i certyfikatów branżowych.  

− Zaangażowanie w wydarzenia regionalne związane z fryzjerstwem, tj. lokalne i 
wojewódzkie pokazy, szkolenia i konkursy oraz targi fryzjerskie i kosmetyczne. 

 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów  Budowlanych 
 
Przewodniczący: Piotr Szczegot 
Wiceprzewodniczący: Marek Tenczyński, Jerzy Gajdosz  
Członkowie: Andrzej Lewkowicz, Tadeusz Woliński, Waldemar Pacud, Szymon Rubik, 
Stanisław Knap, Józef Kędzierawski, Piotr  Świderski, Jerzy Gryboś, Franciszek Romanowski, 
Zdzisław Smolibowski, Stanisław Chodyna, Jan Radecki, Artur Kozakowski, Andrzej Polaczy, 
Romuald  Bukszyński, Jerzy Grzesiak, Stanisław Knap, Ryszard Grobelny, Ryszard Trębacki. 
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 

− Opinie i stanowiska dotyczących prawa budowlanego i zamówień publicznych. 
(M.Tenczyński od 2012 roku reprezentuje ZRP w Radzie Głównego Inspektora Pracy ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie).  

− „Porozumienie w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w 
budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami realizowanych w Polsce w 2014 roku.” Bezpośredni 
udział w uzgodnieniach porozumienia: P. Szczegot. Porozumienie jest odpowiedzią 
pracodawców i związków zawodowych na działania rządu na rzecz przeciwdziałania 
patologiom na rynku pracy w budownictwie. Do wyliczenia minimalnej stawki 
kalkulacyjnej jako wartość wyjściową przyjęto  obowiązujące minimalne wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce narodowej w roku 2014. Wartość minimalnej kalkulacyjnej 
stawki godzinowej dla robót budowlano-montażowych ustalono w wysokości 14,29 zł. 

− Przewodniczący Komisji aktywnie uczestniczył w posiedzeniach sejmowej Nadzwyczajnej 
Komisji ds. ograniczania biurokracji, która rozpatrywała propozycje umożliwienia 
mistrzom i technikom budowlanym ubieganie się  o uprawnienia budowlane w 
ograniczonym zakresie. Działania ZRP z udziałem zakończyły się sukcesem – mistrzowie w 
zawodach budowlanych uzyskali możliwość zdobycia uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie (w ograniczonym zakresie).  

 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych  
 
Prezydium Komisji: 

Przewodniczący: Adam Gołembowski 
Wiceprzewodniczący: Janusz Nabiałek oraz Olga Werbeniec 
Członkowie Prezydium: Ireneusz Franusik oraz Marek Mida 
Sekretarz: Roman Godlewski 

Członkowie Komisji: Roman Czerniec, Ludomir Domański, Janusz Kowalski, Bogdan 
Markowski, Edward Staszela, Zbigniew Stencel. 
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 

− Wystawa „Rzemiosło w Hołdzie Janowi Pawłowi II” organizowana przez Klasztor Ojców 
Paulinów na Jasnej Górze oraz Cech Rzemiosł Artystycznych w Częstochowie,  w terminie 
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od 12 kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r., w Arsenale na Jasnej Górze. Na wystawie 
będą prezentowane wyroby rzemiosła artystycznego o charakterze  sakralnym, przede 
wszystkim z motywami Jana Pawła II. 

− Wystawa rzemiosł artystycznych na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której 
odbędzie się uroczystość wręczenia nadawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tytułów honorowych „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” (planowana na 
listopad 2014 r.). 

− Festiwal rzemiosł artystycznych TARGIRA w Świebodzicach. 

− Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę. 
 
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych 
 
Przewodniczący: Andrzej Duch 
Wiceprzewodniczący: Tadeusz Dąbrowski  
Członkowie Komisji: Adam Biedroń, Bogdan Gorzycki, Bogusław Duda, Waldemar Kopański, 
Bogusław Niedziółka, Borys Piecha, Zygmunt Skrzypek, Czesław Chylak, Daniel Trojak, 
Grzegorz Goebela, Jerzy Łęczycki, Kazimierz Banaszek, Kazimierz Sałacki, Krystian Kowalski, 
Marian Mikuła, Mirosław Markiewicz, Piotr Mądry, Ryszard Kolanowski, Sławomir Puka, 
Stanisław Prędota, Tadeusz Gargasa, Tadeusz Zdunka.  
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 

− Omawianie problemów branży motoryzacyjnej. 

− Najwięcej uwagi poświęcono problemowi nieprawidłowości przy likwidacji szkód 
komunikacyjnych oraz fakturowania usług (ujednolicenie faktur źródłowych oraz 
wskazywanie marży). W obu kwestiach Komisja zaproponowała wystąpienia do Ministra 
Finansów oraz Prokuratora Generalnego. 

 
Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów  
 
Prezydium Komisji: 

Przewodniczący: Krystyna Klimecka-Wilińska 
Wiceprzewodniczący: Anna Olszewska oraz Mariusz Łabęta  
Sekretarz: Marek Kalwoda 
Skarbnik: Krystyna Nowak 

Członkowie Komisji :  Mariusz Głębocki, Krystyna Jaworowska, Cyprian Toruński, Grzegorz 
Halkiew, Stefania Mazurek, Elżbieta Kędzierska, Jan Grzeszczyk, Jarosław Cetens, Zbigniew 
Królicki, Jan Jóźwiak, Paweł Portalewki, Ryszard Ulman, Zenon Idzikowski, Elżbieta Starko, 
Adam Karpiński, Albin Stempel, Paweł Gołąbek, Izyda Nubicz, Czesław Karkowski, Ryszard 
Nowakowski, Kornel Śliżyński, Jerzy Opara, Wiesława Gozdecka-Hałas. 
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 
Pierwsze zebranie Komisji w nowej kadencji odbyło się 26.11.2013 r. Zebranie poprzedziło 
wręczenie zasłużonym rzemieślnikom odznaczeń ZRP. Zebranie otworzył Aleksander 
Kaczmarek - członek Zarządu ZRP. Podczas zebrania dokonano wyboru prezydium Komisji 
oraz zrelacjonowała przebieg uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 18.11.2013 r. 
"Rzemiosła dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w 
działaniu od 80 lat".  
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15 kwietnia 2014 r. odbyło się w siedzibie ZRP zebranie prezydium Komisji w pełnym 
składzie z udziałem A. Kaczmarka. Omówiono planowany program działania Komisji oraz 
ustalono termin spotkania członków Komisji na 13.06.2014 r. 
 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych 
 
Prezydium Komisji: 

Przewodniczący: Marian Kasprzak  
Wiceprzewodniczący:  Wanda Fok oraz Kazimierz Łomża 
Sekretarz: Maria Sysło-Mrówka 
Skarbnik: Aniela Gałach 

Członkowie Komisji: Janusz Kowalski, Dariusz Wojtowicz, Teresa Jasimczak, Kazimierz 
Szczechowicz, Antoni Zakrzewski, Andrzej Kucia 
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 

− Omówienie Regulaminu pracy Komisji, celów i zadań, wysokości składki. 

− Program pracy Komisji na rok 2014, 

− Zmiany w zakresie szkolenia uczniów oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych w 
rzemiośle.  

− Wniosek o uznanie tytułu Arcymistrza,  

− Działania promocyjne, takie jak spotkania na pokazach w szkołach branżowych, udział w 
Tygodniu Mody (Poznań, Łódź), spotkanie z dyrektorem Centrum Ptak. 

 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów  
 
Członkowie: Mirosław Łataś, Leszek Lisiak, Marek Gołąbek, Waldemar Pietura, Czesław 
Cekała, Edward Żaczyński, Ireneusz Fertner, Eliza Ożga, Bogusław Makar.  
 
W maju 2014r.,  podjęto próbę zwołania inauguracyjnego posiedzenia Komisji, ale z powodu  
braku frekwencji ZRP zmuszony był odwołać posiedzenie.  
 
I.5 ODZNACZENIA ŚRODOWISKOWE 
 
Odznaka Honorowa pod nazwą „Szabla Kilińskiego” 
 
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 przyznania odznaki. Wskazanie Izby jest dla Kapituły wiążące. Od chwili 
ustanowienia odznaki do marca 2014 roku nadano 368 Szabli Kilińskiego. W 1999 roku 
odznaką Szabla Kilińskiego został uhonorowany Papież Jan Paweł II. 
 
Platynowy, Złoty i Srebrny Medal im. J. Kilińskiego oraz Honorowa Odznaka Rzemiosła. 
 
Od czerwca 2013 roku do końca kwietnia 2014 roku Prezydium Zarządu ZRP podjęło 9 
uchwał w sprawie nadania odznaczeń rzemieślniczych, tj. platynowego, złotego i srebrnego 
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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  185 286 327 469 1267 

 
I.6 LUSTRACJE W SPÓŁDZIELNIACH RZEMIEŚLNICZYCH  
 
Na terenie kraju działają spółdzielnie rzemieślnicze zrzeszone oraz nie zrzeszone w 
strukturach Związku. Zgodnie z uchwałą uchwały nr  65 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 
z dnia 28.11.1995 r. (z późn. zmianami) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania lustracji w 
spółdzielniach rzemieślniczych - spółdzielnie rzemieślnicze, które zadeklarowały 
przynależność do związku rewizyjnego, powinny wnosić do ZRP opłatę lustracyjną. 
Gwarantuje to tym spółdzielniom wykonanie lustracji bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Opłata przeznaczona na realizację zadań wynikających z 
przynależności spółdzielni do Związku Rewizyjnego wynosi 140 złotych miesięcznie. 
Spółdzielni, które  nie wnoszą miesięcznej opłaty, za przeprowadzone przez Związek badanie 
lustracyjne uiszczają jednorazowo  kwotę w wysokości 4.200 zł + VAT oraz ponoszą koszty 
związane z zakwaterowaniem i przejazdem lustratora. 
 
Wg stanu na 31.12.2013 roku, do Związku Rzemiosła Polskiego – Związku Rewizyjnego opłatę 
lustracyjną wniosło 35 spółdzielni rzemieślniczych. 
 
Z ZRP aktywnie współpracuje ponad 10 lustratorów. Lustracje wykonywane są w 
zaplanowanych terminach. ZRP jest w posiadaniu protokołów z każdego badania, co jest 
podstawą do rozliczenia merytorycznego  i finansowego  każdej lustracji.  
 
W 2013 roku przeprowadzono łącznie 23 lustracje: 7 lustracji odpłatnych (w spółdzielniach 
nie zrzeszonych w Zw. Rewizyjnym) oraz 8  lustracji  nieodpłatnych(w spółdzielniach 
zrzeszonych w Zw. Rewizyjnym). W 2014 roku przeprowadzono 6 lustracji , w tym 3 lustracje 
odpłatne. 
Zgodnie z art. 257 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 poz. 1443) - Związek 
Rzemiosła Polskiego poddał się obowiązkowi badania lustracyjnego. Lustracja została 
przeprowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą w okresie 12.11.2013 r. – 09.12.2013 r. i 
objęła całokształt działalności Związku w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012r.  
W podsumowaniu lustracji w zakresie legalności i rzetelności działania stwierdzono, że 
Związek działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przedstawiona do badania 
dokumentacja oraz udzielone wyjaśnienia dają obraz rzetelnie wykonywanej pracy oraz 
prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych. 
 
I.7 DUSZPASTERSTWO RZEMIOSŁA  
 
Duszpasterską opiekę nad polskimi rzemieślnikami sprawuje Krajowa Rada Duszpasterska. 
Stanowi platformę współdziałania duszpasterzy rzemiosła i władz Związku Rzemiosła 
Polskiego. Rada zbiera się dwa razy w roku w siedzibie ZRP, a jej skład tworzą diecezjalni 
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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: 28 
listopada 2013 roku oraz 11 marca 2014 roku. Na posiedzeniach omawiano sprawy związane 
z organizacją Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w 2014 oraz kwestie bieżące.  
 
XXXII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę odbyła się tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę czerwca, 30.06.2013 roku, pod hasłem „Rzemieślnicy zawsze wierni Bogu i 
Kościołowi”. Jej organizatorem była Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Szczecinie. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – 
Metropolita szczecińsko-kamieński, a koncelebrowali Krajowy Duszpasterz Rzemiosła 
Polskiego ks. kan. Krzysztof Rusiecki oraz duszpasterz rzemiosła diecezji opolskiej ks. Maciej 
Pliszka. Wyróżniający się uczniowie rzemiosła oraz ich mistrzowie otrzymali okolicznościowe 
dyplomy. 
 
I.8 WZMACNIANIE WIZERUNKU I POZYCJI ZRP JAKO REPREZENTANTA INTERESÓW 
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
 
Obchody 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego  
 
27.10..1933 r., Prezydent Ignacy Mościcki, wychodząc naprzeciw postulatom środowiska 
rzemieślniczego i dążąc do rozwoju rzemiosła po latach kryzysu, wydał rozporządzenie o 
izbach rzemieślniczych i ich związku, na mocy którego powołany został do życia Związek Izb 
Rzemieślniczych, którego prawnym następcą jest Związek Rzemiosła Polskiego, a następnie 
nadany pierwszy statut (27.12.1933 r. przez Ministra Przemysłu i Handlu). 
W okresie sprawozdawczym ZRP zrealizował cykl spotkań upamiętniających te wydarzenia.  

− 18.11.2013 r. Konferencja < Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek 
Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat>; Warszawa; siedziba Sejmu RP; 
(dodatkowe informacje poniżej) 

− 09.12.2013 Konferencja <Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej 
gospodarki>, Warszawa, siedziba Ministerstwa Gospodarki  
(dodatkowe informacje w części dot. problematyki oświatowej) 

− 23.01.2014 r. Konferencja < Wsparcie dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 
ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 >; Warszawa, siedziba 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; (więcej informacji w części dot. Funduszy 
Unijnych) 

− 09.005.2014 r. Spotkanie przedstawicieli rzemiosła z Prezydentem RP, Pałac Prezydencki; 
(dodatkowe informacje poniżej). 

 
Konferencja < Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego 
w działaniu od 80 lat> 
Wspólna inicjatywa Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego i ZRP, 
zrealizowana 18 listopada 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Wydarzenie objął 
Honorowym Patronatem Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. 
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Celem konferencji było przedstawienie działań ZRP w kluczowych obszarach życia 
gospodarczego i społecznego kraju oraz przed jakimi wyzwaniami stoi samorząd gospodarczy 
rzemiosła we współczesnym świecie.  
W konferencji wzięli udział m.in. następujący goście: Janusz Piechociński - Wicepremier, 
Minister Gospodarki, Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prof. 
Stanisława Borkowska  - Zastępca Przewodniczącego Naczelnej Rady Zatrudnienia, Jacek 
Falkowski - Wicedyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, Maciej 
Szykuła - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Zbigniew Żurek - Wiceprezes Business 
Centre Club, Zygmunt Mierzejewski - Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, 
Wojciech Szewczyk  - Zastępca Komendanta Głównego OHP, Agnieszka Chłoń-Domińczak - 
Instytut Badań Edukacyjnych, Grażyna Osicka - Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Mirosław Marczewski - Dyrektor Generalny Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, Ireneusz Goździałko - Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego 
“Budowlani” , Krzysztof  Rusiecki - Duszpasterz Rzemiosła. 
Na zakończenie konferencji podpisany został przez jej uczestników Manifest Rzemiosła 
Polskiego, który następnie został przekazany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezydenta m.st. Warszawy, Marszałków Województw, 
Parlamentarzystów - z prośbą o aktywne wsparcie w przenoszeniu zawartych w nim 
postulatów do praktyki życia społeczno-gospodarczego. 
Wnioski z konferencji w postaci opracowania zawierającego opinie środowiska 
rzemieślniczego oraz komentarze biura ZRP zostały przekazane organizacjom rzemieślniczym 
(do wykorzystania w ich działaniach i kontaktach zewnętrznych) oraz do Parlamentarnego 
Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego - jako kanwa do wspólnych działań i inicjatyw. 
 
Spotkanie przedstawicieli organizacji rzemieślniczych z Prezydentem RP  
Wspólna inicjatywa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Warszawie, wieńcząca obchody 80-lecia ZRP i upamiętniająca 85-lecie 
izby warszawskiej, wpisująca się w obchody 25-lecia wolności zainicjowane przez Prezydenta 
RP jak również 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i 195 rocznicy śmierci pułkownika 
powstańczego Jana Kilińskiego. Spotkanie rzemiosła z Prezydentem RP, Bronisławem 
Komorowskim odbyło się 09.05.2014 r. w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie miało charakter 
uroczystości galowej, w trakcie której uhonorowano działaczy rzemiosła odznaczeniami 
państwowymi i rzemieślniczymi. Wśród gości znaleźli się także Janusz Piechociński, 
Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Gospodarki. 
 
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 ZRP w tym zakresie staje się Instytut Badań Edukacyjnych 
(IBE), który podjął z ZRP współpracę m.in. w zakresie takich zagadnień, jak: budowanie 
Krajowych Ram Kwalifikacji, systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
w tym kompetencje izb rzemieślniczych do przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz 
mechanizmy finansowania nauki zawodu w Polsce. Kontynuowana jest także współpraca z 
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Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz 
Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Przedstawiciele ZRP biorą udział w seminariach i 
konferencjach organizowanych przez te jednostki badawcze (dotyczących m.in: edukacji 
zawodowej, rozwoju zasobów i miejsc pracy oraz elastycznych form zatrudnienia). W 
ostatnim okresie udało się zaobserwować zbliżenie poglądów przedstawicieli tych środowisk 
ze stanowiskiem ZRP, zwłaszcza w kontekście konieczności upowszechnienia systemu 
dualnego w Polsce. Rozwijana jest również niesformalizowana współpraca z Instytutem 
Spraw Publicznych, gdzie realizowane są projekty dotyczące problematyki rynku pracy, z 
Instytutem Badań Strukturalnych oraz Szkołą Główna Handlową w Warszawie. Eksperci ZRP 
korzystają z publikacji naukowych tych instytucji (m.in. Raport „Zatrudnienie w Polsce”) i 
uczestniczą w konferencjach i wywiadach przez nie prowadzonych.  
 
Kontakty z mediami 
 
(więcej  - patrz odrębny rozdział na ten temat działań informacyjnych i promocyjnych) 
 
I.9  BADANIE REPREZENTATYWNOŚCI ZRP JAKO PARTNERA SPOŁECZNEGO 
 
W II półroczu 2013 r., podobnie jak w 2005 r. i 2009 r. – Związek, z udziałem wszystkich 
organizacji rzemieślniczych, dokonał weryfikacji stanu zatrudnienia w rzemiośle, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, w celu wykazania swojej reprezentatywności 
jako partnera społecznego po stronie pracodawców. 
 
Dla wykazania reprezentatywności przed Sądem Okręgowym w Warszawie konieczne było 
pozyskanie danych o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach rzemieślniczych (minimalny próg 
zatrudnienia ustawa określiła na 300 000) oraz danych dotyczących sekcji PKD, w których 
funkcjonują (za reprezentatywną ustawa uznaje organizację, której członkowie działają w 
więcej niż połowie sekcji PKD, zaś zatrudnienie łączne w jednej sekcji nie przekracza 100 000 
osób). Zebrano dane wystarczające do potwierdzenia przez ZRP spełniania kryteriów 
organizacji reprezentatywnej: uzyskano dane od 25.046 pracodawców oraz wykazano 
zatrudnienie w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego w liczbie 311.691  pracowników.  
Wniosek o stwierdzenie reprezentatywności został złożony w Sądzie Okręgowym w 
Warszawie w dniu 26.02.2014 r. W dniu 25 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 
Postanowienie o reprezentatywności Związku Rzemiosła Polskiego. Tym samym ZRP 
utrzymał status reprezentatywnego partnera społecznego na kolejne 4 lata. 
 
I.10  USTAWA O RZEMIOŚLE  
 
Postulaty o nowelizację ustawy o rzemiośle stanowiły znaczną cześć wniosków zgłoszonych 
podczas konferencji Konferencja < Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek 
Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat>, listopad 2013; Wnioski te zostały omówione 
przez Zarząd ZRP na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. z udziałem Przewodniczącego 
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła, posła Artura Bramory.  
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Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego określiła wstępnie obszary, które wymagają 
zmian poprzez nowelizację ustawy o rzemiośle: 

− zmianę definicji „rzemiosła” w kierunku włączenia do rzemiosła działalności 
gastronomicznej (zawody: kucharz, kucharz malej gastronomii); dodatkowo w przepisach 
ogólnych definiujących rzemiosło należy rozważyć uwzględnienie wykonywania 
działalności gospodarczej przez wspólników spółki jawnej; 

− doprecyzowanie zapisów dotyczących reprezentacji (zrzeszania) w ZRP, w ten sposób aby 
uznawano, że rzemieślnik jest też członkiem Związku Rzemiosła Polskiego, co umożliwi 
Związkowi aplikowanie o niektóre fundusze, warunkowane bezpośrednim członkostwem 
w organizacji przedsiębiorców (np. fundusze zarządzane przez Agencję Rynku Rolnego); 

− włączenie do ustawy przepisów dotyczących procedur dokonywania ocen na egzaminach 
(czeladniczym, mistrzowskim, sprawdzającym). 

− zmiana przepisów dotyczących zasad powoływania organizacji rzemieślniczych 

− doprecyzowanie (uzupełnienie) zadań statutowych przypisanych organizacjom rzemiosła 
o prowadzenie szkół zawodowych (m.in. z uwagi na wymogi przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustalających warunki zwolnienia od podatku dla zadań 
statutowych); 

− rezygnacja z „pustego przepisu” mówiącego o tym, że rzemieślnik ma prawo korzystać z 
uproszczonych (zryczałtowanych form opodatkowania); 

− doprecyzowanie przepisów określających zakres przedmiotowy rzemiosł artystycznych, 
poprzez wyraźny zapis, że honorowy tytuł „mistrza rzemiosł artystycznych” może zostać 
nadany także w usługach o charakterze artystycznym. 

 
I.11  DZIAŁANIA NA RZECZ KONSOLIDACJI ŚRODOWISKA RZEMIEŚLNICZEGO.  
 
Komisja ds. Samorządu i Dialogu Społecznego Zarządu ZRP, a także Zarząd na posiedzeniu 
31.03.2014 r. analizowały sytuację dotyczącą aktualnych relacji ZRP z izbami niezrzeszonymi. 
 
23.04.2014 decyzją Zarządu ZRP w siedzibie ZRP odbyło się spotkanie przedstawicieli 
kierownictw 6-iu izb rzemieślniczych niezrzeszonych w ZRP oraz przedstawicieli ZRP 
dotyczące problematyki oświatowej (więcej informacji – patrz część dot. problematyki 
oświatowej).  
 
I.12  CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 
UEAPME 
 
ZRP jest członkiem UEAPME od 1991 r. (do 1 maja 2004 r. - członek stowarzyszony; w 2004 r. 
ZRP uzyskał status członka pełnoprawnego).  
 
Prezes ZRP jest członkiem Rady Administracyjnej UEAPME (J. Bartnik, od 2001 r.). Od grudnia 
2004 r. Prezes ZRP piastuje także stanowisko Wiceprezydenta UEAPME. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania organów statutowych UEAPME z 
udziałem przedstawicieli ZRP: 

− 25.06.2014 posiedzenie Zarządu, Rady Administracyjnej i Walne Zgromadzenie 
UEAPME (reprezentacja ZRP na podstawie pełnomocnictwa Prezesa ZRP: 
E.Doboszyńska) 
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− 23.09.2014 posiedzenie Zarządu UEAPME (reprezentacja ZRP na podstawie 
pełnomocnictwa Prezesa ZRP: E.Doboszyńska) 

− 29.11.2014 (posiedzenie Zarządu, Rady Administracyjnej i Walne Zgromadzenie 
UEAPME; reprezentacja ZRP na podstawie pełnomocnictwa Prezesa ZRP: Paweł Saar) 

Przygotowanie do udziału w spotkaniach organów statutowych UEAPME oraz wdrażanie 
podjętych decyzji stanowi główną oś działań ZRP związanych z członkostwem w tej 
organizacji. 
 
Ponadto, zespoły merytoryczne ZRP współpracowały z biurem UEAPME wg schematu 
wyznaczonego pracami komitetów problemowych UEAPME (Komitet ds. Przedsiębiorstw; 
Komitet ds. Prawnych; Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju; Komitet ds. Spraw 
Społecznych; Komitet ds. Oświaty Zawodowej; Komitet ds. Gospodarczych i Podatkowych). 
Zaangażowanie ZRP w prace tych gremiów jest ograniczone, co związane jest z brakiem 
odpowiednich środków finansowych. Kontakty merytoryczne pracowników ZRP i UEAPME 
realizowane są głównie drogą mailową oraz przy okazji spotkań i konferencji finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych (co w okresie sprawozdawczym również zostało znacznie 
ograniczone ze względu na brak środków na prefinansowanie refundowanych po 
spotkaniach kosztów podróży). 
 
Współpraca z innymi europejskimi organizacjami rzemiosła i mśp realizowana była w ramach 
kontaktów roboczych oraz spotkań przy okazji wydarzeń UEAPME, w tym posiedzeń Zarządu 
UEAPME. Kontakty ze Słowackim Związkiem Rzemiosła (SZZ) straciły dynamikę z uwagi na 
ograniczenie skali działalności SZZ oraz wystąpienie SZZ z UEAPME. 
 
Badanie reprezentatywności UEAPME 
 
W 2012 Komisja Europejska uruchomiła badanie reprezentatywności europejskich 
partnerów społecznych, w tym UEAPME. Badanie w Polsce zrealizował na zlecenie KE 
Instytut Spraw Publicznych. ZRP przygotował uwagi do raportu Instytutu, w zakresie 
dotyczącym ZRP, jego statusu jako organizacji pracodawców i roli w dialogu społecznym. 
W 2013 r. ZRP wziął udział w badaniu ankietowym dla polskich partnerów społecznych, 
związanym z procesem sprawdzania reprezentatywności UEAPME oraz opiniował raport nt. 
polskich partnerów społecznych. 
W marcu 2014 r. został ogłoszony raport finalny z badania reprezentatywności 
ponadbranżowych organizacji europejskich partnerów społecznych. UEAPME uznana została 
za organizację reprezentatywną. 
 
Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach branżowych organizacji i grup 
międzynarodowych 
 
Ministerstwo Gospodarki od 2003 r. regularnie ogłasza konkursy na dofinansowanie 
organizacji MŚP w ramach współpracy organizacji branżowych i grup międzynarodowych. 
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń zagranicą oraz 
zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów MŚP na forum 
międzynarodowym. Konkursy ogłaszane są co roku. W kwietniu 2013 r. ZRP złożył wniosek o 
do dofinansowanie składki członkowskiej UEAPME. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 
a składka na rzecz UEAPME opłacona w całości. 
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EBC 
 
W związku z ograniczeniami finansowymi Zarząd  ZRP podjął decyzję o  rezygnacji z dniem        
1 stycznia 2014 z członkostwa w Europejskiej Konfederacji Budowlanych (EBC). EBC zabiega o 
utrzymanie członkostwa ZRP ze względu na problem reprezentatywności. 
 
Coiffrure EU 
 
W związku z potrzebą szerszej obrony interesów zakładów z branży fryzjersko-kosmetycznej, 
zwłaszcza na forum europejskim, Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP 
dołączyła, jako członek-obserwator do międzynarodowej organizacji branżowej Coiffure EU, 
mającej status europejskiego reprezentatywnego partnera społęcznego. Chodzi o możliwość 
skuteczniejszego monitoringu tworzonego prawa europejskiego, które następnie jest 
wdrażane do krajowego systemu prawnego. Status członka-obserwatora może trwać 
maksymalnie 2 lata i w tym czasie składka roczna wynosi 1000 EUR. Składka będzie opłacana 
ze środków OKF-K ZRP. W okresie objętym sprawozdaniem zorganizowano w dniach 19-20 
czerwca 2013 międzynarodowe warsztaty pn.: “BHP w sektorze fryzjerskim – Wdrożenie 
europejskiej umowy ramowej”. W dniach 8-9.12.2013 w posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego Coiffure EU oraz spotkaniu plenarnym europejskich partnerów społecznych z 
branży usług osobistych wziął udział członek OKF-K ZRP Paweł Dudek (członek Komisji 
desygnowany bezpośrednio przez Prezesa ZRP). Z różnych względów (głównie konieczność 
prefinansowania kosztów wyjazdu, ale i organizacyjnych) przedstawiciele OKF-K ZRP nie byli 
obecni na kolejnych spotkaniach Coiffure w  I połowie 2014 r. 
 
II.  DIALOG SPOŁECZNY  
 
II.1  UDZIAŁ W PRACACH TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

(TK) 
 
Związek Rzemiosła Polskiego jako partner dialogu społecznego reprezentuje interesy 
przedsiębiorstw rzemieślniczych, po stronie pracodawców. Prezes ZRP Jerzy Bartnik jest 
Wiceprzewodniczącym Komisji. W skład Trójstronnej Komisji wchodzi także  
5 przedstawicieli Prezydium Zarządu ZRP. (Pełny skład reprezentacji ZRP w TK – patrz 
załącznik „Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w gremiach zewnętrznych”). 
 
Podczas posiedzeń TK, w tym zespołów problemowych przedstawiciele ZRP przedstawiają 
analizy, wypowiadają się w kwestiach społeczno - gospodarczych, wyrażają stanowiska i 
opinie środowiska rzemieślniczego. 
 
W drugiej połowie 2013 r. Komisja prowadziła ograniczoną działalność ze względu na 
zawieszenie prac związków zawodowych w jej pracach. Powodem wystąpienia było 
wprowadzenie niekorzystnych zdaniem związków zawodowych zmian w Kodeksie Pracy 
(wydłużenie okresu rozliczeniowego z 3 do 12 miesięcy, wprowadzenie elastycznego czasu 
pracy, niewystarczające podniesienie płacy minimalnej).  W 2014 r. uczestnictwo związków 
zawodowych ograniczało się do roli obserwatorów. Przedstawiciele ZRP uczestniczyli w 
pracach TK oraz posiedzeniach Zespołów problemowych TK. W okresie lipiec 2013 – kwiecień 
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2014 odbyły się 2  posiedzenia Plenarne TK (bez udziału związków zawodowych) oraz 2 
posiedzenia Prezydium TK. ZRP pracował m.in. nad następującymi tematami: 

− Zmiany w Kodeksie pracy (w kierunku wprowadzenia  wydłużonego okresu  rozliczania 
czasu pracy z 3 do 12 miesięcy oraz innych elastycznych rozwiązań dot. czasu pracy). 

− Umowy cywilno-prawne i terminowe (wypracowanie wspólnego stanowiska strony 
pracodawców; opiniowanie propozycji związków zawodowych). 

− Praca w niedziele i święta. 

− Płaca minimalna (zasady ustalania; zróżnicowanie regionalne; ocena propozycji związków 
zawodowych). 

− minimum egzystencjalne (kryteriami dochodowe w ustawie o pomocy społecznej) 

− Weksle w stosunkach pracy (udział w dyskusji). 

− Prawo Zamówień Publicznych (propozycje zmian w ustawie PZP, mające na celu 
wyeliminowanie nieprawidłowości w przetargach). 

− Ustawa antykryzysowa  i pakiety socjalne (ocena propozycji związków zawodowych). 

− Założenia do budżetu państwa (opinia). 

− Zmiany w funkcjonowaniu dialogu społecznego (ustalenia stron, prace nad projektem 
nowej ustawy regulującej prace gremiów dialogu społecznego; ustalanie kryteriów 
reprezentatywności stron). 

− System zabezpieczenia społecznego (udział w pracach dot. ujednolicania systemu; 
dyskusjach dot. wpływu OFE na finanse państwa oraz gwarantowania wypłat emerytur 
przez państwo). 

− Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) (propozycje zwiększenia wysokości wskaźnika 
waloryzacji emerytur i rent w FUS w 2014 roku, ocena propozycji związków 
zawodowych).  
 

Ponadto, przedstawiciele ZRP   

− Uczestniczyli  w inicjatywach mających na celu wznowienie dialogu trójstronnego. 

− Uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami rządu, organizacji pracodawców. 

− Brali udział w programie telewizyjnym „Debata Trójstronna” w TVP Info (w tym nt. 
sytuacji młodych na rynku pracy, przyszłości dialogu społecznego). 

− Reprezentowali stronę pracodawców w sesjach Międzynarodowej Konferencji Pracy w 
Genewie (2013 i 2014; w roli delegata i zastępcy delegata; w koordynacji z pracami 
Zespołu TK ds. Międzynarodowej Organizacji Pracy). 

 
Regularnie, z udziałem przedstawiciela ZRP odbywały się spotkania sekretarzy TK, które 
miały na celu utrzymanie ładu organizacyjnego oraz nadanie kierunku działaniom TK na 
przyszłość. 
 
ZRP organizował w uzgodnieniu w Wiceprzewodniczącym TK (J.Bartnik) debaty, konferencje, 
konsultacje i seminaria powiązane tematycznie z pracami TK i/lub przygotowujące 
przedstawicieli ZRP do prac w TK: 
 
Konferencja „ Poprawa relacji między pracodawcami, a pracownikami”; 30.09-1.10.2013 
Gdańsk-Jelitkowo. Dyskutowano o przyczynach konfliktów między pracownikami a 
pracodawcami, roli dialogu społecznego w obliczu problematyki środowiska MŚP, 
rozwiązywaniu konfliktów z perspektywy europejskiego dialogu  społecznego.  
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Konferencja „Uwarunkowania gospodarcze koniecznością prowadzenia dialogu 
społecznego”; 18.12.2013 Warszawa. Uczestnikami byli przedstawiciele partnerów 
społecznych, izb rzemieślniczych, środowiska naukowego. Celem konferencji była wymiana 
doświadczeń i opinii w zakresie przyszłości dialogu społecznego na tle gwałtownych zmian 
społeczno-gospodarczych. 
 
Szkolenie „Kompetentny Uczestnik Dialogu Społecznego”; 3-4.04.2014 Zakopane. Spotkanie 
dla ekspertów dialogu społecznego i byłych koordynatorów projektu „Skuteczni eksperci = 
efektywny dialog”. Tematyka: profesjonalne przygotowanie się do negocjacji i debaty w 
ramach dialogu społecznego.  
 
Sesja uzgodnieniowa „Przyszłość nowej ustawy o dialogu społecznym”; 19-20.05.2014. 
Spotkanie z udziałem członków TK oraz ekspertów dialogu społecznego z całego kraju 
poświęcone nowym propozycjom funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce. 
 
Ponadto, przedstawiciele ZRP brali udział w spotkaniach zewnętrznych z udziałem partnerów 
społecznych 
 
II debata emerytalna z cyklu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”; 18.07. 2013. Do 
dyskusji zostali zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele pracodawców i pracowników.  
 
Konferencja „Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?”; 
30.09.2013. W trakcie konferencji rozważane było zagadnienie, czy Polacy chcą się 
doskonalić zawodowo, czy zawsze można poszerzać swoje kompetencje.  
 
Konferencja prezentująca wyniki 7 edycji Konkursu Raporty Społeczne; 03.12.2013. Spotkanie 
zorganizowało Ministerstwo Gospodarki. Za najlepszy raport społeczny 2013 uznano raport 
firmy „Cemex”.   
  
Konferencja „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”; 
15.01.2014. Konferencja odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w 
Warszawie z udziałem przedstawicieli świata nauki, rządu oraz partnerów społecznych.  
 
Konferencja „Zatrudnienie w Polsce 2012 - Rynek Pracy w okresie wyjścia z kryzysu”; 
28.01.2014. Konferencja poświęcona była prezentacji kolejnego raportu Zatrudnienie  
w Polsce, powstałego w ramach cyklicznego projektu realizowanego z inicjatywy MPiPS na 
zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
 
Konferencja „Prawie wszystko o czasie pracy: stan prawny, problemy, interpretacje”; 
28.04.2014. Konferencja zorganizowana przez BCC w celu omówienia problematyki czasu 
pracy z punktu widzenia kontroli i prewencji.  
 
Konferencja „CSR działania wspierające sektor MŚP”; 22.11.2013, Białystok. Poruszana 
tematyka dotyczyła wpływu zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu CSR na podnoszenie 
konkurencyjności firm sektora MŚP oraz stosowanie CSR w szkolnictwie zawodowym 
 
Konferencja „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”; 26.11.2013. 
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Podczas konferencji zaprezentowana została Platforma Zarządzani Kompetencjami 
opracowana w ramach projektu uczelni Collegium Civitas.  
 
II.2 WSPÓŁPRACA Z CZŁONKAMI WOJEWÓDZKICH KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO 

(WKDS) 
 
W okresie sprawozdawczym rozpatrywano wnioski izb rzemieślniczych dotyczących zmiany 
przedstawiciela w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (wkds). Prezes ZRP 
wnioskował do właściwych terenowo wojewodów o odwołanie oraz powołanie w to miejsce 
nowych członków do składu wkds jako przedstawicieli ZRP (przypadek izb:  Izba 
Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Szczecinie, Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i 
Podlasia w Warszawie, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu) .  
 
Ponadto Zespół podjął działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE 
celem wzmocnienia funkcjonowania dialogu regionalnego (więcej - patrz opis projektu 
„WKDS - Spójność dialogu” w części dot. funduszy unijnych) 
 
II.3 UDZIAŁ W PRACACH NACZELNEJ RADY ZATRUDNIENIA; WSPÓŁPRACA Z CZŁONKAMI 
WOJEWÓDZKICH RAD ZATRUDNIENIA 
 
Związek Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywny partner społeczny ma prawo zgłoszenia 
swoich przedstawicieli do gremiów konsultacyjno-doradczych i nadzorczych, w których 
partnerzy społeczni mają zagwarantowane prawo reprezentacji, m.in. do rad zatrudnienia 
(wkrótce rad rynku pracy). W Naczelnej Radzie Zatrudnienia ZRP reprezentował w okresie 
sprawozdawczym M.Prószyński. W wojewódzkich i powiatowych radach zatrudnienia 
rzemiosło reprezentują przedstawiciele organizacji członkowskich ZRP. ZRP współpracował z 
izbami rzemieślniczymi i cechami rzemieślniczymi w procesie zgłaszania kandydatów na 
członków poszczególnych wojewódzkich / powiatowych rad zatrudnienia. 
Udział w pracach tych gremiów zapewnia szersze możliwości wpływu na politykę rynku pracy 
niż dysponują organizacje pozarządowe nie posiadające uprawnień reprezentatywnych 
partnerów społecznych. 
(patrz też tabela w załączniku „Przedstawiciele ZRP w gremiach zewnętrznych”) 
 
II.4 UDZIAŁ W EUROPEJSKIM DIALOGU SPOŁECZNYM / WDRAŻANIE POROZUMIEŃ 
EUROPEJSKICH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 
 

− Przedstawiciel ZRP (A.Stępnikowski) wziął udział w negocjacjach europejskich partnerów 
społecznych w ramach delegacji UEAPME mających na celu wypracowanie Wspólne 
Ramy Działania na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Ramy działania były jednym z 
priorytetów Programu Europejskiego Dialogu Społecznego na lata 2012-2014”. 
Wynegocjowany dokument został zaprezentowany podczas wspólnej konferencji  ETUC 
(Europejska Konfederacja Związków Zawodowych), BUSINESSEUROPE, UEAPME oraz 
CEEP (Konfederacja Przedsiębiorców Sektora Publicznego) 11 czerwca 2013 r. Europejscy 
partnerzy społeczni  zwrócili się do organizacji członkowskich na szczeblu krajowym, 
władz publicznych i innych podmiotów o wspólne działania, promowanie i wdrażanie 
sprawdzonych rozwiązań przyczyniających się do ograniczania bezrobocia młodych. Do 
katalogu 22 dobrych praktyk opisanych w załączniki do ram działań, wprowadzono z 
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inicjatywy ZRP i UEAPME opis funkcjonowania Funduszu Oświatowego ZRP, jako 
przejawu społecznej odpowiedzialności rzemiosła i jego organizacji oraz dbałości o jakość 
rozwiązań stosowanych w rzemiośle w zakresie edukacji zawodowej dla potrzeb rynku 
pracy. W celu wdrożenia w Polsce rezultatów negocjacji europejskich partnerów 
społecznych, polskie organizacje członkowskie (ZRP, Solidarność, Pracodawcy RP, OPZZ, 
FZZ, włączyć ma się także Konfederacja Lewiatan) podjęły okresie marzec-czerwiec 2014 
negocjacje nad sposobami realizacji tego zadania. ZRP wskazał za niezbędne zmiany w 
tłumaczeniu dokumentu źródłowego i przekazał kilka dobrych praktyk, które mogą 
przełożyć się na zmniejszenie bezrobocia młodzieży (system wypożyczeń pracowniczych i 
zmiany w Kodeksie pracy w zakresie definicji pracowników młodocianych - m.in. dzięki 
doświadczeniom z projektu „Platforma flexicurity dla MŚP…” współrealizowanego z Izbą 
w Szczecinie oraz z projektu „MOS-T w przyszłość” realizowanego przez Izbę w Słupsku). 
Negocjacje będą kontynuowane w najbliższych miesiącach. 

− W okresie sprawozdawczym, powołany z udziałem przedstawicieli organizacji partnerów 
społecznych, Zespół ds. Wdrożenia Europejskiego porozumienia w sprawie włączających 
rynków pracy w czerwcu 2013 r. zawiesił swoją działalność.   Po blisko rocznej przerwie, z 
inicjatywy Konfederacji Lewiatan, wznowiono działania. Strona pracodawców 
zadeklarowała gotowość kontynuacji negocjacji w celu zawarcia autonomicznego 
porozumienia wdrażającego w Polsce porozumienie europejskie. 

− W maju 2014 r. Związek Rzemiosła Polskiego oraz organizacje pracodawców i związków 
zawodowych pod przewodnictwem Konfederacji Lewiatan, rozpoczęli pracę nad 
przygotowaniem rozwiązań, które zachęciłyby do stosowania telepracy i jednocześnie 
byłyby atrakcyjne dla pracowników. W przyszłym roku minie dziesięć lat od zawarcia 
porozumienia dotyczącego ułatwienia stosowania tej formy organizacji pracy. 
Porozumienie zawarte wówczas przez polskich partnerów społecznych, w tym ZRP, było 
odpowiedzią na porozumienie ramowe w sprawie telepracy przez BusinessEurope, 
UEAPME, CEEP i ETUC. Praca zespołu skupi się nad nowelizacją obecnie obowiązujących 
przepisów. Chodzi m.in. o ograniczenie kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska 
pracy w domu, z jednoczesnym zapewnieniem pracownikowi bezpieczeństwa oraz o 
zmianę interpretacji pojęcia telepracy przez Państwową Inspekcję Pracy.   

− ZRP uczestniczył w cyklicznych spotkaniach (lipiec 2013 r., listopad 2013 r., styczeń-luty-
kwiecień 2014 r.) Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych ds. wdrożenia 
Europejskiego porozumienia ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą 
(E.Doboszyńka, A.Stachura + J.Kosakowska), którego celem był wzbogacenie deklaracji 
podpisanej w dniu 7 lutego 2014 r. W spotkaniach brali udział przedstawiciele partnerów 
społecznych: Forum Związków Zawodowych, OPZZ, Pracodawcy RP, ZRP, Lewiatan oraz 
NSZZ Solidarność. Negocjatorzy omówili i uzgodnili tryb postępowania w następujących 
kwestiach: ocena ryzyka zawodowego, katalog dobrych praktyk, ramowe plany szkoleń. 
W ramach podziału zadań między organizacjami, ZRP i OPZZ przygotowały założenia do 
ramowych planów szkoleń BHP, które obejmowałaby tematykę stresu jako zagrożenia 
psychospołecznego. Efektem tych wszystkich prac było przygotowanie tekstu 
Rekomendacji Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych w sprawie stresu. Prace 
Zespołu nad tekstem Rekomendacji zostały zakończone 7 lutego 2014. i po akceptacji 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 31 marca 2014 r. nastąpiło podpisanie 
Rekomendacji w sprawie stresu oraz powołaniem Zespołu Partnerów Społecznych ds. 
Zagrożeń Psychospołecznych. Zgodnie z postanowieniami Zarządu ZRP podpisany tekst 
Rekomendacji przekazany został organizacjom rzemiosła w celu wykorzystania go w 
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ramach uczestnictwa w procesie regionalnego dialogu społecznego i upowszechniania 
rekomendacji, jako wkład środowiska rzemieślniczego w proces wdrażania Europejskiego 
Porozumienia ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą. Materiał ten został 
także przesłany do: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Rady Ochrony Pracy oraz 
Głównego Inspektora Pracy, oraz jest przedmiotem działań upowszechniających, 
prowadzonych przez organizacje partnerów społecznych, których przedstawiciele 
wchodzili w skład Zespołu Negocjacyjnego. 
 

II.5 REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE, 
WZMACNIAJĄCYCH POTENCJAŁ PRZEDSTAWICIELI ZRP DO UDZIAŁU W DIALOGU 
SPOŁECZNYM 
 
W okresie sprawozdawczym ZRP realizował dwa projekty współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 
Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego: 

− <WKDS - spójność dialogu> 

− <Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020> 
(więcej informacji w części dot. funduszy unijnych) 
 
II.6  DIALOG OBYWATELSKI 
 
Kongres przedsiębiorczości (KP) – szczebel krajowy 
 
Kongres Przedsiębiorczości powstał jako platforma współpracy największych organizacji 
biznesowych w Polsce, w tym partnerów społecznych. Tworzą ją oprócz ZRP: Polsko-
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa, Konfederacja 
Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza i Pracodawcy RP. Ponadto z Kongresem współpracuje 
Związek Banków Polskich. Kongres na bieżąco reaguje na sytuacje gospodarcze w kraju. 
Podejmuje dyskusje ze strona rządową w węzłowych kwestiach zmian gospodarczych. 
W październiku 2013 roku ZRP objął półroczne przewodnictwo KP. Najważniejszym 
wydarzeniem w tym okresie było spotkanie KP z Olgierdem Dziekońskim, Sekretarzem Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, w sprawie szkolnictwa zawodowego. W jego efekcie rozpoczęto 
przygotowania do spotkania eksperckiego oraz debaty w ramach Forum Debaty Publicznej 
poświęconych szkolnictwu zawodowemu. Zespół Ekspertów Kongresu wypracował 
dokument „Tezy i rekomendacje na spotkanie eksperckie w sprawie szkolnictwa 
zawodowego”, który został przekazany Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o wyznaczenie 
terminu spotkania eksperckiego. Od 1 marca 2014 r. przewodnictwo w Kongresie przejęła 
Konfederacja Lewiatan. 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – szczebel UE 
 
EKES stanowi jeden z dwóch Komitetów Doradczych (obok Komitetu Regionów) 
posiadających status podstawowych instytucji doradczych dla Komisji Europejskiej i Rady UE 
oraz Parlamentu Europejskiego. Składa się z sześciu wyspecjalizowanych Sekcji. 



 
 

29

ZRP wydelegował dwóch przedstawicieli do prac w EKES: J.Klimka (w 2006), a następnie 
T.Klisia (w 2010). Obaj reprezentują grupę pracodawców. 
Przedstawiciele ZRP uczestniczyli w regularnych sesjach plenarnych, spotkaniach Grupy I oraz 
spotkaniach wybranych Sekcji, w tym w powoływanych przez Sekcje grup roboczych 
(J.Klimek: INT - Rynek Wewnętrzny, Produkcja i Konsumpcja oraz SOC - Zatrudnienie, Sprawy 
Społeczne i Sprawy obywatelskie; T.Kliś: ECO - Unia Gospodarcza i Monetarna oraz Spójność 
Gospodarcza, NAT - Rolnictwo, Rozwój Obszarów Wiejskich i Ochrona Środowiska. 
Ponadto, J.Klimek jest członkiem Obserwatorium Rynku Pracy (od 2010 r.), zaś T.Kliś 
Obsewatorium Rynku Wewnętrznego (od 2013 r.). 
 
III. PROBLEMATYKA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
W okresie sprawozdawczym działania ZRP na forum UE zostały ograniczone w związku z 
ograniczonym budżetem ZRP oraz zmianami personalnymi w Zespole Koordynacji Spraw 
Europejskich (rezygnacja z pracy specjalisty zatrudnionego w Zespole oraz powierzenie 
Dyrektorowi Zespołu stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego, a następnie Dyrektora 
Generalnego). Kluczowe zadania, w miarę możliwości, zostały rozdzielone na pozostałe 
zespoły biura ZRP. Informacje nt. problematyki UE zawarte zostały w różnych miejscach 
sprawozdania, odpowiednio do zakresu tematyki. 
 
IV.  FUNDUSZE UNIJNE  
 
IV.1  MONITOROWANIE PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO W ZAKRESIE 
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I WSPÓLNOTOWYCH 
 
W okresie sprawozdawczym ZRP uczestniczył w monitorował głównie prawo krajowe w 
zakresie funduszy strukturalnych oraz w minimalnym zakresie wspólnotowego – w ramach 
kontaktów roboczych z UEAPME. Ponadto, przedstawiciele ZRP brali udział w konsultacjach i 
opiniowaniu projektów aktów prawnych, w tym we współpracy z izbami rzemieślniczymi i ich 
ekspertami zajmującymi się tematyką funduszy unijnych . 
 
W celu zapewniania słyszalności głosu środowiska rzemieślniczego i jego opinii nt. wdrażania 
funduszy UE w Polsce, ZRP w okresie sprawozdawczym brał udział w konsultacjach dot. 
zarówno starej jak i nowej perspektywy finansowej UE.   
 
Głównym elementem zainteresowania ZRP w zakresie okresu programowania 2014-2020 był 
przygotowywany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości tzw. „System zapewnienia 
jakości usług rozwojowych. Nowy system jest opracowywany na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju i ma być wprowadzony w ramach programów krajowych i 
regionalnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 
nadrzędnym stworzenia tego systemu jest zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce, 
który docelowo powinien mieć bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia 
ustawicznego w Polsce. W ramach systemu przewidziane jest wprowadzenie dla wszystkich 
podmiotów świadczących usługi szkoleniowo-doradcze (w tym także organizacji rzemiosła) 
oraz ich beneficjentów obowiązku zarejestrowania się w krajowym „Rejestrze Usług 
Rozwojowych”. Przedstawiciele ZRP oraz izb rzemieślniczych brali aktywny udział w czterech 
konferencjach konsultacyjnych tego systemu, podczas których zgłosili wiele uwag istotnych z 
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punktu widzenia organizacji rzemieślniczych. Ponadto ZRP przygotował (we współpracy z 
ekspertami izb rzemieślniczych) dla PARP obszerne stanowisko z uwagami organizacji 
rzemiosła.  
 
Poza tym ZRP  przygotował szereg opinii pisemnych m.in. w takich kwestiach, jak 

− Strategia Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020,  

− Strategia Partnerstwa na lata 2014-2020,  

− Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  

− Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

− Projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

− Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013. 

 
Działania te były skorelowane z zaangażowaniem przedstawicieli ZRP w prace Komitetów 
Monitorujących dla Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 i ich grup roboczych oraz 
pre-komitetów i różnych rodzajów gremiów dot. nowego okresu programowania UE na lata 
2014-2020.  
 
Wykaz przedstawicieli ZRP w komitetach – patrz załącznik nr 2 
Przykłady głównych obszarów zaangażowania w ramach prac w gremiach konsultacyjno-
doradczych 
 
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
 
PO Kapitał Ludzki oferuje największe możliwości wsparcia organizacji rzemiosła, głównie w 
obszarach kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz dialogu społecznego. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia, w trakcie których przedstawiciele ZRP 

poruszali problemy, wykorzystując m.in. uwagi i postulaty zgłaszane przez izby rzemieślnicze  
wynikające z ich doświadczeń z realizacji projektów w ramach PO KL.   
Ponadto, na forum Komitetu ZRP wyraził niezadowolenie ze sposobu potraktowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych do 
projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
Nieuwzględnienie przez stronę rządową szeregu ważnych kwestii, m.in. dotyczących 
wsparcia dla dualnego systemu kształcenia zawodowego i systemu egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich, zostało ocenione przez ZRP publicznie jako niezgodne z duchem dialogu 
społecznego i rolą, jaką odgrywają rzemieślniczy i ich organizacje w zapewnianiu kadr dla 
gospodarki. ZRP zapowiedział przy tym, iż wystąpi do Komisji Europejskiej  
o ustosunkowanie się do tych uwag podczas negocjacji projektu programu z polskim rządem, 
co uczynił. 
 
Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 
 
W okresie sprawozdawczym przedstawiciel ZRP wziął udział w dwóch posiedzeniach tego 
Komitetu oraz monitorował przepływ dokumentów konsultacyjnych i informacyjnych 
pomiędzy posiedzeniami.  
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Ponadto, przedstawiciel ZRP brał udział w pracach grupy roboczej ds. społeczeństwa 
obywatelskiego działającej w ramach KK NSRO. Podczas spotkań podjęto przygotowania do  
powołania instytucji/ciała monitorującego realizację zasady partnerstwa w przyszłej 
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe liczą, że dzięki 
temu system wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce będzie lepiej dostosowany do 
realnych potrzeb tych organizacji, w tym partnerów społecznych. Dyskusje wokół tego 
tematu stały się inspiracją do przygotowania projektu partnerskiego „Przygotowanie przez 
partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020” (więcej: patrz w opisie 
projektów realizowanych przez ZRP). 
 
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa 2007-2013 
 
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 dwa regionalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, 
w którym uczestniczyli członkowie komitetów monitorujących programy operacyjne na 
szczeblu krajowym i regionalnym, w tym przedstawiciele organizacji rzemiosła (ze strony ZRP 
N.Pruszanowski). 
 
Prekomitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 
Prekomitet ma charakter tymczasowy i będzie działać do czasu powołania właściwego 
Komitetu Monitorującego dla PO WER. Jego celem jest przygotowanie zakresu PO WER i 
zaopiniowanie kryteriów wyboru projektów, które będą wdrażane w pierwszej kolejności. 
Dotyczy to w szczególności projektów skierowanych do grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – młodych osób, które nie pracują, ani nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu. ZRP zapewnił udział swojego przedstawiciela w pracach 
Prekomitetu, który bierze udział m.in., w pracach grupy roboczej ds. regulaminu Komitetu. 
Grupa zajmowała się m.in. nowymi zasadami prac komitetu, w tym trybem głosowania i  
podejmowania decyzji, z założeniem osiągnięcia poprawy w realizacji zasady partnerstwa w 
nowym okresie programowania UE 2014-2020 oraz zapewnienia realnego wpływu 
partnerów społeczno-gospodarczych na podejmowane decyzje. Zaproponowano m.in. 
wprowadzenie zapisów mających na celu zwiększenie aktywności i zaangażowania członków 
komitetu. 
 
IV.2  DZIAŁANIA INFORMACYJNE  
 
W okresie sprawozdawczym działania informacyjne ZRP wobec zrzeszonych organizacji 
prowadzone były na bieżąco z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej oraz strony 
internetowej ZRP. 
 
Ponadto ZRP zorganizował Konferencję wpisującą się w obchody 80-lecia ZRP, poświęconą 
funduszom unijnym, która miała za zadanie z jednej strony pokazać potencjał organizacji 
rzemieślniczych, doświadczenia w realizacji projektów w okresie programowania 2007-2014, 
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oczekiwania dot. nowej perspektywy 2014-2020, a z drugiej zaprezentować najświeższe 
informacje nt. postępów w przygotowywaniu dokumentów programowych na nową 
perspektywę. 
 
Konferencja < Wsparcie dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 > odbyła się 23 stycznia 2014 r. w siedzibie 
MIiR. Współorganizatorami wydarzenia było MIiR i ZRP. Konferencję otworzył Wiceminister 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski. W konferencji uczestniczyło ok. 120 osób, w tym 
przedstawiciele izb i cechów rzemieślniczych, samorządów województw, organizacji 
pracodawców, PARP oraz innych instytucji zainteresowanych wdrażaniem programów 
wspierających rozwój przedsiębiorczości. Poruszono, m.in. takie kwestie jak: główne źródła 
finansowania dla przedsiębiorców (Programy: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz 
programy regionalne), rola instrumentów zwrotnych w nowej perspektywie finansowej 
(pożyczki i poręczenia dla firm), potrzeba dalszego upraszczania procedur pozyskiwania 
wsparcia, wyodrębnienie w programach operacyjnych działań skierowanych do firm mikro. 
Konferencję zakończyła dyskusja z aktywnym udziałem przedstawicieli izb i cechów 
rzemieślniczych. 
 
IV.3  REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 
 
Poniższe informacje obejmują projekty zakończone w okresie sprawozdawczym, w trakcie 
rozliczania oraz realizowane 
 
Flexicurity – w dążeniu 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. 
 
Okres realizacji: 16.05.2011 – 15.05.2012 (projekt zakończony)  
Partnerzy:  ZRP i Izba Rzemieślnicza w Opolu   
Budżet:   2.340.137,12 zł, w tym ZRP: 637.357,08 zł 
Cel:  Podniesienie stanu wiedzy i świadomości polskich przedsiębiorstw i ich 

pracowników nt. idei i praktycznego wdrażania modelu flexicurity oraz 
jego elementów składowych jako kluczowego narzędzia wzrostu 
adaptacyjności przedsiębiorstw.  

Zasięg geograficzny: projekt ogólnopolski 
Główne działania:  

− Przeprowadzono kampanię radiową, telewizyjną, internetową i 
prasową nt. wdrażania modelu flexicurity na poziomie regionalnym 
oraz krajowym. 

− Zorganizowano 23 spotkania informacyjne we współpracy z cechami i 
izbami rzemieślniczymi z całego kraju.   

− 9 maja 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt.  
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Obecnie:  Prowadzona jest korespondencja z PARP w sprawie zwrotu środków, 

które zostały uznane przez PARP jako niekwalifikowane. ZRP nie 
zwrócił żądanych kwot, co powinno skutkować uruchomieniem przez 
PARP procedury wydania decyzji administracyjnej o zwrocie środków 
zakwestionowanych w wyniku kontroli - wówczas, na etapie 
postępowania wyjaśniającego pojawi się kolejna szansa na  
uwzględnienie wyjaśnień ZRP w toku ustalania środków dowodowych. 
W przypadku nie przyjęcia wyjaśnień złożonych przez ZRP PARP wyda 
decyzję administracyjną nakazującą dokonanie w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych. Beneficjent wówczas ma 
możliwość za pośrednictwem PARP odwołania się do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W przypadku braku zwrotu środków w 
terminie wskazanym w decyzji, jeśli MIiR podtrzyma decyzję PARP, 
zgodnie z Art. 207 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych Beneficjent 
zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków z UE. Po 
wniesieniu odwołania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju tryb 
postępowania określa Kodeks postępowania administracyjnego. 

 
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: 01.04.2012 - 31.03.2015   
Partnerzy:  ZRP i Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie 
Budżet:   4.686.200,00 zł, w tym ZRP: 1.554.800 zł 
Cel:  Podniesienie kwalifikacji (wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 1200 

przedsiębiorców, ich pracowników, poprzez uczestnictwo w 
szkoleniach, doradztwie, konferencjach z zakresu: 1. zarządzania 
zmianą gospodarczą, 2. elastycznych form świadczenia pracy i nowych 
rozwiązań w organizacji pracy, 3. partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz 4. odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR).  

Zasięg geograficzny: województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podlaskie 
Uzyskano zgodę na szkolenie osób z innych województw. 

Główne działania: 

− Przeprowadzono badania ewaluacyjne w zakresie w/w obszarów 
tematycznych.  

− Realizowano szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców. Do lutego 
2014 r. przeszkolono 461 osób w trakcie 43 szkoleń. Z usług doradztwa 
skorzystało 406 osób. Przewiduje się, że do końca czerwca 2014 r. 
zostaną osiągnięte założone wskaźniki. Biuro projektu przygotowuje 
zmiany we wniosku o dofinansowanie w celu przesunięcia 
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wygenerowanych oszczędności z 2013 na dodatkowe szkolenia i 
doradztwo. 

− Stworzono prezentację mającą na celu promocję platformy  
e-learningowej oraz szkoleń stacjonarnych i doradztwa.  

− W ramach platformy e-learningowej przeanalizowano merytoryczne i 
graficzne treści szkolenia dot. wszystkich czterech bloków 
tematycznych; dokonano niezbędnych modyfikacji, w tym w zakresie 
formularza rejestracyjnego i funkcjonalności platformy. Wprowadzony 
został również jej nowy wygląd i kolorystyka.  

− Udostępniono uczestnikom projektu szkolenia e-learningowe. Do końca 
kwietnia zostało przeszkolonych 574 osób, natomiast z doradztwa 
skorzystało 499 osób. Do końca czerwca br. zostaną zrealizowane 
założone wskaźniki. 

 
WKDS - spójność dialogu 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój 
dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. 
 
Okres realizacji: 01.01.2014 - 30.06.2015  
Partnerzy:  brak; projekt samodzielnie realizowany przez ZRP 
Budżet:  1.557.980,00 zł  
 
Cel:   Zapewnienie spójności struktur dialogu społecznego na poziomie 

regionalnym do 30.06.2015 r. Cel realizowany jest poprzez promocję, 
sesje konsultacyjne i szkolenia dla struktur ZRP i reprezentatywnych 
partnerów społecznych (projekt ma objąć 545 przedstawicieli 
partnerów społecznych oraz 7 organizacji partnerów społecznych).  

Zasięg geograficzny: projekt ogólnopolski 
Główne działania: 

− Działalność ekspertów regionalnych 
Wybrano 66 ekspertów regionalnych. Zorganizowano dla nich 
spotkanie organizacyjne oraz wykupiono mobilny internet. Eksperci 
rozpoczęli działania na terenie swoich województw.  

− Realizowany jest program informacyjno–promocyjny (strona 
internetowa projektu, biuletyny informacyjne, zakup materiałów 
promocyjnych, zakup banerów promocyjnych na portalach krajowych  
i regionalnych, zakup ogłoszeń w prasie regionalnej w 16 miastach 
wojewódzkich).   

− Organizowane są sesje konsultacyjne (dwudniowe, w każdym 
województwie, z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli wojewody, 
związków zawodowych. W przypadku każdej WKDS przeprowadzana 
jest analiza SWOT i dyskusja nad przyszłością funkcjonowania wkds, 
również w obliczu obecnej sytuacji w dialogu społecznym. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się 3 sesje konsultacyjne: w województwach: 
łódzkim, lubelskim i podlaskim. 
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− Szkolenia dla liderów dialogu społecznego. W maju odbyło się pierwsze 
z 4-ech zaplanowanych szkoleń.  

Trudności: Odnotowano problemy z uruchomieniem projektu w związku z braku 
środków na realizację zadań w związku z opóźnieniami w podpisaniu 
umowy o dofinansowanie przez MPiPS i przekazaniu pierwszej transzy 
środków. Część zadań została przesunięta na czas po otrzymaniu 
pierwszej transzy.  

 
Platforma Flexicurity MiŚP - 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 
Partnerzy:  ZRP i Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Szczecinie  
Budżet:  3.710 410,00 zł, w tym ZRP: 1.756 040,00 zł 
Cel: Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa 310 pracowników MŚP w 

warunkach utraty pracy oraz poprawa sytuacji 60 pracodawców z 
sektora MŚP w zakresie efektywności pozyskiwania pracowników i 
ograniczania zagrożeń spowodowanych ich zwalnianiem, poprzez 
opracowanie, przetestowanie i upowszechnianie produktu pod nazwą 
„Platforma flexicurity MSP”. 

Zasięg geograficzny: województwo zachodniopomorskie oraz upowszechnianie rezultatów 
projektu na terenie całej Polski  

Główne działania: 

− Opracowano Platformę Flexicurity (efekt 2-letniej pracy szerokiego 
grona ekspertów i specjalistów, m.in. z zakresu prawa, rynku pracy, 
kształcenia zawodowego dorosłych, informatyki, marketingu, itp. 
Platforma złożona jest z 2ch elementów: Systemu kształcenia i 
potwierdzania kwalifikacji składowych dla 25 zawodów oraz Systemu 
wypożyczeń pracowniczych (tzw. „leasingu pracowniczego”) 
umożliwiającego kojarzenie ze sobą pracodawców chcących wzajemnie 
udostępniać sobie pracowników, na ściśle określonych zasadach, w 
okresach dekoniunktury gospodarczej w celu zachowania ciągłości ich 
zatrudnienia. Z obu systemów korzysta się za pośrednictwem platformy 
internetowej. 

− Testowanie Platformy przez 10 biur wsparcia działających przy cechach 
rzemieślniczych na terenie woj. zachodniopomorskiego. Ich zadaniem 
jest dotarcie do MŚP i ich pracowników, zachęcenie do współpracy, 
organizacja szkoleń indywidualnych i długoterminowych, wypożyczeń 
pracowniczych, udzielanie informacji. Obecnie do platformy zapisanych 
jest około 80 pracowników, którzy odbywają szkolenia przygotowujące 
do zdania egzaminów sprawdzających kwalifikacje składowe. 
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− Promocja projektu (zorganizowano 10 konferencji powiatowych dla 
pracodawców i 10 konferencji powiatowych dla pracowników, jak 
również drugą konferencję wojewódzką z udziałem przedstawicieli 
pracodawców, instytucji rynku pracy, władz powiatowych i miejskich z 
terenu województwa zachodniopomorskiego. 

 
90% wskaźników realizacji projektu zostało zrealizowanych na poziomie większym niż 100%.  
Przeprowadzono analizę rzeczywistych efektów funkcjonowania produktu, a sama platforma 
została zwalidowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (II.2014). Prowadzone 
są badania skuteczności i funkcjonalności produktu oraz opracowanie wytycznych do 
dalszego doskonalenia Platformy - przed jej wdrożeniem. Rozpoczęto także realizację 
ostatniego zadania - upowszechniania rezultatów projektu. W ramach tego etapu ZRP 
zorganizuje cztery  ogólnopolskie konferencje upowszechniające w różnych częściach Polski. 
W każdej konferencji ma wziąć udział około 100 osób.   
 
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 – 30.06.2013 (projekt zakończony) 
Partnerzy:  ZRP i BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. 
Budżet:   2.558.643,24 zł, w tym ZRP: 1.211.184,24 zł 
Cel:  Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw oraz 

organizacji pracodawców w zakresie stosowania innowacji poprzez 
zbadanie ich stanu, informację, promocję i szkolenia. 

Główne działania:  
 

− Zrealizowano badania stanu innowacyjności mikro i małych firm, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zakłady rzemieślnicze (badania 
jakościowe - 2 panele eksperckie, 5 fokusowych wywiadów grupowych, 
32 wywiady pogłębione oraz badania ilościowe - 1300 wywiadów 
osobistych z przedsiębiorcami).  

− Opracowano przykłady dobrych praktyk stosowania rozwiązań 
innowacyjnych przez małe firmy.  

− Zorganizowano we wszystkich województwach – we współpracy  
z izbami i cechami rzemieślniczymi – 16 konferencji informacyjno-
promocyjnych, w których udział wzięło łącznie 796 osób 
(przedstawiciele organizacji rzemiosła, przedsiębiorcy, reprezentanci 
urzędów pracy, urzędów marszałkowskich oraz fundacji wspierających 
małe firmy). 

− Przeprowadzono 16 szkoleń dla liderów innowacji (pracownicy 
organizacji rzemiosła, łącznie 239 osób).  Podczas szkoleń uczestnicy 
uzyskali wiedzę nt. rodzajów innowacyjności, sposobów wspierania 
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przedsiębiorców przez organizacje rzemieślnicze w zakresie 
podnoszenia innowacyjności ich firm, a także poznali główne bariery 
wspierania innowacyjności i przećwiczyli metody skutecznego 
komunikowania się z przedsiębiorcą.  

− Przeprowadzono 16 szkoleń (32 grupy szkoleniowe) dla właścicieli i 
pracowników mikro i małych przedsiębiorstw (łącznie dla ponad 500 
osób, w  większości przedstawicieli zakładów rzemieślniczych); 
tematyka szkoleń: Istota i rodzaje innowacyjności; Rola innowacyjności 
w rozwoju gospodarczym w kraju i na świecie; Bariery rozwoju 
innowacyjności w firmie; Zarządzanie ryzykiem i zmianą w działalności 
firmy; Doskonałość operacyjna firmy (kultura, narzędzia, kompetencje); 
Stosowanie nowoczesnych narzędzi dot. rozwoju zasobów ludzkich; 
możliwości finansowania innowacji i przykłady ich zastosowania. 

 
W sierpniu 2013 PARP przyjął sprawozdanie końcowe ZRP z realizacji tego projektu, jednakże 
nie otrzymaliśmy jeszcze zawiadomienia o możliwości odebrania zabezpieczenia 
wekslowego. Do października 2013 prowadzone były działania dot. uzupełniania brakujących 
dokumentów od Partnera projektu oraz uczestników szkoleń z izb i cechów i zakładów 
rzemieślniczych.  
 
Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.5. Rozwój dialogu społecznego, poddziałania 5.5.2 
Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. 
 
Okres realizacji: 01.12.2013 – 30.06.2015 
Partnerzy:  Pracodawcy RP (lider), Konfederacja Lewiatan, Business Center Club, 

Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Budżet:  1.860.216,40 zł, w tym dla ZRP:  125.800,00 zł  
Cel:  zwiększenie do grudnia 2014 r. udziału 7-iu reprezentatywnych 

partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu 
zarządzania Funduszami Europejskimi w okresie 2014-2020, względem 
okresu programowania 2007-2013 (w tym zwiększenie świadomości 
potencjału partnerów w obszarze funduszy UE; zacieśnienie 
współpracy z administracją rządową i samorządową, branżowymi  
i regionalnymi partnerami społecznymi; zwiększenie świadomości 
aktorów dialogu społecznego nt. założeń strategii partnerstwa. 

Zaplanowane działania:  

− zaangażowanie w programowanie i wdrażanie funduszy UE w nowej 
pespektywie finansowej 2014-2020; 

− wypracowanie dokumentu definiującego rolę partnerów społecznych w 
systemie wdrażania funduszy UE, podkreślającego znaczenie 
wzmocnienia i uprawomocnienia ich udziału w systemie oraz 
wywierania na niego realnego wpływu; 
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− opracowanie narzędzi (m.in. diagnoza potencjału partnerów, strategia 
realizacji zasady partnerstwa) wzmacniających rolę dialogu partnerów 
realizujących projekt z administracją publiczną i innymi partnerami w 
systemie wdrażania funduszy UE. 
W rezultacie ma nastąpić wzrost efektywności mechanizmów 
konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych  
i regulacji prawnych. 

 
Zrealizowane: W styczniu 2014 r. w siedzibie ZRP odbyło się spotkanie ekspertów 

merytorycznych inaugurujące realizację projektu (60 osób, w tym 
przedstawiciele izb rzemieślniczych).  
Zrealizowano cykl regionalnych spotkań konsultacyjnych  
identyfikujących potrzeby odbiorców strategii partnerstwa (15 spotkań 
od 21 stycznia do 4 marca 2014 r. z udziałem 277 osób, z czego 7 
spotkań w siedzibach izb rzemieślniczych). W aktywny udział – obok 
przedstawicieli innych organizacji, wzięła w nich liczna rzesza 
przedstawicieli organizacji rzemiosła (pracownicy izb i cechów, 
rzemieślnicy). 
Eksperci merytoryczni projektu na podstawie analizy dokumentów 
źródłowych oraz ankiet i wywiadów z przedstawicielami swoich 
organizacji stworzyli raport „Diagnoza stanu obecnego i analiza 
potencjału organizacji na lata 2014-2020” oraz przygotowali pakiet 
rekomendacji swoich organizacji do strategii partnerstwa dot. 
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 

 
Trudności: - Opóźnienia w podpisaniu umowy partnerstwa i przekazaniu pierwszej 

transzy środków.  
 - Uzgadnianie wspólnych stanowiska w sprawach organizacyjnych i 

merytorycznych pomiędzy 7-oma partnerami. 
 
Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska”/ 3xśrodowisko/  
 
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE PLUS   
 
Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.04.2016 
Partnerzy:  ZRP, Stowarzyszenie REFA Wielkopolska (lider), Stowarzyszenie 

„Transfer”  
Budżet:  1 043 140 €  (Dofinansowanie z Komisji Europejskiej 521.251,00 €; 

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 469.413,00 €; Wkład własny partnerstwa: 
52.476,00 €), z czego budżet ZRP:270.000,00 €, wkład własny: 16.000 €  

Cel: podniesienie świadomości pracowników MŚP nt. efektywnego 
wykorzystania zasobów poprzez zainspirowanie do 30.04.2016r. kadry 
zarządzającej i pracowników 3000 firm z 6 branż: budowlanej, 
drzewnej (stolarz), samochodowej (mechanik pojazdów 
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samochodowych), drukarskiej, usług osobistych (fryzjer, kosmetyczka), 
spożywczej (piekarz, cukiernik) oraz ich otoczenia do działań na rzecz 
zmniejszenia zużycia zasobów. 

Zaplanowane działania: 
Realizacja 3 kampanii (edukacyjnej, informacyjnej i upowszechniającej) 
Kampania edukacyjna: adresowana do 500 firm. W jej efekcie mają być 
wdrożone w nich projekty oszczędnościowe pozytywnie oddziałujące na 
środowisko dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów. Szkolenia 
skierowane będą do organizacji rzemiosła i zakładów rzemieślniczych. 
Kampania informacyjna: adresowana do 3000 przedsiębiorców 
zrzeszonych w ZRP. Ma pokazywać możliwości wpływu przedsiębiorców 
na środowisko i poprzez przykłady efektywnego korzystania z zasobów 
zachęcać do wdrażania konkretnych przedsięwzięć. Opracowany 
zostanie podręcznik – kompendium wiedzy dla wybranych branż 
(wymagania i przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska).  
Kampania upowszechniająca: adresowana do otoczenia firm (10.000 
jednostek: MŚP, społeczeństwo, instytucje otoczenia biznesu,  
samorządowe i rządowe). Ma współtworzyć pozytywny wizerunek 
przedsiębiorstw dbających o zasoby naturalne i wspierać ich działania. 
Działania informacyjno-promocyjne prowadzone będą przy udziale 
terenowych organizacji rzemiosła.   

Zrealizowane: Spotkanie wprowadzające do tematyki projektu (Poznań, 17.10.2013) i 
seminarium (Warszawa, 10.12.2013), z udziałem animatorów edukacji 
ekologicznej (27 osób), podczas których przedstawiono założenia 
projektu i zadania animatorów. Animatorzy wzięli udział w naborze firm 
referencyjnych, pośredniczą w kontaktach z firmami referencyjnymi.  
Ośmiu animatorów pełni równolegle funkcję ekspertów w projekcie 
(jako przedstawicieli animatorów oraz ze względu na swoje 
kompetencje, jako eksperci ds. zrównoważonego rozwoju).  
Zatrudniono: 27 animatorów (umowy zlecenie z ZRP); Zatrudniono: 30 
ekspertów (umowy o dzieło z liderem projektu REFA Wielkopolska); 
Podpisano 87 umów z firmami referencyjnymi; Powołano Komitet 
Monitorujący i Sterujący. Trwają prace nad wypracowaniem dobrych 
praktyk przez zespoły eksperckie i nad przygotowaniem pakietu 
edukacji ekologicznej.  
Od marca 2014 rozpoczęła się realizacja szerszych działań 
promocyjnych, tj. stworzenie tzw. wtyczki do strony internetowej do 
prowadzenia webcastów (jest to interaktywny sposób udostępniana 
danych przez Internet do wielu osób jednocześnie z użyciem technologii 
informatycznych, co umożliwia transmisję seminariów, prelekcji i 
dzielenie się informacjami bez konieczności wychodzenia z biura),  
organizacja spotkań konsultacyjnych oraz opracowywanie 
informatorów branżowych i podręcznika edukacji ekologicznej dla 
zakładów rzemieślniczych.  

Trudności:  Opóźnienia w transferach finansowych (pierwsza zaliczka ze środków 
KE została przekazana 31.12.2013); W maju 2014 spodziewane jest 
otrzymanie pierwszej transzy z NFOŚiGW, wniosek o płatność na kwotę 
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52.000 zł złożono w marcu, opóźnienie wynika z wewnętrznych 
problemów NFOŚiGW. 

 Opóźnienia w podpisywaniu umów o współpracy z firmami 
referencyjnymi (docelowo: 100 umów) 

 Powodzenie projektu uzależnione jest od zbiorowego działania i 
zaangażowania wielu osób: ekspertów, animatorów oraz firm 
referencyjnych. Koordynacja i uzgodnienia oraz reagowanie na 
pojawiąjące się problemy stanowi duże wyzwanie dla zespołu 
projektowego. 

Działania usprawniające:  
Po odmowie udziału kilku izb w projekcie (Bydgoszcz, Słupsk, Olsztyn, 
Rzeszów, Warszawa) pozyskano dodatkowych animatorów z innych 
organizacji rzemiosła (w Gdańsku, Poznaniu, Opolu, Lublinie i 
Katowicach); W miejsce wycofanych ekspertów włączono do 
współpracy inne osoby (ostatecznie skompletowano grupę 30 
ekspertów). Wydłużono okres naboru firm referencyjnych. 

 
Wdrożenie podejścia „flexicurity” w małych i średnich przedsiębiorstwach w Republice 
Czeskiej we współpracy z zagranicą 
 
Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2015 
Partnerzy:  ZRP i AMSP (Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

Republiki Czeskiej) 
Budżet: Brak budżetu dla ZRP, AMSP finansuje bezpośrednio koszt udziału 

przedstawicieli ZRP w organizowanych posiedzeniach na terenie Czech. 
Cel:  Wdrożenie idei flexicurity w specyficznych uwarunkowaniach Republiki 

Czeskiej na bazie zagranicznych doświadczeń w zakresie rozwiązań w 
zakresie aktywnej polityki zatrudnienia. Projekt skoncentrowany jest 
na grupie osobach w wieku 50 +, matkach z małymi dziećmi (do 15 
roku życia) oraz na przedsiębiorcach z sektora MŚP. Zakłada 
przygotowanie rekomendacji legislacyjnych dla Republiki Czeskiej oraz 
UE.  

Działania ZRP:  W listopadzie 2013 i kwietniu 2014 przedstawiciele ZRP wzięli udział w  
spotkaniach koordynacyjnych partnerów projektu w Pradze. W dniach 
9-13.06.2014 miała miejsce trzecia wizyta studyjna delegacji AMSP w 
Polsce - na terenie woj. zachodniopomorskiego. 

 
Euroapprenticeship 
 
Był to projekt finansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej w ramach, którego 
pod egidą Stałego Zgromadzenia Izb Zawodowych i Rzemieślniczych (APCM) promowano 
mobilność międzynarodową młodocianych pracowników i mistrzów szkolących w oparciu                 
o stworzoną w ramach partnerstwa platformę wymiany informacji o potencjalnych 
partnerach do współpracy (w tym izbach i szkołach rzemieślniczych). W konsorcjum znalazły 
się takie organizacje, jak: UEAPME, Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego, Izba 
Gospodarcza Austrii, Krajowa Izba Rzemieślnicza Słowenii i inni. Dzięki podjętym działaniom 
przedstawiciele izb i szkół rzemieślniczych z Bydgoszczy, Poznania, Katowic, Wrocławia, 
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Tarnowa, Lublina i Rzeszowa wzięli udział w międzynarodowych seminariach w Paryżu, 
Kopenhadze i Brukseli, a dodatkowym efektem było zainicjowanie współpracy i realizacja 3 
projektów międzynarodowych przez zrzeszone w ZRP izby (IR Rzeszów z Francuzami oraz IR 
Tarnów z Hiszpanami). Projekt zamknięto, a ostateczne rozliczenie finansowe nastąpiło w 
grudniu 2013 r.  
 
V. PROBLEMATYKA GOSPODARCZA 
 
Działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej realizowane 
były poprzez: 

− opiniowanie dokumentów strategicznych oraz propozycji zmian prawa gospodarczego i 
podatkowego, ważnych dla działalności MŚP 

− współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i udział w pracach gremiów zajmujących się 
problematyką gospodarczą 

− udział w posiedzeniach komisji sejmowych, spotkaniach i  konferencjach resortowych  
oraz innych gremiów  

− Podejmowanie działań informacyjnych i upowszechniających zagadnienia ważne dla 
rzemiosła. 

 
W okresie sprawozdawczym:  

 
1) Przygotowano uwagi ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2014r. (wrzesień 2013 r.)  - 

do wykorzystania w pracach w ramach Komisji Trójstronnej.   
2) Przekazano do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu zmian w ustawie o 

rachunkowości (wrzesień 2013), którego celem jest wprowadzenie fakultatywności  
korzystania z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla określonej grupy 
jednostek spełniających wyznaczone kryteria przychodowe i zatrudnienia  zastrzeżone  
dla jednostki mikro. Dodatkowo z uproszczeń sprawozdawczych będą mogły korzystać, 
m.in.: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 
fundacje…, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. Zgłoszono zasadniczą uwagę, że 
wśród jednostek mogących korzystać z uproszczeń nie wymieniono organizacji 
samorządu gospodarczego rzemiosła. Wniosek ZRP o wprowadzenia stosownego 
uzupełnienia został uwzględniony przez MF. Projekt został skierowany w kwietniu 2014 r. 
do I czytania w komisjach sejmowych.  

3) Przekazano Ministrowi Gospodarki uwagi i wnioski do projektu ustawy o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej (październik 2013). W opinii ZRP większość 
zmian dotyczy dużych firm. Zmiany mogące ułatwić działalność mniejszym 
przedsiębiorcom to: ujednolicenie daty powstania obowiązku podatkowego w VAT i 
podatku dochodowym  dla zaliczek rejestrowanych w kasach fiskalnych, o co ZRP 
zabiegał od blisko dwóch lat. Postulat ZRP został uwzględniony w projekcie skierowanym 
do Sejmu. Jednocześnie ZRP ponowił propozycje dodatkowych uproszczeń w zakresie 
funkcjonowania firm - do rozpatrzenia w kolejnej edycji ustawy (sprawa kasowych 
rozliczeń kosztów w podatkach dochodowych, obowiązków sprawozdawczych w zakresie 
gospodarki odpadami, biurokratycznego systemu przywracania uprawnień do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). 

4) Przekazano sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. ograniczania biurokracji (październik 
2013), uwagi do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 
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zawodów regulowanych. Pozytywnie oceniono propozycję przyznania technikom 
budowlanym oraz osobom posiadającym dyplom równorzędny - uprawnień do 
kierowania w ograniczonym zakresie robotami budowlanymi.  Zgłoszono wniosek o 
przyznanie analogicznych uprawnień budowlanych osobom posiadającym - dyplom 
mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym. Przedstawiciele ZRP aktywnie 
uczestniczyli w posiedzeniach Komisji. Wniosek ZRP został przyjęty i znajduje 
odzwierciedlenie w ustawie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 4 kwietnia 2014 r. i w 
sprawie której Senat RP podjął uchwałę 24.04.2014 r., na mocy której zmienione zostaną 
stosowne zapisy w ustawie Prawo Budowlane. ZRP podjął współpracę z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu zawodów związanych z budownictwem. MIiR 
zwróciło się do ZRP 28.04 2014 o przedstawienie propozycji wykazu zawodów 
związanych z budownictwem, z pogrupowaniem na specjalności uprawnień budowlanych 
w ramach których, osoby posiadające tytuł zawodowy mistrza zgodnie z przepisami o 
rzemiośle, będą mogły ubiegać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w ograniczonym zakresie. 
Negatywnie oceniono propozycję całkowitej deregulacji  usług księgowo-podatkowych 
pod kątem bezpieczeństwa obsługi księgowo-podatkowej firm. Zdaniem ZRP 
proponowane zmiany mogą doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa obsługi 
księgowo-podatkowej firm i w konsekwencji przynieść przedsiębiorcom więcej szkody niż 
pożytku. W opinii ZRP rynek nie „skoryguje” działalności tego rodzaju podmiotów i stąd  
ważna jest idea wprowadzenia państwowego i korporacyjnego nadzoru nad tego rodzaju 
usługami. W ustawie uchwalonej przez Sejm w kwietniu br. przyjęto rozwiązania 
deregulacyjne w wersji  rządowej.  

5) ZRP pozytywnie odpowiedział (listopad 2013) na propozycję A.Szejnfelda,  
przewodniczącego Komisji nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji dotyczącą 
współpracy z Komisją w zakresie ograniczania biurokratycznych uciążliwości na jakie 
napotykają rzemieślnicy w działalności gospodarczej. Spośród licznych postulatów 
zgłaszanych ZRP przez przedsiębiorców przedłożono do rozpatrzenia pierwsze dwa: o 
uchylenie w ustawach o podatkach dochodowych przepisów nakazujących korygowanie 
kosztów w przypadku opóźnień w płatnościach oraz ograniczenie biurokratycznego 
systemu przywracania uprawnień do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 
Pomimo wielokrotnych wystąpień ZRP w tej sprawie, dotychczas nie została podjęta 
inicjatywa legislacyjna odpowiadająca na postulaty przedsiębiorców. 

6) Przekazano do Ministerstwa Finansów (styczeń 2014) uwagi ZRP do projektu noweli 
ustawy o VAT, wprowadzającej ograniczenia w prawie do odliczeń VAT od wydatków na 
samochody o dopuszczalnej masie całkowitej  poniżej 3,5 tony. ZRP ocenił proponowane 
przepisy jako niekorzystne szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw (W przypadku 
samochodów osobowych ograniczenie prawa do odliczeń VAT na remonty i części 
samochodowe do 50% (a było 100%) i jednoczesne utrzymanie do czerwca 2015 r. 
całkowitego zakazu odliczeń VAT na paliwa. Wprowadzenie obowiązkowej ewidencji 
przebiegu pojazdu dla dokumentowania wykorzystywania samochodu osobowego 
wyłącznie do działalności gospodarczej. Utrzymanie prawo do 50% odliczenia VAT-u przy 
nabyciu samochodu osobowego przy likwidacji ograniczenia kwotowego tego odliczenia, 
ustalonego dotychczas w wysokości 6 tys. zł.)  W opinii ZRP,  ograniczenie do 50% 
odliczeń VAT przy zakupie części i napraw samochodów osobowych, przy jednoczesnym 
zniesieniu kwotowego limitu odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych - w 
sposób oczywisty wpiera silne branże przemysłu motoryzacyjnego (producentów i 
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sprzedawców samochodów). Zmiany te uderzą natomiast w branże usług napraw i 
remontów samochodów, w której liczną grupę stanowią firmy rzemieślnicze. Niestety,  z 
uwagi na wcześniej uzyskaną przez Rząd Polski zgodę Komisji Europejskiej na powyższe 
uregulowania - wnioski ZRP  nie miały szans na pozytywne rozpatrzenie.  

7) Przekazano posłowi A.Szejnfeldowi (styczeń 2014) stanowisko ZRP do poselskiego 
projektu ustawy zmieniającej zasady korzystania z kredytu podatkowego i 
zwolnień oraz ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
przez rozpoczynających działalność gospodarczą. ZRP poparł propozycję uproszczeń 
w dostępie do kredytu podatkowego. Krytycznie ocenił pomysł zwolnienia na okres 6-ciu 
m-cy, a następnie przez 2 lata dodatkowego obniżenia składek na ubezpieczenia 
społeczne dla rozpoczynających prowadzenie firm, traktując to jako stwarzanie 
nierównych warunków konkurencji wobec firm juz działających. Uwagi ZRP nie zostały 
uwzględnione.  

8) Przekazano przewodniczącemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (styczeń 
2014) uwagi do niektórych propozycji przepisów przygotowywanego Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego. Zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez rzemieślników 
kominiarzy ZRP postulował o dostosowanie regulacji Kodeksu, w części kontroli stanu 
technicznego przewodów kominowych, do wymogów kwalifikacyjnych wyznaczonych 
prawem budowlanym, które uważamy za bardziej racjonalne, precyzyjne i gwarantujące 
bezpieczeństwo użytkownikom. W prawie budowlanym uprawnienia do kontroli 
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych spalinowych i wentylacyjnych przyznano 
osobom posiadającym tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim. Uwagi ZRP mają być 
uwzględnione w toku dalszych prac legislacyjnych nad Kodeksem (informacja z 
sekretariatu Komisji). W styczniu 2014r. J.Bartnik spotkał się z przedstawicielami 
Beskidzkiego Cechu Kominiarzy. W trakcie spotkania rozmawiano o uwagach środowiska 
rzemieślniczego do projektowanego Kodeksu skierowanych do Komisji kodyfikacyjnej.  

9) Przekazano do Ministerstwa Finansów (marzec 2014) uwagi do planowanych zmian w 
ustawie o PIT i CIT, którymi dla większości płatników oraz dla wszystkich podatników w 
zakresie zeznań CIT planuje się od 2015 roku wprowadzenie obowiązku  elektronicznego 
przekazu deklaracji podatkowych. ZRP negatywnie ocenił tę  propozycję,  szczególnie w 
zakresie  CIT-8.  Uważamy, że w stosunku do osób prawnych powinna być zastosowana, 
analogiczna zasada, jaką  przyjęto wobec płatników PIT - aby z elektronicznego 
przekazywania deklaracji/zeznań byli zwolnieni podatnicy CIT, którzy nie zatrudniają 
więcej niż 5 pracowników. Zwrócił uwagę, że w Polsce działa ponad 80 tysięcy organizacji 
pozarządowych (głównie fundacji i stowarzyszeń), dla których wprowadzenie obowiązku 
przekazania zeznania podatkowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej trudno będzie uznać za ułatwienie działalności.  Z informacji prasowych 
przekazywanych przez resort finansów wynika, że uwagi ZRP zostały uwzględnione; 
elektroniczne zeznania podatkowe będą nadal fakultatywne.  

10) Od czerwca 2013 r. przedstawiciele ZRP uczestniczyli w kilkunastu posiedzeniach 
Podkomisji  nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień  publicznych.  Spośród wielu zmian proponowanych w nowelizacji rządowej  
w 2013r. wprowadzono mechanizm gwarantujący zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawców. Wykonawca będzie bezpośrednio odpowiadać przed zamawiającym za 
wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Nowela ustawy pzp, 
wprowadziła także możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego - osobistej realizacji 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Ma to spowodować, że o realizację 
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zamówienia będą mogły ubiegać się tylko przedsiębiorstwa mające odpowiedni własny 
potencjał  techniczno-kadrowy. Podwyższono także od 2014r. - do 30 tys. euro próg 
zamówień publicznych, o co szczególnie zabiegał ZRP.  Wszystkie wprowadzone  zmiany 
były postulowane przez ZRP. 

11) Równocześnie w sierpniu 2013r. przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  
uwagi i wnioski do założeń kolejnego rządowego projektu zmian w ustawie - Prawo 
zamówień publicznych, w których odniesiono się do przepisów dotyczących wykluczenia 
wykonawcy z przetargu oraz „rażąco niskiej ceny”. Zdaniem ZRP proponowany przepis  
dawałby zbyt dużą swobodę w ocenie rzetelności wykonawcy dokonywanej przez 
zamawiającego, który mógłby jej dokonywać za pomocą dowolnych środków 
dowodowych. Zdaniem ZRP możliwość wykluczenia z udziału w przetargu powinna 
dotyczyć również podwykonawców, zaś zasadnicze kryteria określające przesłanki 
wykluczenia, powinny zostać zebrane i wydane, np. w formie wytycznych Prezesa 
Zamówień  Publicznych, (m.in., problemy naruszeń z zakresu ochrony środowiska, prawa 
pracy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy). Zgłoszono postulat o uszczegółowienie 
przesłanek,  którymi  powinien się kierować zamawiający w zapytaniach o wyjaśnienia 
„zbyt niskiej ceny”.  Uwagi te zostały ponowione w stanowisku ZRP przekazanym posłowi 
A.Szejnfeldowi. Niestety prace nad rządowym projektem dotychczas nie zostały 
sfinalizowane.  Komisja Sejmowa skupiła się nad projektem poselskim, który od marca 
2014r. znowu jest procedowany w Sejmie.  Rozważa się w nim,  np. wprowadzenie 
przepisu popieranego przez ZRP, że firma użyczająca swoich zasobów będzie odpowiadać 
solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nie wykorzystania tych zasobów. 
Rząd poparł to rozwiązanie. Projekt podejmuje też próbę uregulowania innych kwestii 
ważnych dla rzemiosła (rażąco niskiej ceny, handlu referencjami czy przesłanki 
wykluczenia wykonawcy). Rząd  sprzeciwia się sporej części poselskich propozycji.  

12) Ponadto, w listopadzie 2013r. -  ZRP przekazał  A.Szejnfeldowi -  stanowisko popierające 
najważniejsze zmiany objęte poselskim projektem ustawy pzp.  Wyrażono poparcie dla 
wprowadzenia obowiązku stosowania do oceny ofert także innych kryteriów, niż cena. 
Zgodnie z propozycją noweli ustawy zamawiający miałby każdorazowo zwracać się do 
wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące elementów ceny, gdy jest ona rażąco niska, w 
szczególności wówczas, jeśli będzie ona niższa o 30% zarówno od wartości zamówienia, 
jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. ZRP poparł to 
rozwiązanie, postulując poprzestanie na badaniu rażąco niskich cen, bez porównań do 
średniej arytmetycznej, ale tylko w odniesieniu do wyceny inwestorskiej. Wsparto 
propozycję zmiany  przesłanek  wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu z powodu 
wyrządzenia szkody, zachowującą próg szkody,  z jednoczesnym jego podwyższeniem do 
poziomu 10% wartości zamówienia oraz ograniczającą przesłanki wykluczenia do sytuacji, 
kiedy szkoda powstała z winy wykonawcy. Poparto także propozycję wprowadzenia 
solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i udostępniającego zasoby za szkody 
wyrządzone zamawiającemu wynikające z nie udostępnienia oferowanych zasobów.  

 
Równolegle uczestniczono w posiedzeniach komisji sejmowych, spotkaniach i konferencjach 
resortowych  oraz spotkaniach  innych gremiów:  
� czerwiec 2013 (P.Saar, J.Kosakowska, E.Lutow) - spotkanie Kongresu Przedsiębiorczości z 

Wicepremierem Januszem Piechocińskim. Poruszane tematy: rekomendacje w sprawie 
szkolnictwa zawodowego, problemy przedsiębiorcy związane z  wprowadzeniem w 
podatkach dochodowych tzw. kasowej metody rozliczeń kosztów,  znaczenie 
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przejrzystych i stabilnych przepisów sprzyjających podejmowaniu inwestycji w 
energetyce odnawialnej,  specjalne strefy ekonomiczne, modernizacja i rozbudowa 
sektora energetycznego. J.Piechociński zwrócił uwagę na rozbieżne priorytety 
poszczególnych organizacji, uwarunkowane skalą i rodzajami  działalności skupionych w 
nich przedsiębiorstw.  Podkreślił znaczenie budowania dialogu z jak najszerszą 
reprezentacją przedsiębiorców. Stwierdził, że jest zwolennikiem powszechnego 
samorządu gospodarczego, w którym każdy przedsiębiorca powinien zrzeszyć się w 
swobodnie wybranej organizacji samorządu. Jako najważniejsze Wicepremier wymienił 
wypracowywanie dobrych stanowisk dla Komisji Europejskiej. Za priorytetowe uznaje 
zbudowanie zaplecza eksperckiego dla rządu przygotowującego stanowiska, w tym 
opartego na reprezentacji przedsiębiorców.   

� Czerwiec i listopad 2013 r. oraz styczeń 2014 (J.Klimek) - prace Krajowej Rady 
Przedsiębiorczości poświęcone wymianie opinii i ocenie założeń projektu zmian ordynacji 
podatkowej, obowiązkom oznaczania towarów krajem pochodzenia, propozycji 
przygotowania nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz instrumentom 
wspierania inwestycji. ZRP zgłosił uwagi do planowanych zasadniczych zmian w 
Ordynacji, w tym m.in. do wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, 
wydawania przez MF w tym zakresie opinii zabezpieczających, powołania Rady ds. 
Unikania Opodatkowania. Odniesiono się do zaproponowanych rozwiązań w  kwestii 
pełnomocnictw ogólnych. Wątpliwości budzi jednak całkowita informatyzacja procesu 
składania pełnomocnictw, wyłącznie z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Jest to 
rozwiązanie przedwczesne i nie do zaakceptowania przez mikro i małe przedsiębiorstwa. 
W zakresie  obowiązku oznaczania towarów krajem pochodzenia („made in”) ZRP 
stwierdził, że jest to najprostszy sposób na wspieranie lokalnych producentów i jest to 
rozwiązanie korzystne dla rzemiosła. Dla małych przedsiębiorstw jest to szczególnie 
ważne, bo nigdy nie będzie ich stać na wypromowanie własnej marki. Trzeba zatem 
dążyć do tego, żeby „made in Poland” stało się dla polskich firm marką „samą w sobie.” 
W zakresie propozycji wprowadzenia nowej ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej - ZRP stwierdził, że z powodu wielokrotnych nowelizacji ustawa została 
nadmiernie rozbudowana, ale to raczej nie ma bezpośredniego wpływu na ograniczanie 
swobody działalności gospodarczej. Wiele przepisów wymusiły regulacje unijne i 
większość z nich w nowej ustawie musiałoby pozostać, albo zostałoby przeniesione do 
przepisów wykonawczych, a to nie ułatwiłoby przedsiębiorcom i urzędnikom korzystania 
z prawa gospodarczego. Przedsiębiorcom najbardziej zależy na stabilności prawa, a  
każda nowa ustawa, wprowadza pewien chaos w odbiorze jej przepisów, zarówno po 
stronie przedsiębiorców, jak i samych urzędników. Przygotowano (E. Lutow) propozycję 
stanowiska ZRP nt. instrumentów wspierania inwestycji, do wykorzystania na 
posiedzeniu Krajowej Rady. W materiale oceniono efektywność dotychczas 
funkcjonujących instrumentów wspierania inwestycji (kredyt podatkowy, ulga 
technologiczna, przyspieszona amortyzacja). Przekazano stanowisko ZRP do rządowego 
systemu wsparcia inwestycji.  

� Sierpień i grudzień 2013, luty 2014 (E.Lutow) - posiedzenia  Zespołu ds. doskonalenia 
regulacji gospodarczych pod przewodnictwem wiceministra gospodarki M. Haładyja 
poświęcone nowym inicjatywom legislacyjnym w zakresie prawa gospodarczego. 
Przedstawiono, m.in. propozycję rozwiązań umożliwiających przechowywanie 
dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej zamiast papierowej. ZRP sceptycznie 
odniósł się do tej propozycji zwracając uwagę, że elektroniczna archiwizacja, ze względu 
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na koszty jej obsługi,  realnie jest możliwa tylko w przypadku dużych firm. Jeśli chodzi o 
mikro firmy - przekazanie archiwizacji do ZUS na pewno będzie skutkowało kosztami, 
którymi zostaną obciążeni przedsiębiorcy. ZRP przekazał również uwagi do rekomendacji 
zmian ustawy Ordynacja podatkowa i wprowadzenia „Karty Rzetelnego Podatnika”. Ideę 
wprowadzenia takiej instytucji oceniono pozytywnie, zwracając jednocześnie uwagę na 
kilka istotnych wad, najważniejsza - wymóg permanentnego udostępniania ksiąg 
podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej wykluczy z możliwości 
skorzystania z przywilejów związanych ze statusem rzetelnego podatnika znaczną część 
podatników, którzy technicznie nie będą przygotowani do obsługi takiego systemu, w 
tym mikroprzedsiębiorstw. Zdaniem ZRP nie można także rozciągać skutków prawnych 
ubiegania się o status rzetelnego podatnika na jego kontrahentów, czyli podmioty które 
nie uzyskają żadnych korzyści z tego rodzaju uprzywilejowania podatkowego. Ponadto, 
sądowano stanowisko przedstawicieli organizacji przedsiębiorców nt. potrzeby i 
ewentualnego zakresu przygotowania nowej ustawy o działalności gospodarczej. ZRP 
powołując się na nadrzędną dla przedsiębiorców potrzebę stabilności prawa 
gospodarczego nie poparł propozycji przygotowania nowej ustawy - prawo działalności 
gospodarczej. Podobne, raczej sceptyczne stanowiska, zajęli pozostali przedstawiciele 
organizacji przedsiębiorców. 

� cyklicznie (H.Matejek, E.Lutow) - posiedzenia Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i 
Usług w Ministerstwie Gospodarki, w toku których omawiano wybrane rozwiązania 
legislacyjne w obszarze prawa konkurencji, szczególnie te uznane za niekorzystnie 
wpływające na warunki funkcjonowania handlu. Omawiając zmiany w zakresie 
stosowania  kas fiskalnych  przyjęto do wiadomości pozytywną interpretację ogólną 
wydaną przez Ministra Finansów w sprawie szczegółowości opisów nazw towarów 
(usług) na paragonach fiskalnych. Omawiano także propozycje zmiany ustawy o 
podatkach lokalnych w zakresie opłat targowych. Zgłoszono propozycję zniesienia opłaty 
targowej lub wprowadzenie powszechnej opłaty targowej, obejmującej także tych, którzy 
handlują poza placami targowymi. 

� Wielokrotnie w 2013 (H.Matejek) - posiedzenia Zespołu ds. partnerstwa publiczno-
prywatnego (ppp) działającego pod patronatem Ministra Gospodarki. Zajmowano się,  
m.in. wynikami kontroli NIK w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego, oceną ex-
post ustawy o ppp oraz propozycjami jej zmian. Omawiano także rolę PARP-u w 
inicjowaniu  przedsięwzięć ppp.  

� Wrzesień 2013 (E.Lutow) - konferencja  w Ministerstwie Finansów  poświęcona realizacji 
programu e-podatki i zmianom w polskiej administracji podatkowej. Program e-podatki 
będzie determinował zmiany legislacyjne i administracyjne w zakresie podatków a także 
ma uprościć funkcjonowanie i obsługę tych dziedzin życia. Program zacznie działać w 
2015r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie prowadzących 
działalności gospodarczej, w 2016 obejmie podatki dochodowe, w 2017 - VAT i nastąpi 
wyłączenie systemu POLTAX.  ZRP zabierając głos w dyskusji, mając na uwadze koszty 
społeczne tego systemu, z rezerwą ocenił efekty tego programu dla drobnych 
przedsiębiorców. Już dzisiaj system POLTAX umożliwia  przekaz większości deklaracji w 
formie elektronicznej.  

� Grudzień  2013 (E.T.Połaski, E.Lutow) - seminarium eksperckie w Kancelarii Prezydenta 
RP nt. systemu obciążeń podatkowych wobec MŚP. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, sektora MŚP, 
prawnicy, doradcy podatkowi oraz ekonomiści. Większość uczestników dyskusji 
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podkreślała problem skomplikowania systemu podatkowego i braku jego stabilności, co 
w znacznym stopniu wpływa także na poziom obciążeń wynikających ze zwiększonych 
kosztów i ryzyka -  ponoszonych przez przedsiębiorców na obsługę tego systemu. ZRP 
poruszył problem szarej strefy, kwestie dotyczące uproszczenia systemu podatkowego, 
tak aby nie zachęcać przedsiębiorców do optymalizacji podatkowej, problem 
nadmiernego rozrostu administracji skarbowej, często nieprzyjaznej przedsiębiorcom, 
problem braku stabilności prawa podatkowego oraz problem wyjątkowo wysokich dla 
drobnych firm opłat lokalnych, w szczególności opłat za wieczyste użytkowanie  

� Marzec 2014 (E.T. Połaski, H.Matejek) - forum debaty publicznej ”Gospodarka 
konkurencyjna Polski: rekomendacje reform” z udziałem Prezydenta  RP Bronisława 
Komorowskiego. Prezydent RP znaczną część wystąpienia  poświęcił firmom mikro i 
sektora MŚP. Zaznaczył, że właśnie te przedsiębiorstwa są siłą napędową polskiej 
gospodarki -  „dlatego musimy stworzyć warunki dla ich rozwoju. Małe firmy chcą się 
rozwijać, jednak napotykają na swojej drodze na bariery. Musimy małym pomóc, 
stworzyć klimat do rozwoju innowacyjności i tak zmienić prawo pracy, żeby firmom 
opłacało się zatrudniać”. Przedstawiciel ZRP mówił o aktywności  organizacji 
rzemieślniczych w niektórych gremiach Unii Europejskiej, zaznaczył, że  idea „ najpierw 
myśl z perspektywy małego” jest słusznym i właściwym drogowskazem do przyszłych 
działań. 

� Luty 2014 (H.Matejek, N.Pruszanowski) – spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce poświęcone innowacyjności przedsiębiorstw, produktywności, 
systemu podatkowego, otoczenia i  infrastruktury biznesu, w tym polityki wobec MŚP. W 
spotkaniu udział wzięli eksperci Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców. Przedstawiciele ZRP wypowiadali się na temat 
innowacyjności przedsiębiorstw i systemu podatkowego. Zwrócono uwagę, że 
podstawowym wymogiem, jaki będzie stawiany aplikantom o środki unijne w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 jest nadal warunek innowacyjności. W opinii ZRP 
postawienie takiego warunku uniemożliwia aplikowanie o środki z tych funduszy 
przedsiębiorstwom działającym w branżach tradycyjnych. Dokonując oceny systemu 
podatkowego stwierdzono że, dopóki zachowane są ryczałtowe formy opodatkowania i 
podatek liniowy można uznać, że  przynajmniej w podatku dochodowym regulacje 
podatkowe dają małej firmie możliwość wyboru najdogodniejszej formy opodatkowania. 
ZRP podkreślił znaczenie tych korzystnych rozwiązań dla mikrofirm, wskazując przy tym 
na fakt wprowadzenia w Polsce również takich, które wiążą się z dodatkowymi znacznymi 
obowiązkami dla przedsiębiorców (na przykład: kasowe rozliczenie kosztów w przypadku 
opóźnień płatności).  

� Marzec 2014 (E.T.Połaski, H.Matejek) - spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
poświęcone ekonomicznym aspektom dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w UE, w 
tym ocenie wpływu członkostwa Polski w UE na polską gospodarkę i działalność 
przedsiębiorstw. ZRP poinformował  o aktywności na forum Europejskiej Unii Rzemiosła 
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Europejskiej Konfederacji 
Budowlanych (EBC).  

� Kwiecień/maj 2014 (E. Lutow) - spotkania  grupy roboczej ds. MŚP w ramach projektu 
Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Ministerstwo 
Gospodarki). Projekt ten nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez 
Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Grupa w zamierzeniu ma 
stanowić forum dyskusyjne, którego głównym celem jest integracja organizacji 



 
 

48

reprezentujących MŚP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i 
zrównoważonego rozwoju oraz wypracowanie instrumentów wsparcia, które zostaną 
zarekomendowane w celu włączania firm w CSR. Celem grupy jest zwiększenie 
zaangażowania firm z sektora MSP w proces zrównoważonego rozwoju oraz włączenie za 
jej pośrednictwem MŚP w proces identyfikowania ich potrzeb w regionalnych 
programach operacyjnych 2014-2020. 

 
Przykłady działań informacyjnych i upowszechniających zagadnienia ważne dla rzemiosła: 
 

− We wrześniu  2013 J. Bartnik uczestniczył  w debacie „Konkurencja na rynku zamówień 
publicznych” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas 
debaty dyskutowano o raporcie przygotowanym przez UOKiK „System zamówień 
publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce” omawiającym następujące problemy 
negatywnie wpływające na konkurencyjność postępowań przetargowych: ograniczony 
dostęp do przetargów, zmowy między oferentami, faworyzowanie wykonawców przez 
zamawiających, prymat najniższej ceny Większość problemów podnoszonych w raporcie 
pokrywa się z  uwagami i wnioskami  zgłaszanymi przez ZRP. Debata była emitowana on-
line.  

− ZRP uczestniczył przy współudziale izb rzemieślniczych w badaniach ankietowych 
inicjowanych przez różne gremia Komisji Europejskiej:  
→ dla Europejskiej Konfederacji Budowlanych nt. sytuacji  ekonomicznej polskich MŚP 
budowlanych w latach 2012-2013. (m.in. ocena współpracy z administracją publiczną, 
klientami oraz bankami); 
→ dla Europejskiego Komitet Ekonomiczno-Społecznego (EKES) - badanie firm 
budowlanych,  którego celem była ocena wpływ dyrektywy usługowej na  gospodarkę 
państw członkowskich UE. Przepisy dyrektywy usługowej zostały przez respondentów 
badania ocenione pozytywnie. Wyniki badań omawiane były m.in. spotkaniu z delegacją 
EKES w marcu br. (udział T.Kliś);  
→ na zlecenie dyrekcji generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej -  
ankieta oceniająca postępy realizacji programu Small Business Act (SBA) oraz wyzwań 
stojących przed MŚP w krajach UE. Ocena obejmowała funkcjonowanie zasad SBA i 
reakcje administracji publicznej na potrzeby MŚP, w tym: zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, dostępu MŚP do 
zamówień publicznych, podnoszenia kwalifikacji i innowacji w MŚP,  wspierania MŚP w 
korzystaniu  z globalnych rynków.    

− Udzielano wywiadów, komentarzy przedstawiających stanowiska ZRP na różnorodne 
tematy gospodarcze, w tym, np. : 
→ w styczniu 2014 (E.Lutow) - wywiad dla firmy doradczej, działającej na zlecenie Komisji 
Europejskiej, w którym dokonano oceny „Poradnika o nowej definicji MSP”. ZRP 
poinformował, że środowisko rzemieślnicze raczej incydentalnie korzysta z Poradnika.  
Wynika to,  m.in. ze specyfiki organizacji zrzeszającej prawie wyłącznie mikro i małe 
firmy, ale także z faktu, że poradnik jest przydatny tylko do wyjaśnienia wymogów 
definicji MŚP pod kątem korzystania z dotacji UE. Zwrócono uwagę, że większość 
programów regionalnych jest skierowana do całej grupy MŚP;  rzemiosłu  zależałoby na 
tym, aby częściej wyodrębniano pule środków skierowanych wyłącznie do firm mikro.  
→ w lutym 2014r. (E.Lutow) – wywiad dla przedstawiciela Uniwersytetu w Bath w 
Wielkiej Brytanii - o innowacyjności polskich MŚP. ZRP we wszystkich wystąpieniach 
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wskazuje, że definicja innowacyjności nie jest dostosowana do możliwości, przede 
wszystkim kapitałowych, funkcjonowania polskiego mikro-biznesu. W opinii ZRP, w 
polskich warunkach, istnieje potrzeba wyróżnienia również innowacji typu regionalnego 
lub nawet lokalnego i  przedsięwzięć gospodarczych opartych na technologiach 
tradycyjnych.  

− W marcu 2014 (E.Lutow) - opracowano  komentarz  do statystyk dotyczących polskich 
MŚP do wykorzystania jako stanowisko rzemiosła w projekcie nt. wdrażania  Small 
Business Act w Polsce wykonywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Komentarz 
dotyczył poziomu udziału polskich MSP w wartości PKB. Dane komentowano w oparciu o 
informacje przedstawione w najnowszym raporcie PARP-u o stanie sektora MSP w Polsce 
w latach 2011-2012 oraz doświadczeń ZRP.  

− W czerwcu 2013  -  ZRP rekomendował Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przedstawicieli rzemiosła do składu Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego, Wołowego, Końskiego i Owczego (J. Marcinkowski, K.Stańczyk). 
Rekomendacje Związku zostały uwzględnione. 

− W 2013 r.  przedstawiciel ZRP (H.Matejek) - jako koordynator  Europejskiego Tygodnia 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaangażowany był w planowanie wydarzeń w Polsce – 
we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.  

− W maju 2014 – zorganizowano wizytę delegacji duńskich przedsiębiorców, zrzeszonych w  
Duńskiej Federacji MŚP. Celem odwiedzin było promowanie duńskiego eksportu i 
inwestycji w Polsce. W Warszawie przedsiębiorcy spotkali się z przedstawicielem Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz kierownictwa ZRP. Duńska delegacja 
odbyła spotkanie z przedsiębiorcami z Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie. 

− W kwietniu 2014 przedstawiciel ZRP (E. Lutow) uczestniczył w pracach Komisji 
Kwalifikacyjnej Konkursu Europejskiej Nagrody  Promocji Przedsiębiorczości - 2014 
(Ministerstwo Gospodarki).  

− W kwietniu 2014 przedstawiciel ZRP (E. Lutow) uczestniczył w pracach komisji Kwalifikacyjnej 
Konkursu Europejskiej Nagrody  Promocji Przedsiębiorczości - 2014 (Ministerstwo Gospodarki).  

− W kwietniu 2014 Prezes ZRP J. Bartnik oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ 
„Budowlani” Z. Janowski podpisali wspólną deklarację o podjęciu inicjatywy zmierzającej 
do ustanowienia przez Parlament RP dnia 26 września ogólnokrajowym Dniem 
Budowlanych.  

− Udzielano wypowiedzi prasowych n.t. gospodarcze.  
 
Ponadto, udzielano także wyjaśnień organizacjom rzemieślniczym i  rzemieślnikom, głównie 
w sprawach podatkowych, m.in. nt.: zasad opodatkowania VAT wyrobów rzemiosła 
artystycznego, zwolnienia od VAT w odniesieniu do egzaminów rzemieślniczych i kursów 
kursach zawodowych.  
 
VI. PROBLEMATYKA OŚWIATOWA 
 
W okresie sprawozdawczym, zgodnie z Planem Działalności Związku Rzemiosła Polskiego na 
okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r.: 

− prezentowano stanowiska organizacji rzemiosła we władzach ustawodawczych i 
administracyjnych oraz na wszelkich innych decyzyjnych forach, związanych z edukacjach 
zawodową 
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− współpracowano z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej oraz innym resortami w zakresie problematyki dotyczącej kształcenia 
zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, jak 
również z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Krajowym Ośrodkiem 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji oraz Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).  

− Uczestniczono w pracach związanych z tworzeniem Polskich Ram Kwalifikacyjnych. 

− Przygotowywano wspólnie z izbami rzemieślniczymi analizy, oceny i propozycje 
rozwiązań z obszaru kształcenia zawodowego.  

− Prowadzono działania wspierające cechy i izby rzemieślnicze na rzecz aktywnej promocji 
nauki zawodu i potwierdzania kwalifikacji w rzemiośle.  

− Prowadzono działania na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego u 
pracodawców-rzemieślników.  

− Monitorowano i ewaluowano działalność komisji egzaminacyjnych oraz właściwych 
komórek izb rzemieślniczych zajmujących się procesem walidacji kwalifikacji (ocenianie i 
wnioskowanie). 

− Uczestniczono w konferencjach, naradach, spotkaniach i seminariach organizowanych 
przez zewnętrzne instytucje współdziałające z ZRP w celu prezentowania stanowiska 
organizacji rzemiosła w szeroko pojętej problematyce edukacji zawodowej. 

 
VI.1 NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE  
 
Okres sprawozdawczy obfitował w wydarzenia związane ze stopniowym wdrażaniem zmian 
wynikających z modernizacji systemu kształcenia zawodowego. ZRP podejmował i prowadził 
różnorodne działania związane z adaptacją izb i komisji egzaminacyjnych, mające na celu 
poprawę jakości kształcenia zawodowego z udziałem rzemiosła oraz tworzenia rozwiązań 
systemowych i prawnych uwzględniających interesy środowiska rzemieślniczego. Istotą są 
optymalne warunki formalne i organizacyjne pozwalające na poprawę efektywności 
szkolenia, a co za tym idzie zwiększenia zatrudnialności  absolwentów.  
 
Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego  
 
Organizacje rzemiosła dużo uwagi poświęcały jakości kształcenia zawodowego 
u pracodawców. Problematykę tę poruszano podczas wszystkich spotkań ogólnopolskich 
organizowanych przez ZRP, a także szkoleń regionalnych prowadzonych przez izby 
rzemieślnicze i cechy.   
Z otrzymanych z izb rzemieślniczych danych za rok 2013 wynika, że do rzemiosła, trafia coraz 
mniej młodzieży. W 2013 roku naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych realizowało około 
76 tys. młodocianych pracowników, tj. blisko o 2 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, lub z teorii zawodowej 
w systemie pozaszkolnym (z tej formy korzysta jedynie ok. 5% młodocianych). Podobnie jak 
w latach ubiegłych największym powodzeniem cieszą się zawody: związane z motoryzacją 
22.534 osób oraz pielęgnacją ciała 19.329 osób. W stosunku do ubiegłego roku na podobnym 
poziomie kształtuje się liczba uczniów szkolonych w zawodach związanych z przetwórstwem 
żywności np.: piekarz 3.226 uczniów, czy cukiernik 6.012 uczniów. W zawodach związanych z 



 
 

51

budownictwem w 2013 roku odnotowano niewielki wzrost zainteresowania młodocianych 
pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zawodzie elektryk 2.903 
osób w stosunku do 2.789 osób w roku 2012, monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 1.811 uczniów oraz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 1.678 
uczniów. Podobnie w zawodach związanych z obróbką metalu zanotowano niewielki wzrost 
młodocianych np.: w zawodzie ślusarz 1.888 uczniów w stosunku do 1.727 w roku 
poprzednim oraz operator obrabiarek skrawających 282 w stosunku do 230 uczniów w roku 
2012. Znaczny spadek zainteresowania wystąpił w zawodach fotograf, kaletnik, kowal, 
kamieniarz, czy posadzkarz. Problemem jest tu niewątpliwie dalsza malejąca popularność 
kształcenia zawodowego, zwłaszcza w zawodach tzw. robotniczych, a także niż 
demograficzny. Zwraca również uwagę tendencja zmiany preferencji zawodowych i 
branżowych w wyborze młodzieży, choć nadal liczbowo dominują zawody będące od lat 
wśród pięciu najczęściej wybieranych, tj. fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, 
cukiernik, stolarz i piekarz, w których łącznie uczy się zawodu ponad 2/3 ogółu młodocianych 
zatrudnionych przez rzemieślników w celu przygotowania zawodowego. Poważny zastój 
przeżywają natomiast zawody odzieżowe i włókiennicze oraz związane z obróbką skór i futer.    
W zakładach rzemieślniczych uczy się zawodu ponad 50% młodzieży z zasadniczych szkół 
zawodowych - to duży potencjał. Jednak wobec sytuacji demograficznej oraz bogatej oferty 
szkół środowisko rzemieślnicze musi dołożyć wszelkich starań, aby szkolenie w rzemiośle 
odbywało się w pełnej zgodzie z zasadami prawnymi i w warunkach zapewniających 
właściwe standardy nauczania praktycznego.  
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 1 
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 2 
 
Mistrzowie szkolący 
 
Organizacja rzemiosła zachowała w okresie sprawozdawczym swój potencjał szkoleniowy w 
postaci zrzeszonych rzemieślników „szkolących”, czyli zatrudniających młodocianych 
pracowników w celu przygotowania zawodowego. Jednak, jak wskazują na to dane izb 
rzemieślniczych dotyczące 2013 r., uszczupleniu ulega baza rzemieślniczych zakładów 
szkolących uczniów. Jest ich obecnie 24.702,  tj. o ponad 759  mniej niż w roku poprzednim. 
Po latach wzrostu liczby uczniów w zakładach rzemieślniczych w okresie do 2009 r., obecnie 
nastąpił spadek tej liczby o blisko 18 tysięcy w stosunku do roku 2009. Na przestrzeni pięciu 
lat zmniejszyła się także o 2.000 liczba zakładów rzemieślniczych, zajmujących się szkoleniem 
uczniów. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać niewątpliwie w fakcie, iż szkolenie 
uczniów w zakładach rzemieślniczych jest dodatkowym obowiązkiem i obciążeniem dla 
zakładu. Ponadto niekorzystny wpływ ma także kryzys gospodarczy, który powoduje często 
upadek przedsiębiorstw rzemieślniczych. Nie bez znaczenia są także obciążenia związane z 
rosnącymi podatkami lokalnymi. Dlatego tak ważne są instrumenty ekonomiczne, które 
powinny zachęcać rzemieślników do angażowania się w proces szkolenia praktycznego i 
które stanowią częściową rekompensatę ponoszonych przez pracodawcę kosztów 
związanych z prowadzeniem przygotowania zawodowego.  
Należy tu podkreślić, że szczególnie ta grupa rzemieślników wymaga wsparcia ze strony 
organizacji, bowiem stanowi istotne ogniwo w dostarczaniu dla zakładów rzemieślniczych – 
ale nie tylko - wykwalifikowanych kadr fachowych.  
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 3 
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Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe 
 
Organizacje rzemiosła coraz częściej decydują się na podjęcie trudu tworzenia szkół 
niepublicznych. Organami założycielskimi szkół rzemieślniczych są cechy i izby rzemieślnicze. 
Najważniejszym argumentem przemawiającym za nauką zawodu w systemie oferowanym 
przez rzemiosło jest relacja mistrz-uczeń. Przemienne kształcenie zawodowe  (dualne) 
oznacza łączenie praktyki u rzemieślnika, zorganizowanej na podstawie umowy o pracę  z 
nauką  teoretyczną w szkolne.  
Z otrzymanych danych wynika, że w 2013 roku działało już 27 szkół, których organem 
prowadzącym są izba lub cech. Łącznie kształci się w nich ponad 6 tysięcy uczniów.  
Przyjęto  różne formy prawne  prowadzenia  rzemieślniczych szkół zawodowych: 

− niepubliczna szkoła zawodowa, której organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza lub 
Cech. Niepubliczna szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej  posiada prawo dotacji 
(gwarantowana wysokość równa subwencji określonej przez MEN) na podstawie ustawy 
o systemie oświaty; 

− publiczna szkoła zawodowa, której prowadzenie na podstawie umowy zawartej z 
jednostką samorządu terytorialnego zostało przekazane innemu podmiotowi np. Izbie 
Rzemieślniczej (przekazanie realizacji zadania własnego); 

− publiczna szkoła zawodowa pod patronatem rzemiosła, umowa o współpracy pomiędzy 
izbą rzemieślniczą lub cechem, a szkołą. 

Na zakończenie nauki młodociani pracownicy zdają egzamin czeladniczy, uzyskując także 
świadectwo ukończenia ZSZ. W systemie tym można uczyć się w blisko sześćdziesięciu 
zawodach. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować kształcenie w 
liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie 
kursów kwalifikacyjnych zawodowych. W ramach zespołów szkół prowadzonych przez 
rzemiosło występują także tego typu szkoły, co tworzy dla młodzieży dogodne warunki  
kontynuacji nauki i zdobywania nowych kwalifikacji.  
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 4 
 
Kształcenie ustawiczne 
 
Z zestawień nadesłanych przez izby rzemieślnicze wynika, iż w stosunku do roku 2012 w roku 
2013 zwiększyła się liczba kursów z 882 do 980. Podobnie wzrosła liczba szkoleń z 666 do 714 
odnotowanych w roku 2013. Liczba uczestników kursów wzrosła o około 100 osób natomiast 
liczba uczestników szkoleń wzrosła o blisko 5.000 osób. Wśród kursów i szkoleń 
przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze dominują głównie kursy doskonalące w 
zawodach rzemieślniczych, kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i 
mistrzowskich kończące się egzaminami przed komisjami powołanymi przez izbę, kursy 
pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących, kursy bhp, 
szkolenia z zakresu marketingu, bankowości, przepisów podatkowych, przepisów 
dotyczących ubezpieczeń społecznych, celnych, pierwszej pomocy i innych, Najczęściej izby 
współpracują w zakresie organizacji kursów i szkoleń z następującymi partnerami: ZDZ, PIP, 
PUP, OHP, Urzędy Marszałkowskie, szkoły zawodowe, Inspektoraty BHP, Starostwa 
Powiatowe, fundacje, centra szkoleniowe, Ośrodki Pomocy Społecznej. 
 
Niewątpliwie na wzrastającą popularność dokształcania zawodowego wpływa fakt coraz 
większej świadomości społeczeństwa w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji. 
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Intensyfikacja działań w obszarze edukacji ustawicznej niewątpliwie jest też efektem 
realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dotychczasowe działania 
projektowe doprowadziły m.in. do powstania rynku komercyjnych usług szkoleniowych, 
generujących bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną, a to tworzy poważną konkurencję. 
Dlatego warto podkreślić, że w nowej perspektywie finansowej organizacje rzemiosła 
dysponują bardzo poważnym instrumentem, jakim są kwalifikacyjne egzaminy czeladnicze i 
mistrzowskie, umożliwiające finalizację szkoleń tzw. twardymi rezultatami w postaci 
formalnych kwalifikacji (świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski).  
 
Przygotowanie zawodowe osób dorosłych 
 
W efekcie działań ZRP, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz stosownego rozporządzenia wdrożono nowy instrument rynku pracy, jakim jest 
przygotowanie zawodowe osób dorosłych (art. 53 ustawy). Przygotowanie to realizowane 
jest w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do pracy. Szczególnie istotną rolę w tym 
procesie powierzono pracodawcy, który jest odpowiedzialny za efektywne przygotowanie 
pracownika do egzaminu czeladniczego lub na tytuł zawodowy. W tekście ustawy znalazły się 
także zapisy bezpośrednio wskazujące na rolę izbowych komisji egzaminacyjnych w zakresie 
przeprowadzania egzaminów czeladniczych dla absolwentów takiego systemu nauki zawodu 
i egzaminów sprawdzających, dla osób przyuczanych do zawodu. Co roku z przygotowania 
zawodowego osób dorosłych korzysta około 1.000 bezrobotnych, a ze środków Funduszu 
Pracy na realizację przeznacza się kwotę 11 mln zł. Należy jednak zauważyć, iż nie są to 
środki kierowane wyłącznie do zakładów rzemieślniczych. Rzemieślnicy dość niechętnie 
korzystają z takiej formy szkolenia i zatrudniania (pojawiają się bariery społeczne i 
biurokratyczne związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych, istnieją za małe zachęty dla 
pracodawców do korzystania z tego rozwiązania). W 2014 roku dokonano przeglądu 
przepisów związanych z funkcjonowaniem tego instrumentu i przygotowano nowy projekt 
rozporządzenia bazujący na rozporządzeniach Komisji Europejskiej dotyczących m.in. 
pomocy de minimis oraz przychylono się do postulatów ZRP i znowelizowane rozporządzenie 
nie zawiera daty granicznej jego obowiązywania.   
Ponadto, także na wniosek organizacji rzemiosła, uwzględniono postulat skrócenia okresu 
przygotowania zawodowego dorosłych Do tej pory przygotowanie zawodowe (w zależności 
od profesji) trwało 12 lub 18 miesięcy, po nowelizacji ustawy czas trwania nauki zawodu 
osoby pełnoletniej wynosi od 6 do 12 m-cy.  
Przygotowując w lutym 2014 roku opinię odnośnie projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie 
przygotowania zawodowego osób dorosłych wykorzystano obszerne uwagi i propozycje 
zmian zgłoszone przez izby rzemieślnicze. W opinii m.in. zwrócono uwagę na konieczność 
doprecyzowania części zapisów i wyartykułowano postulat równego traktowania 
państwowych komisji egzaminacyjnych, zarówno w postaci okręgowych komisji 
egzaminacyjnych (OKE), jak i komisji organizowanych przez izby rzemieślniczych. 
 
VI.2 PROMOCJA NAUKI ZAWODU W RZEMIOŚLE 
 
Do działań promocyjnych w minionym okresie sprawozdawczym podjętych przez ZRP należy 
zaliczyć m.in.:  

− dokonanie uzgodnień odnośnie współpracy organizacji rzemiosła z przedstawicielami 
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych na temat upowszechniania oferty wydawnictwa 
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związanej z podręcznikami do kształcenia zawodowego. Wydawnictwo dysponuje 
podręcznikami i poradnikami zawodowymi składowanymi na nośnikach elektronicznych 
co pozwala na wydrukowanie niskich nakładów przy zachowaniu odpowiedniej ceny. 
Współpraca ma na celu zaopatrywanie szkolących rzemieślników oraz uczniów w 
literaturę fachową związaną z nauką w zawodach rzemieślniczych,  

− podjęcie rozmów na temat możliwości upowszechniania nauki zawodów rzemieślniczych 
za pośrednictwem artykułów w „SuperExpressie” oraz wspólnej inicjatywy związanej z 
przygotowaniem medialnej akcji  promocyjnej, 

− udział w październiku 2013 roku w Sejmie RP w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu 
Parlamentarnego ds. rozwoju rzemiosła (J.Bartnik, J.Klimek, J.Kosakowska, 
A.Stępnikowski). Uczestnikami byli posłowie oraz przedstawiciele resortów pracy, 
edukacji, gospodarki, a także reprezentanci Instytutu Badań Edukacyjnych i Naczelnej 
Organizacji Technicznej. Spotkanie poświęcone było głównie kwestii organizacji nauki w 
zakładach rzemieślniczych i egzaminów prowadzonych w izbach rzemieślniczych. 
Wydarzenie to poprzedziła wspólna konferencja prasowa.   

− uczestnictwo w konferencji podsumowującej projekt Krajowych Standardów Kwalifikacji 
dla 300 zawodów z klasyfikacji zawodów i specjalności rynku pracy. Nadzór prowadzony 
jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jako współautorzy, eksperci i 
konsultanci uczestniczyli przedstawiciele środowiska rzemieślniczego (rzemieślnicy) oraz 
pracownicy organizacji rzemiosła (izby, ZRP) zajmujący się nadzorem nad szkoleniem 
uczniów i procesem przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. W 
ramach zawodów, dla których przygotowano KSKZ znajduje się ponad pięćdziesiąt 
zawodów pozaszkolnych. Zawody te zgłosił ZRP, jako istotne z punktu widzenia potrzeb 
rynku pracy oraz w kontekście działalności egzaminacyjnej izb rzemieślniczych. W ten 
sposób pozyskaliśmy dodatkowe materiały związane z izbową działalnością 
egzaminacyjną.  

− współpracowano z Główną Inspekcją Pracy w zakresie konsultacji  treści merytorycznych 
do ulotki „Pracownik młodociany”. Materiał przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów, 
ich rodziców oraz pracodawców. Stanowi pigułkę podstawowych informacji na temat 
zatrudniania młodocianych pracowników, w tym m.in w zakładach rzemieślniczych w 
celu nauki zawodu. Ulotka jest upowszechniana przez inspektorów pracy, a do dyspozycji 
rzemiosła przekazano tysiąc egzemplarzy.  
 

VI.3 HONOROWE ODZNAKI „ZA SZKOLENIE UCZNIÓW W RZEMIOŚLE” 
 
Honorowe odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” przyznawane są osobom, które 
aktywnie uczestniczą w procesie szkolenia uczniów w rzemiośle oraz angażują się w 
działalność wychowawczą i w swojej pracy zawodowej przyczyniają się do rozwoju oświaty 
zawodowej w rzemiośle (rzemieślnicy uczestniczący w procesie szkolenia uczniów w 
rzemiośle, pracownicy organizacji rzemiosła, nauczyciele szkół i placówek oświatowych a 
także inne osoby legitymujące się uznanym dorobkiem w zakresie oświaty zawodowej).  
W okresie sprawozdawczym przyznano: 
Odznaki Platynowe - 15 
Odznaki Złote- 32 
Odznaki Srebrne – 260 
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VI.4 EGZAMINY – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POTWIERDZANIA KWALIFIKACJI W 
RZEMIOŚLE 
 
Podstawą prawną systemu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne powołane przez izby rzemieślnicze jest ustawa z dnia 22 marca 
1989 roku o rzemiośle (z późn. zmian.) oraz wydane na podstawie zawartej w niej delegacji 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117). Dokument ten 
określa szczegółowe warunki i tryb powołania komisji oraz przeprowadzania egzaminów, a 
także warunki dopuszczenia do egzaminu. 
Cechą charakterystyczną izbowych egzaminów jest ich otwartość i dostępność dla różnych 
grup kandydatów, tj. zarówno młodocianych absolwentów nauki zawodu u rzemieślnika, jak 
też osób dorosłych, poszukujących możliwości potwierdzenia kwalifikacji nabytych w drodze 
pracy zawodowej i przygotowania teoretycznego. 
 
W roku 2013 do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 32 tysiące osób, z których 
30.122 uzyskało świadectwa czeladnicze, do egzaminów mistrzowskich przystąpiło prawie  5 
tys. osób, z czego 4.773 uzyskało dyplomy mistrzowskie. W odniesieniu do roku 
poprzedniego zmniejszyła się liczba osób występujących o takie kwalifikacje: o 442 mniej 
egzaminów czeladniczych i o 383 mniej egzaminów mistrzowskich. Ta tendencja 
niewątpliwie związana jest z co raz mniej licznymi rocznikami uczniów podejmujących naukę 
zawodu w rzemiośle 
Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród osób przystępujących do egzaminów czeladniczych 
dominują absolwenci nauki zawodu w rzemiośle, a kandydaci z tzw. „wolnego naboru” 
stanowią w dalszym ciągu niewielką część przystępujących do potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych. Zawody, które od lat cieszą się zainteresowaniem wśród zdających, to 
tradycyjnie: „fryzjer” (8253), „mechanik pojazdów samochodowych” (6291), „stolarz” (2094), 
„cukiernik” (2001) i „murarz” (1474) - a więc pokrywają się z zawodami, w których 
prowadzona jest nauka zawodu. 
W dalszym ciągu nie jest wystarczająca promocja nauki zawodu w rzemiośle oraz egzaminów 
przeprowadzanych przez izbowe komisje. Należy jednak zaznaczyć, że aktywność izb 
rzemieślniczych, podejmujących współpracę z instytucjami szkoleniowymi w zakresie 
realizacji projektów przyniosła efekt w postaci większej liczby osób dorosłych, starających się 
o uzyskanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.     
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 5  
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 6  
 
Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 
 
Izby rzemieślnicze mogą powoływać komisje egzaminacyjne dla 128 zawodów, w których w 
większości może być prowadzone przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 
oraz osób dorosłych.  
W 2013 roku izby rzemieślnicze powołały 1.259 komisji czeladniczych i 1.211 komisji 
mistrzowskich, do których łącznie zaangażowano 7.829 osób. Członkami izbowych komisji 
egzaminacyjnych są głównie rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą, co ma bardzo 
istotne znaczenie dla organizacji egzaminów praktycznych. W komisjach są także nauczyciele 
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ze szkół zawodowych, placówek oświatowych, współpracujących z izbami rzemieślniczymi 
oraz egzaminatorzy wpisani do ewidencji prowadzonej  przez CKE. 
Komisje powołano łącznie w 108 zawodach – co w porównaniu z latami poprzednimi jest 
pozytywną zmianą, gdyż od kilku lat nasilał się proces ograniczania działalności 
egzaminacyjnej do popularnych zawodów. Powracają komisje egzaminacyjne w takich 
zawodach jak: „bursztyniarz”, „cholewkarz”, „hafciarka”, „koszykarz–plecionkarz”, 
„modystka”, „metaloplastyk”, „monter fortepianów i pianin”, „obuwnik miarowy”, „optyk 
mechanik”, „pozłotnik”, „renowator zabytków architektury”. Większa ilość komisji 
egzaminacyjnych spowodowana jest również zmianami w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, co wiąże się z wprowadzeniem nowych zawodów do klasyfikacji 
szkolnej oraz inicjatywami izb rzemieślniczych o wprowadzenie kolejnych profesji do 
systemu izbowych komisji   np. zawody „baca”, „juhas”.   
Należy tu podkreślić, że w zawodach pozaszkolnych, często o charakterze unikatowym i 
artystycznym, kwalifikacje można formalnie potwierdzić tylko w rzemiośle. To bardzo istotna 
zaleta z punktu widzenia przyszłości tych profesji.  
ZAŁĄCZNIK XI. 3 – TABELA NR 7 
 
Standardy wymagań egzaminacyjnych  
 
Zgodnie z ustawą o rzemiośle oraz rozporządzeniem MEN podstawę ustalania zadań i pytań 
egzaminacyjnych stanowią przyjęte przez ZRP standardy wymagań egzaminacyjnych. 
Standardy te zostały opracowane w nowej formule, uwzględniającej podstawę programową 
kształcenia w zawodach (zawody szkolne) oraz działania związane z tworzeniem Polskiej 
Ramy Kwalifikacji. Opracowania te zostały sporządzone w tzw. języku efektów uczenia się, co 
ma istotne znaczenie w procesie porównywania kwalifikacji czeladnika i mistrza z innymi 
kwalifikacjami, a także ich uznawalnością na krajowym i europejskim rynku pracy. 
W 2013 roku kontynuowano pracę nad ujednoliceniem standardów wymagań 
egzaminacyjnych dla zawodów do tej pory nieopracowanych. W październiku 2013 r. Zarząd 
ZRP w trybie Uchwały  przyjął 34 standardy (dla 17 zawodów). W marcu 2014 roku Zarząd 
ZRP przyjął standard dla zawodu „Kaletnik”. Przyjęcie standardów pozwoli na przejście do 
następnego etapu prac, tj. przygotowania pytań egzaminacyjnych oraz umożliwi izbom 
rzemieślniczym powołanie czeladniczych i mistrzowskich komisji egzaminacyjnych. 
 
Suplement Europass do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego 
  
W okresie sprawozdawczym, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, 
kontynuowano prace nad materiałami niezbędnymi do wydawania przez izby rzemieślnicze 
Europass-Suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.  
Dotyczyło to przygotowania materiałów dla kolejnych zawodów w postaci:  
-  sporządzenia  20 opisów profili umiejętności i kompetencji  dla  10  zawodów (odrębne     
   na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski)  
- wykonania korekty angielskojęzycznej treści tłumaczenia 20 opisów profili  umiejętności  i 

kompetencji.   
Obecnie izby rzemieślnicze mogą wydawać Suplementy dla wszystkich zawodów, w których 
komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, korzystając z  
programu komputerowego zainstalowanego na serwerze (FRSE).   
W dalszym ciągu prowadzone są działania w celu popularyzacji tego przedsięwzięcia poprzez 



 
 

57

dystrybucję ulotek oraz zamieszczenie dodatkowych informacji na stronach www  ZRP  i izb 
rzemieślniczych wydających suplementy. 
W 2013 roku, we współpracy z ZRP, FRSE przygotowała nowy wzór ulotek i folderów 
promujących Suplementy Europass w rzemiośle. Niewątpliwą zaletą, powstałych materiałów 
reklamowych, jest ich wielotorowa dystrybucja, dokonywana podczas konferencji, narad, czy 
szkoleń organizowanych przez Fundację oraz organizacje rzemiosła i inne instytucje działające 
w obszarze edukacji zawodowej. Działanie takie przyczyniają się do lepszej promocji 
kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej, a 
także służy jako kolejny element dla utrwalania działalności egzaminacyjnej izb 
rzemieślniczych. 
 
VI.5  LEGALIZACJA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW 
 
ZRP dokonuje legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagranicą. W 2013 roku dokonano legalizacji 1539 dokumentów, natomiast w 
roku 2014 (stan na dzień 24.04) zalegalizowano 544 świadectw czeladniczych i dyplomów 
mistrzowskich.  
Dokumenty legalizowano na indywidualne wnioski osób zainteresowanych oraz zbiorcze 
wnioski firm, które przeprowadziły szkolenia dla dorosłych (we współpracy z izbami 
rzemieślniczymi). W takich przypadkach ZRP (w ramach porozumień) składa dokumenty w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Za legalizację ZRP pobiera opłatę w wysokości opłaty 
skarbowej, tj. 26 zł. – uzyskane środki pozostają w gestii ZRP.  
Z uzyskiwanych w trybie legalizacji informacji właścicieli dokumentów wydanych przez izby 
rzemieślnicze wynika, że świadectwa i dyplomy opatrzone załącznikiem „Apostile” w 
znacznym stopniu ułatwiają ich posiadaczom podejmowanie działalności gospodarczej, bądź 
zatrudnienia, co pozytywnie wpływa na pozycję tych kwalifikacji na rynkach pracy.    
 
VI.6  SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ  
 
W sierpniu 2013 r. po konsultacji z izbami rzemieślniczymi przekazano opinię do Sekretarza 
Stanu MEN – T. Sławeckiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 
informacji oświatowej. Przedstawione w projekcie zmiany zmierzają do zapewnienia 
dalszego funkcjonowania „starego” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz możliwości 
wykorzystania danych z niego w celu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 
2014-2016. Ustawodawca proponuje przedłużenie o 3 lata funkcjonowanie „starego” SIO do 
1 marca 2017 roku. ZRP przedstawił uwagi do funkcjonowania systemu oraz wyraził 
zastrzeżenie co do słuszności gromadzenia w SIO indywidualnych danych osobowych 
uczniów i absolwentów szkół, w tym tzw. danych wrażliwych.  
 
VI.7  SYSTEM IMI 
 
W okresie sprawozdawczym zakończono 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 umożliwiło bezpośredni kontakt z upoważnionymi instytucjami do 
wypowiadania się na temat kwalifikacji zawodowych (bez pośrednictwa MNiSW). 
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VI.8  KRAJOWE KONSORCJUM SIECI REFERNET  
 
Wzorem lat poprzednich ZRP przekazał do sieci ReferNet informacje na temat liczby uczniów 
– pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w 
zakładach rzemieślniczych oraz na temat liczby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
przeprowadzanych w izbach rzemieślniczych. Informacje te zbierane są na potrzeby 
Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) w Salonikach. 
Uczestniczono  w  lipcu 2010 r.  w spotkaniu Krajowego Konsorcjum Sieci ReferNet  w 
siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy”, w czasie którego zdecydowano się na 
intensyfikację działań promocyjnych Sieci.  
 
VI.9  ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W PROCESIE POTWIERDZANIA KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH - NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ IZB RZEMIEŚLNICZYCH 
 
ZRP, na mocy ustawy o rzemiośle, sprawuje nadzór nad działalnością komisji izb 
rzemieślniczych przeprowadzających egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające. W 
ramach tych działań: 

− wykorzystując dane uzyskane z izb, dokonano aktualizacji wykazu komisji 
egzaminacyjnych powołanych w zawodach rzemieślniczych. Informację umieszczono na 
stronie www.zrp.pl (wrzesień 2013); 

− uaktualniono procedurę wydania duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu 
mistrzowskiego (styczeń 2014); 

− trwają prace nad przygotowaniem pytań i zadań egzaminacyjnych. W pracę zostały 
zaangażowane wszystkie zrzeszone izby rzemieślnicze – koordynuje ZRP. W grudniu 2013 
r. na naradzie oświatowej został przekazany pierwszy materiał, który zawiera 
opracowanie dla 17 zawodów. Zbiory pytań przygotowano z podziałem - dla czeladnika i 
dla mistrza. Każdy zbiór podzielony jest na tematy zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 
14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz 
egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych. Dodatkowo pytania podzielono na trzy sektory według stopni trudności; 

− odnosząc się do wniosku i materiałów zgłoszonych przez Cech w Wołominie i 
przekazanego przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie -  
przygotowano projekt opisu nowego zawodu. Wniosek według obowiązującej struktury 
przekazano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwzględniając: uzasadnienie 
wprowadzenia nowego zawodu, krótką syntezę zawodu oraz propozycje uwzględnienia 
go w klasyfikacji zawodów i specjalności rynku pracy w grupie: 7126 Hydraulicy i 
monterzy rurociągów, pod pozycją „712617 - Monter instalacji gazów medycznych” 
(sierpień 2013); 

− rozpoczęto pracę nad budową procedury systemu zapewniania, jakości egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich - opracowanie wstępnej roboczej wersji dot. stosowania 
przez Izby nowych jednolitych wytycznych IAF w sprawie normy ISO/IEC 17024-2012E 
(wrzesień 2013); 

− reagowano na błędy ujawniane w procesie legalizacji dokumentów egzaminacyjnych – 
błędnie wystawione dokumenty odsyłano do izb rzemieślniczych z wnioskami o 
dokonanie właściwych korekt. 
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W celu ujednolicenia standardów działań mających wpływ na jakość systemu egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich podjęto rozmowy z izbami rzemieślniczymi niezrzeszonymi w 
ZRP, a w konsekwencji inicjatywę przygotowania spotkania z nimi – za zgodą Prezydium oraz 
Zarządu ZRP. Spotkanie odbyło się 23.04.2014 w siedzibie ZRP – z udziałem  przedstawicieli 
kierownictw 6-iu izb rzemieślniczych niezrzeszonych w ZRP (Lublin, Wyszków, Kalisz, Kielce, 
Szczecin, Rybnik) oraz przedstawicieli Zarządu ZRP zajmujących się problematyką oświatową 
(Z.Lenart, Z.Marchwiak). Spotkanie było poświęcone mechanizmom zapewniania jakości w 
procesie egzaminacyjnym, prowadzonym przez komisje egzaminacyjne wszystkich izb 
rzemieślniczych, które zgodnie z ustawą o rzemiośle, realizują to zadanie. Cele szczegółowe 
spotkania: 

− podjęcie próby wypracowania zasad współpracy niezrzeszonych izby rzemieślniczych z 
ZRP w obszarze zadań organizacji rzemiosła związanych ze sprawowaniem ustawowego 
nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, 

− ustalenie podstawy współpracy - porozumienie odnoszące się do zadań ustawowych oraz 
związanych z zapewnianiem jakości procesu egzaminacyjnego,  

− ustalenie wzajemnych zobowiązań: co ZRP udostępnia, jaki jest udział finansowy 
niezrzeszonych izb rzemieślniczych (naliczenie na Fundusz Oświatowy), 

− zobowiązanie izb niezrzeszonych do stosowania uchwał Zarządu ZRP w sprawach 
dotyczących egzaminów (izby już stosują się do uchwał Zarządu dot. standardów 
wymagań egzaminacyjnych oraz programu szkolenia dla komisji egzaminacyjnych), 

− omówienie partycypacji w zadaniach przekazywanych do realizacji przez wszystkie izby 
rzemieślnicze oraz podejmowanych przez ZRP z obszaru związanego z działalnością 
egzaminacyjną w rzemiośle,  

− omówienie możliwości uczestnictwa niezrzeszonych izb rzemieślniczych w procesie 
opiniowania rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych związanych z procesem 
egzaminacyjnym w rzemiośle, 

− omówienie możliwości udziału izb niezrzeszonych w naradach szkoleniowych dla służb 
oświatowych izb rzemieślniczych,  

− omówienie możliwości korzystania przez izby niezrzeszone z doradztwa ZRP w zakresie 
problematyki związanej z potwierdzaniem kwalifikacji  zawodowych w rzemiośle. 
Konkluzje ze spotkania zostały przedstawione na Zarządzie ZRP w dniu 24 kwietnia 2014 

 
VI.10  FUNDUSZ OŚWIATOWY (FO) 
 
Fundusz Oświatowy powstał na podstawie Uchwały Nr 6 Zarządu Związku Rzemiosła 
Polskiego z dnia 27 maja 2009 r., jako fundusz celowy 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 wyniku egzaminu). 
ZRP, zgodnie z Uchwałą sporządza i przekazuje do izb rzemieślniczych  szczegółowe 
informacje na temat naliczeń, wpłat oraz wydatków sfinansowanych z Funduszu 
Oświatowego. Zestawienia tabelaryczne sporządzane są także na podstawie dokumentów 
uzyskiwanych z zespołu księgowo-finansowego, ilustrujących wpłaty dokonane w roku 
budżetowym.  
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W  2013 r. materiał informacyjny dot. FO przygotowano dwukrotnie: na posiedzenie Komisji 
Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru oraz Zarządu ZRP  (wrzesień 2013 r.), a także na 
posiedzenie  Zarządu ZRP (grudzień 2013 r.). 
W roku 2014 informację na temat wpłat i wydatków z FO oraz stanu zobowiązań izb 
rzemieślniczych na koniec 2013 r., po wcześniejszej akceptacji Komisji Organizacji Oświaty 
Zawodowej i Nadzoru ZRP, Prezydium oraz Zarządu ZRP (marzec 2014 r.) – przekazano do izb 
rzemieślniczych w kwietniu br.  
W okresie sprawozdawczym, ze środków Funduszu sfinansowano m.in.: przygotowanie 
(kontynuacja) standardów wymagań egzaminacyjnych, szkolenia oświatowe, szkolenie 
Europass,  koszty organizacji konkursu BHP oraz nagrody dla uczestników konkursów 
branżowych.  
 
W marcu 2014 r. z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej odbyło się spotkanie 
robocze poświęcone Funduszowi Oświatowemu (FO), przy okazji którego poruszono również 
kwestie dot. Funduszowi Organizacyjno-Samorządowego (FOS). W spotkaniu uczestniczyli: Z. 
Lenart, T.Wika, główne księgowe z izb rzemieślniczych z Białegostoku, Poznania i Bydgoszczy 
oraz ze strony biura ZRP: E.Doboszyńska, M.Mirosławska, E.Lutow, J.Kosakowska, 
M.Walterska. Spotkanie m.in., miało na celu omówienie możliwości usprawnienia 
dotychczasowej formuły rozliczania i wydatkowania zgromadzonych środków na FO, zgodnie 
z przepisami finansowo – podatkowymi. 
 
VI.11  WSPÓŁPRACA Z RESORTEM EDUKACJI 
 
Na bieżąco współpracowano z Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
MEN w pracach nad wdrożeniem zmian wynikających z modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego  oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego tryb 
powoływania izbowych komisji egzaminacyjnych i sposobu ich działania. 
 
W latach 2013-2014 resort edukacji wraz z KOWEZiU przeprowadził cykl konferencji dla 
pracodawców na temat założeń zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencje odbyły się w 
poszczególnych województwach, ale nie zapraszano  na nie przedstawicieli rzemiosła (min. w 
Gdańsku i Poznaniu) twierdząc, iż środowisko nasze jest dobrze już zaznajomione z 
założeniami reformy. Symptomatyczny jednak jest fakt, że podczas tych spotkań pomijano 
omówienie systemu egzaminów prowadzonych przez izby rzemieślnicze koncentrując się 
wyłącznie na OKE. Jednak, przedstawiciele organizacji rzemiosła (ZRP, izby rzemieślnicze) 
starali się uczestniczyć w tych konferencjach, wykorzystując je do przekazania 
podstawowych informacji na temat możliwości uzyskania kwalifikacji także w ścieżce 
wynikającej z ustawy o rzemiośle.  
 
W lutym 2014 r. w siedzibie resortu odbyło się spotkanie Prezesa ZRP z Tadeuszem 
Sławeckim, Sekretarzem Stanu w MEN. Ze strony resortu edukacji uczestniczyła także 
E.Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a ze 
strony ZRP J.Kosakowska. Spotkanie dotyczyło problematyki związanej z udziałem 
rzemieślników i organizacji rzemiosła w procesach szkolenia uczniów w rzemiośle oraz 
potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Ze strony Związku przedstawiono problemy 
związane m.in. z: finansowaniem szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, 
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ignorowaniem przez niektóre izby rzemieślnicze przepisów MEN dotyczących egzaminów 
czeladniczych, dofinansowaniem kosztów wyszkolenia ucznia (wnioski składane w 
jednostkach samorządu terytorialnego), Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 
w kwestii wniosku skierowanego do Komisji Europejskiej w sprawie nieuwzględnienia na 
etapie krajowych negocjacji wniosków ZRP dotyczących dualnej nauki zawodu oraz 
egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.  
 
VI.12  UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI I ZESPOŁÓW PARLAMENTARNYCH 
 
Problematyka szkolenia w rzemiośle była przedmiotem zainteresowania także gremiów 
sejmowych: 

− we wrześniu 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 
poświęcone ocenie pierwszego okresu wdrażania modernizacji systemu edukacji 
narodowej przez MEN. ZRP przygotował materiały informacyjne dla posłów nt. udziału 
rzemiosła w systemie kształcenia zawodowego w obszarach: szkolenia praktycznego oraz 
potwierdzania kwalifikacji przez izbowe komisje egzaminacyjne. J.Bartnik przedstawił 
główne osiągnięcia ZRP i wyzwania związane z utrzymaniem systemu kształcenia 
młodocianych pracowników i systemu egzaminów prowadzonych przez izby 
rzemieślnicze (ZRP reprezentowali: J. Bartnik, J. Kosakowska, A.Stępnikowski).  

− w październiku 2013 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego 
ds. rozwoju rzemiosła, z udziałem posłów, przedstawicieli resortów pracy, edukacji, i 
gospodarki, a także Instytutu Badań Edukacyjnych i Naczelnej Organizacji Technicznej. 
Spotkanie poświęcone było głównie kwestii organizacji nauki w zakładach 
rzemieślniczych i egzaminów prowadzonych w izbach rzemieślniczych. Wydarzenie to 
poprzedziła konferencja prasowa. 

 
VI.13  DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
 
Związek prowadził działania upowszechniające dot. zmian w obszarze kształcenia i 
potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle - m.in. poprzez szkolenia i konferencje:   
 

− sierpień 2013 - ogólnopolskie szkolenie przewodniczących komisji egzaminacyjnych w 
zawodzie fryzjer, z udziałem członków Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej 
ZRP (Gdańsk – Jelitkowo). Zaprezentowano zmiany systemowe w zakresie egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, problematykę Funduszu Pracy i działalność 
OKF-K ZRP. Dokonano weryfikacji zadań i organizacji etapu praktycznego egzaminu 
czeladniczego w zawodzie fryzjer. Zaakceptowano wzorcowy formularz oceny etapu 
praktycznego; 

− grudzień 2013 roku - konferencja „Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej 
gospodarki” współorganizowana przez ZRP i Naczelną Organizację Techniczną pod 
honorowym patronatem wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Konferencja odbyła się 
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, z udziałem znamienitych gości: Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki G.Henclewskiej i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej T.Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej  J.Męciny. Osią dyskusji były tematy związane ze szkolnictwem zawodowym.  

− grudzień 2013 (siedziba ZRP) - szkolenie oświatowe izb rzemieślniczych, z udziałem 
przedstawicieli ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Polskiej, Wytwórni 
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Papierów Wartościowych, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Głównego Inspektora 
Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wydawnictw Szkolnych i 
Pedagogicznych. Program szkolenia składał się z trzech zintegrowanych bloków 
tematycznych. Połączono zadania statutowe organizacji rzemiosła z działaniami 
realizowanymi w ramach projektów tematycznych współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 

 
VI.14  PROBLEMATYKA OŚWIATY ZAWODOWEJ W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM 
 
Przedstawiciel ZRP (A. Stępnikowski) uczestniczył w:  

− posiedzeniu Rady Zarządzającej CEDEFOP (Saloniki, 11-12.06.2013),  

− spotkaniu Komitetu Doradczego KE ds. Kształcenia Zawodowego (ACVT) połączonym z 
organizacją WorldSkills 2013 oraz uruchomieniem europejskiej inicjatywy „Sojusz na 
rzecz przygotowania zawodowego” (3-5.07.2013, Lipsk),  

− warsztatach Biura Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zorganizowanych w 
grudniu 2013 r. w Genewie, z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców i 
związków zawodowych oraz resortów pracy i edukacji. W Genewie po raz pierwszy 
przedstawiono Polskę jako kraj z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania 
systemu kształcenia dualnego, a przedstawiciel ZRP odegrał wiodącą rolę  w polskiej 
delegacji (polskimi doświadczeniami zainteresowali się przedstawiciele Portugalii, 
Hiszpanii, Cypru, Grecji i Litwy).  

W czasie spotkań przedstawiano stanowiska ZRP i UEAPME w takich kwestiach, jak: 
Europejskie Ramy Kwalifikacji i usytuowanie tytułu mistrza, system potwierdzania kwalifikacji 
w rzemiośle oraz znaczenie nauki w miejscu pracy i w systemie dualnym dla gospodarki i 
rynku pracy. Wnioski ze spotkań przekazywano na bieżąco do kierownictw izb 
rzemieślniczych, resortów pracy i edukacji, a także na ręce przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.  
 
VII.  PROBLEMATYKA SPOŁECZNA 
 
W okresie sprawozdawczym, zgodnie z Planem Działalności Związku Rzemiosła Polskiego na 
okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. 

− Uczestniczono w pracach systemowych na rzecz zwiększania zatrudnienia i ograniczania 
bezrobocia oraz pracach związanych ze zmianami w systemie zabezpieczenia 
społecznego.  

− Opiniowano akty prawne dot. zatrudnienia i instytucji rynku pracy; opracowywano i 
upowszechniano materiały informacyjne z tego zakresu.  

− Monitorowano i opiniowano dokumenty ze szczebla Unii Europejskiej, zwłaszcza dot. 
zatrudniania osób młodych (i młodocianych) oraz osób starszych. 

− Współpracowano z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutem Spraw 
Publicznych, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Związkiem 
Pracodawców Polskich, Sejmową Komisją Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisją 
Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy oraz Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP.  

− Podejmowano działania w ramach dialogu społecznego na szczeblu krajowym i UE. 
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− Uczestniczono w konferencjach, naradach, spotkaniach i seminariach organizowanych 
przez zewnętrzne instytucje współdziałające z ZRP. 

 
VII.1  POLITYKA RYNKU PRACY 
 
ZRP systematycznie i konsekwentnie zabiegał o zapewnienie wsparcia finansowego dla 
systemu kształcenia w rzemiośle. W piśmie Prezesa ZRP z 11.03.2013 r. przypomniano o 
konieczności nowelizacji rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie udzielania pomocy 
de minimis, a w konsekwencji stosownego rozporządzenia na gruncie krajowym.  
Powtarzano monity o koniczności przygotowania projektów rozporządzeń w sprawie 
refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz w sprawie 
przygotowania zawodowego dorosłych).  
Po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia (zgodnie z założeniami: 1 lipca 2014) 
nie będzie już konieczności dostosowywania co cztery lata okresu obowiązywania tej 
regulacji do czasu obowiązywania przepisów wspólnotowych regulujących kwestię udzielania 
pomocy publicznej na zasadach pomocy de minimis. 
Plany wydatków Funduszu Pracy na lata 2014-2018, przedstawione na posiedzeniu Naczelnej 
Rady Zatrudnienia (NRZ) w dniu 5.09.2013 pokazują, iż finansowanie systemu kształcenia w 
rzemiośle zostanie utrzymane co najmniej do roku 2018. Jest to efektem systematycznych i 
konsekwentnych zabiegów ZRP. 
 
Kluczowym wydarzeniem w zakresie polityki rynku pracy było przyjęcie w dniu 24 kwietnia 
2014 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pilotowanej 
przez MPiPS – po trwających od roku konsultacjach społecznych (założenia nowelizacji 
przedstawiono po raz pierwszy w kwietniu 2013). Nowelizację de facto oznacza reformę 
publicznych służb zatrudnienia i przewartościowanie stosowanych do tej pory rozwiązań.  
Wprowadzone zostają badania efektywności urzędów pracy, profilowanie osób 
bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy (z budżetem 
40 mln zł na rok 2014). W 2015 roku KFS ma osiągnąć poziom 2% FP, czyli około 200 mln zł,  z 
czego systemowo 20% rezerwa Funduszu Szkoleniowego ma być wydatkowana według 
decyzji Rady Rynku Pracy (która z wejściem w życie ustawy zastępuje Naczelną Radę 
Zatrudnienia). Docelowo działania w zakresie szkoleń mają być dofinansowywane w 80% z 
KFS, a w 20% realizowane ze środków firm, za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców, gdzie 
dofinansowanie Funduszu może wynosić nawet 100%. 
 
Przedstawiciele ZRP wzięli udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny oraz podkomisji stałej ds. rynku pracy Sejmu RP, jak również innych spotkaniach 
poświęconych nowelizacji (łącznie blisko 20 spotkań, w tym na forum ZZ Budowlani, 
Naczelnej Rady Zatrudnienia, OHP oraz przy okazji konferencji organizowanych w Centrum 
Partnerstwa Społecznego Dialog). W toku spotkań przedstawiciele ZRP wskazywali, m.in. na 
problematykę pomocy de minimis, kwestie włączenia miejskich ośrodków socjoterapii do 
współpracy z PUP i MOPS w ramach programów aktywizacyjnych, a także konieczność 
skrócenia okresu nauki zawodu w przygotowaniu zawodowym osób dorosłych (art. 53a) oraz 
potrzebę wydania nowego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego refundacji 
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców. W 
nawiązaniu do wcześniejszych rozmów i ustaleń ZRP - MPiPS, korzystając z okazji jaką 
stworzyła nowelizacja – na wniosek środowiska rzemieślniczego wprowadzono skrócenie 



 
 

64

okresu przygotowania zawodowego osób dorosłych (trwać będzie od 6 do 12 m-cy), dzięki 
czemu zwiększy się zainteresowanie tym instrumentem, więcej osób znajdzie zatrudnienie. 
Poparcia dla takiego rozwiązania udzielili posłowie, J.Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS i J. 
Kędziora, Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów 
Pracy. 
 
W toku innych wydarzeń (m.in. w czasie konferencji z cyklu „Zatrudnienie w Polsce” 
zorganizowanej 28.01.2014 przez MPiPS oraz Instytut Badań Strukturalnych) odnosząc się do 
wyników analiz i przybliżając sytuację w Polsce na tle innych krajów europejskich, 
przypominano „zamrożenie” środków FP na aktywne formy zwalczania bezrobocia, zwracano 
uwagę na procedowanie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz na konieczność monitorowania losów absolwentów szkół i kursów zawodowych 
oferowanych bezrobotny także w dłuższej /12-18 m-cy/ perspektywie (dziś efektywność 
zatrudnieniową mierzy się przeważnie w okresie 3-6 m-cy po zakończeniu szkoły lub formy 
aktywizacji). Resort pracy poinformował, że od 2015 pomocne w tym zakresie będą dane 
uzyskiwane z ZUS (ma być podpisana umowa o współpracy).  
 
W ostatnim okresie doszło do znacznego natężenia problemu bezrobocia, zwłaszcza osób 
młodych (> 20%). Jako jeden ze sposobów ograniczania bezrobocia młodzieży prezentuje się 
w Europie system kształcenia dualnego z udziałem pracodawców, w tym rzemieślników.  
Sytuacja, jaka zaistniała na polskim rynku pracy skłoniła rząd i partnerów społecznych do 
podjęcia nowych inicjatyw, takich jak przygotowanie tzw. pakietu antykryzysowego (w dużej 
mierze opartego na okresowym uelastycznieniu prawa pracy). W toku ponad rocznych 
konsultacji na forum Komisji Trójstronnej przygotowano kilka propozycji idących w kierunku 
wsparcia dla ogółu przedsiębiorców (zmiany w Kodeksie Pracy, w tym możliwość 
wprowadzenia wydłużonego do 12 m-cy okresu rozliczeniowego) oraz dla tych znajdujących 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej (ustawa o ochronie miejsc pracy).  
 
Innym istotnym narzędziem uzupełniającym działania resortu pracy w obszarze zatrudnienia 
są Gwarancje dla młodzieży (inicjatywa Komisji Europejskiej), w ramach których Polska ma 
otrzymać 550 mln Euro. Oferty aktywizacji będą realizować PUP-y dla osób 18-25 lat. 
Działanie ma na celu udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym w okresie 4 m-cy od 
rejestracji. W ramach wsparcia przewiduje się szkolenia, staże, doradztwo, pomoc w 
poszukiwaniu pracy, dofinansowanie studiów podyplomowych, a także dofinansowanie 
kosztów egzaminów i licencji. Na realizację powyższych zadań 100 mln Euro otrzymają w 
najnowszej perspektywie Ochotnicze Hufce Pracy (w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój) 
 
Przedstawiciele Związku uczestniczyli także w kilkunastu spotkaniach dot. funkcjonowania i 
efektywności narzędzi rynku pracy, w tym: w debatach z udziałem Prezydenta RP, w 
posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP oraz Komisji Nadzwyczajnej do 
zmian w kodyfikacjach (oraz w kilku posiedzeniach Senatu RP), w konferencjach 
przygotowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog”, Fundację im. Eberhardta, FRSE, Instytut Badań Strukturalnych, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. Spotkania te poświęcone były analizie sytuacji gospodarczej, 
rozwojowi zasobów i miejsc pracy, kwestiom powiązania edukacji z zatrudnieniem oraz 
elastycznemu prawu pracy i wdrażaniu zasad flexicurity.  
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ZRP nie wykorzystywał wszystkich otwartych dla ZRP możliwości angażowania się w działania 
związane z polityką społeczną i polityka rynku pracy. Jako główne przyczyny należy wymienić: 
ograniczenia czasowe związane z zaangażowaniem personelu biura ZRP w realizację tzw. 
projektów unijnych, zawieszenie prac zespołów Trójstronnej Komisji, a w przypadku 
wydarzeń europejskich i organizowanych poza Warszawą, ograniczenia finansowe. 
 
VII.2  PROBLEMATYKA SPOŁECZNA W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM 
 
W okresie sprawozdawczym ZRP, w miarę możliwości, współpracował z UEAPME), w tym w 
ramach Komitetu ds. Społecznych UEAPME (E.Doboszyńska) i Komitetu Szkoleniowego 
(A.Stepnikowski). Między innymi ważnym obszarem zainteresowania obu Komitetów był 
problem bezrobocia młodzieży oraz środki zaradcze wdrażane przez administrację publiczną 
oraz partnerów społecznych w UE. ZRP w dyskusjach akcentował znaczenie kształcenia w 
miejscu pracy w oparciu o doświadczenia w rzemiośle (podobnie jak inne organizacje 
członkowskie UEAPME zrzeszające rzemiosło: ZDH, APCMA, OSZ, WKO).  
 
Upowszechniano informacje nt Europejskiego Sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego 
zawartego w Lipsku w lipcu 2013).  
 
Kształcenie dualne, jako remedium na bezrobocie młodzieży w Europie i na Świecie było 
także tematem warsztatów Międzynarodowej Organizacji Pracy zorganizowanych w Genewie 
w grudniu 2013 r. z udziałem przedstawiciela ZRP (A.Stępnikowski). 
 
Przejawem pozytywnej oceny działań ZRP na forum UE było zaproszenie przedstawicieli ZRP 
– w ramach delegacji UEAPME - do prac w Zespole negocjacyjnym europejskich partnerów 
społecznych, który wypracował wspólne ramy działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia 
młodzieży (2012-2013) /A.Stępnikowski/ oraz do udziału w spotkaniu europejskich 
partnerów społecznych z Komisją Europejską nt. Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego w 
ramach Semestru Europejskiego, podczas którego omawiano kluczowe wyzwania w obszarze 
polityki zatrudnienia i polityki społecznej (16.10.2013) /E.Doboszyńska/. 
 
ZRP uczestniczy w posiedzeniach Zespołu ds. Strategii Europa 2020, który w szczególności  
odpowiada za planowanie i koordynację wdrażania corocznych zaleceń Komisji Europejskiej 
dla poszczególnych krajów członkowskich UE w ramach Semestru Europejskiego. Trwają 
prace nad wdrożeniem zaleceń z czerwca 2013 r. Określono podstawowe obszary 
zainteresowania zespołu, w tym takie priorytety, jak: kwestie związane z bezrobociem 
młodzieży, obszar szeroko pojmowanej nauki i innowacji, problematykę edukacji na potrzeby 
rynku pracy z uwzględnieniem systemu kształcenia zawodowego. W spotkaniach 
organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki (podsekretarz stanu G. Henclewska) biorą 
udział przedstawiciele partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, resortów oraz 
świata nauki, w tym Polskiej Akademii Nauk. 
 
VII.3  OCHRONA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA  
 
W okresie sprawozdawczym ZRP podejmował działania promujące ochronę pracy - zarówno 
wobec organizacji rzemiosła, jak i otoczenia zewnętrznego. Budował sieć partnerstw z 
instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój warunków pracy w Polsce. Do 
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najważniejszych partnerów ZRP w tym obszarze zaliczyć należy: Główny Inspektorat Pracy (w 
2013 r. podpisano czwarte porozumienie o współpracy), Centralny Instytut Ochrony Pracy 
PIB (ZRP otrzymał Srebrną Kartę Forum liderów bezpiecznej pracy (10.2013) i wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy) oraz Rada Ochrony Pracy przy Sejmie 
RP.  
 
Główny Inspektorat Pracy 
 
27 listopada 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Główny Inspektor Pracy wręczył 
Prezesowi ZRP nagrodę im. Haliny Krahelskiej. Na tegorocznej uroczystej gali nagrody 
otrzymało 10 osób m.in. Prezes ZRP J.Bartnik, wiceprezes Business Centre Club i 
wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy Z.Żurek, przewodniczący Federacji Związków 
Zawodowych "Metalowcy" R.Wojtkowiak i M.Wiza z prezydium Zarządu Regionu 
Wielkopolska NSZZ "Solidarność". Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawane są przez 
główną inspektor pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków pracy i 
eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. 
Podczas gali wręczono także  nagrody laureatom XX edycji konkursu "Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej". Celem konkursu jest promowanie najlepszych firm w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy i zachęcanie pracodawców do tworzenia 
bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Wśród zakładów do 50 osób statuetki 
otrzymały firmy Firma Produkcyjno – Handlowa Aries z Łodzi, Zakład Przetwórstwa 
Zbożowego "Młynex" w Mazurkach (Podlaskie) i spółka Brugg Cables z Międzyrzecza 
(Lubuskie). W grupie zatrudniających od 51 do 250 osób najlepsze okazały się spółka 
Klimawent z Gdyni (Pomorskie), Fabryka Nici ARIADNA z Łodzi i Elektrociepłownia Zielona 
Góra. Trzy nagrodzone zakłady, w których pracuje powyżej 250 osób to spółka Volkswagen 
Poznań, Polskie Zakłady Lotnicze z Rzeszowa i Zakłady Tłuszczowe z Kruszwicy (Kujawsko-
pomorskie). W tegorocznej edycji konkursu (finał 27.XI.2013 r.) wśród laureatów wyjątkowo 
zabrakło zakładów rzemieślniczych (do tej pory uhonorowano 46 rzemieślników). 
8 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie kierownictw komórek merytorycznych ZRP i GIP, w 
czasie którego opracowano założenia i horyzont czasowy wspólnych inicjatyw. Pomiędzy ZRP 
a GIP wymieniane są informacje i statystyki dotyczące uchybień zaobserwowanych u 
przedsiębiorców podczas kontroli inspektorów pracy, z naciskiem na zakłady zatrudniające 
młodocianych pracowników. Dane te są następnie upowszechniane w izbach 
rzemieślniczych. Kontynuowane i rozwijane są wspólne przedsięwzięcia, tj.: konkurs wiedzy z 
zakresu BHP dla uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych, popularyzacja akcji: 
„Zdobądź Dyplom PIP”, „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz konkursu „Pracodawca-
Organizator Pracy Bezpiecznej”.  
 
27 stycznia 2014 r. Prezes ZRP wziął udział w uroczystych obchodach 95-lecia Państwowej 
Inspekcji Pracy zorganizowanych na Zamku Królewski. Pogratulował Minister I.Hickiewicz 
wyników kampanii prewencyjnych i informacyjnych organizowanych przez Inspekcję, w 
których uczestniczy także rzemiosło. 
 
15 maja 2014 r. we współpracy z GIP ZRP przeprowadził XIV ogólnopolską edycję Konkursu 
wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych. Jak co roku, 
etap ogólnopolski poprzedzają regionalne eliminacje realizowane przez organizacje 
rzemiosła we współpracy z okręgowymi inspektorami pracy i kuratoriami. Popularność 
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konkursu wzrasta, - aktualnie obejmuje już około 1000 uczniów rocznie (dane z kart 
zgłoszeniowych wypełnianych przez izby na etap ogólnokrajowy).  
   
Centralny Instytut Ochrony Pracy  
 
Tradycyjnie uczestniczono w seminariach CIOP związanych z odbiorem projektów badawczo-
rozwojowych w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy”. W czasie spotkań omawiane były różne pomysły techniczne i organizacyjne mające 
na celu poprawę warunków zatrudnienia. Wspólnie z pracownikami Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy konsultowano ideę i opis dobrych praktyk do wpisania w karcie wdrożeniowej 
w ramach CSR.  Jako dobry pomysł o znaczącym potencjale oddziaływania wskazano konkurs 
bhp dla młodocianych (przy jego okazji można w znaczący sposób szerzyć idee CSR wśród 
młodzieży i pracodawców). W październiku 2014 w Poznaniu podczas seminarium dla 
przedstawicieli izb rzemieślniczych przedstawiono ofertę współpracy CIOP z rzemieślnikami.  
 
22 stycznia 2014 uczestniczono w seminarium poświęconym poprawie bezpieczeństwa i 
warunków pracy. W trakcie spotkania poruszano między innymi tematykę zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie, a także przedstawiono wyniki badań wpływu elastycznych form 
zatrudniania na aktywność zawodową osób w wieku 45+. 
 
Rada Ochrony Pracy  
 
ZRP przekazywał izbom rzemieślniczych do wykorzystania kopie stanowisk podjętych przez  
ROP. Przedstawiciele ZRP biorą udział w uroczystych sesjach Rady Ochrony Pracy prezentując 
przykłady dobrych praktyk i  współpracy organizacji rzemiosła z GIP i CIOP.  25.11.2013 r. 
przekazano Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy propozycje tematów do planu prac ROP w 
2014 roku, w tym uwzględnienie warunków pracy młodocianych pracowników oraz 
intensyfikację kampanii informacyjnych nt BHP w mediach oraz szersze wykorzystanie 
instrumentów finansowych ZUS w zakresie informowania pracodawców.  
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
 
Zakłady rzemieślnicze angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych związanych z 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym ZRP na bieżąco monitoruje 
warunki zatrudniania takich osób, efektywność i wydatkowanie środków PFRON. W lutym 
2014 dokonano analizy projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinasowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych. Celem nowelizacji rozporządzenia jest wdrożenie zmian 
wynikających z realizacji ustawy budżetowej oraz przedłużenie terminu udzielania pomocy 
publicznej pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą, w zakresie dofinansowania 
do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. ZRP nie wniósł uwag do 
przesłanego projektu o czym poinformowano w piśmie skierowanym do Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej 
Niemniej jednak, dostrzegając problemy finansów publicznych, ZRP nie włącza się 
bezpośrednio w debatę społeczną nad zasiłkami dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
(nieletnich i dorosłych) i oczekuje na proces konsultacji projektów rządowych. 
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VII.4  SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
 
Ze względu na ogólną sytuację w Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych 
znacznemu ograniczeniu uległa liczba posiedzeń Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych, a 
podzespół ds. emerytur pomostowych odbył się tylko raz (dokonano przeglądu tego 
systemu). Także i w tym obszarze ZRP przygotował korespondencję ze stanowiskami lub 
postulatami, zwłaszcza w sprawie dalszego oskładkowania umów cywilno-prawnych. W 
lutym 2014 - na podstawie otrzymanych z izb rzemieślniczych opinii - przygotowano 
odpowiedź do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. propozycji w sprawie oskładkowania 
umów o dzieło (która miałaby przynieść 650 mln zł do budżetu FUS). W opinii zwrócono 
uwagę, iż projektowane zmiany mogą oznaczać dla pracodawcy dodatkowe koszty, a w 
konsekwencji wyższe ceny dla zamawiających i niższe dochody netto dla wykonawców. 
Ubezpieczenie osoby realizującej umowę o dzieło, zgodnie z opinią wielu ekspertów nie 
pasuje do systemu ubezpieczeń społecznych, w którym determinantami są m.in.: okres 
wykonywania pracy, traktowany, jako okres ubezpieczenia oraz takie czynniki, jak: czas i 
miejsce pracy. W efekcie umowa o dzieło ma zupełnie inny charakter i jest umową rezultatu 
osiąganego w postaci materialnej lub niematerialnej. W ocenie ZRP najlepszym 
rozwiązaniem jest pozostawienie dotychczasowych przepisów w tej materii bez zmian. 
 
VIII.  PROBLEMATYKA OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
W ostatnim okresie czasu, wskutek działalności Komisji Europejskiej, a także organów 
administracji państwowej w kraju, powstało kilka projektów aktów prawnych związanych z 
szeroko rozumianą tematyką ochrony środowiska. W ramach konsultacji społecznych 
przeanalizowano m.in. projekt Krajowego Programu zapobiegania powstawaniu odpadów 
(Ministerstwo Środowiska),  Komunikat Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące 
klimatu i energii (Ministerstwo Gospodarki), projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii 
(Ministerstwo Gospodarki) oraz projekt rozporządzenia w sprawie katalogowania odpadów. 
Informacje na temat konsultowanych dokumentów pojawiają się na stronie www.zrp.pl oraz 
na stronie projektu „3xśrodowisko”  http://www.3xsrodowisko.pl/projekt.html , gdzie 
znaleźć można także przykłady dobrych praktyk i informacje o zaplanowanych wydarzeniach 
projektowych (seminaria i spotkania konsultacyjne). 
 
IX. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE 
 
IX.1  PROMOCJA ZRP W MEDIACH, MONITORING MEDIÓW   
 
Promowano i upowszechniano działania podejmowane przez ZRP i jego organizacje 
członkowskie jak również monitorowano ukazujące się w mediach artykuły i informacje nt. 
rzemiosła. Do redakcji mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych rozsyłano 
informacje prasowe na temat stanowisk i opinii ZRP dotyczących projektów ustaw i aktów 
prawnych, polityki gospodarczej, oświatowej i społecznej oraz problemów dotykających 
przedsiębiorców z sektora MŚP, a także konferencji, konkursów i spotkań organizowanych 
przez ZRP. 
 
W okresie od czerwca 2013 do czerwca 2014 ukazało się łącznie ponad 2000 artykułów 
dotyczących ZRP, ogólnej tematyki rzemiosła, sektora MŚP, spraw gospodarczych istotnych 
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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); w PAP: portalach internetowych, stacjach radiowych (Program 1,2 i 3 Polskiego 
Radia, Tok FM, Radio Eska, Radio Zet, Radio WaWa).  
 
Eksperci ZRP wypowiadali się dla stacji TV w tym m.in.: TVN, TVN CNBC Biznes, Polsat News, 
TVP info, TV Biznes, TVP Interia, TVP S, TVP Agrobiznes, TV Agencja Informacyjna NewsEria. 
Wypowiedzi prezesa ZRP J. Bartnika pojawiły się w ponad 400 publikacjach prasowych, 
radiowych i telewizyjnych. Eksperci ZRP wypowiadali się w związku z bieżącymi tematami 
istotnymi dla środowiska rzemiosła a także w ramach promocji organizacji rzemiosła i 
zawodów rzemieślniczych. 
 
W sierpniu 2013 roku nawiązano stałą współpracę z kwartalnikiem monitor magazine, w 
którym ukazał się wywiad z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego J. Bartnikiem. Na łamach 
magazynu poruszane są kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym realizowanym w 
rzemiośle i przybliżane zawody wykonywane przez rzemieślników.  
 
IX.2 PORTAL ZRP.PL, PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ORAZ NEWSLETTER 
 
Zajmowano się aktualizacją, prawidłowym funkcjonowaniem oraz rozwojem portalu 
internetowego ZRP - zrp.pl. Promowano go jako źródło rzetelnych informacji gospodarczych. 
Redagowano i zamieszczano informacje na tematy ważne dla rzemiosła i MŚP. 
Przygotowywano relacje zdjęciowe z bieżących wydarzeń i zamieszczano zdjęcia w galerii. 
Realizowano kampanie banerowe związane z aktualnymi wydarzeniami.  
Kontynuowano i poszerzano aktywność ZRP na portalach społecznościowych, takich jak 
Facebook, Twitter oraz portalach specjalistycznych (Goldenline, Linked in), które stają się 
coraz bardziej popularnym i skutecznym narzędziem promocji i reklamy. Szczególnie dużym 
zainteresowaniem cieszy się profil ZRP na portalu Facebook, który obecnie ma ponad 250 
subskrybentów i co tydzień notuje się ich systematyczny wzrost. Profil daje możliwość 
poprawy wymiany aktualnych informacji z izbami i cechami oraz rozpowszechniania 
wiadomości o ich działaniach w całej Polsce. Ułatwiona została także komunikacja z 
przedsiębiorcami i osobami planującymi założenie działalności gospodarczej. Możliwość 
bezpośredniego kontaktu z ekspertem jest szczególną zaletą profilu, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do jego popularności. 
 
Dwa razy w tygodniu rozsyłano do wszystkich organizacji rzemiosła rzemieślników oraz 
przedsiębiorców i innych (około 1500 subskrybentów) newsletter „Wiadomości z portalu 
Związku Rzemiosła Polskiego”. 
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IX.3 KONKURSY, PATRONATY, TARGI, WSPÓŁPRACA 
 
Prowadzono działania związane z promowaniem konkursów, imprez targowych, konferencji i 
szkoleń oraz innych wydarzeń, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem 
był ZRP. Organizowano i współorganizowano konferencje prasowe oraz obsługę medialną. 
 
→ Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 
ZRP na zaproszenie Prezydenta RP co roku, jako jedna z nielicznych organizacji 
przedsiębiorców desygnuje firmy do Nagrody. W 2014r. realizowana jest XI edycja tego 
przedsięwzięcia. Jak co roku ZRP koordynował promocję Nagrody wśród przedsiębiorców, 
rzemieślników i organizacji rzemiosła oraz współpracował z Kancelarią Prezydenta przy 
zgłaszaniu kandydatur. W ciągu kolejnych lat i edycji Nagrody ZRP zgłosił i wystawił pisemne 
rekomendacje kilkunastu przedsiębiorstwom. W bieżącej edycji do tego zaszczytnego 
wyróżnienia zgłoszono jedną firmę z terenu działania Izby Rzemieślniczej w Białymstoku. 
 
→ Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”  
W 2014 r. kolejny raz ZRP jest współorganizatorem konkursu, promując go na portalu 
www.zrp.pl i profilu ZRP na facebooku. J.Bartnik zamiennie z I.Porczak uczestniczą w 
posiedzeniach Kapituły konkursu. Każdej gali konkursu towarzyszy debata merytoryczna 
poświęcona rzemiosłu oraz kondycji mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Podczas 
ostatniej położono nacisk na znaczenie firm tradycyjnych, dbających o klienta oraz jakość 
wykonywania produktów i usług. I.Porczak podkreślała znaczenie rzemieślniczych 
przedsiębiorstw rodzinnych, które w znakomity sposób łącząc tradycje z nowoczesnością 
stanowią wizytówkę polskiego rzemiosła. Mikroprzedsiębiorcą Roku 2013 została firma 
produkująca tradycyjne lody z najwyższej jakości produktów (kolejny raz z rzędu laureatem 
została firma rzemieślnicza). Udział ZRP w wydarzeniu został odnotowany przez media, co 
stanowi ważny element wzmacniania wizerunku rzemiosła i promowania nowoczesnych firm 
rzemieślniczych. 
 
→ Nagroda Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 
ZRP od wielu lat współpracuje z organizatorem konkursu – Fundacją Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”. J.Bartnik i J.Gogolewski, przedstawiciele Zarządu ZRP uczestniczą w 
posiedzeniach Kapituły Konkursu oraz Rady Fundacji. 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. Jest to 
jednak konkurs, który wymaga od przedsiębiorców sporych nakładów finansowych.  
 
→ Nagroda Pary Prezydenckiej RP „Dobry Klimat dla Rodziny” 
Zespół przedstawicieli pracodawców ds. zatrudnienia przyjaznego rodzinie, powołany w 
ramach Prezydenckiego Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny” wraz z 
Kancelarią Prezydenta organizuje konkurs dla pracodawców. Celem konkursu jest 
wyróżnienie przedsiębiorców stosujących rozwiązania wspierające pracowników będących 
rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwień w godzeniu życia zawodowego i 
rodzinnego. W związku z zaangażowaniem ZRP w działania zespołu, Prezes ZRP wszedł w 
skład Kapituły Konkursu. Szczegółowe informacje o konkursie (który jest w fazie 
przygotowawczej) oraz jego regulamin zamieszczone zostały w Aktualnościach na portalu: 
www.zrp.pl 
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→Konkurs dla pracodawców „Kreator miejsc pracy 2014”  
MPiPS zwróciło się do ZRP o włączenie się w promocję Konkursu skierowanego do małych, 
średnich oraz dużych firm. ZRP podjął inicjatywę – informacja o konkursie ukazała się na 
stronie internetowej oraz rozesłana w newsletterze do 1500 subskrybentów. W zmaganiach 
o miano najlepszego mogły wziąć udział przedsiębiorstwa, które w 2013 r. zatrudniły nowych 
pracowników. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca 
pracy. Nagroda - tytuł „Kreatora miejsc pracy 2014“  przyznawana jest w trzech kategoriach: 
mała, średnia oraz duża firma. Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki 
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy 
otrzymają m.in. prawo posługiwania się przez jeden rok tytułem „Kreator miejsc pracy” i logo 
konkursu. Do kapituły konkursu zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych i 
organizacji pracodawców, w tym ZRP. Patronat nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza, 
Gazetapraca.pl, Radio PIN oraz portal Marka pracodawcy. 
 
→ Targi Warsaw Build (10-12.09.2013; Centrum EXPO w Warszawie)   
Prezes ZRP objął patronat nad targami oraz skierował list do ich uczestników. Systematycznie 
promowano targi na portalu zrp.pl oraz na facebooku. Informacje zostały również rozesłane 
do subskrybentów newslettera oraz do prasy branżowej. Przedsiębiorcy ze środowiska 
rzemiosła mieli możliwość uzyskania rabatów wystawienniczych. Współpraca będzie 
kontynuowana. Celem współpracy jest umożliwienie przedsiębiorcom dotarcia do nowych 
kontrahentów i wypromowania swoich firm na ogólnopolskich i międzynarodowych 
wydarzeniach. 
 
→ Międzynarodowe Targi Meblowe (2-5.09.2013: Centrum Targowe w Ostródzie)  
Przygotowano i zamieszczono na portalu zrp.pl baner targów oraz informacje o targach. 
Podobne działania zostały podjęte na profilu facebook. W katalogu X  Jubileuszowej edycji 
wydarzenia zamieszczono informacje o ZRP, logo i list Prezesa ZRP do wystawców i 
odwiedzających targi. Informacje o wydarzeniu zostały również rozesłane do subskrybentów 
newslettera ZRP oraz do prasy branżowej. 
 
→ Targi Lipskie 
Z przedstawicielstwem targów w Polsce prowadzone są rozmowy na temat organizowania 
grupowych wyjazdów dla rzemieślników chętnych do zwiedzenia imprez atrakcyjnych dla 
środowiska. Zamieszczono na stronie internetowej ZRP informacje o tego typu imprezach. 
 
→ Targi Norymberskie 
W ramach wieloletniej współpracy z przedstawicielstwem targów uczestniczono w 
konferencjach prasowych targów (wrzesień 2013, luty 2014). Konferencje dotyczyły dwóch 
imprez targowych: biofach 2014 (żywność ekologiczna) i vivanesse 2014 (kosmetyki 
naturalne). Informacje o targach zamieszczono na portalu zrp.pl. oraz w kalendarzu imprez. 
 
→ Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych, 24.03.2014 
Parlament Europejski ustanowił 24 marca „Dniem Lodów Rzemieślniczych”. ZRP włączył się w 
drugą edycję. Inicjatywę promowano na stronie www.zrp.pl  oraz na portalu facebook. 
Zaproszono do uczestnictwa w wydarzeniu producentów lodów. Celem imprezy, która na 
stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń organizowanych w naszym kraju, jest wzmacnianie 
wizerunku rzemieślników-wytwórców lodów opartych na tradycyjnych recepturach oraz 
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promowanie rzemieślniczych lodziarni, kawiarni i ciastkarni. W tym dniu rzemieślnicy 
częstują lodami klientów, a w zamian otrzymują dyplom uczestnictwa, mają prawo do 
korzystania z logo wydarzenia i są promowane przez organizatorów. 
 
→ 24.06.2013: „Świętomięs Polski”, konferencja prasowa  
Zorganizowano konferencję prasową dla dziennikarzy, przygotowano serwis prasowy oraz 
wywiady dla radia i stacji telewizyjnych. Konferencja była zapowiedzią imprezy promującej 
rodzime mięso i jego przetwory rodem z firm rzemieślniczych, objętej patronatem Prezesa 
ZRP (3 edycja), która w sierpniu odbyła się w Gdańsku. Poprzednie miały miejsce w Poznaniu 
i Chorzowie. Wszędzie cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
 
→ Prezentacja dorobku rzemiosła polskiego w Austrii  
W listopadzie 2013 r. na zaproszenie Ambasady Polskiej w Wiedniu i Austriackim Związkiem 
Rzemiosła. Prezes ZRP podczas konferencji poświęconej rzemiosłu zaprezentował strukturę 
ZRP oraz wskazywała działania, jakie rzemiosło polskie realizuje w zakresie dialogu 
społecznego, problematyki gospodarczej i społecznej oraz kształcenia zawodowego. Strona 
austriacka wyraziła chęć uściślenia współpracy pomiędzy środowiskami rzemiosła Polski i 
Austrii. Prezes ZRP spotkał się też z przedsiębiorcami austriackimi pochodzenia polskiego, 
przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Ambasady i Konsulatu RP w Wiedniu.  
 
→ Konferencja „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”; 26.11.2013. 
Podczas konferencji zaprezentowana została Platforma Zarządzania Kompetencjami 
opracowana w ramach projektu uczelni Collegium Civitas, z którą ZRP nawiązał współpracę o 
charakterze promocyjno-informacyjnym.  Na stronie www.zrp.pl zamieszczono informację o 
bezpłatnym narzędziu skierowanym głównie do małych firm. Udostępniony został link do 
samej platformy, który umożliwił firmom bezpośrednie dotarcie do narzędzia. Platformę 
promowano również poprzez facebook i rozesłano w newsletterze. Współpraca z uczelnią 
będzie kontynuowana. 
 
→ Konferencje i seminaria w ramach dialogu społecznego i działalności Komisji Trójstronnej 
→ Konferencje zorganizowane w cyklu obchodów 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego. 
→ Wydarzenia w ramach projektów realizowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego . 
 
IX. 4 OBSŁUGA PROGRAMU „MISTRZ” 
 
Na bieżąco prowadzono działania zmierzające do promocji wśród organizacji rzemiosła oraz 
prawidłowego funkcjonowania programu „Mistrz”. W porozumieniu z administratorem 
programu przygotowywano i rozsyłano aktualizację programu do użytkowników – blisko 80 
cechów.  
 
X. ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
X.1 NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 
 
Związek Rzemiosła Polskiego posiada w Warszawie następujące obiekty:  

− dwa budynki przy ul. Miodowej 14, Kapitulnej 2/6 – siedziba ZRP,  

− kamieniczka staromiejska przy ul. Długiej 4,  
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− lokal użytkowy na parterze budynku przy ul. Tamka 49,  

− zabudowa typu barakowego na działce przy ul. Chełmżyńskiej 136 a. 
 
Wynajem lokali  
 
W obiektach warszawskich ZRP wg stanu na dzień 14.04.2014. Wynajmowano powierzchnie 
użytkowe 23-em najemcom.  
Podejmowane działania:  

− prowadzenie comiesięcznych rozliczeń czynszowych 

− prowadzenie rozliczeń należności z tytułu podatków oraz korzystania z mediów 

− prowadzenie spraw związanych z eksploatacją bieżącą  

− naprawy i likwidacja awarii  
/Częste awarie i problemy eksploatacyjne skutkują równie częstymi wystąpieniami 
najemców o okresowe obniżenie czynszu, bądź  całkowite odstąpienie od jego płatności. 
Zważywszy na kondycję finansową ZRP coraz trudniejsze staje się zaspokajanie potrzeb 
najemców/.  

− działania prowadzące do maksymalnego wykorzystania powierzchni pod wynajem 
/W Warszawie utrzymuje się duża podaż nowoczesnych powierzchni biurowych, o nie 
wygórowanych czynszach. Poszukiwanie nowych najemców dla ZRP odbywa się za 
pośrednictwem biur nieruchomości oraz ogłoszeń. Pozyskiwanie kontrahentów wiąże się 
z koniecznością wykonywania remontów podnoszących standard pomieszczeń 
przeznaczonych pod wynajem. Z uwagi na kondycję finansową ZRP dostosowanie 
pomieszczeń pod wynajem wykonywane jest na koszt nowego najemcy w ramach 
przyszłych należności czynszowych/.  

Obecnie nie wynajętych pozostaje 8 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 230 m² na I piętrze 
budynku ZRP przy ul. Kapitulnej 2/6 co stanowi niewielki procent wynajmowanych przez ZRP 
powierzchni warszawskich.  
 
Prace remontowe w siedzibie ZRP 
 
W okresie sprawozdawczym wykonywano jedynie niezbędne naprawy. Awarie najczęściej 
związane są ze skorodowanymi rurami wodno-kanalizacyjnymi i centralnego ogrzewania oraz 
przestarzałą instalacją elektryczną. 
Kompleks budynków przy ul. Miodowej i Kapitulnej stanowi wyeksploatowaną substancję, 
wymagającą dużych nakładów finansowych. Dotyczy to również innych obiektów 
warszawskich.  
W 2013r. w budynkach Miodowa i Kapitulna niezbędne do wykonania były następujące 
prace: 

− Ułożenie przewodu grzewczego w rynnach od strony dziedzińca na części podniesionej 
dachu, montaż transformatora, montaż płotka anty śniegowego na dachu od ul. 
Miodowej i od strony dziedzińca. 

− Awaryjna wymiana instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania w kanale technicznym, 
oraz w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Miodowej 14 na pochylni. 

− Wymiana poziomów wody wraz z cyrkulacją w budynku przy ul. Miodowej 14 w 
pomieszczeniu zajmowanym przez Restaurację Honoratka. 

− Naprawa systemu monitującego wjazd na dziedziniec ZRP. 
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− Usunięcie awarii instalacji elektrycznej na parterze budynku przy ul. Kapitulnej oraz 
drobne roboty elektryczne w budynku przy ul. Miodowej 14. 

− Wykonanie projektu okien zakwalifikowanych do wymiany na III piętrze w budynku przy 
ul. Miodowej 14. 

− Naprawa drzwi wejściowych do pałacu Chodkiewiczów oraz furtki od strony Podwale. 

− Modernizacja rejestratora do nagłośnienia w Sali im. J. Kilińskiego. 
 
Udostępnianie pokoi gościnnych, wykorzystywanie sal konferencyjnych 
 
Sale konferencyjne w siedzibie ZRP wynajmowane są na zasadach komercyjnych. 
Przygotowywane są do prowadzenia spotkań zgodnie z ustalonymi w zamówieniu 
potrzebami kontrahentów.  
Pokoje gościnne ZRP przeznaczone są dla działaczy samorządowych ZRP lub osób ze 
środowiska rzemieślniczego, przebywających w Warszawie w związku z pełnioną funkcją. 
Dopuszcza się możliwość korzystania z noclegów przez osoby postronne, jednak zawsze z 
rekomendacją działaczy lub pracowników ZRP. 
 
X.2  NIERUCHOMOŚCI POZA WARSZAWĄ 
 
Związek Rzemiosła Polskiego posiada następujące ośrodki: 

− Ośrodek Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Zakopanem /– w dzierżawie/, 

− Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast” w Iwoniczu Zdroju, 

− Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik”  w Międzywodziu, 

− Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Gdańsku Jelitkowie, 

− Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Polanicy Zdroju /– w dzierżawie/. 
 
Charakterystyka majątku ZRP / procesy inwestycyjne 
 
We wszystkich ośrodkach ZRP przez wiele lat prowadzone były głównie prace remontowe 
umożliwiające funkcjonowanie ośrodka. Duży rozwój bazy turystycznej po wejściu Polski do 
UE spowodował, że standard oferowany przez ośrodki ZRP stał się mało atrakcyjny dla 
potencjalnych klientów. Podejmowano więc działania mające na celu łagodzenie tego 
problemu.  
 
Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast” w Iwoniczu Zdroju 
Dyrektor obiektu: Bogusława Michalak Trybus (od stycznia 2004 r.) 
Stan prawny i charakterystyka obiektu: Budynek o pow. użytkowej 2848 m ² stanowiąca 
własność ZRP. Działka o powierzchni 10 439 m ² znajduje się w użytkowaniu wieczystym do  
28.12.2094r. Ilość miejsc hotelowych: 110. Budynek został oddany do użytku w 1967r. 
 
Remonty wykonane w okresie sprawozdawczym: 

− Naprawa chodnika przy ul. Kulczyńskiego 5  
Inwestycje w okresie sprawozdawczym: 

− Realizacja wniosku „Program wyrównywania różnic między regionami część D”- zakup 
środka transportu z przystosowaniem dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. ZRP otrzymał dofinansowanie na powyższe w kwocie 70.000,00 zł ze 
starostwa Powiatowego w Krośnie (termin realizacji zakupu: do 30.09.2014 r.)  
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik”  w Międzywodziu 
Dyrektor obiektu: Adam Tetela 
Stan prawny i charakterystyka obiektu: Grunt: użytkowanie wieczyste ZRP do 29.09.2064  
Budynki: własność ZRP (Budynek hotelowy 4- kondygnacyjny -1972 r.; Budynek „Czereśnia” 
3- kondygnacyjny- przed 1939r.; Budynek gastronomiczno- gospodarczy parterowy – 1968 r.; 
Ilość miejsc hotelowych ok. 180 ( część przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na 
wózkach inwalidzkich); Działka z budynkiem hotelowym – 2811 m ²; Działka z budynkami 
gastronomiczno – gospodarczymi – 41508 m ²; Działka niezabudowana – 1351 m ² 
Remonty : w okresie sprawozdawczym nie wykonywano prac remontowych.  
Inwestycje: w okresie sprawozdawczym ośrodek nie podpisał umów na wykonanie 
inwestycji. 
 
Ośrodek Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Zakopanem 
Aktualnie obiekt w dzierżawie;  
Dyrektor ośrodka w okresie 01.07.2005 r. – 17.10.2013 r.: Edward Czerniec. 
18.10.2014 ZRP zawarł umowę dzierżawy z Hotigo Sp. z o.o. 
Stan prawny, charakterystyka obiektu: Grunt i budynki stanowią własność ZRP; Powierzchnia 
działki – 3305 m ²; Powierzchnia użytkowa budynku 2855 m ²; Ilość miejsc hotelowych 119 
Budynek został wybudowany w 1962 r. 
Remonty w okresie sprawozdawczym : 
W 2013 r. wykonywano naprawy systemem gospodarczym. 
Inwestycje: w okresie sprawozdawczym nie były wykonywane. 
 
Ośrodek Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Gdańsku Jelitkowie 
Dyrektor obiektu: Katarzyna Kostera (od stycznia 2011 r.) 
Stan prawny i charakterystyka obiektu: Budynki - własność ZRP; Grunt i użytkowanie 
wieczyste do 09.01.2083r.; Rok budowy : 1959; Powierzchnia działki: 4 792 m ²; Miejsca 
noclegowe : 223; Trzy pawilony hotelowe – 3 kondygnacyjne; Budynek stołkowo- 
świetlicowy z zapleczem kuchennym i salą konferencyjną; Budynek biurowy z zapleczem 
rekreacyjnym. 
Remonty w okresie sprawozdawczym: 
Prace remontowe wykonywane systemem gospodarczym: 

− naprawa wyeksploatowanych urządzeń gospodarczych, pralniczych, gastronomicznych. 

− usuwanie zacieków, zagrzybienia ścian w poszczególnych pomieszczeniach, usuwanie 
pękniętych rur, wężyków itp. 

Specjalistyczne prace remontowe: 

− remont klatki schodowej i korytarza prowadzących do Sali „widokowej” (decyzja 
nakazowa Państwowej Straży Pożarnej). 

− Remont instalacji odgromowej na pawilonie A (po przeprowadzeniu remontu dachu). 
Inwestycje: 

− Modernizacja i rozbudowa kotłowni w budynku gastronomicznym. 

− Budowa schodów, drzwi i ścian przeciwpożarowych przy trzech pawilonach. 

− Wykończenie bazy zabiegowej. 

− Dostosowanie pokoi do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

− Modernizacja pokoi w pawilonie A. 
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Ośrodek Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Polanicy Zdroju 
Aktualnie obiekt w dzierżawie.  
Dyrektor ośrodka: 
01.10.2012 - 30.03.2013 - Józef Łukaszewicz 
1.04.2013 - 31.10.2013 - Elżbieta Michałczak. 
01.11.2013 ZRP zawarł umowę dzierżawy z Firmą „Balic Sport” Dariusz Wołoszczuk 
Stan prawny oraz charakterystyka obiektu: Budynki: własność ZRP; Działka: 45 424 m ² w 
użytkowaniu wieczystym ZRP do 26.01.2097 r.; Budynek główny: pow. użytkowa 834 m ²; 
Budynek 3 kondygnacyjny, murowany, wybudowany w 1908 r. W latach 50-tych 
dobudowano stołówkę, a w latach 70- tych świetlicę. Obiekt podłączony jest do miejskiej 
sieci wodno-kanalizacyjnej, w piwnicy własna kotłownia na paliwo stałe. Budynek 
mieszkalno– gospodarczy o powierzchni użytkowej 266 m ² wybudowany przed 1939 r. Na  
początku lat 60-tych powiększono o 3 kondygnacyjną dobudówkę, a w latach 80-tych 
dobudowano pomieszczenia pralni. W części parterowej znajdują się pomieszczenia 
warsztatowe, garaż, magazyny. Na I , II piętrze znajduje się 6 pokoi mieszkalnych. Budynek 
od wielu lat nie jest eksploatowany. Pawilony Adam i Ewa – pow. użytkowa 2x 351 m ² 
26 pokoi tj. 90 miejsc hotelowych (w pawilonach). 
 
Remonty w okresie sprawozdawczym: 
Prace remontowe wykonywane głównie systemem gospodarczym. 

− wyremontowano salę wykładową w Budynku głównym z zabezpieczeniem dachu 
papowego,  

− zabezpieczono dachy papowe na kuchni i jadalni, wykonano podjazdy dla wózków 
inwalidzkich do budynku głównego, 

− przystosowano obszerne miejsce do grilla i na ognisko za nieczynnym budynkiem 
mieszkalnym, 

− wykonano prace naprawcze dot. usterek w instalacji elektrycznej,  

− wymieniono tablice do kosza na boisku,  

− naprawiono zarwaną siatkę na boisku,  

− wysypano żwirem-klińcem drogę do Pawilonów Adam i Ewa,  

− wykonano osobną drogę dla wózków inwalidzkich schodzącą z drogi głównej do Pawilonu 
Ewa,  

− wymalowano wszystkie pokoje i korytarze w Pawilonach Adam i Ewa  

− odmalowano  drzwi i parapety przy budynku gospodarczym i garażu.   

− przystąpiono do remontu świetlicy- trzeciego pawilonu (za pawilonami Adam i Ewa), 
który od kilkunastu lat stał opuszczony. Wykarczowano teren wokół, zerwano darń przed 
tym pawilonem odsłaniając drogę i mały parking wyłożony płytami betonowymi. 
Podciągnięto prąd do budynku. 

− pogłębiono i wyczyszczono rowy melioracyjne wzdłuż drogi do Adama i Ewy. 
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XI.  ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK NR XI. 1 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO W  GREMIACH ZEWNĘTRZNYCH 
 

 
Lp. 

 
NAZWA ORGANIZACJI 

 

 
PRZEDSTAWICIEL ZRP 

TRÓJSTRONNA KOMISJA DS. SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH 

 
1. 

 
Trójstronna Komisja ds. Społeczno 
Gospodarczych 
 
 
 
 
 

Jerzy BARTNIK, Wiceprzewodniczący TK  
Jan KLIMEK, Z-ca Prezesa Zarządu ZRP 
Włodzimierz BINIEK, Z-ca Prezesa Zarządu 
ZRP 
Janusz KOWALSKI, Z-ca Prezesa Zarządu 
ZRP 
Paweł SAAR, Z-ca Prezesa Zarządu ZRP 
Antoni ODZIMEK, Z-ca Prezesa Zarządu 
ZRP, Sekretarz Prezydium TK 

ZESPOŁY PROBLEMOWE TRÓJSTRONNEJ KOMISJI 

 
2. 

 
Zespół ds. prawa pracy i układów 
zbiorowych 

Krystyna FOLTYN, przedstawiciel ZRP   
Janusz PIĄTEK, członek  Zarządu  ZRP 
Andrzej STĘPNIKOWSKI, biuro ZRP 
(ekspert) 

 
3. 

 
Zespół ds. ubezpieczeń społecznych 

Jan KLIMEK, Przewodniczący Zespołu 
Tadeusz KLIŚ, przedstawiciel ZRP 
Andrzej STĘPNIKOWSKI, biuro ZRP 
(ekspert) 
Bogusława NOWAK-TUROWIECKA, j.w. 

 
4. 

 
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku 
pracy 

Paweł SAAR, Z-ca Prezesa Zarządu ZRP  
Janusz CHWAJOŁ, przedstawiciel ZRP  

 
5. 

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i 
świadczeń socjalnych   

Antoni ODZIMEK, Z-ca Prezesa  Zarządu 
ZRP 
Elżbieta LUTOW, biuro ZRP 

 
6. 

 
Zespół ds. dialogu społecznego 

Jacek KOKOT – MIRiP 
Izabela OPĘCHOWSKA , biuro ZRP 

 
7. 

 
Zespół ds. usług publicznych  

Jan WITKOWSKI, członek Zarządu ZRP 
Jolanta KOSAKOWSKA, biuro ZRP 

 
8. 

Zespół ds. Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej  

Marek BUTRYM, Przew.Komisji Rewizyjnej 
ZRP 
Agnieszka CLAREY, MIRiP 

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  



 
 

78

14. Zespół ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej 

Zbigniew LENART, Członek Zarządu ZRP 
Jolanta KOSAKOWSKA, biuro ZRP 

INSTYTUCJE UNIJNE 

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

Jerzy BARTNIK, Wiceprezes, Członek 
Zarządu, 
Członek Rady Administracyjnej 

16. Europejska Konfederacja Budowlana (EBC) 
(w okresie sprawozdawczym wypowiedziano 
członkostwo; proces nie zamknięty) 

Tadeusz KLIŚ, przedstawiciel ZRP 
 

17. Europejski Komitet Dialogu Społecznego Edyta DOBOSZYŃSKA, w 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 do 31.12.2013; zastępca członka od 01.01.2014 

20. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP); Rada Zarządzająca 

Andrzej STĘPNIKOWSKI, Członek Rady 
reprezentujący polskich pracodawców 

21. Komitet Doradczy ds. Swobodnego 
Przepływu Pracowników 

Andrzej STĘPNIKOWSKI, zastępca członka 

 
22. 

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

Halina MATEJEK-CABAN, ekspert 

 
23. 

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

Halina  MATEJEK-CABAN, koordynator 

24. Komitet doradczy ds. kształcenia 
zawodowego (ACVT) 

Andrzej STĘPNIKOWSKI, członek 

25. EuroTeam Edyta DOBOSZYŃSKA, członek 

26. Coiffure EU (europejska organizacja 
pracodawców branży fryzjersko-
kosmetycznej) 

Krystyna FOLTYN  
(Andrzej STĘPNIKOWSKI) 

INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE 

27. Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska” 

Jerzy BARTNIK 
 

 
28. 

Rada Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”  

Jan GOGOLEWSKI 
 

 
29. 

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

Jerzy BARTNIK 

 
30. 

Krajowa Rada Spółdzielcza  Janusz PIĄTEK, Z-ca przewodniczącego 
Zgromadzenia Ogólnego KRS 
Włodzimierz BINIEK, Członek Komisji 
Rewizyjnej KRS 
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31. 

Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych   

Tadeusz KLIŚ, Z-ca Przewodniczącego 
 

32. Rada Ochrony Pracy   Zdzisław TRELA, członek  

33. Naczelna Rada Zatrudnienia   Maciej PRÓSZYŃSKI, członek 

34. Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – PARP  

 Paweł SAAR, członek 

35. Rada Statystyki  Włodzimierz BINIEK, członek 

36. Rada Rozwoju Eksportu Wiesław SZAJDA, członek 

37. Rada Gospodarki Żywnościowej przy 
Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 Jacek MARCINKOWSKI, członek 

 
38. 

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  

 Janusz PIĄTEK, członek 

 
39. 

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Janusz PIĄTEK 

40. Rada ds. Społecznych przy Konferencji 
Episkopatu Polski 

Jan KLIMEK, konsultor 

41. Kongres Przedsiębiorczości Izabela OPĘCHOWSKA 

42. Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Rada Fundacji: 
Antoni ODZIMEK, Przewodniczący,                
Janusz PIĄTEK, Z-ca Przewodniczącego                                               
Jan KLIMEK, członek           
 Zbigniew LENART, członek 
Edward Tomasz POŁASKI, członek 
Zarząd Fundacji: 
Wojciech MALCZYK, Prezes 
Włodzimierz BINIEK, Z-ca Prezesa 
Marek BUTRYM, członek 

43. Rada Główna Inspektora Pracy ds. 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie 

Marek TENCZYŃSKI, Z-ca Przew. Komisji 
Rzemiosł Budowlanych  

ZESPOŁY ROBOCZE I DORADCZE ORAZ INNE GREMIA 

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

 
Jacek ŁUKOMSKI 

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

 
Elżbieta LUTOW 

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

Halina MATEJEK-CABAN 

47. Zespół ds. upowszechniania zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie – Kancelaria 
Prezydenta 

Izabela OPĘCHOWSKA 

48 Grupa robocza  ds. małych i średnich 
przedsiębiorstw w ramach projektu Wizja 
Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego 
Biznesu 2050 (MG) 

Elżbieta LUTOW 



 
 

80

49. Krajowa Rada Przedsiębiorczości  Jan Klimek  

50. Zespoły eksperckie  na seminaria w ramach 
Forum Debaty Publicznej – Kancelaria 
Prezydenta RP 

Obszar V – egzekwowanie prawa Jan 
KLIMEK 
Obszar VI –przejrzystość danych i 
informacji gospodarczych – Włodzimierz 
BINIEK 
Obszar II ,  system podatkowy, obszar III – 
ordynacja podatkowa  obszar IV bariery w 
działalności gospodarczej  – Elżbieta 
LUTOW 

51. Rada Programowa Centrum Edukacyjnego CIOP Maciej PRÓSZYŃSKI 

52. Komitet Ewaluacyjny Programu  Erasmus+ 
- akcje z sektora Kształcenie i Szkolenie 
zawodowe (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) 

Jolanta KOSAKOWSKA 

53. Rada ds. opiniowania wniosków dotyczących 
przyznawania tytułu honorowego „Mistrz 
Rzemiosł Artystycznych” (przy Ministrze Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego) 

Jolanta KOSAKOWSKA 
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ZAŁĄCZNIK NR XI.2 
Lista przedstawicieli ZRP  

zaangażowanych w proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji funduszy UE  
w latach 2007-2013 na szczeblu krajowym 

 
Rodzaj komitetu, grupa robocza, zespół zadaniowy 

 

 
Imię i nazwisko, funkcja 

KOMITET KOORDYNACYJNY NARODOWE STRATEGICZNE 
RAMY ODNIESIENIA  

Edyta  Doboszyńska, członek 
Norbert Pruszanowski, z-ca członka 

KOMITET MONITORUJĄCY PO Pomoc Techniczna  Wiesław Szajda; Norbert Pruszanowski 
(obserwatorzy) 

KOMITET MONITORUJĄCY PO Innowacyjna Gospodarka Norbert Pruszanowski, członek 
Halina Matejek-Caban, z-ca członka 

Grupa robocza ds. ewaluacji PO Innowacyjna Gospodarka Edyta Doboszyńska, członek 

 
KOMITET MONITORUJĄCY PO Kapitał Ludzki 

Norbert Pruszanowski, członek 
Jolanta Kosakowska, z-ca członka 

Grupa robocza ds. edukacji  
Grupa robocza ds. dobrego rządzenia  
Grupa robocza ds. horyzontalnych   
Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy 
Grupa sterująca. ewaluacją PO Kapitał Ludzki 
Grupa robocza ds. zasady równości szans płci 
 

Jolanta Kosakowska, członek 
Izabela Opęchowska, członek 
Norbert Pruszanowski, członek 
Norbert Pruszanowski, członek 
Norbert Pruszanowski, członek 
Edyta Doboszyńska, z-ca członka 
Norbert Pruszanowski, członek 

KOMITET MONITORUJĄCY PO Rozwój Polski Wschodniej Adam Sasiela, członek 
Teresa Komisarczuk, z-ca członka 

KOMITET MONITORUJĄCY PO Infrastruktura i środowisko Marta Jankowska, obserwator 

Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego  Edyta Doboszyńska, członek 
Norbert Pruszanowski, z-ca członka 

Grupa robocza ds. informacji, promocji i szkoleń  Kinga Uhrynowska, członek  

Grupa robocza ds. społeczeństwa  informacyjnego  Kinga Uhrynowska, członek 

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności  Norbert Pruszanowski, członek 
Edyta Doboszyńska, z-ca członka 

Zespół zadaniowy ds. ds. koordynacji regionalnej i obszarów 
wiejskich 

Norbert Pruszanowski, członek 

Grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw  Halina Matejek-Caban, członek 
 

Grupa robocza ds. polityki regionalnej Norbert Pruszanowski, członek 

KOMITET MONITORUJĄCY MECHANIZM FINANSOWY 
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ 
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO  

 
Jan Klimek, członek 

Zespół ds. priorytetów środowiskowych  Marta Jankowska, członek 

PRE-KOMITET MONITORUJĄCY  
PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

Norbert Pruszanowski, członek 
Jolanta Kosakowska, z-ca członka 

Grupa robocza ds. przygotowania PO Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020  

Norbert Pruszanowski, członek 

Grupa robocza ds. przygotowania PO Inteligentny Rozwój 

2014-2020 

Norbert Pruszanowski, członek 

Grupa robocza ds. przygotowania PO Polska Wschodnia 
2014-2020 

Stefan Rynowiecki,  członek 
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