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WSTĘP 
 
Sprawozdanie przygotowane zostało w odniesieniu do Planu Działalności Związku Rzemiosła 
Polskiego na okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 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. Lipowski Mieczysław Członek Zarządu   IRMKiP W-wa -od 27.08.2014 

22. Ładziński Zbigniew Członek Zarządu   Wrocław 
23. Malczyk Wojciech Członek Zarządu   IRMKiP W-wa -do 27.08.2014 

24. Pellowski Grzegorz Członek Zarządu   Gdańsk 
25. Piątek Janusz Członek Zarządu   Kielce 
26. Połaski Edward Tomasz Członek Zarządu   MIRiP W-wa 
27. Pucułek Janusz Członek Zarządu   Radom  
28. Staruch Tadeusz Członek Zarządu   Opole  
29. Szewczyk Tadeusz Członek Zarządu   Nowy Sącz 
30. Witkowski Jan Członek Zarządu   KRIO 
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I. SPRAWY SAMORZĄDOWE I ORGANIZACYJNE 
 
I.1 ORGANY STATUTOWE ZRP I ICH ORGANY WEWN ĘTRZNE 
 
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 
Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dniem 27.08.2014 r. wycofała 
dotychczasową desygnację Wojciecha Malczyka, kierując do pracy w Zarządzie Mieczysława 
Lipowskiego. 
 
Od lipca 2014 roku do czerwca 2015 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu ZRP (18.09.2014, 
09.12.2015, 16.03.2015, 07.04.2015, 26.05.2015). 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:  
- zakresu dozwolonego stosowania znaku towarowego słowno-graficznego „RZEMIOSŁO 

Związek Rzemiosła Polskiego”; 
- przekazania środków pieniężnych Funduszu Oświatowego na działalność Związku 

Rzemiosła Polskiego; 
- zmiany uchwały nr 6/2009 w sprawie utworzenia Funduszu Oświatowego; 
- zatwierdzenia warunków dzierżawienia DW RZEMIEŚLNIK w Zakopanem; 
- zawieszenia wykonania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

ośrodków wypoczynkowych ZRP w oparciu o procedurę zaproponowaną przez Komisję 
ds. Administracyjno-Technicznych Zarządu ZRP; 

- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Związku Rzemiosła Polskiego za 2014 r.;  

- zmiany składu Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości; 
- czasowego zawieszenia przyznawania Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta; 
- przyjęcia prowizorium finansowego ZRP na 2015 rok; 
- zwołania Kongresu Rzemiosła Polskiego; 
- przyznania Odznaki Honorowej „Szabla Kilińskiego”; 
- udzielenia upoważnień do podejmowania niektórych decyzji przy finansowych operacjach 

jednostkowych dotyczących bieżącej działalności Związku Rzemiosła Polskiego; 
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 

300.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (BGK) na okres 12-stu 
miesięcy; 

- zmiany uchwały nr 23 Zarządu ZRP z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Rzemiosła 
Polskiego za 2014 r. 

 
Ponadto Zarząd: 
- przyjmował do akceptującej wiadomości informacje: nt. stanu realizacji podjętych 

uchwał; 
- zapoznał się z informacją nt. stanu realizacji wniosków Kongresu Rzemiosła Polskiego; 
- zapoznawał się z informacjami nt. zmian w systemie edukacji; 



 

 

5

- 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 2014; 
- przyjął do wiadomości informację na temat aktualnej sytuacji dotyczącej realizowanych 

przez Związek Rzemiosła Polskiego projektów współfinansowanych z funduszy unijnych; 
- zaakceptował przedstawione główne założenia i rekomendacje “Białej Księgi Zasad 

Partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w 
okresie programowania 2014-2020” opracowanej w ramach projektu „Przygotowanie 
przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w tym działania do 
podjęcia przez ZRP i izby rzemieślnicze; 

- zapoznał się z informacją na temat założeń do zmian w systemie wspierania osób 
niepełnosprawnych, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz aktualnych prac 
legislacyjnych i planowanych w tym zakresie na 2015 r.  

- upoważnił Prezesa ZRP J. Bartnika do podpisania Porozumienia o Współpracy w zakresie 
wdrażania programu „Samorządowa Polska”; 

- zapoznał się i rekomendował pod obrady Kongresu materiały na Kongres Rzemiosła 
Polskiego, w tym: Sprawozdanie Zarządu z działalności ZRP w okresie lipiec 2014-
czerwiec 2015, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2014 r., projekt uchwały w sprawie planu finansowego ZRP na 2015 r., projekt 
uchwały w sprawie planu działalności ZRP na okres lipiec 2015 r. – czerwiec 2016 r., 
projekt Regulaminu obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego;  

- 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. 
 
W okresie od lipca 2014 roku Prezydium spotkało się 9 razy (16.07.2014, 09.09.2014,         
17-18.09.2014, 28.10.2014, 19.11.2014, 27.01.2015, 17.02.2015, 25.05.2015, 11.06.2015 ). 
 
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.    
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Komisje Problemowe Zarządu ZRP 
 
Zarząd powołał Komisje Problemowe uchwałą nr 7 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.  
 
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 posiedzenia: 16.09.2014, 20.11.2014, 
26.01.2015. 
 
Główne tematy prac Komisji: 
- Ustawa o rzemiośle – omówienie kierunków dalszego działania i propozycji zmian, 
- Problematyka izb niezrzeszonych: 

o wnioski o przyjęcie w poczet członków ZRP, 
o określenie zakresu używania znaku towarowego słowno-graficznego 

„RZEMIOSŁO Związek Rzemiosła Polskiego”, 
- Omówienie możliwości współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego a 

Stowarzyszeniem „Rzemiosło Przyszłości”, 
- Omówienie zakresu działania Komisji z uwzględnieniem wniosków Kongresu Rzemiosła 

Polskiego, 
- Omówienie możliwości zasilenia Funduszu Organizacyjno-Samorządowego, 
- Analiza dotychczasowego stanu i rozważenie nowych propozycji dot. odznaczeń ZRP. 
 
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 
 
Skład Komisji: 
Przewodniczący Komisji: Tadeusz Staruch, 
Członkowie Komisji: Janusz Piątek, Edward Tomasz Połaski, Jan Witkowski, 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Jan Gogolewski, 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa posiedzenia: 18 września 2014 r.,              
26 listopada 2014 r. 
 
Główne tematy prac Komisji: 

- analiza zawartych umów dzierżawy DW Zakopane i DW Polanica Zdrój (Komisja 
uważa, iż wszystkie umowy dzierżawy Ośrodków Wypoczynkowych powinny być 
przed podpisaniem opiniowane między innymi, również przez Komisję ds. 
Finansowych), 

- wniosek o rozliczenie z okresu 5 lat wstecz pobranych wynagrodzeń z tytułu  premii 
(zysku) w Domach Wczasowych w stosunku do osiągniętych wyników, w celu 
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uzyskania informacji, czy udzielane premie w formie przedpłat - przed rozliczeniem - 
są zasadne w stosunku do rozliczenia rocznego, 

- wniosek o wyjaśnienie różnicy w DW Iwonicz Zdrój pomiędzy podanymi 
informacjami dot. kuracjuszy za 2013 r. Podano 25 000 osobodni,  z wyliczeń wynika 
28 000, 

- Bieżąca informacja finansowa (założenia planu finansowego, realizacja projektów, 
kredyty, wykonanie planu finansowego, obłożenie miejsc noclegowych w Ośrodkach 
Wypoczynkowych). Komisja podkreśliła brak kontroli/nadzoru ze strony ZRP nad 
działalnością Domów Wypoczynkowych, 

- analiza założeń do budżetu na 2015 rok, 
- omówienie spraw bieżącego zadłużenia ZRP, 
- sprawa zaginionych kas fiskalnych z Polanicy Zdroju. (Kasy fiskalne nie zostały 

przekazane do ZRP Warszawa w celu dokonania odczytu fiskalnego przez Urząd 
Skarbowy w Warszawie - po zakończeniu działalności Ośrodka. Brak jest protokołu 
zdawczo-odbiorczego z przekazania majątku Polanicy Zdrój do ZRP Warszawa). 
Wiąże się, to z brakiem nadzoru nad majątkiem i jego wykorzystaniem w Domach 
Wypoczynkowych.   

 
Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej  
 
Z uwagi na brak zgłoszeń do pracy w tej Komisji, w okresie sprawozdawczym 2014-2015 
Komisja nie podjęła działalności. 
 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Jan Klimek 
W okresie sprawozdawczym zajmował się problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego 
rzemiosła we współpracy z zespołami biura ZRP.  
 
Komisja ds. Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru 
 
Przewodniczący: Zbigniew Lenart  
Członkowie: Tadeusz Szewczyk, Jan Błaszkiewicz, Aleksander Kaczmarek, Karol Pufal, 
Tadeusz Dąbrowski, Wiesław Łasiński (od 04.2015 r.) 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Zbigniew Marchwiak  
(działania Komisji wspiera  Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP) 
 

Biorąc pod uwagę rozwijający się nowy trend w działalności izb rzemieślniczych i 
cechów związany z tworzeniem szkół zawodowych, Komisja utworzyła Podkomisję ds. 
Rzemieślniczych Szkół Zawodowych w składzie: J. Błaszkiewicz i T. Szewczyk.  
Podkomisja odbyła spotkanie w dniu 27.09.2014 r. w Lublinie, które poświęcone było 
problemom związanym z naliczeniem i rozliczaniem udzielanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego dotacji na prowadzenie szkól niepublicznych. Na spotkaniu obecni byli 
dyrektorzy szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest izba rzemieślnicza, bądź 
cech. 
 

Komisja wykonywała swoje zadania w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą 
Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej oraz w czasie posiedzeń Komisji. 
Członkowie Komisji, w miarę możliwości, uczestniczyli w innych wydarzeniach z obszaru 
oświaty zawodowej  oraz  organizowanych pod auspicjami Związku Rzemiosła Polskiego, 
wykorzystując spotkania do wymiany opinii oraz bieżącego monitorowania przebiegu spraw 
dotyczących szeroko rozumianej oświaty zawodowej.  
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W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła posiedzenie  w dniu 26.11.2014 r.  

Posiedzenie Komisji odbyło się w pierwszym dniu Forum Edukacji Zawodowej i 
Gospodarki, gdzie gościem honorowym była Pani Joanna Kluzik – Rostkowska Minister 
Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia poruszono zagadnienia dotyczące m.in. współpracy 
pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocji edukacji zawodowej. 
Kluczowym tematem było kształcenie dualne (prowadzone równolegle w szkole i w miejscu 
pracy). Na ręce Pani Minister przekazano postulaty rzemiosła dotyczące rozwoju kształcenia 
zawodowego w Polsce. W związku z powyższym - na posiedzeniu Komisji przedstawiono i 
omówiono szczegółowo „Postulaty rzemiosła dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego”. 
Planowane jest dalsze prowadzenie tej sprawy w formie cyklicznej korespondencji do resortu 
edukacji eksponując każdy z siedmiu postulatów (ze względu na ich różnorodność powinny 
być procedowane indywidualnie). 
 
Ponadto: 

Komisja zajmowała się Funduszem Oświatowym - na Zarządzie w dniu 18 września 
2014 r. - Uchwała nr 6 /2009 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 27 maja 2009 r. w 
sprawie utworzenia Funduszu Oświatowego została zmieniona dwoma uchwałami: Uchwałą 
nr 18 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie 
przekazania środków pieniężnych Funduszu Oświatowego na działalność Związku Rzemiosła 
Polskiego oraz Uchwałą nr 19 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 18 września 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2009 w sprawie utworzenia Funduszu Oświatowego, 
tzn. w §1 na końcu zdania dodaje się wyrazy w brzmieniu „lub na zasilenie środków 
Funduszu Organizacyjno – Samorządowego” oraz w §2 dodaje się „pkt.9. finansowanie 
statutowej działalności Związku Rzemiosła Polskiego”. 
Biorąc po uwagę zmiany w treści w/w Uchwały - Komisja stwierdziła, że niezbędne jest 
dalsze dostosowanie treści przedmiotowej Uchwały. Weryfikacji wymagają zapisy dotyczące  
odpowiedzialności za Fundusz Oświatowy dyrektora Zespołu Oświaty i Problematyki 
Społecznej oraz Komisji Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru. Fundusz Oświatowy 
będzie wydatkowany także na cele samorządowo organizacyjne.  
Komisja uznała, iż niezbędne są wspólne ustalenia z Komisją ds. Samorządu i Dialogu 
Społecznego w sprawie problemu dostosowania zapisów Uchwały dot. FO do stanu, 
wynikającego ze zmian dokonanych w/w Uchwałami Zarządu ZRP (podjęte we wrześniu 
2014 r.). 
Komisja stwierdziła, że Fundusz Oświatowy jest potrzebny i będzie sporządzany rokrocznie 
plan finansowy, aby zabezpieczyć środki na działania oświatowe (m.in. narady oświatowe, 
konferencje, szkolenia dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych). 

Kolejną ważną kwestią poruszaną na posiedzeniu była wysokość opłat za egzaminy 
czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych. Problem jest związany ze zmianami w ustawie o rzemiośle. ZRP 
przygotował propozycje zmian w ustawie o rzemiośle, w części dotyczącej m.in. definicji 
rzemiosła  oraz spraw oświatowych, w tym opłat za egzaminy. Propozycje zostały 
przedstawione i omawiane na spotkaniu dyrektorów Izb Rzemieślniczych (21.10.2014r.) 
Komisja zapoznała się także ze stawkami opłat stosowanymi przez OKE.   

W opinii Komisji opłaty za egzaminy powinny być takie same we wszystkich izbach 
rzemieślniczych - Komisja przedstawi Zarządowi propozycję ujednolicenia stawek 
przedmiotowych opłat w następujących wielkościach:   
• opłata  za egzamin mistrzowski  30% przeciętnego wynagrodzenia (~ 1200 zł) 
• opłata za egzamin czeladniczy 15% przeciętnego wynagrodzenia (~ 600 zł) 
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• opłata za egzamin sprawdzający  5% przeciętnego wynagrodzenia (~ 200 zł) 

Zgodnie z ustaleniami do członków Komisji Związek rzemiosła na bieżąco przekazywał, w 
celu konsultacji, wymiany opinii  oraz informacji,  materiały i opracowania dot. obszaru 
edukacji zawodowej. W okresie sprawozdawczym  m.in. przekazano:  
• informację na temat działań, jakie Związek Rzemiosła Polskiego wykonuje na rzecz 

upowszechniania kształcenia dualnego w Polsce oraz wzmacniania pozycji organizacji 
rzemiosła w systemie przygotowania zawodowego (opracowania i korespondencja 
skierowana także do izb rzemieślniczych w celu upowszechnienia w środowisku 
organizacji rzemiosła; 

• informacje o możliwości udziału w regionalnych konferencjach, 
• elektroniczną wersję broszury  przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zatrudniania cudzoziemców; 
• raport pn. „Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej” wydany przez Instytut 

Badań Edukacyjnych, w którym przedstawiciele ZRP (J. Kosakowska, A. Stępnikowski) 
przygotowali jeden z rozdziałów – „Finansowanie nauki zawodu u pracodawców.  
Przykład rzemiosła w Polsce”. Raport zawiera zbiór istotnych informacji związanych z 
nauką zawodu w zakładach rzemieślniczych, w tym publikowane po raz pierwszy 
zestawienia liczby młodocianych z kwotami przyznawanymi ze środków Funduszu Pracy 
(lata 2000-2012), a ponadto przykładowe zestawienie kosztów ponoszonych przez 
rzemieślników przygotowujących młodocianych pracowników do zawodu (cztery 
profesje).  

 
Z uwagi na zakres planowanych zmian w ustawie o rzemiośle,  które odnoszą się  także do 
wątków oświatowych, przewodniczący Komisji uczestniczył w serii spotkań  konsultacyjnych 
poświęconych treści proponowanych zmian.  
 
Komisja ds. Funduszy Unijnych 
 
Przewodniczący: do listopada 2014r. funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił Pan Wojciech 
Malczyk, od 20 listopada 2014 r. decyzją członków Komisji Przewodniczącym został Pan 
Mieczysław Lipowski. 
Członkowie: Krzysztof Hnat, Henryk Kluska, Zbigniew Ładziński, Edward Tomasz Połaski 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Paweł Saar 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa posiedzenia (20.11.2014 r., 7.04.2015 r.). 
Tematyka posiedzeń: 

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

− wybór przedstawicieli ZRP do komitetów monitorujących krajowe i regionalne 
programy operacyjne na lata 2014-2020  

− opiniowanie przez ZRP aktów prawnych dot. wdrażania funduszy unijnych; 
− Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 – dokument strategiczny określający plan 

wydatkowania funduszy unijnych dla Polski w nowej perspektywie finansowej UE 
− „System zapewniania jakości usług rozwojowych” przygotowywany przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
− negocjacje programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
− konsultacje i zatwierdzenie szczegółowych opisów osi priorytetowych przez Instytucje 

Zarządzające; 
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− konsultacje i zatwierdzenie wytycznych regulujących system wdrażania funduszy 
strukturalnych w nowym okresie programowania UE. 

 
Komisja ds. Rozwoju Ruchu Branżowego i Spółdzielczości Rzemieślniczej 
 
Członkowie: Emil Kunysz, Janusz Pucułek 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Włodzimierz Biniek 
 
Komisja nadzoruje wykonywanie przez ZRP zadań związku rewizyjnego (więcej informacji w 
części dot. lustracji w spółdzielniach rzemieślniczych). 
 
Komisja ds. Administracyjno-Technicznych 
 
Przewodniczący: Krzysztof Hnat 
Członkowie: Stanisław Koleśnik, Emil Kunysz, Antoni Odzimek, 
Członek Prezydium nadzorujący prace Komisji: Władysław Jefremienko 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń: 24.01.2014r w Warszawie, 
19-20.05.2014r. w Zakopanem, 1-3.08.2014r. w Międzywodziu, 12.08.2014r. w Warszawie                   
17.09.2014 r. w Warszawie i 30-31.03.2015r. w Gdańsku – Jelitkowie. 
Komisja zajmowała się nadzorem nad funkcjonowaniem i eksploatacją domów 
wypoczynkowych ZRP oraz racjonalnym wykorzystaniem majątku ZRP. 
Tematyka posiedzeń: 
− analiza sytuacji dwóch obiektów oddanych 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 ZRP 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.  
 
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 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.3 KOMISJE BRAN ŻOWE 
 
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 
 
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, Krzysztof Kasprzak, Jerzy Macur  
(działania komisji wspiera Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej) 
 
Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 
• udział w uroczystym ogłoszeniu wyników Ogólnopolskiego Konkursu Bursztynowe 

Rzemiosło (honorowy patronat Prezesa ZRP) (26.03.2015); - przekazano laureatom 
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dyplomy okolicznościowe przygotowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  

• udział w Targach Złoto Srebro Czas (październik 2014) 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 2014”, 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 2014 wraz z Dyplomem MKiDN otrzymał Michał Kłosok – 
rzemieślnik z Rybnika.  

• w sierpniu 2014 r. Komisja zaangażowała się w inicjatywę wyboru Projektanta Biżuterii, 
Popularyzatora i Organizatora 25 – lecia w dziedzinie biżuterii. Projekt ten miał charakter 
okolicznościowy, a jego celem było symboliczne podsumowanie dorobku artystyczno – 
organizacyjnego polskiego współczesnego złotnictwa w okresie ostatniego 25 –lecia.   

• w lipcu 2014 r. została zaprojektowana strona internetowa dla Komisji www.okzj.pl 
Pomysł na stworzenie strony powstał na posiedzeniu Komisji w marcu 2014 r. Strona 
działa od 1 lipca 2014 r. i zamieszczane są na niej informacje o wydarzeniach, jakie 
odbywają się w branży złotniczo – jubilerskiej.  

• 30 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym zajmowano się inicjatywą 
nowo powstałej organizacji pn. Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej, która w 
tym roku została organizatorem Polskich Targów Złotniczo – Jubilerskich.  

Fundacja przygotowuje targi branżowe, w tym samym miejscu tj. w hali EXPO XXI na ul. 
Prądzyńskiego. Komisja zadecydowała, że w tym roku przekaże rekomendację do Prezesa 
J. Bartnika, aby ZRP nadal patronował Polskim Targom Złotniczo – Jubilerskim. 
Konsekwencją tego jest zorganizowanie z udziałem nowych organizatorów - 
Ogólnopolskiego Konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle 2015” oraz nominacji i 
wręczenie Medalu Św. Eligiusza i Złotnika Roku 2015. 

Przedstawiono działania zrealizowane w zakresie nadawania honorowego tytułu Mistrza 
Rzemiosł Artystycznych oraz koncepcji wystawy rzemiosła artystycznego. W dniu 22 
kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, podczas którego ponownie omówiono wnioski, które nie uzyskały 
rekomendacji z powodu braków formalnych. ZRP podejmie działania aby je uzupełnić co 
pozwoli na skierowanie ich do ponownej oceny. 

 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Krawców i Rzemiosł Odzieżowo – Włókienniczych 
ZRP 
 
Prezydium Komisji: 
Przewodniczący: Marian Kasprzak    
Wiceprzewodniczący: Wanda Fok, Kazimierz Łomża 
Sekretarz: Maria Sysło – Mrówka 
Skarbnik : Aniela Gałach 
Członkowie Komisji: Janusz Kowalski, Dariusz Wójtowicz, Teresa Jasimczak, Kazimierz 
Szczechowicz, Antoni Zakrzewski, Andrzej Kucia  
(działania Komisji wspiera Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej) 
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W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia komisji 22.07.2014 r. i 11.03.2015 
r., na których zajmowano się : 
− rolą Internetu w działalności zawodowej, 
− zmianami w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, 
− informacją o zmianach w modzie, 
− działaniami promocyjnymi, takimi jak spotkania na pokazach w szkołach branżowych, 
− wnioskiem o ustanowienie nowego rodzaju  honorowego tytułu Arcymistrza (opracowanie 

projektu regulaminu odznaki). 
 
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP 
 
Komisja realizowała cele poprzez udział w wydarzeniach związanych z tworzeniem 
odpowiednich warunków do 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). 
Nawiązano także współpracę z organizacjami bliźniaczymi z zagranicy – Finlandia, Wielka 
Brytania, Rosja, Białoruś oraz Holandia w zakresie organizacji mistrzostw fryzjerskich 
(udział zawodników, sędziów, trenerów). Koncepcja przewiduje zacieśnienie współpracy z 
krajami, których organizacje wyszły oficjalnie z OMC (Światowa Organizacja Fryzjerska) ale 
są zainteresowane organizacją wspólnego przedsięwzięcia, np.; Mistrzostw Europy 
Centralnej.  

Komisja pracowała nominalnie w 25 osobowym składzie (22 izby plus członkowie 
desygnowani z ramienia ZRP, tj. P. Dudek, L. Szajbel, R. Górecki). Członków Komisji 
desygnowały izby rzemieślnicze, jeden branżowy cech z Gdańska oraz Związek Rzemiosła. 
Członkowie Komisji są reprezentantami lokalnych środowisk fryzjerskich, często są to 
przewodniczący komisji egzaminacyjnych.  

Ze składu członkowskiego odeszli przedstawiciele cechu branżowego w Warszawie 
(bez dopełnienia formalności i bez uregulowania składek oraz izb rzemieślniczych z Gorzowa 
Wlkp. i Szczecina (organizacje te już wcześniej przestały opłacać składki). Trudny do 
określenia jest status przedstawiciela Izby Rzemieślniczej ze Słupska. Zgodnie z 
Regulaminem Prac OKF-K ZRP przewiduje się możliwość wykluczenia ze składu Komisji w 
przypadku zwłoki w opłacaniu składki.  
Skład Prezydium OKF-K ZRP 
• Dorota Pietracha – Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie (Przewodnicząca)  
• Krystyna Foltyn – Izba w Krakowie (Z-ca Przewodniczącego) 
• Piotr Staszewski – Izba w Opolu (Z-ca Przewodniczącego) 
• Lucyna Zienkiewicz – Izba w Olsztynie (Sekretarz Komisji) 
• Dorota Stoppel – Izba w Bydgoszczy (Skarbnik Komisji) 
• Paweł Dudek  - Izba w Katowicach (Członek Prezydium) 
• Joanna Kuzas-Jakuszewska – Izba  w Gdańsku (Członek Prezydium) 
 (działania komisji wspiera Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej) 

 
W okresie ostatniego roku Komisja OKF-K ZRP spotykała się dwukrotnie omawiając 

bieżącą tematykę. W dniu 07.10.2014 odbyło się posiedzenie prezydium OKF-K ZRP, na 
którym - w wyniku rezygnacji przewodniczącego M. Juszczaka - zadecydowano o 
konieczności zorganizowania nowych wyborów – nie tylko przewodniczącego ale i całego 
składu prezydium. Tego dnia zrealizowano także spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenie Fryzjerstwo  Polskie, które nie przyniosło jednakże porozumienia. Po 
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spotkaniu  zadecydowano o konieczności podjęcia kroków prawnych w celu zabezpieczenia 
praw do loga Komisji i Mistrzostw Polski we fryzjerstwie.  
W dniu 08.10.2014 i na kolejnym spotkaniu (04.02.2015) omówiono sprawy związane z 
przynależnością do Coiffure EU oraz kwestie związane z organizacją Mistrzostw Polski we 
fryzjerstwie w Poznaniu i zawartość strony internetowej OKF-K ZRP. Udzielono także 
wsparcia organizacyjnego i finansowego I. Edycji Otwartego Konkursu Międzyszkolnego 
„Open Hair Cup” w Gdańsku (5.10.2014). 

W toku swoich spotkań Komisja zajmowała się także kwestiami związanymi ze 
zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, a na jedno z posiedzeń zaproszono M. 
Węgrzynowskiego, który wygrał sprawę sądową z ZAIKS (na spotkaniu wskazał dobre 
praktyki w tym zakresie). Komisja poparła także społeczną akcję pod nazwą „Nie płacę za 
pałace”, której celem jest sprzeciw wobec możliwości rozszerzenia zakresu wymagania praw 
autorskich na użytkowników iphone i innych urządzeń multimedialnych.  

OKF-K ZRP w partnerstwie z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz 
Targami Poznańskimi – zorganizowała kolejną edycję Otwartych Mistrzostw Polski we 
Fryzjerstwie. Mistrzostwa poprzedzone są lokalnymi konkursami fryzjerskimi 
organizowanymi przez Izby Rzemieślnicze, których laureaci zgłaszani są do startu w 
Poznaniu.  Mistrzostwa te połączone są z Targami Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych 
LOOK. Biuro Organizacyjne Mistrzostw prowadzi Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu. 
Mistrzostwa odbywają się w podziale na kategorie: juniorów i seniorów, a zasady udziału 
w Mistrzostwach oraz zadania konkursowe zawiera Regulamin przyjmowany przez Komisję.  
Od lat impreza ta cieszy się niezmiennym zainteresowaniem, udział w tej edycji wzięło blisko 
200 zawodników, a laureaci tego prestiżowego konkursu startują następnie w mistrzostwach 
Europy i Świata.  

Trwa dyskusja nad statusem i przyszłością Narodowej Kadry Fryzjerów, trwają 
rozmowy z innymi bliźniaczymi organizacjami z krajów, które opuściły szeregi OMC nad 
nowymi inicjatywami (Finlandia, Rosja, Białoruś, Wielka Brytania, Holandia).  
Pod znakiem zapytania stoi dalsze członkostwo w Coiffure EU. Przez pierwsze dwa lata 
opłacano składkę w wysokości 1000 Euro rocznie, jednakże obecnie składka ma wynosić 
4.600 Euro. Wątpliwość dotyczy wysokości składki, bowiem przedstawicielom ZRP 
początkowo określono na kwotę 2.600 Euro rocznie (rozmowy w toku). 

Członkowie Komisji współtworzyli również wydarzenia regionalne związane z 
fryzjerstwem, tj. lokalne i wojewódzkie pokazy, szkolenia i konkursy oraz targi fryzjerskie i 
kosmetyczne (m.in. w Gdańsku i Warszawie). OKF-K ZRP funkcjonuje i wszelkie  zadania 
wykonuje na zasadzie samofinansowania (wsparcie w realizacji szkoleń zapewniają 
sponsorzy).  
 
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: 
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W dniach 28-30.07.2014 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budowlanej ZRP 
Dyskutowano nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zredagowano uwagi do zakresu  
przedmiotowego uprawnień budowlanych. Omawiano zasady dalszej przynależności do 
Europejskiej Konfederacji Budowlanych (EBC) w Brukseli. Negatywnie oceniono propozycję 
finansowania składki członkowskiej do EBC przez członków Komisji. Wyrażono 
zainteresowanie współpracą z Konfederacją Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (URBI). 

Przewodniczący Komisji (Piotr Szczegot) uczestniczył włączał się prace towarzyszące 
przyjęciu minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla 
robót budowlano-montażowych na rok 2015. Porozumienie w tej sprawie podpisały 
największe organizacje partnerów społecznych w budownictwie i wiele ważnych dla sektora 
budownictwa i nieruchomości organizacji gospodarczych i zawodowych (11 organizacji).  

Uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Zawodowy „Budowlani” 
poświęconym upowszechnianiu i promocji minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej 
wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych w Polsce w 2015r. 
Przewodniczący Komisji wziął udział w spotkaniu w dniu 13 kwietnia 2015r. liderów 
organizacji budownictwa z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierdem 
Dziekońskim. Spotkanie poświęcono omówieniu możliwości współpracy z Kancelarią w 
promowaniu innowacyjnego budownictwa i wsparcia inicjatyw na rzecz poprawy 
funkcjonowania rynku budowlanego.  

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. 
 
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w 
sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” (Dz. U. z 
12.01.2012, poz. 39), Związek Rzemiosła Polskiego został wskazany, jako jeden z podmiotów 
uprawnionych do występowania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie 
tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.  
W okresie sprawozdawczym Komisja analizowała nadsyłane do Związku Rzemiosła 
Polskiego wnioski o nadanie tytułu honorowego Mistrza Rzemiosł Artystycznych. 
 
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 Goebel, Jerzy Łęczycki, Stefan Adamczyk, Kazimierz Banaszek, Krystian 
Kowalski, Marian Mikuła, Mirosław Markiewicz, Piotr Mądry, Ryszard Kolanowski, Józef 
Kramarczyk, Tomasz Krajewski, Sławomir Puka, Stanisław Prendota, Józef Starczała, 
Tadeusz Gargas, Tadeusz Zdunek.  
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Zakres aktywności w okresie sprawozdawczym: 
 
W dniu 7.11. 2014 roku Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił na prośbę OKM do Prezesa 
Rady Ministrów z prośbą o zapoznanie się z sytuacją tej grupy przedsiębiorców i  podatników 
oraz podjęcie działań ograniczających poszerzenie szarej strefy w usługach branży 
motoryzacyjnej. 
W odpowiedzi na korespondencję ZRP z dnia 7.11.2014 r., Ministerstwo Finansów 
przedstawiło stanowisko opisujące stan prawny, regulujący działania zakładów ubezpieczeń 
w sprawach dotyczących likwidacji szkód z tytułu zdarzeń komunikacyjnych. 

W związku z wystąpieniem ZRP z dnia 7.11.2014 r. Ministerstwo Finansów zorganizowało 
spotkanie poświęcone tematyce likwidacji szkód komunikacyjnych. W spotkaniu, które 
odbyło się 3.02. 2015 r. z ramienia ZRP udział wzięli członkowie OKM. 

 
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 : Krystyna Jaworowska, Cyprian Toruński, Grzegorz Halkiew, Stefania 
Mazurek, Elżbieta Kędzierska, Jan Grzeszczyk, Zbigniew Królicki, Aleksander Kaczmarek, 
Jan Jóźwiak, Paweł Portalewki, Zenon Idzikowski, Elżbieta Starko, Adam Karpiński, Albin 
Stempel, Paweł Gołąbek, Izyda Nubicz, Czesław Karkowski, Kornel Śliżyński, Jerzy Opara, 
Wiesława Gozdecka-Hałas, Bronisław Żelanis. 
 
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia. 
 
Komisja rozpatrywała zgłaszane do niej wnioski i zapytania, płynące ze strony członków.  
 
Na posiedzeniu, które odbyło się we Wrocławiu, podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
„Bioterapia 2014” w dniu 19.09.2014 r.:  

- Komisja rozpatrzyła pisma skierowane do niej przez członków. 
- Komisja przygotowała list do urzędów państwowych, dotyczący informacji o istnieniu 

bioenergoterapeutów, jako grupy zawodowej zrzeszonej w rzemiośle.  
- Wyrażono chęć współpracy w dziedzinie stanowienia przepisów prawa, które miałyby 

dotyczyć bioenergoterapii i radiestezji.   
 
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów  
 
Członkowie: Mirosław Łataś, Leszek Lisiak, Marek Gołąbek, Waldemar Pietura, Czesław 
Cekała, Edward Żaczyński, Ireneusz Fertner, Eliza Ożga, Bogusław Makar.  
 

Na spotkaniu w dniu 15.10.2014r. dokonano wyboru Prezydium Komisji na okres kadencji 
2013-2017. Przewodniczącym  Komisji został ponownie wybrany Waldemar Pietura z Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu. Zastępcą Przewodniczącego Komisji został Marek Gołąbek z 
Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Podczas posiedzenia przedstawiono propozycje nowych  
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przepisów regulujących  zasady wykonywania zdjęć  do  dowodów osobistych, które zaczną 
obowiązywać od  stycznia 2015r. Nowe zdjęcia do dowodu osobistego mają być podobne do 
zdjęć, jakie są obecnie wymagane  do paszportu. Podjęto także decyzję o desygnacji  
dodatkowych  członków  do Komisji Fotograficznej. 

 
I.4 ODZNACZENIA ŚRODOWISKOWE 
 
Odznaka Honorowa pod nazwą „Szabla Kili ńskiego” 
 
Odznakę honorową pod nazwą „Szabla Kilińskiego” ustanowił Kongresu Rzemiosła 
Polskiego Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku. To najwyższe wyróżnienie honorowe w 
rzemiośle  nadawane jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą członkowie Zarządu 
Związku Rzemiosła Polskiego.  
W 1999 roku odznaką Szabla Kilińskiego został uhonorowany ówczesny Papież Jan Paweł II. 
Od chwili ustanowienia do maja 2015 roku nadano 428 odznak Szabla Kilińskiego.  
 
Platynowy, Złoty i Srebrny Medal im. J. Kilińskiego oraz Honorowa Odznaka 
Rzemiosła. 
 
Od czerwca 2014 roku do maja 2015 roku Prezydium Zarządu ZRP podejmowało uchwały w 
sprawie nadania odznaczeń rzemieślniczych, tj. platynowego, złotego i srebrnego medalu im. 
J. Kilińskiego oraz Honorowej Odznaki Rzemiosła. Odznaczenia przyznano osobom i 
instytucjom w ilości: 
 

 

Odznaczenie 

 
Platynowy 

medal 

 
Złoty 
medal 

 
Srebrny 
medal 

 
HOR 

 
Razem 

 

Liczba sztuk 

 

119 

 

205 

 

252 

 

441 

 

1017 

 

I.5 LUSTRACJE W SPÓŁDZIELNIACH RZEMIE ŚLNICZYCH 

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 poźn. zmianami) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
lustracji w spółdzielniach rzemieślniczych - spółdzielnie rzemieślnicze, które zadeklarowały 
przynależność do związku rewizyjnego wnoszą do ZRP opłatę lustracyjną w wysokości 140 
złotych miesięcznie. Gwarantuje to tym spółdzielniom przeprowadzenie lustracji bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Spółdzielnie, które nie wnoszą miesięcznej opłaty, za badanie lustracyjne uiszczają 
jednorazową opłatę w wysokości 4.200 zł + VAT oraz ponoszą koszty związane z 
zakwaterowaniem i przejazdem lustratora. 



 

 

18

Wg stanu na 31.12.2014 roku, do Związku Rzemiosła Polskiego – związku rewizyjnego 
opłatę lustracyjną wniosło 30 spółdzielni rzemieślniczych. 

ZRP aktywnie współpracuje z 12 lustratorami. Lustracje wykonywane są w zaplanowanych 
terminach. ZRP jest w posiadaniu protokółów z każdego badania, co jest podstawą do 
rozliczenia merytorycznego i finansowego każdej lustracji. 

Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy prawo spółdzielcze każda spółdzielnia obowiązana jest 
przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu 
badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działania. Lustrację przeprowadza się na 
wniosek Spółdzielni. 

W 2014 roku przeprowadzono łącznie 15 lustracji: 5 lustracji odpłatnych (w spółdzielniach 
nie zrzeszonych w zw. rewizyjnym) oraz 10 lustracji nieodpłatnych (w spółdzielniach 
zrzeszonych w zw. rewizyjnym).  Do maja 2015 roku przeprowadzono 8 lustracji, w tym 4 
lustracje odpłatne, kolejne trzy wnioski oczekują na realizację. 

I.6 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 
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: 25 
listopada 2014 roku oraz 28 kwietnia 2015 roku oraz posiedzenie Prezydium Rady 
Duszpasterskiej w dniu 19 lutego 2015 r. Na posiedzeniach omawiano sprawy związane z 
organizacją Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w 2015 oraz kwestie bieżące.  
 
XXXIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę odbyła się tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę czerwca, 29.06.2014 roku, pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego ”. Jej organizatorem 
była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie. Uroczystej Mszy 
Świętej przewodniczył ksiądz Arcybiskup Wiesław Depo – Metropolita Częstochowski. 
Podczas przejścia ze sztandarami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej, rzemieślnikom 
towarzyszyła Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyrekcją p. Marka Piątka. Wyróżniający się 
uczniowie rzemiosła oraz ich mistrzowie otrzymali okolicznościowe dyplomy. 
 
I.7  USTAWA O RZEMIO ŚLE   
 
Stosownie do wniosku przyjętego przez Kongres Rzemiosła Polskiego – ZRP kontynuował 
działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zmian w ustawie o rzemiośle. 
Prace dotyczące przygotowania projektu zmian w ustawie o rzemiośle prowadzono z 
udziałem Komisji ds. Samorządu i Dialogu Społecznego. Projekt obszarów wymagających 
zmian w ustawie przygotowano z wykorzystaniem opinii i propozycji zgłoszonych  w przez 
izby rzemieślnicze. 
Materiał poddano szczegółowej konsultacji i analizie pod kątem wskazania priorytetowych  
kwestii, które  w pierwszej kolejności powinny być przedmiotem zmian. Przyjęto, iż będzie to 
zmiana do ustawy, a nie nowa ustawa o rzemiośle. Z uwagi na terminy prac parlamentarnych 
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w obecnej kadencji kompleksowa zmiana do ustawy zakładana jest w nowej kadencji Sejmu 
RP. W konsekwencji Związek Rzemiosła Polskiego zabiegał o przyjęcie jak najszybszej 
ścieżki legislacyjnej (projekt komisyjny), która umożliwi ewentualne przyjęcie 
proponowanych zmian.  

W procesie wypracowania propozycji zmian oraz wewnętrznych konsultacji, w 
okresie sprawozdawczym, zrealizowano następujące działania: 

• w czerwcu 2014. z wykorzystaniem postulatów zgłoszonych przez uczestników 
Konferencji w Sejmie RP w listopadzie 2013. oraz przekazywanych  na bieżąco przez 
przedstawicieli środowiska rzemieślniczego wniosków i sygnałów z różnych spotkań 
regionalnych, przygotowano wstępny projekt zmian do ustawy, 

• przeprowadzono w dniu 21 października 2014 r. spotkanie konsultacyjne z udziałem 
dyrektorów izb rzemieślniczych.  Uczestnicy otrzymali materiał do dyskusji w celu 
wykorzystania do konsultacji środowiskowej w ramach organizacji rzemiosła, 

• konsultacje propozycji zmian do ustawy, dotyczące wątków oświatowych 
konsultowano z Komisją Oświaty Zawodowej i Nadzoru Zarządu ZRP m.in. na 
posiedzeniu w dniu 26.11.2014. – ( propozycje: zmiana definicji rzemiosła oraz 
ujednolicenie stawek opłat za egzaminy), 

• projekt zmian w ustawie był przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Samorządu i 
Dialogu Społecznego Zarządu ZRP  w dniu 26.01.2015. oraz  posiedzenia Prezydium 
Zarządu ZRP w dn. 27 stycznia 2015. , które postanowiło o włączeniu do prac nad 
zmianami ustawy zespołu ekspertów z Izb Rzemieślniczych, 

• w 2015 r. przeprowadzono dwa spotkania zespołu ekspertów składającego się m.in. z 
dyrektorów Izb Rzemieślniczych w: Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, 
Białegostoku,   Poznania,  

• w czasie drugiego spotkania (13.02.2015.) roboczego zespołu ekspertów Izb 
Rzemieślniczych omówiono propozycje zgłoszone przez Izby Rzemieślnicze (19 
opinii w tym 3 zgłoszone 13.02.2015.) , 

• przygotowany przez zespół ekspertów materiał przedstawiono na posiedzeniu 
Prezydium Zarządu ZRP  i tego samego dnia przekazano (17.02.2015.) do dalszych 
prac Panu prof. Hubertowi Izdebskiemu. ZRP przygotował i udostępnił materiały i 
opinie Izb Rzemieślniczych do wykorzystania w przygotowaniu uzasadnienia do 
zmian w ustawie,  

• w marcu i kwietniu 2015 r. przeprowadzono cykl spotkań z udziałem posłów na temat 
treści zmian w ustawie oraz ustalenia strategii działań w zakresie wprowadzenie 
projektu na ścieżkę legislacyjną, 

• w maju 2015 r., przygotowany przez Pana prof. Huberta Izdebskiego projekt zmian w  
ustawie o rzemiośle wraz z uzasadnieniem przekazano Posłom.   

 
Zmiany, które są przedstawione w projekcie, polegają m. nin. na: 

• wprowadzeniu definicji rzemiosła: 
a) dostosowanej do obecnego ustawodawstwa o swobodzie prowadzenia działalności 

gospodarczej – poprzez powołanie się na obecnie obowiązującą w tej materii ustawę 
(w nowelizowanej w tym celu art. 1 ustawy o rzemiośle) oraz wprowadzenie terminów 
„mikroprzedsiębiorca” i „mały przedsiębiorca”, a także „średni przedsiębiorca”,  

b) uwzględniającej – z zachowaniem charakteru rzemiosła jako opierającego się na 
szczególnych osobistych kwalifikacjach osób wykonujących rzemiosło oraz ich pracy 
własnej – rozwój działalności rzemieślniczej wykraczający poza  granice określone 
dla małych przedsiębiorców oraz formę indywidualnej działalności gospodarczej (w 
tym w ramach spółki cywilnej), w razie:  
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• zawodowego wykonywania działalności gospodarczej przez osoby będące średnimi 
przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 
jeżeli działalność ta stanowi bezpośrednią kontynuację prowadzonej przez nie 
działalności określonej jako rzemiosło,   

• wykonywania działalności gospodarczej przez, będące mikroprzedsiębiorcami, 
małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, spółki handlowe z udziałem osób, o których 
mowa w ust. 1 – jeżeli działalność ta stanowi bezpośrednią kontynuację prowadzonej 
przez te osoby działalności, o której mowa w ust. 1, a osoby te, ich małżonkowie lub 
ich zstępni dysponują bezpośrednio uprawnieniami, które umożliwiają wywieranie 
decydującego wpływu na daną spółkę,  

• precyzującej w art. 2 ust. 4 nowelizowanej ustawy, wskazującym rodzaje działalności 
niezaliczane do rzemiosła, pojęcie „wolnych zawodów” oraz wyłączającej z tego 
wyliczenia działalność gastronomiczną;  

• wprowadzeniu legalnej definicji rzemieślnika uwzględniającej proponowaną definicję 
rzemiosła,  

• uproszczeniu zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i 
sprawdzające, polegającym na ustawowym jednolitym ustaleniu – obniżonych w 
stosunku do obecnych maksymalnych stawek - wysokości tych opłat, 

• wyraźnym wskazaniu, że rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu 
przygotowania zawodowego w rzemiośle mogą uzyskać refundację wynagrodzeń 
pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez 
pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o 
którym mowa w przepisach o systemie oświaty,  

• zaznaczeniu, że przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych w rzemiośle 
ma charakter dualny (nowe brzmienie art. 3 ust. 6) – co ma istotne znaczenie dla, 
potrzebnego dla gospodarki narodowej, uznania powszechności tego systemu, 

• rozwinięciu zakresu obowiązków rzemieślnika o obowiązek kierowania się względami 
odpowiedzialności społecznej, w celu podkreślenia szczególnego, społecznie 
odpowiedzialnego charakteru działalności rzemieślniczej, 

• wyraźnym stwierdzeniu, że do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy 
także prowadzenie odpowiednich szkół,  

• konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła – poprzez:  
a) rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami mogących być czasowo 
członkami organizacji samorządu, w celu stworzenia instytucjonalnych warunków 
rozwijania współpracy rzemiosła z innymi rodzajami przedsiębiorczości, 
b) zwiększenie na przyszłość – bez potrzeby dostosowania się organizacji już 
istniejących, liczby założycieli organizacji samorządu,  w celu zapewnienia lepszego 
reprezentowania danych środowisk. 

 
I.8  CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MI ĘDZYNARODOWYCH 
 
UEAPME – Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 
ZRP jest członkiem UEAPME od 1991 r. W okresie sprawozdawczym Prezes ZRP 
kontynuował reprezentację ZRP w Radzie Administracyjnej oraz Zarządzie UEAPME. 
Podczas Walnego Zgromadzenia w grudniu 2014 r. zatwierdzono skład Zarządu UEAPME na 
kolejną kadencję 2015-2016. Funkcje przedstawiciela ZRP nie zmieniły się. W okresach 
między posiedzeniami organów statutowych współpracę z biurem UEAPME prowadzą stali 
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przedstawiciele krajowych organizacji członkowskich w Brukseli. ZRP nie posiada aktualnie 
stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Funkcję tą, w ograniczonym zakresie, pełni Zespół 
Koordynacji Spraw Europejskich, usytuowany w biurze ZRP w Warszawie (w okresie 
sprawozdawczym 0 / 1 osoba). 
 
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania organów statutowych 
UEAPME z udziałem przedstawicieli ZRP:  
− Posiedzenia Zarządu: Rzym 01.10.2014, Bruksela 03.12.2014 i 18.03.2015, Bukareszt 

09.06.2015. 
− Rada Administracyjna: Bruksela 04.12.2014, Bukareszt, 10.06.2015. 
− Walne Zgromadzenie: Bruksela 04.12.2014, Bukareszt, 10.06.2015. 
 
Zespoły biura ZRP, w miarę możliwości, współpracowały z biurem UEAPME wg schematu 
prac komitetów problemowych UEAPME (Komitet ds. Przedsiębiorstw; Komitet ds. 
Zrównoważonego Rozwoju; Komitet ds. Spraw Społecznych; Komitet ds. Oświaty 
Zawodowej; Komitet ds. Gospodarczych i Podatkowych; Komitet ds. Prawnych) oraz 
konsultacji unijnych z udziałem UEAPME. 
 
Składka członkowska ZRP na rzecz UEAPME za rok 2014 została opłacona w grudniu 2014r. 
z wykorzystaniem środków z dotacji Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu „Wsparcie 
udziału organizacji przedsiębiorców w pracach branżowych organizacji i grup 
międzynarodowych”. Składka członkowska za rok 2015 pozostaje do zapłaty. 
 
EBC - Europejska Konfederacja Budowlana 
 
W związku z ograniczeniami finansowymi, ZRP w 2013 r. podjął decyzję o rezygnacji z 
dniem 1 stycznia 2014 r. z członkostwa w EBC. Konfederacja zabiegała, jednak, o utrzymanie 
członkostwa ZRP - ze względu na kwestię swojej reprezentatywności i starania o status 
europejskiego reprezentatywnego partnera społecznego. Ostatecznie, decyzja o wycofaniu 
ZRP z EBC została wstrzymana, w związku ze znacznym obniżeniem przez EBC składki 
członkowskiej. O zakresie aktywności ZRP w EBC decyduje Ogólnopolska Komisja 
Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych. 
 
Coiffrure EU – Europejska organizacja pracodawców branży fryzjerskiej  
 
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna (OKF-K) podjęła decyzję o przystąpieniu do 
Coiffure EU w 2013 r., po wycofaniu się z OMC. Od strony formalnej członkiem CoiffureEU 
jest ZRP. Coiffure EU posiada status europejskiego reprezentatywnego partnera społecznego. 
O zakresie aktywności ZRP w Coiffure EU decyduje OKF-K.  
 
Parlament Hanzeatycki 
 
Parlament Hanzeatycki – to funkcjonujący od 1994 r. związek ponad 50 izb przemysłowych, 
handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji z regionu Morza Bałtyckiego, których 
głównym celem jest wspieranie MŚP. ZRP nie jest członkiem Parlamentu, uczestniczy jednak 
w inicjatywach podejmowanych przez Parlament i polskie izby rzemieślnicze. W okresie 
sprawozdawczym, ZRP włączył się w realizację wspólnej konferencji Parlamentu oraz Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, poświęconej problematyce edukacyjnej (Lublin 
11-12.09.2014 r.) 
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II.  DIALOG SPOŁECZNY  
 
II.1  UDZIAŁ W PRACACH TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DS. SPO ŁECZNO-
GOSPODARCZYCH (TK) 
 
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych powołana została do życia w 1994 r. na 
mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Tworzona jest przez 
przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców prywatnych i związków zawodowych.  
Ideą działalności komisji jest dążenie do osiągnięcia i zachowania pokoju społecznego oraz  
wypracowanie kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących partnerów społecznych.  
Do kompetencji komisji należą: ustalanie wskaźników wzrostu wynagrodzeń  
w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, prace wstępne nad budżetem państwa. Komisja 
może zabierać głos w sprawach gospodarczych i społecznych, wspierać rząd  
w przeprowadzanych reformach systemów społeczno-gospodarczych. 
Związek Rzemiosła Polskiego jest członkiem Komisji Trójstronnej, na mocy weryfikacji 
sądowej przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdzającej 
reprezentatywność. Ostatnia weryfikacja nastąpiła w 2014 roku. Jako partner dialogu 
społecznego, ZRP reprezentuje interesy ponad trzystu tysięcy mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw rzemieślniczych. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel rządu. W 
skład Trójstronnej Komisji wchodzi 5 przedstawicieli Prezydium Zarządu ZRP. Prezes ZRP 
Jerzy Bartnik jest Wiceprzewodniczącym Komisji. Jan Klimek jest przewodniczącym 
Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. Członkami TK są: Jan Klimek, Paweł 
Saar, Janusz Kowalski, Włodzimierz Biniek. Antoni Odzimek pełni funkcję Sekretarza 
Komisji.  Wymienieni członkowie Prezydium wraz z dziesięcioma innymi członkami Zarządu 
weszli w skład Zespołów problemowych Trójstronnej Komisji.  
W okresie lipiec 2014 – maj 2015 odbyły się 3 posiedzenia Plenarne TK (bez udziału 
związków zawodowych), 3 posiedzenia Prezydium TK, 2 posiedzenia Sekretarzy TK oraz 2 
Posiedzenia Okrągłego Stołu Pracy Tymczasowej. W ramach spotkań skoncentrowano się na 
komentowaniu bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz pespektywach 
zmniejszenia bezrobocia i poprawy na rynku pracy. Podjęto próbę uzgodnienia wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz średniorocznych wskaźników wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2015. Pod nieobecność strony 
związkowej nie uzgodniono stanowisk Komisji Trójstronnej. Wobec powyższego rada 
ministrów przyjęła wysokość wynagrodzenia na poziomie zaproponowanym Komisji 
Trójstronnej (1750 zł), Rada Ministrów zaplanowała zamrożenie nominalnego funduszu 
wynagrodzeń podsektora centralnego również w 2015 r.  
Dyskutowano również nt. „Kształcenia zawodowego na rynku pracy”. Przedstawiono 
informację i postulaty ZRP oraz wspólne stanowisko strony pracodawców w zakresie 
upowszechniania kształcenia dualnego. Przyjęto wspólną deklarację strony rządowej 
(podpisaną przez Ministra W. Kosiniaka-Kamysza jako przewodniczącego Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych) i strony pracodawców. Został powołany Zespół 
opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego - zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2015 
r. W skład zespołu weszli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji partnerów 
społecznych oraz największych oświatowych związków zawodowych.  
 
ZRP pracował nad następującymi tematami: 
1) Zmiany w systemie dialogu społecznego w Polsce - zostały złożone propozycje 
założeń do ustawy regulującej nową formułę krajowego dialogu społecznego (projekt ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich radach dialogu społecznego). ZRP w 
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odpowiedzi na pismo z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przygotował pozytywną 
opinię w zakresie funkcjonowania instytucji działającej na rzecz wsparcia dialogu na 
przestrzeni ostatnich 20 lat. 
2) Zmiany w Kodeksie pracy – reprezentatywne organizacje pracodawców przedstawiły 
stronie rządowej i organizacjom związkowym wspólne stanowisko w zakresie kierunków 
zmian niezbędnych w przepisach Kodeksu pracy. Przygotowano opinię do projektu ustawy o 
zmianie ustawy kodeks pracy. Związek Rzemiosła Polskiego poparł inicjatywę Kancelarii 
Prezydenta RP w zakresie skierowania większych uprawnień dla pracownika, który jest 
obciążony obowiązkami związanymi z rodzicielstwem, jednocześnie ZRP stoi na stanowisku, 
iż problem dzietności w Polsce powinien być rozwiązany nie działaniami doraźnymi i 
zwiększającymi obciążenia dla pracodawców tylko całokształtem polityki państwa.  
3) Umowy cywilno prawne (umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy terminowe) – 
organizacje pracodawców popierają potrzebę wprowadzenia zmian prawnych, które 
przyczynią się do stabilizacji zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Strona rządowa 
deklaruje otwartość na rozmowy w sprawie zmian.  
4) Płaca minimalna - następuje systematyczny wzrost płacy minimalnej. Na dzień 
dzisiejszy rada ministrów przyjęła, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., wysokość 
wynagrodzenia na poziomie zaproponowanym Komisji Trójstronnej (1750 zł). Pomimo, tak 
znacznego wzrostu, strona związkowa w dalszym ciągu postuluje do strony rządowej i 
pracodawców o podniesienie płacy minimalnej do wysokości 50% średniorocznej płacy w 
gospodarce narodowej. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne dlatego organizacje 
pracodawców muszą współdziałać ze związkowcami w zakresie ustalania wysokości płacy 
minimalnej.  
5) Wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 - po 
przeprowadzeniu wieloetapowych konsultacji, w trakcie których były zgłaszane uwagi do 
projektu ww. wytycznych, również ze strony ZRP, w styczniu br. zostały podpisane przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju wytyczne horyzontalne pn. „Wytyczne w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020”.  
6) Modernizacja systemu edukacji zawodowej - wzmocnienie dualnego systemu 
szkolnictwa zawodowego. Na posiedzeniu Plenarnym Komisji Trójstronnej z dnia 10 grudnia 
2014 roku wypracowano wspólne stanowisko strony pracodawców i rządowej w zakresie 
podjęcia szybkich prac nad modernizacją oświaty zawodowej w Polsce. Temat oraz 
posiedzenie zostało zainicjowanie przez Zespół dialogu społecznego ZRP. 
7) Przygotowanie opinii do założeń projektu ustawy budżetowej na 2015 rok – 
Zespół wraz z ekspertami regionalnymi projektu „WKDS - spójność dialogu” przygotowano 
opinię do wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem 
budżetu państwa, opinię do założeń do projektu budżetu państwa na rok 2015 oraz samego 
projektu budżetu państwa.  
 
Spotkania z pracodawcami, reprezentantami rządu, debaty, konferencje, spotkania.  
W wyniku rezygnacji związków zawodowych z udziału w posiedzeniach Komisji 
Trójstronnej, Związek Rzemiosła Polskiego skoncentrował się na działaniach mających na 
celu wprowadzenie zmian w systemie dialogu społecznego oraz planach społeczno-
gospodarczych w Polsce. Przedstawiciele TK podejmowali inicjatywy spotkań z 
przedstawicielami rządu (Prezydent RP B. Komorowski, Premier D. Tusk, Wicepremier J. 
Piechociński, Minister Finansów M. Szczurek, Minister Pracy i Polityki Społecznej W. 
Kosiniak-Kamysz). W trakcie spotkań koncentrowali się na zagadnieniach dotyczących 
sytuacji gospodarczej, zmian w funkcjonowaniu Komisji Trójstronnej, zasad ustalania płacy 
minimalnej, wydłużenia okresu rozliczeniowego - elastycznego czasu pracy, wprowadzenia 
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pakietów socjalnych, umów cywilno-prawnych. Związek Rzemiosła Polskiego, w ramach 
prac w Komisji Trójstronnej, zorganizował kilka konferencji i szkoleń, które upowszechniały 
wiedzę oraz wzmacniały zaangażowanie uczestników dialogu społecznego w jego 
prowadzeniu. Spotkania przybliżały strategie rządowe, regulacje prawne, problematykę 
pozyskiwania środków finansowych na działalność przedsiębiorców. Podnosiły kompetencje 
liderskie uczestników dialogu społecznego. Uczestniczyli w nich reprezentanci środowiska 
rzemieślniczego oraz przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz 
rządu.  
W grudniu 2014 r. odbyło się w Kancelarii Prezydenta spotkanie, w którym uczestniczyli 
partnerzy społeczni. Poruszano takie kwestie, jak m.in. Rzecznik Dialogu Społecznego – jego 
umocowanie i zakres kompetencji; Komisje Rady Dialogu Społecznego i/lub zespoły 
problemowe; nazwy komisji stałych Rady i ich usytuowanie w RDS; zasadność tworzenia 
Komisji rewizyjnej RDS; kadencja przewodniczącego Rady, jego funkcje i uprawnienia; 
kadencja członków Prezydium Rady; kadencja przewodniczącego Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego; sposób wyboru sekretarzy RDS (czy wybierani przez Prezydium); 
Ministerstwo Skarbu jako członek/ strona Rady; Inicjatywa ustawodawcza Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społecznego; sposób powoływania przewodniczącego Rady (Prezydent/ 
Marszałek Sejmu); sposób tworzenia Wojewódzkich Rad DS (kompetencja Marszałka 
województwa); zmiany w przepisach przejściowych (w projekcie związkowym). W projekcie 
pracodawców uznano ze przepisy przejściowe powinny być dyskutowane po uchwaleniu 
ustawy podstawowej.  
Odbyło się kilka tematycznych konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych 
środowisk: związki zawodowe, organizacje pracodawców, centralne instytucje państwowe, w 
tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Państwowa 
Inspekcja Pracy, świat nauki w tym przedstawiciele: instytutów naukowych, dziennikarze 
prasy, radia i telewizji, studenci., m.in. konferencja „Reprezentacja pracownicza w 
przedsiębiorstwie i jej wpływu na efektywność działania firmy. Jak jest? Jak mogłoby być? 
Jak powinno być?”. Tematem konferencji była analiza różnych form reprezentacji 
pracowniczej na terenie firmy; przede wszystkim związków zawodowych i rad pracowników.  
W październiku 2014 roku zostały rozpoczęte konsultacje publiczne nt. „Zasad wyłaniania 
kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego”. ZRP poparł 
stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie zmiany procedury wyłaniania kandydatów na 
członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-2020. 
Zmiana dotyczyła przyznania równiej liczby przedstawicieli dla reprezentantów strony 
związkowej (3 organizacje) i strony pracowników (4 organizacje). Strona rządowa do chwili 
obecnej nie podjęła decyzji w tej kwestii.   
W bieżącym okresie odbyło się kilka telewizyjnych „Debat Trójstronnych” w TVP Info, w 
trakcie których prezentowano stanowiska związków zawodowych i stanowiska związków 
pracodawców w kluczowych zagadnieniach życia społecznego w Polsce. Związek Rzemiosła 
Polskiego jest reprezentowany przez Jerzego Bartnika i Izabelę Opęchowską. 
W grudniu 2014 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez europejskich partnerów 
społecznych, w tym UEAPME: „Promowanie i wzmacnianie dialogu społecznego na szczeblu 
UE”. W trakcie seminarium omówiono stan dialogu społecznego w czterech krajach: Polsce, 
Niemczech, Danii i Słowacji oraz postępy i problemy we wdrażaniu rezultatów i 
instrumentów europejskiego dialogu społecznego. Polskie organizacje partnerów społecznych 
przedstawiły zapisy do nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 
W dniach 20-21 marca 2015 r. odbyło się spotkanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Sekretarza Stanu Jacka Męciny ze wszystkimi 
organizacjami partnerów społecznych. Spotkanie było zamknięte dla mediów. Uczestniczyli 
w nim liderzy NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych oraz szefowie 



 

 

25

Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Bussines Centre 
Club.  
Spotkanie było zakończeniem negocjacji strony pracodawców i strony związkowej, ponad         
9-cio miesięcznych, prac nad projektem ustawy regulującym funkcjonowanie instytucji 
dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.  
Zgodnie z ustaleniami, w miejsce Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
ma powstać Rada Dialogu Społecznego, a WKDS – wojewódzkie rady dialogu społecznego. 
Najważniejszym kierunkiem zmian jest poszerzenie kompetencji Rady Dialogu Społecznego i 
partnerów społecznych.  
Negocjacje zapisów ustawy były bardzo trudne, długie i wymagały znajomości 
wielopłaszczyznowych zagadnień z zakresu funkcjonowania dialogu na poziomie krajowym i 
regionalnym oraz wszelkich zagadnień z nimi powiązanych od prawa pracy po prawo 
podatkowe. 
Sukcesem dla Związku Rzemiosła Polskiego było przekonanie wszystkich partnerów 
społecznych oraz strony rządowej, iż nasza organizacja powinna być inaczej traktowana w 
stosunku do pozostałych organizacje pracodawców. W związku z powyższym udało się 
wpisać w projekt nowej ustawy, że reprezentatywność organizacji pracodawców będzie 
liczona na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców lub ustawy 
z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Tym samym zostaliśmy uznani za poważnego partnera 
dialogu i na stałe wpisani do ustawy. Zaostrzono łączne kryteria uzyskania 
reprezentatywności dla organizacji pracodawców. Nowością jest posiadanie instytucji w co 
najmniej połowie województw przedstawicieli na poziomie regionalnym każdej z organizacji 
ubiegającej się o reprezentatywność. Kryteria uzyskiwania reprezentatywności dla związków 
zawodowych pozostały na zasadach obowiązujących w dotychczasowej ustawie o Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.  
Nadano nowemu ciału dialogu społecznego uprawnienia inicjowania, na zasadach 
określonych w ustawie, procesu legislacyjnego. Nowością jest również przewodniczenie 
nowej radzie naprzemiennie: strona związkowa, pracodawców i rządowa. Kadencja 
Przewodniczącego ma trwać 1 rok. Nastąpiły również zmiany w funkcjonowaniu nowych 
WRDS. 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić efekty 
wspólnych prac Radzie Ministrów. Strona społeczna krytycznie oceniła obecnie obowiązujące 
regulacje dotyczące obowiązków, które była zobowiązana wykonywać Komisja Trójstronna, 
a wynikały z innych ustaw: jak choćby ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Wszystkie organizacje i strona rządowa zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia rozmów 
w tym zakresie. 
Uzgodniono również treść regulaminu funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego oraz jej 
Biura, która jest podstawą do funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce. 
BCC przedstawiło propozycję reguł dyskusji, które miałyby obowiązywać podczas spotkań 
wszelkich gremiów dialogu społecznego. Wspólnie uznano, iż zasady te będą przedmiotem 
pierwszego posiedzenia nowej Rady.  
Minister Pracy zobowiązał się, iż ustawa trafi do Sejmu RP już w maju 2015 r. 
 
Eksperci ZRP aktywnie uczestniczą w pracach zespołów problemowych Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.  Podczas posiedzeń zespołów problemowych 
przedstawiają analizy, wypowiadają się w kwestiach społeczno - gospodarczych, wyrażają 
stanowiska i opinie broniące interesy środowiska rzemieślniczego. Dialog w tych kwestiach 
jest niezwykle trudny. Niejednokrotnie występuje różnica stanowisk między organizacjami 
związków zawodowych, stroną rządową, a ZRP i innymi organizacjami pracodawców. 
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Niezwykle trudno jest osiągnąć kompromis w takich kwestiach, jak ustalenie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zatrudnienia czy flexicurity.  
 
Zespół problemowy TK  ds. rozwoju dialogu społecznego poruszał kwestie stanu dialogu 
społecznego w Polsce. Apelował o udział we wspólnych spotkaniach i poszukiwanie 
rozwiązań do wznowienia efektywnego dialogu. Zajmował się reprezentatywnością  
pracowniczą i pracodawczą. Pracował nad postulatami związków zawodowych. Odbyło się 
kilka spotkań szefów organizacji i ekspertów ds. dialogu społecznego w sprawie zmian w 
systemie dialogu społecznego, m.in. w sprawie ostatecznego wypracowania nowych zapisów 
o funkcjonowaniu dialogu społecznego, dot. przygotowania projektu ustawy określającej 
nową formułę dialogu społecznego w Polsce. Odbyły się również spotkania strony 
pracodawców z G. Rajderem – Dyrektorem MOP, na  którym omówiono sesje MOP w 2015 
roku i dialogu społecznego w Polsce oraz spotkanie Zespołu problemowego TK ds. MOP – 
którego przedmiotem była m.in. dyskusja na temat kryzysu kontrolnego MOP oraz 
interpretacji Konwencji MOP nr 87 w kontekście prawa do strajku. 
 
W trakcie posiedzeń Zespołu TK  ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, skupiano się na 
wypracowaniu stanowisk nt: projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym, projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
ochroną miejsc pracy oraz kształcenia zawodowego na rynku pracy. 

Zespół problemowy TK  ds. ubezpieczeń społecznych pracował m.in. nad tematami dot:.  
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2015 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z 
dnia 28.09.2014 r.; informacji ZUS z zakresu problematyki dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług w kontekście postulatów 
zgłaszanych przez Polską Izbę Handlu; projektu z dnia 13 stycznia 2015 r. ustawy o zmianie 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych oraz projektu 
z dnia 4 lutego 2015 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki ma ubezpieczenie 
społeczne z tytułu wydatków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń 
zawodowych i ich skutków. 
 
Zespół problemowy TK  ds. prawa pracy i układów zbiorowych pracował nad zmianami 
przepisów Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustaw, dot: m.in. podróży służbowych 
pracowników, problematyki delegowania pracowników w ramach unijnej swobody 
świadczenia usług w kontekście: implementacji nowej dyrektywy 2014/67/WE z dnia 15 maja 
2014 r. oraz postulatów zgłaszanych przez Polską Izbę Handlu, sytuacji pracowników 
ujawniających informacje o nieprawidłowościach w miejscu zatrudnienia (tzw. sygnalistów), 
propozycji nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
przechowywania dokumentacji pracowniczej. 
 
II. 2  KONGRES PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI (KP) 

Kongres Przedsiębiorczości powstał jako platforma współpracy największych organizacji 
biznesowych w Polsce. Jego celem jest szeroko rozumiana współpraca z rządem, 
Prezydentem RP, parlamentem  i partnerami społecznymi. Obok ZRP do Kongresu należą 
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa, PKPP 
Lewiatan. Z Kongresem współpracuje Związek Banków Polskich. Kongres na bieżąco 
reaguje na sytuację społeczno - gospodarczą w kraju.  
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W bieżącym okresie odbyły się 2 spotkania Rady Kongresu Przedsiębiorczości. 
Przedstawiono projekt zmian dotyczący umów terminowych, które zdaniem pracodawców 
powinny być zawarte w kodeksie pracy. Pracodawcy poparli kierunek zmian przedstawiony 
przez stronę związkową. Zaproponowali między innymi wprowadzenie maksymalnego czasu 
trwania umowy o pracę na czas określony i wydłużenie okresu próbnego do 6 miesięcy. Z 
poparciem spotkała się także propozycja różnicowania okresów wypowiedzenia, co miałoby 
być związane ze stażem pracy. Podczas spotkania rady omawiano także kwestie polityki 
energetycznej, niskiej wiedzy pracodawców o umowach Transatlantyckiego Partnerstwa w 
Dziedzinie Handlu i Inwestycji TTiP oraz problematykę szkolnictwa zawodowego.  
Ze względu na niską aktywność tej organizacji oraz braku wymiernych efektów jej prac, 
postanowiono o likwidacji Kongresu Przedsiębiorczości i jego zamknięcia z dniem 30 
czerwca 2015 r. 
 
II.3 UDZIAŁ W EUROPEJSKIM DIALOGU SPOŁECZNYM  
 
Od 2004 r. ZRP uczestniczy w europejskim autonomicznym dialogu społecznym – poprzez 
swojego przedstawiciela w delegacji UEAPME do Komitetu Dialogu Społecznego, jak 
również w dialogu trójstronnym – w ramach współpracy z UEAPME oraz poprzez 
zaangażowanie przedstawicieli ZRP w prace organów konsultacyjno-doradczych instytucji 
Unii Europejskiej (CEDEFOP - Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, 
ACVT - Komitetu doradczego ds. kształcenia zawodowego, ESFC - Komitet Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ACFM - Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników). W okresie sprawozdawczym przedstawiciele ZRP wzięli udział w 
następujących spotkaniach i towarzyszących im działaniach: 
 
− Posiedzenia Komitetu Dialogu Społecznego: Bruksela 24.09.2014 i 25.02.2015. 

 
− Posiedzenia ACVT: Bruksela, 21-22.05.2015. 

 
− Posiedzeniach ACFM: Bruksela, 29.04.2015. 

 
− Posiedzeniach ESFC: Bruksela, 25-26.03.2015. 

 
− Posiedzenia Rady Zarządzającej CEDEFOP: bez udziału ZRP w okresie sprawozdawczym. 

 
− Spotkania europejskich partnerów społecznych: 

23.09.2014, Bruksela; Spotkanie konsultacyjne Komisji Europejskiej z europejskimi 
partnerami społecznymi nt. rocznej analizy wzrostu, w ramach Europejskiego semestru 
zarządzania gospodarczego. 
16-17.12.2014, Warszawa / 22-23.01.2015, Belgrad; Seminaria europejskich partnerów 
społecznych: „Promowanie i wzmacnianie dialogu społecznego na szczeblu UE”, z 
udziałem organizacji europejskich oraz krajowych z Polski, Niemiec, Danii i Słowacji / 
Serbii, Czarnogóry i Macedonii. 
30-31.03.2015, Ryga; Seminarium europejskich partnerów społecznych: „Europejski 
Fundusz Społeczny na rzecz wzmacniania potencjału organizacji partnerów społecznych” 
oraz Forum Partnerów Społecznych w ramach prezydencji Łotwy w UE: „Rola dialogu 
społecznego w zapewnianiu wzrostu gospodarczego i dobrej jakości miejsc pracy”. 
 

Ponadto, ZRP współpracował w polskimi partnerami społecznymi na rzecz wdrażania 
postanowień wypracowanych w toku negocjacji europejskich partnerów społecznych: 
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− Wspólna ocena (ZRP, Konfederacja Lewiatan) Raportu z badania stanu wdrożenia 
instrumentów europejskiego dialogu społecznego i ich kontynuacji na szczeblu krajowym 
(finalizacja 30.01.2015). Badaniem zostały objęte autonomiczne porozumienia ramowe (w 
sprawie telepracy; stresu związanego z pracą; przemocy i nękania w miejscu pracy; 
włączających rynków pracy) oraz ramy wspólnych działań (w sprawie kształcenie 
ustawicznego; równości płci; zatrudnienia młodzieży).  

− Wspólne opracowanie (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, ZRP) nt. wyzwań rynku 
pracy - na potrzeby negocjacji w sprawie wdrożenia w Polsce europejskiego porozumienia 
ramowego w sprawie inkluzywnych rynków pracy (finalizacja: marzec 2015). 

− Wspólne spotkania robocze polskich partnerów społecznych w sprawie realizacji w Polsce 
działań rekomendowanych przez UEAPME, BusinessEurope, CEEP i ETUC w 
Europejskich ramach działań na rzecz zatrudnienia młodych (spotkania w 2015 r. jako 
kontynuacja warsztatów NSZZ Solidarność z 2014 r.). 

− Współpraca z Konfederacją Lewiatan, w ramach projektu z udziałem UEAPME i 
BusinessEurope, dotyczącego efektywności kosztowej przygotowania zawodowego 
(apprenticeship) i obejmującego 15 państw, w tym Polskę (współudział w zaopiniowaniu 
opisu sytuacji w Polsce – marzec/kwiecień 2015). 

− Rozpoczęcie współpracy z organizacjami młodzieżowymi partnerów społecznych oraz 
innymi organizacjami świadczącymi rzecznictwo na rzecz osób młodych. 

 
II.4  DIALOG OBYWATELSKI 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – szczebel UE 
 
EKES to organ doradczy UE, umocowany traktatowo (Traktat o funkcjonowaniu UE). Składa 
się z sześciu wyspecjalizowanych Sekcji. W okresie sprawozdawczym w EKES pracowało 
dwóch przedstawicieli ZRP: J.Klimek i T.Kliś (Grupa I - pracodawców). Uczestniczyli w 
regularnych sesjach plenarnych, spotkaniach Grupy I oraz 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, zaś T.Kliś Obsewatorium Rynku Wewnętrznego. We wrześniu 
2015 rozpocznie się nowa kadencja EKES. Procedura wyboru nowych członków EKES nie 
została zakończona w momencie zamykania sprawozdania ZRP . 
 
III. PROBLEMATYKA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
W okresie sprawozdawczym działania w ramach współpracy z zagranicą zostały ograniczone 
w związku z ograniczonym budżetem ZRP. W okresie sprawozdawczym, oprócz działań w 
ramach współpracy z UEAPME oraz europejskiego dialogu społecznego i obywatelskiego, 
realizowano następujące formy aktywności: 
 
− Współpraca bilateralna z partnerami rzemieślniczymi i członkami UEAPME: 

IPOSZ Krajowe Zrzeszenie Korporacji Rzemieślniczych, Węgry (aktualnie poza 
UEAPME); realizacja wspólnego projektu partnerskigo współfinansowanego ze środków 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: „Poprawianie zatrudnialności młodzieży 
poprzez dualne kształcenie zawodowe”. Wspólne opracowanie nt. kształcenia dualnego 
oraz spotkanie partnerów w Budapeszcie(03.2015). Przy okazji projektu odnowiono 
kontakty robocze z SZZ Słowackim Związkiem Rzemiosła (aktualnie poza UEAPME). 
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ZDH Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (członek UEAPME) – stały kontakt z 
Przedstawicielstwem ZDH w Brukseli. Wymiana informacji i opinii. 
APCMA Stałe Zgromdzenie Francuskich Izb Rzemieślniczych (członek UEAPME) – stały 
kontakt z przedstawicielką APCMA w UEAPME. Wymiana informacji i opinii.  
AMSP ČR Stowarzyszenie MŚP Republiki Czeskiej (aktualnie poza UEAPME) - wsparcie 
eksperckie ze strony ZRP przy realizacji projektu AMSP ČR „Flexicurity dla MŚP”; 
udział w spotkaniach projektowych i wymiana dobrych praktyk. 
FFE Federacja Fińskich Przedsiębiorstw (członek UEAPME) - zapoczątkowano 
bilateralne kontakty podczas spotkania w Warszawie w siedzibie ZRP (06.2015) z około 
40-osobową delegacją kierownictwa FFE i 20 członkowskich organizacji regionalnych. 
 

− Współpraca z Komisją Europejską i jej przedstawicielstwem w Warszawie 
02-03.10.2014, Neapol;  Europejskie Zgromadzenie MŚP (SME Assembly) – z udziałem 
pełnomocników MŚP z państw członkowskich UE; udział przedstawicieli ZRP na 
zaproszenie KE (jako organizacji członkowskiej UEAPME). 
2014; Współpraca ZRP z Komisją Europejską i Ministerstwem Gospodarki na rzecz 
promocji Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Week’2014 
29.09 – 05.10.2014). 
14.10.2014; Udział w badaniu w ramach monitoringu stosunków pracy, wykonywanym 
dla Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (agencja UE działająca pod 
nadzorem Komisji Europejskiej) nt. nowych obszarów problemowych angażujących 
partnerów społecznych w Polsce oraz stosowanych w związku z tym nowych narzędzi i 
innowacyjnych rozwiązań. 
27.11.2014; Warszawa; udział ZRP w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami 
Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w sprawie projektu Komisji 
Europejskiej „Missions for Growth” ukierunkowanego na internacjonalizację MŚP.  
01-03.12.2014; Bruksela; wizyta studyjna poświęcona negocjacjom umowy handlowej UE 
- USA (tzw. TTIP - Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji); 
udział przedstawicieli ZRP na zaproszenie Przedstawicielstwa KE w Polsce. 
08.12.2014, Gdańsk, Konferencja „Zawodowcy na start”, zorganizowana przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną – z udziałem przedstawicieli ZRP. 
01.12.2014; Zaangażowanie w kampanię informacyjną Komisji Europejskiej w Polsce 
dot. wspieraniu przedsiębiorczości przez UE,  w ramach projektu „Unia Europejska: 
pracujemy dla Ciebie” (działania upowszechniające). 
Luty 2015; Udział ZRP w badaniach realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej 
związanych z oceną wdrażania zasad Small Business Act w Polsce;  
Luty 2015; Udział ZRP w badaniach realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej 
związanych z oceną zaangażowania partnerów społecznych w Semestr Europejski. 
10.03.2015 Spotkanie z przedstawicielami instytutu badawczego/thinktank’a Policy 
Network z Wielkiej Brytanii nt. dostępności finansowania zewnętrznego na rozwój 
przedsiębiorstw w Polsce - w kontekście trwających konsultacji Komisji Europejskiej nt. 
Unii Rynków Kapitałowych.  
23.03.2015; Udział ZRP w badaniu ankietowym nt. umowy partnerstwa 2014-2020 oraz 
zasady zarządzania wielopoziomowego w nowym okresie porgramowania, realizowanym 
on-line prez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 
2014/2015 zaangażowanie przedstawicieli ZRP w przygotowanie przez EKES opinii z 
inicjatywy własnej - dla Komisji Europejskiej i innych instytucji UE, na temat 
przedsiębiorczości rodzinnej, jak również w seminarium nt. przedsiębiorczości rodzinnej 
zorganizowane przez SGH z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości (19.10.2014). 
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− Kontakty ad hoc z Sejmową Komisją ds. UE (SUE) oraz Europosłami 

(udział przedstawiciela ZRP w wybranych spotkaniach SUE  w charakterze obserwatora; 
kontakty z europosłami przy okazji konferencji i spotkań z udziałem ZRP poświęconych 
problematyce europejskiej). 
 

− Udział w pracach Zespołu ds. Strategii Europa 2020. 
(poprzez zaangażowanie przedstawicieli ZRP – odpowiednio do tematyki spotkań) 

 
− Udział w pracach Zespołu u ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 

(poprzez zaangażowanie przedstawiciela ZRP – członka Zespołu). 
 
− Kontakty ad hoc z organizacjami i instytucjami pozaeuropejskimi 

(Tajwan, Wietnam). 
 
 
IV.  FUNDUSZE UNIJNE  
 
IV.1  MONITOROWANIE PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO  W 
ZAKRESIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I WSPÓLNOTOWYCH 
 
W okresie sprawozdawczym ZRP 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. W dalszym ciągu ZRP aktywnie angażuje się  
w proces przygotowywania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości tzw. „Systemu 
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. 
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 zgłosili do systemu wiele uwag istotnych  
z punktu widzenia organizacji rzemieślniczych.  
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. 
− Wytyczne horyzontalne i rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. 

wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 
Działania te były skorelowane z zaangażowaniem przedstawicieli ZRP w prace Komitetów 
Monitorujących dla Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 oraz ich 
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grup roboczych, pre-komitetów i rożnych rodzajów gremiów dot. nowego okresu 
programowania UE na lata 2014-2020.  
 
Nowe zasady delegowania przedstawicieli organizacji rzemiosła do komitetów 
monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne 
W nowej perspektywie finansowej uległy zmianie zasady delegowania przedstawicieli 
partnerów spoza administracji do komitetów monitorujących programy operacyjne polityki 
spójności . Dzięki staraniom ZRP i innych partnerów spoza administracji na mocy Ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 ( art. 14 par.4 plkt 4 ) reprezentatywni partnerzy społeczni, w tym 
Związek Rzemiosła Polskiego, mają zagwarantowane miejsca pełnoprawnego członka i 
zastępcy we wszystkich Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Ponadto partnerzy społeczni zobowiązali się do 
wypracowania nowych zasad delegowania swoich przedstawicieli do wspomnianych 
gremiów. 
 
Procedury wewnętrzne Związku Rzemiosła Polskiego dot. wyboru i nominacji 
przedstawicieli do Komitetów Monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne 
Związek Rzemiosła Polskiego opracował procedury wewnętrzne dot. wyboru i nominacji 
przedstawicieli do Komitetów Monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne, 
które zostały zatwierdzone przez właściwe organy statutowe ZRP ( Komisja Problemowa 
Zarządu ZRP ds. Funduszy Unijnych - Prezydium Zarządu ZRP - Zarząd ZRP ). Wyglądają 
one następująco: 

− Komitety Monitorujące krajowe programy operacyjne 
Zespół Funduszy Unijnych ZRP przygotowuje wstępną listę kandydatów na członków 
komitetów i ich zastępców spośród ekspertów merytorycznych ZRP i izb 
rzemieślniczych, uwzględniając przede wszystkim kwalifikacje, kompetencje  
i doświadczenie danej osoby związane z obszarem tematycznym stanowiącym 
przedmiot interwencji danego programu operacyjnego. Po uzyskaniu zgody 
wszystkich w/w osób lista wyselekcjonowanych kandydatów zostaje zatwierdzona 
przez Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. 
Następnie lista kandydatów zostaje omówiona i ewentualnie zmodyfikowana podczas 
posiedzenia Komisji Problemowej Zarządu ZRP ds. Funduszy Unijnych. W kolejnym 
etapie lista kandydatów zostaje omówiona i zatwierdzona przez Prezydium Zarządu 
ZRP. Na zakończenie lista kandydatów zostaje zatwierdzona przez Zarząd Związku 
Rzemiosła Polskiego. 

− Komitety Monitorujące regionalne programy operacyjne 
W przypadku województwa na terenie, którego działa tylko jedna izba rzemieślnicza, 
po otrzymaniu pisma od właściwego Marszałka Województwa ( zaproszenie do 
wyznaczenia kandydatów do danego komitetu monitorującego ) Prezes Zarządu ZRP 
zwraca się do izby rzemieślniczej z prośbą o wyznaczenie kandydatów na członka  
i zastępcy członka komitetu w terminie umożliwiającym zgłoszenie kandydata ZRP 
zgodnie z pismem Marszałka Województwa. Po uzyskaniu kandydatur izby 
rzemieślniczej i ich zaakceptowaniu Prezes Zarządu ZRP zgłasza te osoby do komitetu 
monitorującego jako kandydatury ZRP. 
W przypadku województwa na terenie, którego działają dwie lub więcej izby 
rzemieślnicze, po otrzymaniu pisma od właściwego Marszałka Województwa  
(zaproszenie do wyznaczenia kandydatów do danego komitetu monitorującego) Prezes 
Zarządu ZRP zwraca się do Prezesów Zarządów izb rzemieślniczych działających na 
terenie danego województwa z prośbą o wyznaczenie wspólnych kandydatów na 
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członka i zastępcę członka komitetu w terminie umożliwiającym zgłoszenie kandydata 
ZRP zgodnie z pismem Marszałka Województwa. Po uzyskaniu kandydatur izb 
rzemieślniczych i ich zaakceptowaniu Prezes Zarządu ZRP zgłasza te osoby do 
komitetu monitorującego jako kandydatury ZRP. W przypadku braku uzgodnienia 
wspólnych kandydatur przez izby rzemieślnicze Prezes ZRP podejmuje ostateczną 
decyzję wybierając dwóch przedstawicieli spośród osoby zgłoszone przez izby 
rzemieślnicze. 

 
Wykaz przedstawicieli ZRP w komitetach – patrz załącznik nr 2 
 
Przykłady głównych obszarów zaangażowania przedstawicieli ZRP w ramach prac w 
gremiach konsultacyjno-doradczych. 
 
Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 
PO Kapitał Ludzki oferuje największe możliwości wsparcia organizacji rzemiosła, głównie  
w obszarach kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz dialogu społecznego. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia.  W trakcie tych posiedzeń omówiono aktualny 
stan zaawansowania wdrażania programu oraz zaprezentowano postęp we wdrażaniu 
instrumentów uruchomionych po przeglądzie śródokresowym Programu w 2012 r. 
przedstawiono efekty dotychczas zrealizowanych projektów oraz wyniki badań skuteczności 
wsparcia. 
 
Grupa robocza ds. komponentu regionalnego przy Komitecie Monitorującym PO 
Kapitał Ludzki 
 
Odbyło się jedno posiedzenie. Omówiono m.in. założenia i zakres projektu wytycznych 
dotyczących wyboru projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 
2014-2020. Ponadto dyskutowano nad propozycjami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie wyboru projektów, oraz formą wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
Grupa Sterująca Ewaluacją PO Kapitał Ludzki 
 
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania grupy. Omówiono m.in. następujące 
zagadnienia: działania Krajowej Jednostki Ewaluacji  i Instytucji Zarządzającej PO Kapitał 
Ludzki, bieżące działania i plany poszczególnych jednostek ewaluacyjnych, stan prac nad 
wytycznymi ds. ewaluacji polityki spójności oraz projektem dotyczącym planów ewaluacji 
2014-2020, ewaluacja działań informacyjno–promocyjnych polityki spójności – 
rekomendacje , problemy w pozyskiwaniu danych do badań ewaluacyjnych w ramach 
komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki 
 
Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy Komitecie Monitoruj ącym 
PO Kapitał Ludzki 
 
Odbyło się jedno posiedzenie.  Omówiono m.in. stan prac nad Rejestrem Usług 
Rozwojowych i systemami podmiotowego finansowania oraz zakres wsparcia 
przeznaczonego na finansowanie przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian w 
programach regionalnych 2014-2020.  
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Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ( NSRO ) 2007-
2013 
 
Odbyły się dwa posiedzenia Komitetu podczas , których przede wszystkim omówiono i 
zatwierdzono sprawozdania z realizacji programów operacyjnych w kończącej się 
perspektywie finansowej UE. 
 
Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu 
Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 
 
Odbyło się jedno posiedzenie .Omówiono  m.in. wyniki badań ewaluacyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
oraz projektów realizowanych w województwie pomorskim w ramach Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej, kwestie dot. rewitalizacji w perspektywie 
finansowej 2014-2020 oraz wyboru projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 
Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 
 
Jest to gremium, które będzie koordynować realizację wszystkich programów ujętych                       
w Umowie Partnerstwa i sprawdzać czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. W skład 
komitetu wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych i 
gospodarczych (m.in. organizacji pozarządowych, zrzeszeń przedsiębiorców). Każdą ze stron 
reprezentuje 1/3 członków komitetu. Jego przewodniczącym jest minister właściwy ds. 
rozwoju regionalnego (Minister Infrastruktury i Rozwoju), a zastępcami przedstawiciele 
Ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pracach 
Komitetu uczestniczą też obserwatorzy oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, którzy mają głos doradczy. Komitet przedstawia opinie lub 
rekomendacje w formie uchwał. Gremium to będzie spotykać się co najmniej raz w roku, 
aby oceniać postęp w realizacji postanowień Umowy Partnerstwa.  
Odbyło się jedno posiedzenie.  Przedstawiciel ZRP w imieniu partnerów społecznych zgłosił 
uwagi do regulaminu Komitetu, nawiązując do postulatów i rekomendacji partnerów 
społecznych zawartych w Białej Księdze Zasady Partnerstwa na lata 2014-2020 ( częściowo 
uwzględnione przez stronę rządową ). Komitet pozytywnie zaopiniował opracowany w 
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt Strategii komunikacji polityki spójności na 
lata 2014-2020 oraz przyjął Agendę działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
 
Komitet Monitoruj ący PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 
Odbyło się jedno posiedzenie Prekomitetu Monitorującego oraz trzy posiedzenia właściwego 
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas tych 
posiedzeń m.in. zaprezentowano plany dotyczące uruchomienia przez urzędy pracy wsparcia 
dla młodych osób bezrobotnych i biernych zawodowo, omówiono realizację  projektów 
Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, zatwierdzono kryteria ogólne (dla projektów standardowych) dla całego 
programu, w oparciu o które będą wybierane projekty, przyjęto także kryteria szczegółowe, 
odnoszące się do poszczególnych konkursów lub projektów pozakonkursowych 
zaplanowanych na 2015 r. Przedstawiciele ZRP złożyli protest związany z pominięciem w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych do tego programu egzaminów czeladniczych i 
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mistrzowskich oraz nieuwzględnieniu ZRP i izb rzemieślniczych wśród beneficjentów działań 
mających na celu wsparcie dla systemu egzaminów zawodowych w Polsce. 
 
Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
 
Odbyło się jedno posiedzenie  Prekomitetu oraz jedno posiedzenie właściwego Komitetu. 
Omówiono m.in. zmiany w programie wynikające z negocjacji Programu z Komisją 
Europejską oraz przyjęto kryteria wyboru projektów do niektórych działań . 
 
Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 
 
Odbyły się dwa posiedzenia Komitetu.  Omówiono m.in. zadania członków , zakres programu 
oraz zatwierdzono metodykę i kryteria wyboru projektów do pierwszych konkursów do 
uruchomienia w 2015 roku. 
 
Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Odbyło się jedno posiedzenie prekomitetu i dwa posiedzenia właściwego Komitetu. 
Omówiono m.in. przyjęto kryteria wyboru projektów do niektórych działań oraz zmiany 
wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych do tego programu. 
 
Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 
 
Odbyło się jedno posiedzenie  prekomitetu oraz jedno posiedzenie właściwego Komitetu. 
Omówiono harmonogram wdrażania programu w 2015 roku oraz przyjęto kryteria wyboru 
projektów do niektórych działań , w których zostaną uruchomione pierwsze konkursy. 
 
Komitet Monitoruj ący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 
Odbyło się jedno posiedzenie  prekomitetu oraz jedno posiedzenie właściwego Komitetu. 
Omówiono i przyjęto kryteria wyboru projektów do niektórych działań planowanych do 
uruchomienia w tym roku. 
 
IV.2  REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 
UE 
 
Platforma Flexicurity Mi ŚP - kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie flexicurity 
w obszarze MiŚP 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 
 
Okres realizacji:  01.11.2011 - 31.10.2014 (projekt zakończony) 
 
Partnerzy:   ZRP (lider)  i Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Szczecinie (partner) 
 
Budżet:   3.710 410,00 zł, w tym ZRP: 1.756 040,00 zł 
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Cel główny: 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 produkt „Platforma Flexicurity”, który jest efektem ponad 

2 letniej pracy szerokiego grona ekspertów i specjalistów m.in.  
z zakresu prawa, rynku pracy, kształcenia zawodowego dorosłych, 
informatyki, marketingu, itp. 
„Platforma flexicurity” złożona jest z dwóch elementów: 
- Systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji składowych, 
- Systemu wypożyczeń pracowniczych. 
Z obu w/w systemów korzysta się za pośrednictwem platformy 
informatycznej.  
Zrealizowano trzy konferencje upowszechniające „Platformę 
Flexicurity”: w Bolszewie (woj. pomorskie) - dla uczestników z terenu 
izb rzemieślniczych w Gdańsku, Słupsku i Bydgoszczy (4-6.09.2014), 
w Lesznie - dla izb z Poznania, Kalisza, Zielonej Góry, Gorzowa 
Wielkopolskiego (9-11.09.2014) oraz w Lublinie – dla uczestników  
z terenu działania izb w Lublinie, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach (25-
27.09.2014). Głównym celem konferencji było upowszechnianie  
i realizacja idei flexicurity, poprzez wdrażanie różnych instrumentów 
wypracowywanych z myślą o ułatwianiu zatrudnienia, rozwoju 
indywidualnych zdolności, elastycznej organizacji pracy, sprzyjających 
szybkiemu i skutecznemu zaspokojeniu potrzeb pracownika  
i pracodawcy. W konferencjach wzięło udział ponad 400 osób. 
 

 
„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 główny: zwiększenie do czerwca 2015 r. udział 6-ciu reprezentatywnych 

partnerów społeczno - gospodarczych w wypracowaniu założeń 
systemu zarządzania Funduszami Europejskimi w okresie 2014-2020, 
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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 perspektywie finansowej 2014-2020; 

− Dystrybucja (w języku polskim i angielskim) Białej Księgi Zasady 
Partnerstwa 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; 

− Organizacja konferencji podsumowującej projekt. 
Zrealizowane:  Zakończono prace nad głównym produktem w projekcie: Białą Księgą 

Zasady Partnerstwa na lata 2014-2020. Jest to zbiór postulatów na 
zwiększenie otwartości systemu wdrażania Funduszy Europejskich  
w duchu tej zasady. Publikacja ta jest odpowiedzą na wymagania, jakie 
na polską administrację nakładają przepisy Unii Europejskiej,  
w których zasada partnerstwa jest jedną naczelnych zasad systemu 
Funduszy Europejskich. Dotychczas w Polsce koncepcja ta nie została 
wdrożona na szeroką skalę. Biała Księga zawiera m.in.  podstawowe 
informacje o zasadzie partnerstwa, oraz ocenę jej funkcjonowania  
w latach 2007-2013 wraz konkretnymi propozycjami działań 
niezbędnych do wdrożenia w kolejnej perspektywie. Wszystkie 
pomysły i rekomendacje zostały opisane tak, aby łatwo można było je 
przełożyć w praktyce. W dniu 16 grudnia 2014 r. w siedzibie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zorganizowano ogólnopolską 
konferencję pt. Udział partnerów społecznych w systemie wdrażania 
Funduszy Europejskich 2014-2020. Wzięło w niej udział ponad 100 
osób, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Urzędów Marszałkowskich, reprezentanci 
środowiska nauki i biznesu, organizacji pozarządowych, a także 
partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedstawiciele 
organizacji rzemiosła. Celem konferencji było przede wszystkim 
zainicjowanie dyskusji pomiędzy administracją, a partnerami biorącymi 
udział w systemie wdrażania polityki spójności na temat poprawy 
realizacji zasady partnerstwa w Polsce w nowej perspektywie 
finansowej, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. W trakcie 
wydarzenia partnerzy społeczni zaprezentowali główne założenia Białej 
Księgi Zasady Partnerstwa na lata 2014-2020, rekomendując 
wdrożenie najistotniejszych ich zdaniem postulatów, służących 
poprawie wykorzystania potencjału tej grupy w systemie zarządzania 
polityką spójności. Konferencja ta zainaugurowała również cykl  
15 regionalnych seminariów partnerskich na temat realizacji zasady 
partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich, które 
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zrealizowano we wszystkich województwach w Polsce od 27 stycznia 
do 18 marca 2015 r. z udziałem ok. 750 osób, z czego 2 spotkania 
zorganizowano w siedzibach izb rzemieślniczych a pozostałe  
w Urzędach Marszałkowskich. Spotkania te (poza seminarium w woj. 
podkarpackim) zostały objęte patronatami honorowymi Marszałków 
Województw. W seminariach poza przedstawicielami innych 
organizacji, wzięła aktywny udział liczna rzesza przedstawicieli 
organizacji rzemieślniczych (pracowników izb i cechów). 

 
Projekt „Flexicurity – w d ążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, 
elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia  społecznego na poziomie przedsiębiorstw 
w Polsce” 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących, Działanie 2.1. 
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności. 
 
Okres realizacji:   16.05.2011 r. – 15.05.2012 r.  (projekt zakończony)  
 
Partnerzy: Związek Rzemiosła Polskiego (lider), Izba Rzemieślnicza w Opolu (partner) 
 
Budżet projektu:  2 340 137,12 zł, w tym ZRP – 637 357,08 zł,  Partner projektu:   

1.702.780,04 zł      
                                    
Cel główny: Podniesienie stanu wiedzy i świadomości polskich przedsiębiorstw i ich 

pracowników na temat idei i praktycznego wdrażania modelu 
flexicurity oraz jego elementów składowych jako kluczowego narzędzia 
wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw w okresie realizacji projektu.  

 
Najważniejsze działania: 

Przeprowadzona została kampania radiowa, telewizyjna, internetowa, 
prasowa nt. wdrażania modelu flexicurity na poziomie regionalnym 
oraz krajowym. Zorganizowano dwadzieścia trzy spotkania 
informacyjne we współpracy z cechami oraz izbami rzemieślniczymi na 
terenie całego kraju. 9 maja 2012 r. odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt.  

 
 Do chwili obecnej projekt nie został rozliczony. W dniu 6 lutego 2015 

r. otrzymaliśmy decyzję administracyjną od PARP. W dniu 17 lutego 
2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostało przekazane 
odwołanie od decyzji administracyjnej. Ministerstwo nie podjęło 
jeszcze ostatecznej decyzji. Ewentualna kwota do zwrotu to ok. 32.000 
zł 

  
 Projekt  „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
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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 r. - 31.03.2015 r.  ( projekt zakończony ) 
 
Budżet projektu:  4. 686 200,00 zł, w tym Związek Rzemiosła Polskiego 1 554 800 zł 
 
Partnerzy:  Związek Rzemiosła Polskiego (lider), Mazowiecka Izba Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości (partner) 
 
Cel główny:  Podniesienie kwalifikacji (wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 1200 

przedsiębiorców ich pracowników, poprzez uczestnictwo  
w szkoleniach, doradztwie, konferencjach z zakresu zarządzania zmianą 
gospodarczą, elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań 
w organizacjach pracy, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz CSR.  

Cele szczegółowe:  - Wzrost poziomu wiedzy na temat zmiany gospodarczej, elastycznych 
form świadczenia pracy i nowych rozwiązań w organizacji pracy oraz 
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz CSR, 
- podniesienie u 80% osób (w stosunku do danych wyjściowych – 
ankieta ewaluacyjna) motywacji do podejmowania nabytej wiedzy. 

Obszar realizacji: Projekt realizowany jest w partnerstwie. Swoim zasięgiem obejmuje 
woj. mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podlaskie. Skierowany jest do 
przedsiębiorców, ma charakter szkoleniowy. Ukierunkowany jest na 
podnoszenie kompetencji pracowników, pracodawców oraz 
reprezentatywnych partnerów społecznych. Uzyskano zgodę na 
szkolenie osób z innych województw. 

Stan realizacji: Projekt zakończony z dniem 31 marca 2015 r. W 2013 roku przeprowadzono 
badania z 4 obszarów będących przedmiotem projektu natomiast w 2014 r. 
zakończone zostały prace związane z realizacją badań sektora MSP. W trakcie 
realizacji projektu przeszkolono 739 osób, doradztwo zostało udzielone 743 
osobom. Łącznie 1477 osób wzięło udział w projekcie. Odbyło się 21 szkoleń 
z zarządzania zmiana gospodarczą, 21 z partnerstwa publiczno prywatnego, 21 
z elastycznych form świadczenia pracy, i 8 z społecznej odpowiedzialności 
biznesu.  W sumie 71 szkoleń. Wszystkich uczestników zrekrutowano poprzez 
platformę e-learningową. Została dokonana analiza merytoryczna  
i graficzna treści szkolenia wszystkich czterech bloków. Udostępniono 
uczestnikom projektu realizację szkoleń na platformie e-learningowej. 
Przeprowadzono 59080 godzin szkoleń e-learningowych. 
W trakcie realizacji projektu przygotowano 11500 ulotek, 500 plakatów 
rekrutacyjnych. Przeprowadzono 4 kampanie informacyjno -
upowszechniające z zakresu CSR. 
 

                                   W marcu 2015 r. został przeprowadzony audyt projektu. W lutym  
2015 r. złożono do PARP wniosek o dofinansowanie uwzględniający 
możliwość przeprowadzenia 4 dodatkowych szkoleń oraz dodatkowego 
doradztwa. Zgodę uzyskano w dniu 8 kwietnia 2015 r. już po 
zakończeniu realizacji projektu. Ostatni wniosek o płatność nie mógł 
uwzględniać decyzji administracyjnej w zakresie środków, które 
zdaniem PARP zostały wydatkowane nieprawidłowo. Ewentualna 
kwota niekwalifikowana wynosi ok. 36.000 zł 
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Projekt „WKDS - spójno ść dialogu” 
 
Projekt realizowany 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 r. do 30.06.2015 r.  
 
Budżet projektu:   1 557 980,00 zł.  
 
Cel główny:  zapewnienie spójności struktur dialogu społecznego na poziomie 

regionalnym do 30.06.2015 r. Cel realizowany będzie poprzez 
promocję, sesje konsultacyjne i szkolenia dla struktur ZRP  
i reprezentatywnych partnerów społecznych. Projektem objętych będzie 
545 przedstawicieli partnerów społecznych oraz 7 organizacji 
partnerów społecznych.  

 
Działania:  Zadanie 1 Działalność ekspertów regionalnych 

Dokonano wyboru 16 ekspertów regionalnych. Uruchomiono stronę 
internetową projektu oraz sieć intranet. W dniach 5-7 luty br. 
zorganizowano spotkanie organizacyjne dla ekspertów regionalnych. 
Wykupiono dla ekspertów regionalnych mobilny Internet oraz 
dostarczono część materiałów na spotkanie organizacyjne. Eksperci 
regionalni na bieżąco wykonują swoje obowiązki wynikające  
z zawartych umów. Przygotowują karty czasu pracy. 
Zadanie 2 Program informacyjno – promocyjny.  
Przygotowano i przeprowadzono procedurę zasady konkurencyjności 
dla strony internetowej projektu, tworzenie biuletynów informacyjnych 
(opracowanie skład, wydruk), zakup materiałów promocyjnych, zakup 
banerów promocyjnych na portalach krajowych i regionalnych, zakup 
ogłoszeń w prasie regionalnej w 16 miastach wojewódzkich. Nad 
prawidłową realizacją zadania czuwa specjalista ds. promocji.  
Zadanie 3 Sesje konsultacyjne  
Są to dwudniowe spotkania w każdym województwie z udziałem 
przedsiębiorców, przedstawicieli wojewody, przedstawicieli związków 
zawodowych, organizacji pracodawców. Projekt przewiduje 
zorganizowanie 16 sesji w poszczególnych województwach. Do chwili 
obecnej odbyło się 15 sesji konsultacyjnych w województwach: 
łódzkie, lubelskie, podlaskie, pomorskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie, małopolskie i podkarpackie, świętokrzyskim, 
mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Celem sesji jest wymiana 
doświadczeń i zdiagnozowanie problemów w funkcjonowaniu WKDS. 
Uczestnicy sesji dokonują analizy SWOT wobec każdego WKDS oraz 
wypracowują propozycje do Deklaracji prac WKDS. Produktem będzie 
m.in. projekt zmian ustawy o TK i WKDS. Obecnie w sesjach wzięło 
udział już 452 osoby. 
Zadanie 4. Szkolenia lider ds. 
Projekt przewiduje zorganizowanie 4 szkoleń z zakresu „Lider dialogu 
społecznego” Rozpisano Zapytanie ofertowe NR2/2014 z dnia 21 marca 
2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń pt „Lider 
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Dialogu Społecznego”. Zapytanie zostało przeprowadzone zgodnie  
z zasadą konkurencyjności. Wyłoniono firmę „Progress. Rozwój 
zawodowy”.  Odbyły się już 4 szkolenia obecnie przeszkolono 82 osób. 

 
W dniach 16-23 lutego 2015 r. odbyła się kontrola projektu. Do chwili obecnej nie otrzymano 
zaleceń pokontrolnych. Biuro projektu wystąpiło do MPiPS o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie dwóch dodatkowych szkoleń „Lider dialogu społecznego” w ramach 
projektu. W ramach projektu przygotowano:  

− przygotowano materiały promocyjne, wykorzystywane w bieżące promocji projektu 
(m.in. parasole, teczki konferencyjne, pamięć USB, myszy bezprzewodowe, podkładki 
do myszy komputerowej, notesy, kalkulatory, breloki); 

− kontynuowano redakcję i wydanie Biuletynów informacyjnych projektu oraz 
przygotowano wysyłkę Biuletynów do Izb; 

− kontynuowano realizację kampanii prasowej w mediach regionalnych oraz kampanii 
banerowej na portalach krajowych i regionalnych;  

− aktualizowano stronę internetowa projektu; 
− rozesłano informacje postępach w realizacji projektów do mediów oraz do organizacji 

zrzeszonych w ZRP. 
 
Projekt „Trzy kampanie integruj ące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie  
w działaniach na rzecz ochrony środowiska” - 3xśrodowisko PL 
 
Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej 
LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Funkcję koordynatora ZRP w projekcie pełni Andrzej Stępnikowski - zastępca dyrektora 
Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej. 
 
Okres realizacji:  1.10.2013 – 30.04.2016 r. 
 
Partnerzy:  Stowarzyszeniem REFA Wielkopolska (lider projektu), Związek 

Rzemiosła Polskiego i Stowarzyszenie „Transfer”.  
 
Budżet projektu: 1.043.140,00 Euro, w tym ZRP – 270.244,00 Euro. Dotychczas do ZRP 

wpłynęły zaliczki z KE w wysokości 39.817,09 zł i 7.768 Euro oraz 
refundacje z NFOSiGW w wysokości 379.568, 98 zł  i 82.211 zł (100% 
wnioskowanych kwot). Łącznie do tej pory otrzymano równowartość  
w złotych w kwocie 532.669,00 zł  

 
Cel główny:  Podniesienie świadomości właścicieli i pracowników MŚP odnośnie 

wpływu działalności ich firm na środowisko naturalne, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki efektywnego, racjonalnego  
i oszczędnego wykorzystania zasobów poprzez wdrażanie w firmach 
rozwiązań proekologicznych. Założeniem projektu jest by 
wypracowane i promowane w ramach projektu proekologiczne 
rozwiązania organizacyjne i technologiczne przynosiły z jednej strony 
korzystne zmiany dla środowiska naturalnego jak i z drugiej konkretne 
korzyści finansowe właścicielom firm. Projekt obejmuje 6 branż: 
budowlaną, drzewną, poligraficzną, motoryzacyjną, usług osobistych 
(zakłady fryzjersko-kosmetyczne) i spożywczą (firmy piekarsko-
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cukiernicze) i jest realizowany na terenie całej Polski, choć kilka izb 
formalnie do projektu nie przystąpiło.  

 
Stan realizacji: W okresie sprawozdawczym w projekcie 3xśrodowisko realizowano 

następujące działania:  
1. Przygotowano 27 animatorów edukacji ekologicznej do realizacji 

określonych w projekcie celów. Kandydaci na animatorów edukacji 
ekologicznej, w przeważającej części będący pracownikami izb  
i cechów, wzięli udział w spotkaniu wprowadzającym do projektu  
w Poznaniu i uczestniczyli w seminarium projektowym 10.12.2013 r.  
w Warszawie, kiedy przedstawiono założenia projektu oraz określono 
role i zadania animatorów. Na seminarium konsultacyjnym dla 
animatorów w dniu 26.06.2014 r. w Bochni zaprezentowano 
wypracowane przez branżowe zespoły eksperckie dobre praktyki, 
pozwalające na zmniejszanie zużycia zasobów w MŚP. Animatorzy  
i rzemieślnicy pracowali w projektowym zespole eksperckim, kilkoro  
z nich nadal pełni funkcję ekspertów branżowych w projekcie. 
19.09.2014 r. w Warszawie zorganizowano szkolenie „Generowanie 
oszczędności i zasobów w firmach sektora MSP”, a w trakcie 
modelowego spotkania informacyjnego w Kazimierzu Dolnym dniach 
23-24.10.2014 r. prezentowano pakiet edukacji ekologicznej 
animatorom oraz rzemieślników z terenu działania Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Lublinie. Dzięki temu animatorzy mogli 
znacznie efektywniej prowadzić kolejne spotkania informacyjne  
w innych izbach i cechach na terenie kraju. 

2. Wykorzystując dobrą znajomość i osobiste relacje animatorów  
z właścicielami firm rzemieślniczych, Związek Rzemiosła Polskiego 
uczestniczył w naborze firm referencyjnych. Animatorzy aktywnie 
pośredniczyli w przekazywaniu danych zasobowych projektowemu 
partnerowi - Stowarzyszeniu Transfer. Zapewniono przystąpienie do 
projektu 118 firm referencyjnych, spośród których 104 przedstawiło 
ankiety z danymi zasobowymi (są to przede wszystkim dane zużycia 
wody i energii elektrycznej). Wszelkie dane są grupowane anonimowo, 
każda firma jest oznaczona specjalnym kodem, tak że dane 
teleadresowe firm nie są ujawniane na zewnątrz.. 

3. Animatorzy edukacji ekologicznej podejmowali działania promocyjne   
polegające na promocji i przekazywaniu informacji nt. korzyści 
płynących z projektu 3xśrodowisko członkom izb, cechów i spółdzielni 
rzemieślniczych oraz regionalnym komisjom branżowym. Co  
3 miesiące animatorzy przedkładali sprawozdania z działalności, 
informując o postępach i problemach w pracy z firmami 
referencyjnymi. Chociaż nabór firm referencyjnych został już 
ukończony, firmy zainteresowane skorzystaniem z rezultatów 
wypracowanych w projekcie 3xśrodowisko mają nadal możliwość 
uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych organizowanych dla 
rzemieślników z myślą o tym, by dać im narzędzia do samodzielnego 
opracowywania dogodnych dla firm projektów oszczędnościowych. Od 
grudnia 2014 r. do początku maja 2015 r. w warsztatach wzięło już 
udział 298 właścicieli firm rzemieślniczych i ich pracowników.  
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4. Przygotowano pakiet edukacji ekologicznej, w skład którego wchodzą 
„Podręcznik edukacji ekologicznej dla zakładów rzemieślniczych” 
opublikowany w 3000 egzemplarzach oraz sześć informatorów 
branżowych opublikowanych w ilości po 3000 egzemplarzy dla każdej 
z sześciu branż objętych projektem. Pakiet sukcesywnie przekazywany 
był do wszystkich izb rzemieślniczych, łącznie z tymi, które głównie ze 
względu na braki kadrowe w projekcie oficjalnie nie biorą udziału.  

5. W ciągu niecałego roku, od października 2014 r. do końca kwietnia 
2015 r. odbyło się dwadzieścia spotkań informacyjnych i trzy spotkania 
konsultacyjne, w których razem wzięło udział 738 osób. W trakcie 
spotkań konsultacyjnych od przedsiębiorców pozyskano 1117 uwag  
i komentarzy, na bazie których wypracowano zestaw rekomendacji – 
propozycji zmian w regulacjach dotyczących prawa ochrony 
środowiska, które stanowią podstawę do wystąpień do resortu 
środowiska, resortu gospodarki oraz Państwowej Inspekcji Pracy,  
a także do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wnioskowane zmiany idą 
w kierunku uproszczenia i ułatwienia prowadzenia działalności. 
gospodarczej. Spotkania informacyjne poświęcone były promocji 
pakietu edukacji ekologicznej, w tym dobrych praktyk pozwalających 
na zmniejszanie zużycia zasobów oraz przedstawianiu przydatnych 
przedsiębiorcom regulacji prawnych w dziedzinie ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami. 

6. Przygotowano i przeprowadzono 4 webinary poświęcone różnorodnym 
ekologicznym aspektom związanym z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakładach rzemieślniczych. Pilotażowe webinary 
prowadzili m.in. pan Piotr Szczegot – przewodniczący Ogólnopolskiej 
Komisji Rzemiosł Budowlanych oraz pan Piotr Staszewski – 
wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-
Kosmetycznej ZRP.  

7. Prowadzono działania proekologiczne w zrzeszonych izbach  
rzemieślniczych. Prezentowano dobre praktyki, regulacje prawie 
dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami  
i sprawozdawczości w tych dziedzinach.  

8. W prasie branżowej ukazały się artykuły poświęcone dobrym  
praktykom wypracowanym przez ekspertów - przeważnie 
rzemieślników i fachowców w tej dziedzinie z organizacji rzemiosła  
(w „Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym”, w „Kurierze 
Fryzjerskim”, w „Kurierze Drzewnym” i w „Pulsie Rzemiosła”). 
Dodatkowo artykuły poświęcone projektowi 3xśrodowisko ukazywały 
się w czasopismach organizacji rzemiosła, to jest w „Wielkopolski 
rzemieślnik”, „Nowiny rzemieślnicze”, nadto wywiad z kierownikiem 
projektu ukazał się „Gazecie Prawnej” 27 listopada 2014 (dodatek 
„Skrzydła Biznesu”). 

9. 16.06.2015 r. w Warszawie przeprowadzono finał ogólnopolskiego 
konkursu plakatowego przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas 
szkół zawodowych dla których organem prowadzącym są organizacje 
rzemiosła, w którym zaprezentowano prace odzwierciedlające tematykę 
ochrony środowiska w miejscu pracy „Uczniowie rzemiosła dla 
środowiska”. Finał odbył się wspólnie z finałem ogólnopolskiego 
konkursu „Jakie znasz zawody?” zorganizowanego przez 
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Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu wraz z Fundacją 
Społeczeństwo i Gospodarka z Poznania pod patronatem Prezesa 
Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie z udziałem uczniów szkół 
podstawowych, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych  
w Polsce.  

 
Korzyści dla rzemieślników i ich organizacji  
 
Poza niewątpliwymi zaletami merytorycznymi (wiedza, informatory, podręczniki, itp.) 
wspierano także rzemieślników, firmy współpracujące z organizacjami rzemiosła oraz 
pracowników izb i cechów. Z budżetu ZRP finansowano cykl wydarzeń i przedsięwzięć 
podczas których wspierano cechy i związane z naszymi organizacjami lokalne firmy 
wzmacniając wizerunek izb w trakcie spotkań konsultacyjnych, informacyjnych, prezentacji 
pakietu edukacji ekologicznej, szkoleń dla animatorów. Ze środków projektu finansowano 
wynagrodzenia animatorów edukacji ekologicznej zatrudnionych na co dzień w izbach  
i cechach rzemieślniczych oraz autorów publikacji i artykułów z izb rzemieślniczych. Druk 
pakietu edukacji ekologicznej przypadł drukarniom współpracujących z izbami 
rzemieślniczymi. Ponadto z budżetu Stowarzyszenia REFA finansowano przedsięwzięcia na 
rzecz rzemieślników i  organizacji rzemieślniczych, takie jak prace zespołów eksperckich ds. 
wypracowania dobrych praktyk oraz prace trenerów prowadzących warsztaty szkoleniowe 
pod hasłem „Jak znaleźć oszczędności w zakładzie rzemieślniczym?”.  
 
Projekt spotyka się z rosnącym zainteresowaniem nie tylko w organizacjach rzemiosła, ale 
także i w mediach. Twarzą projektu z funkcją eko-ambasadora jest red. Radosław Brzóska - 
znany prezenter programów popularno-naukowych TVP. 
 
Projekt: „Wdro żenie podejścia „flexicurity” w małych i średnich przedsiębiorstwach  
w Republice Czeskiej we współpracy z zagranicą”  
 
Okres realizacji:  01.08.2012 r. – 28.02.2015 r. ( projekt zakończony ) 
   
Partnerzy: Projekt realizowany w partnerstwie Związku Rzemiosła Polskiego ze 

Stowarzyszeniem Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
Republiki Czeskiej (AMSP) 

 
Budżet:  Brak budżetu dla ZRP, AMSP finansował bezpośrednio koszt udziału 

przedstawicieli ZRP w organizowanych posiedzeniach na terenie 
Czech. 

 
Cel główny:  Wdrożenie idei „flexicurity” w specyficznych uwarunkowaniach 

Republiki Czeskiej na bazie zagranicznych doświadczeń w zakresie 
rozwiązań aktywnej polityki oceny zatrudnienia koncentrując się przede 
wszystkim na zagrożonej grupie osób w wieku powyżej 50 lat, matek  
z małymi dziećmi (do 15 rok życia) oraz na grupie docelowej 
przedsiębiorców z sektora MŚP. Jednocześnie projekt zakłada 
przygotowanie rekomendacji legislacyjnych dla Republiki Czeskiej 
oraz UE w odniesieniu do wskazanego problemu.  

 
Najważniejsze działania: 
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Przedstawiciele ZRP uczestniczyli w dwóch spotkaniach 
koordynacyjnych partnerów projektu oraz konferencji finałowej 
projektu w Pradze.    

 
 
V. PROBLEMATYKA GOSPODARCZA I PODATKI 
 
Zadania realizowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości rzemieślniczej realizowne były w 
oparciu  o udział Związku Rzemiosła Polskiego w: opiniowaniu propozycji  regulacji 
prawnych,  przygotowywaniu na wniosek środowiska pism interwencyjnych, a także poprzez 
uczestnictwo Związku w pracach instytucji, organizacji oraz gremiów opiniodawczych. 
Działania te obejmowały różne obszary tematyczne. Najważniejsze z nich dotyczyły:    

- wniosku do wicepremiera J. Piechocińskiego o ograniczenie, niezgodnych  z normami 
międzynarodowymi praktyk stosowanych przez importerów obuwia, głównie z tzw. 
rynków wschodnich, tak aby doprowadzić do zrównania w prawach  obowiązkach 
producentów i importerów, 

- zgłoszenia  resortowi gospodarki  stanowiska do projektu założen nowej ustawy – Prawo 
działalności gospodarczej oraz uwag  do propozycji zmian w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

-  przekazania premier E. Kopacz pisma przedstawiającego sytuację firm branży 
motoryzacyjnej,    wraz z wnioskiem o podjęcie działań ograniczających poszerzanie 
szarej strefy w usługach branży motoryzacyjnej,  

-  oceny propozycji zmian w przepisach regulujących obowiązek instalacji kas fiskalnych,  
 
V.1  OPINIOWANIE PROPOZYCJI ZMIAN PRAWA GOSPODARCZE GO I   
PODATKOWEGO  ORAZ BRAN ŻOWE  WYSTĄPIENIA INTERWENCYJNE  

- przekazano  Wicepremierowi  J. Piechocińskiemu pismo  z postulatami objęcia określonymi 
warunkami importerów wprowadzających obuwie (i inne wyroby importowane z tzw. rynków 
wschodnich) na obszar celny krajów UE.  Pismo wystosowano w związku z wystąpieniem 
Małopolskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz  Cechu Rzemiosł 
Skórzanych w Krakowie. w którym wnioskowano o podjęcie przez ZRP interwencji 
prowadzącej do uregulowania przepisów normujących import obuwia na rynek UE, w tym 
ograniczenia niezgodnych z normami międzynarodowymi praktyk stosowanych przez 
importerów. ZRP zaproponował objęcie importerów wprowadzających obuwie na obszar 
celny UE obowiązkiem składania:  oświadczeń, że wyrób nie zawiera substancji szkodliwych 
dla zdrowia użytkownika oraz  informacji o ilości wprowadzanego obuwia, służącej, m.in. do  
ustalenia, tzw. opłaty utylizacyjnej. Uczestniczono, na zaproszenie Ogólnopolskiej Izby 
Branży Skórzanej w Radomiu, w naradzie poświęconej sytuacji branży skórzanej  
zorganizowanej przez Izbę Branżową w Radomiu.    

W otrzymanym w styczniu 2015r. w odpowiedzi na wystąpienie ZRP,  stanowisku 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzeja Dychy, poza ogólnymi 
deklaracjami o możliwości udzielenia wsparcia i konsultacji polskim przedsiębiorcom w ew. 
podjęciu postępowania ochronnego - nie podjęto żadnego ze zgłoszonych przez ZRP 
wniosków. ZRP zamierza kontynuować, we współpracy z Izbą Branży Skórzanej w Radomiu, 
podjęte działania na rzecz zrównania w prawach i obowiązkach producentów i importerów 
wyrobów branży skórzanej; 
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- w związku z apelami rzemieślników branży motoryzacyjnej - Prezes ZRP wraz z 
przewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych wystosowali pismo do 
Premier E. Kopacz, w którym przedstawiono zasadnicze problemy zagrażające rozwojowi tej 
branży -  zwracając się jednocześnie o podjęcie działań ograniczających poszerzanie szarej 
strefy w usługach branży motoryzacyjnej. Przedstawiono, niedoskonały w opinii  środowiska 
branży motoryzacyjnej, stan prawny regulujący działalność firm ubezpieczeniowych w 
zakresie rozliczeń komunikacyjnych napraw powypadkowych. Problem dotyczy stosowanych 
przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych 
odszkodowaniami - w oparciu  o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową;  

-  udzielono  poparcia  propozycjom zmian ordynacji podatkowej przygotowanym przez 
zespół ekspertów Kancelarii Prezydenta RP.  Spośród licznych postulatów zebranych w 
opracowaniu, ZRP szczególnie docenia podjęcie problemu uchylenia w podatkach 
dochodowych przepisów nakazujących „korektę kosztów” w przypadku opóźnień w 
płatnościach. W piśmie skierowanym przez prezesa J. Bartnika do Szefa Kancelarii 
Prezydenta, O. Dziekońskiego ZRP,  jako szczególnie ważną ZRP uznał propozycję  
wprowadzenia:  zasady ogólnej -  rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika czy 
korzystnych zmian w zakresie ograniczania przesłanek do przedawnienia zobowiązania 
podatkowego. Uczestniczono w uroczystym podpisaniu przez Prezydenta RP inicjatywy 
ustawodawczej w zakresie zmian w ordynacji podatkowej i innych ustaw. Obecnie projekt 
ustawy jest w toku prac legislacyjnych w Sejmie;  

- przekazano Januszowi Żbikowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i 
Rozwoju uwagi i wnioski do projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w cz. dotyczącej zakresu przedmiotowego uprawnień 
budowlanych oraz procedury. Rozporządzenie stanowi  wykonanie upoważnienia 
ustawowego wynikającego, m.in. z ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych, którą to, m.in. umożliwiono wykonywanie samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie osobom posiadającym tytuł zawodowy technika lub mistrza - w 
zakresie odpowiednim dla danej specjalności ZRP m.in. wnioskował o zmianę wielkości 
kubatury (z 1.000m3 do 5.000m3) obiektów budowlanych dla niektórych rodzajów 
specjalności budowlanych uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie w ograniczonym zakresie. Wydane we wrześniu 2014 r. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, niestety nie uwzględniło wszystkich wniosków ZRP; 

-  przekazano podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów, J.Cichoniowi propozycje 
zmian w rozporządzeniu o kasach fiskalnych. Wnioskowano o rozłożenie, co najmniej do 
2016 roku, wprowadzenia obligatoryjnej instalacji kas, bez względu na osiągnięty obrót, dla 
usług naprawy pojazdów, wymiany opon oraz fryzjerskich i kosmetycznych. Zaproponowane 
rozwiązanie dla powyższych branż związane było z planowanym od 2016 roku wygaszeniem 
wszelkich zwolnień z ewidencji kasowej. Mając na uwadze skutki budżetowe tej operacji 
(ulgi na zakup kas) - ZRP postulował o rozważenie w ogóle - celowości obejmowania po 
2016 roku powszechnym obowiązkiem instalacji kas – wszystkich podatników dokonujących 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Niestety postulatów ZRP nie uwzględniono; 

-  przygotowano uwagi do projektu ustawy o naprawie sytemu podatkowego - opracowanej 
przez Stowarzyszenie „Republikanie”. Projekt proponował  likwidację rozdziału (na poziomie 
płatnika)  -  poboru podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne . Według 
Autorów projektu zaproponowane rozwiązania z uwagi na ograniczenie formalności   
przyniosłyby korzyści przedsiębiorcom,  pracownikom a także  budżetowi (zmniejszenie 



 

 

46

zatrudnienia w US i ZUS). W opinii ZRP projekt zakładał  zbyt radykalne zmiany w systemie 
podatków i ubezpieczeń społecznych, co może oznaczać ryzyko nie zbilansowania się 
budżetu i dlatego raczej ma niewielkie szanse  na uzyskanie poparcia w rządzie i parlamencie;  

- przekazano do Ministerstwa Gospodarki stanowisko do projektu założeń nowego  prawa 
działalności gospodarczej. W opinii  ZRP lepszym sposobem na porządkowanie prawa jest 
nowelizacja obecnej ustawy, uwzględniająca niektóre korzystne rozwiązania zawarte w 
przygotowanych założeniach, jak np.: przyjazna interpretacja rozstrzygająca wątpliwości na 
korzyść przedsiębiorcy czy wprowadzenie normy zawierającej zasadę pewności prawa, niż 
wprowadzanie nowej, już trzeciej, ustawy regulującej działalność przedsiębiorców. Zdaniem 
ZRP, obecna ustawa ani nie ogranicza, ani nie komplikuje prowadzenia działalności 
gospodarczej, a każda nowa ustawa wprowadza pewien chaos w odbiorze jej przepisów, 
zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i urzędników. Uchwalenie nowej ustawy niesie także 
ryzyko przekreślenia dotychczasowego orzecznictwa administracyjnego i sądowego w 
zakresie materii przez nią regulowanej. Negatywnie oceniono pomysł wyodrębniania spośród 
przedsiębiorców „osób samozatrudnionych”, z pewnymi przywilejami dla tej grupy. Projekt 
wzbudził wiele kontrowersji wśród organów  administracji państwowej i raczej nowe prawo 
działalności gospodarczej w zaproponowanym kształcie ma niewielkie szanse na uchwalenie 
w obecnej kadencji; 

- przekazano wiceminister, G. Henclewskiej  uwagi do propozycji zmian w ustawie o 
swobodzie działalności gospodarczej. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą przede 
wszystkim przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG).  ZRP dobrze ocenił propozycje  uszczegółowienia przepisów ustawy o 
informacje przekazywane, m.in. do urzędów skarbowych:  o formie wpłaty zaliczki w 
podatku dochodowym, rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Obecnie, pomimo, 
że większość tych informacji zawierały wnioski CEIDG-1 - organy skarbowe nie zawsze 
uznawały, że zostały w tym zakresie skutecznie powiadomione przez przedsiębiorcę.  
Negatywnie oceniono propozycję uchylenia przepisów z informacjami o spółkach 
cywilnych, w których prowadzi działalność przedsiębiorca. Zastrzeżenie ZRP zostało 
uwzględnione; 

- w związku z objęciem  od stycznia 2015r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i 
rentowym wynagrodzeń członków rad nadzorczych - prezes ZRP wystosował do MPiPS 
zapytanie, czy przepis obejmuje obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wyłącznie członków 
rad nadzorczych spółek osobowych i kapitałowych, czy także rad nadzorczych i komisji 
rewizyjnych innych osób prawnych, w tym organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. 

W piśmie podsekretarza stanu z dn. 25 lutego br. ZRP uzyskał potwierdzenie że „obowiązek 
ubezpieczeń społecznych (a wcześniej ubezpieczeń zdrowotnych) dotyczy członków rad 
nadzorczych wszystkich podmiotów, w których taki organ występuje, bez względu na to, czy 
podmiot jest spółką prawa handlowego, czy też działa na podstawie innych przepisów” ; 

 - wykorzystując propozycję wprowadzenia  korzystnych rozwiązań podatkowych 
zaproponowanych w rządowym  projekcie ustawy o wspieraniu polubownych metod 
rozwiązywania sporów - ZRP w wystąpieniu skierowanym do M. Haładyja, podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Gospodarki postulował uzupełnienie części podatkowej projektu - 
przepisem uchylającym w podatkach dochodowych,  tzw. mechanizm korekty kosztów, w 
przypadku nie uregulowania płatności w określonym terminie. Argumentowaliśmy, że skoro 
nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest polubowne załatwianie 
sporów, przedsiębiorca może negocjować nie tylko udzielenie rabatu ale również wydłużenie 
terminu płatności, co zgodnie z dzisiejszymi przepisami skutkuje biurokratycznymi i 
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finansowymi konsekwencjami, to nie ma uzasadnienia, żeby tą ustawą  nie rozwiązać również 
tego problemu. Niestety w trakcie narady uzgodnieniowej postulat ZRP nie został przyjęty 
przez MG;  

- przekazano MG komentarz do Sprawozdania krajowego Polska 2015 oraz do projektu 
Aktualizacji Krajowego programu Reform 2015/2016 (KPR). Wśród zaleceń dla Polski,  
rozważanych przez Komisję Europejską,po raz kolejny, pojawia się problem potrzeby 
ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT.  W sprawie tej ZRP, mając na uwadze 
skutki społeczne tej operacji oraz dla sytuacji mikroprzedsiębiorców, stwierdził, że zalecenia 
unijne w zakresie poszerzania bazy podatkowej w VAT są nie do zaakceptowania. W 
odpowiedzi na stanowisko ZRP, uczestniczący w konferencji w MG przedstawiciel  resortu 
finansów poinformował, że na razie Ministerstwo Finansów nie zamierza dokonywać żadnych 
zmian w zakresie redukcji ulowych stawek VAT; 

- w związku z planowanym znacznym obniżeniem progu obrotu gotówkowego dla transakcji 
pomiędzy przedsiębiorcami (z 15 tys. euro do 3 tys.euro) przekazano Ministerstwu 
Gospodarki  negatywne stanowisko do tej propozycji wraz z uzasadnieniem jej skutków dla 
działalności mikroprzedsiębiorstw. 

V.2 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH KOMISJI SEJMOWYCH, KONFE RENCJACH 
RESORTOWYCH, SEMINARIACH ORAZ SPOTKANIACH INNYCH GR EMIÓW  

- udział przedstawicieli ZRP w seminarium poświęconym przedsiębiorczości rodzinnej 
zorganizowanego przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa 
SGH, którego dyrektorem jest prof. J. Klimek. W dyskusji, w której uczestniczyli 
przedstawiciele środowiska naukowego, biznesu rodzinnego oraz instytucji otoczenia biznesu 
mówiono o najważniejszych czynnikach kształtujących klimat dla przedsiębiorczości 
rodzinnej oraz formułowano postulaty w zakresie sposobów stymulowania jej rozwoju. 
Reprezentujący firmy rodzinne mówili, m.in. o kreowaniu marki firmy rodzinnej i twórczym 
wykorzystywaniu pasji i trendów. Zwrócono uwagę na niedowartościowanie w instytucjach 
UE problematyki przedsiębiorczości rodzinnej, pomimo ich ogromnej roli w gospodarkach 
krajów UE;  

- udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów 
ustaw prawo zamówień publicznych. W projektach proponowano wprowadzenie: 
obowiązku ujawniania informacji stanowiących podstawę oceny wykonawców, zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, likwidację zatrzymywania wadium wykonawcom, 
uwzględnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązku stosowania innych niż cena 
kryteriów oceny ofert oraz zmiany przesłanek wykluczenia z powodu wyrządzenia szkody i 
zmiany kryterium podstawy wykluczenia; 

Spośród wielu proponowanych rozwiązań do od października 2014r. do stosowania 
wprowadzono: zasadę, że najniższa cena nie zdecyduje już o wygranej w przetargu, firmy 
udostępniające zasoby wykonawcom startującym w przetargu będą solidarnie z nim 
odpowiadać za ewentualne szkody, preferowani będą pracownicy na etacie, ryzyko utraty 
wadium dotyczyć będzie wyłącznie tych przedsiębiorców, których oferty znalazły się na 
pierwszej pozycji;  

 -  przedstawiciel ZRP uczestniczył w pracach Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji 
Gospodarczych w MG, działającego pod kierownictwem wiceministra M. Haładyja. W toku 
spotkań zajmowano się projektem założeń nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej 
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oraz  propozycjami zmian  w  zasadach przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej 
przez pracodawców;   

-   uczestniczono w  posiedzeniach Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług. W trakcie 
spotkań przygotowano  rekomendacje Rady w zakresie: opłat targowych, potrzeby utworzenia 
rejestru wykroczeń, płatności elektronicznych (dalsze obniżki opłat interchange), założeń do 
nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami; 

-  brano udział w spotkaniach Grupy Roboczej  CSR dla MSP. Podczas spotkań zapoznano 
się z przykładami działań podejmowanych przez firmy w obszarze  zrównoważonego rozwoju 
i budowaniu wartości i reputacji firmy poprzez komunikację z otoczeniem  i raportowanie;  

- udział w seminarium eksperckim zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP  
poświęconym wypracowaniu rozwiązań systemowych ograniczających nadużycia w VAT. W 
trakcie dyskusji próbowano odpowiedzieć,  czy oszustwa w VAT można ograniczyć za 
pomocą rozwiązań prawnych  oraz w jaki sposób usprawnić współpracę instytucji w zakresie 
zmniejszenia ich skali;   

- udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji pracodawców i środowisk prawniczych 
poświęconym omówieniu zasad współpracy z powołaną przez Premier RP Komisją 
Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego -  w zakresie prac legislacyjnych nad nową 
Ordynacją podatkową. Po spotkaniu wystosowano list do przewodniczącego Komisji, w 
którym zadeklarowano wolę współpracy w procesie tworzenia nowej, kompleksowej 
Ordynacji podatkowej;  

- udział ZRP w spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstw i 
Przemysłu Komisji Europejskiej w sprawie projektu „Missions for Growth” KE 
nakierowanego na problemy ekspansji przedsiębiorstw europejskich na rynkach państw 
trzecich. Celem spotkania było wysłuchanie polskich spostrzeżeń i postulatów w zakresie 
internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym jak przedsiębiorcy postrzegają rolę KE w tym 
procesie;  

- prezes J. Bartnik uczestniczył  w spotkaniu z ekspertami międzynarodowego  instytutu i 
thinktank’u Policy Network pracującym nad projektem badawczym analizującym problemy 
finansowania przedsiębiorstw w UE (zintegrowanie rynków kapitałowych UE). Opracowanie 
posłuży do sformułowania propozycji rozwiązań ograniczających problemy ograniczające 
wzrost MŚP, w tym  finansowanie przedsiębiorstw, tak aby ułatwić wdrażanie pomysłów i 
rozwiązań politycznych w zakresie zarządzania. Mówiono o nowych sposobach finansowania 
otwartych na przedsiębiorstwa wzrostu, tak by zregenerować gospodarkę europejską, tworząc 
tym samym nowe miejsca pracy;    

– uczestniczono  w spotkaniu roboczym Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” ws. realizacji 
celu ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, określonego w Krajowym Programie 
Reform;   

- udział w posiedzeniu  inauguracyjnym Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Agenda posiedzenia obejmowała : przyjęcie Regulaminu  
KM PO PC,  metodykę  i kryteria wyboru projektów dla  działania 2.1. „Wysoka dostępność i 
jakość e-usług publicznych” i dla Osi IV „Pomoc Techniczna;  

-  uczestniczono w seminarium  nt.  zmian w ustawie o VAT wchodzącym w życie od dnia 1 
lipca 2015 oraz od 1stycznia 2016r. Najważniejsze zmiany, które będą dotyczyły,  m.in. 
rozliczeń VAT w organizacjach rzemieślniczych (a także większości organizacji 
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społecznych, uczelni, szkół, jednostek budżetowych)  w sytuacji, kiedy organizacja prowadzi 
nieodpłatną działalność statutową  oraz działalność gospodarczą podlegającą VAT. Nowe 
przepisy ustawy doprecyzowują zasady ustalania proporcji odliczeń w VAT naliczonym, w 
sytuacji łączenia działalności opodatkowanej z czynnościami nieodpłatnymi. Do końca 2015 
roku  podatnicy powinni opracować metodologię ustalenia tej proporcji, która najbardziej 
odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych zakupów, 
tak aby odliczenie VAT-u jak najlepiej odpowiadało proporcji przypadającej na działalność 
gospodarczą. Ustawa zawiera przykłady sposobów ustalenia właściwej proporcji do odliczeń 
VAT-u. Jednocześnie  podatnik może ustalić inne zasady ustalenia tej proporcji, bardziej 
reprezentatywne dla jego sytuacji. 

- uczestniczono w spotkaniu z posłem Z. Krasnodębskim, członkiem Komisji ds. Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim, nt. firm rodzinnych. Poseł przygotowuje 
projekt  opinii Komisji  w sprawie firm rodzinnych w Europie, która zostanie przekazana 
Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W propozycjach wskazówek 
przygotowanych dla Komisji zwraca się uwagę na „konieczność jednakowego traktowania 
korporacji i przedsiębiorstw rodzinnych, tak aby zapewnić im równe szanse pod względem 
warunków konkurencji, szanując jednocześnie wyjątkowy charakter przedsiębiorstw 
rodzinnych”. 

 
V.3 PRZYKŁADY PROMOCJI I INFORMACJI O PROBLEMACH 
PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI RZEMIE ŚLNICZEJ 
  
1)  udzielano wywiadów, prasowych, radiowych  i innych  komentujących,  m.in. .: 

-  wyniki sondażu, słabo oceniającego  sytuację ekonomiczną kraju oraz na tej podstawie 
kondycję i  perspektywy dla działalności firm. Zdaniem ZRP firmy rzemieślnicze wpisują się 
w słabą ocenę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw.  Przy tak wysokim bezrobociu, 
rzemiosło specjalizujące się w sektorze usług, tym bardziej odczuwa skutki bariery 
popytowej;  

- kondycję MSP, na tle ostatnich zmian stosunków handlowych z rynkami wschodnimi ; 

- wywiad z korespondentem  krajowym  SBA w Polsce nt. stanowiska ZRP o wdrażaniu 
zasad Small Business Act w Polsce. Informacje zebrane tą drogą zostaną przekazane Komisji 
Europejskiej. W wywiadzie szczególną uwagę zwrócono na ogólną sytuację 
makroekonomiczną  Polski (głównie utrzymujące się wysokie bezrobocie)i, która nie  tworzy 
sprzyjających warunków dla funkcjonowania i rozwoju MŚP. Zwrócono uwagę na 
utrzymującą się od lat niekorzystną strukturę polskich MŚP, w którym nadal dominuje   
handel i usługi. Mówiono także o potrzebie odwrócenia trendów  likwidacji  sektora 
przemysłowego, którego odbudowa może stanowić podstawę funkcjonowania  wielu 
mikroprzedsiębiorstw. Polskie otoczenie przedsiębiorstw często nie uwzględnia  
uwarunkowań działalności  mikroprzedsiębiorstw, co powoduje, że nie zawsze wprowadzane 
uproszczenia obowiązków administracyjnych odbierana jest jako udogodnienie w działalności  
najmniejszych podmiotów. W tym przypadku zasada „najpierw myśl na małą skalę” w Polsce 
jest stosowana w ograniczonym zakresie 

- udzielono odpowiedzi na pytania  kwestionariusza EBC dotyczącego podejmowanych  
działań krajowych w związku ze  zmianami demograficznymi i problemem starzenia się 
pracowników branży budowlanej. Problemy dotyczyły,  m.in. zmian systemu emerytalnego w 
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Polsce, wieku emerytalnego w 2020 roku i w 2050 roku, kwestii zatrudniania pracowników w 
wieku 55-60 lat i korzystania z dobrych praktyk innych państw członkowskich UE; 

- propozycje z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych  zgłoszone przez ZRP do zespołu 
ekspertów Kancelarii Prezydenta RP przygotowującego pakiet rozwiązań upraszczających 
prowadzenie działalności gospodarczej;  

2) Upowszechniano w izbach rzemieślniczych wnioski o wzięcie udziału w badaniach 
ankietowych i innych inicjatywach: 

- ogólnopolskiej  akcji  uruchomionej  przez Pracodawców RP  popierającej prezydencką 
nowelizację Ordynacji podatkowej. ZRP przyłączył się do tej akcji, bowiem niezależnie od 
korzystnych zmian w ordynacji – projekt ustawy proponuje uchylenie w podatkach 
dochodowych, bardzo źle ocenianej przez przedsiębiorcó,w przepisów o  korekcie kosztów w 
przypadku opóźnień płatności za faktury.      

- Biura Analiz Sejmowych,  nt. oceny konkretnych rozwiązań prawa podatkowego (przykłady 
przepisów niejasnych, niespójnych). Badanie posłuży Biuru Analiz do sformułowania 
postulatów legislacyjnych. Ankieta została skierowana do szerokiego grona odbiorców, 
zarówno do profesjonalistów jak i samych podatników, wśród których uznano, że szczególne 
miejsce zajmują polscy rzemieślnicy;  

-  pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny  w sprawie  
celowości wpisywania dłużników alimentacyjnych do rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
KRS. W opinii ZRP nie jest celowym wpisywanie tych dłużników do Rejestru KRS, który 
jest b. właściwy dla długów gospodarczych i nie ma potrzeby go w ten sposób 
rozbudowywać. Będzie to zbędna biurokracja i koszty dla administracji.  

V. 4  INNE DZIAŁANIA:  

1) z inicjatywy prezydium Zarządu ZRP przygotowano informację o działaniach 
podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacją 
obsługi ich obowiązków, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeń. W informacji 
zwrócono uwagę, że problem cyfryzacji obowiązków administracyjnych zarówno tych 
obywatelskich jak i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą został już 
przesądzony i jest oczywiste, że nie jest możliwe jego zatrzymanie. Jednak dla małych firm 
rzemieślniczych oraz wielu organizacji rzemiosła bardzo ważne jest, w jakim terminie nastąpi 
elektronizacja tych obowiązków i czy równolegle zostanie zachowana ich forma papierowa.  
W przypadku dużych przedsiębiorstw zapewne taki kierunek rozwiązań jest odbierany 
pozytywnie i pomimo kosztów jej wprowadzenia - elektronizacja wielu obszarów ich 
działalności i kontaktów z administracją oceniana jest jako racjonalna. ZRP jest świadomy 
tych ograniczeń i dlatego w stanowiskach dotyczących problemów elektronizacji kontaktów z 
administracją  zajmuje bardzo wyważone stanowisko, uwzględniające specyfikę działalności 
małej firmy rzemieślniczej; 

2) przedstawiciel ZRP, jako krajowy koordynator Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw akceptował imprezy, które będą przeprowadzone w Polsce w ramach SME 
Week 2014.   

3) przygotowano dokumentację projektową dla Europejskiej Konfederacji Budowlanych 
(EBC) w związku planowanym udziałem ZRP w unijnym  projekcie „Budowanie  Dialogu 
Społecznego”, prowadzonym przez EBC.  
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VI. PROBLEMATYKA O ŚWIATOWA 
 

W działalności rzemiosła i jego organizacji, w obszarze szerokorozumianej oświaty 
zawodowej, dominują dwa nurty: nauka zawodu w rzemiośle oraz potwierdzanie kwalifikacji 
zawodowych w drodze egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich, 
przeprowadzanych przez komisje izb rzemieślniczych. 
Wykorzystywane są także inne formy edukacji ustawicznej w postaci szkoleń oraz kursów 
uzupełniających i doskonalących kwalifikacje zawodowe. Działania organizacji rzemiosła w 
tym zakresie determinowane są potrzebami rzemieślników, którzy obok działalności 
gospodarczej zajmują się szkoleniem uczniów oraz z oczywistych względów oczekują 
wsparcia w zakresie dostarczania bogatej oferty możliwości doskonalenia kwalifikacji 
własnych oraz zatrudnionych pracowników.  
 
VI. 1 RZEMIE ŚLNICZE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE  
 

Zasadnicze regulacje prawne związane z nauką zawodu młodocianego pracownika 
ujęte są w ustawie Kodeks pracy, Dział IX. „Zatrudnianie młodocianych” (Dz.U. z 1998 r. nr 
21, poz.94, z późn. zm.). Określono tam podstawowe prawa i obowiązki zarówno 
pracodawców, jak też pracowników młodocianych, którzy zostali zatrudnieni w celu nauki 
zawodu. 
Szczegółowe kwestie związane z organizacją nauki zawodu młodocianego pracownika 
reguluje rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz. U. z 24.02.2013 r. poz.232). 
   Organizacje rzemiosła dużo uwagi poświęcają jakości kształcenia zawodowego 
u pracodawców, dlatego 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 2014 wynika, że do rzemiosła, trafia 
coraz mniej młodzieży. Jest to trend powtarzający się z roku na rok – w 2014 roku naukę 
zawodu w zakładach rzemieślniczych realizowało około 73 tys. młodocianych pracowników, 
tj. blisko o 3 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 22.141 osób oraz 
pielęgnacją ciała 18.319 osób. W stosunku do ubiegłego roku obniżyła się liczba uczniów 
szkolonych w zawodach związanych z przetwórstwem żywności np.: piekarz 2.763 uczniów 
(w 2013 r. – 3.226), czy cukiernik 5.884 uczniów (w 2013 r. – 6.012). W zawodach 
związanych z budownictwem w 2014 roku odnotowano niewielki wzrost zainteresowania 
młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zawodzie 
elektryk 3.030 osób w stosunku do 2.903 osób w roku 2013, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 2.635 osób w stosunku do roku 2013, w którym uczyło 
się 1.811. Podobnie w zawodach związanych z obróbką metalu zanotowano niewielki wzrost 
młodocianych np.: w zawodzie ślusarz 2.075 uczniów w stosunku do 1.888 w roku 
poprzednim oraz operator obrabiarek skrawających 349 w stosunku do 282 uczniów w roku 
2013. Spadek zainteresowania wystąpił w zawodach złotnik – jubiler, posadzkarz czy stolarz. 
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 i piekarz, w których 
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łącznie uczy się zawodu ponad 2/3 ogółu młodocianych zatrudnionych przez rzemieślników 
w celu przygotowania zawodowego. Od kilku lat 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 X.3 - TABELA NR 1 
ZAŁĄCZNIK X.3 - TABELA NR 2 
 
VI. 2 MISTRZOWIE SZKOL ĄCY 
 
Organizacja rzemiosła zachowała w okresie sprawozdawczym swój potencjał szkoleniowy w 
postaci zrzeszonych rzemieślników „szkolących uczniów”, czyli zatrudniających 
młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. Jednak, jak wskazują na to 
dane izb rzemieślniczych dotyczące 2014 r., uszczupleniu ulega baza rzemieślniczych 
zakładów szkolących uczniów. Jest ich obecnie 23.819, tj. o ponad 883 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 20 tysięcy w stosunku do roku 2009. Na przestrzeni pięciu 
lat zmniejszyła się także o 3 tysiące 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 jedynie 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 X.3 – TABELA NR 3 
 
VI. 3 RZEMIE ŚLNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 
 
Rzemieślnicze szkoły zawodowe to nowy trend w działalności organizacji rzemiosła w 
obszarze edukacyjnym. Cechy lub izby rzemieślnicze coraz częściej decydują się na podjęcie 
trudu tworzenia szkół niepublicznych. Organami założycielskimi szkół rzemieślniczych są 
zwykle 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 szkole.  
Z otrzymanych danych wynika, że w 2014 roku działa już 30 szkół (od roku poprzedniego 
przybyły 4 szkoły), których organem prowadzącym są izba lub cech. Łącznie kształci się w 
nich około 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 
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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 LO , co tworzy dla młodzieży dogodne warunki kontynuacji nauki 
i zdobywania nowych kwalifikacji.  
 

W powyższym kontekście problematyka finansowania szkół niepublicznych z 
uprawnieniami szkół publicznych leży w kręgu zainteresowania naszej organizacji dlatego 
przekazano do organów prowadzących Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe zawiadomienie o 
posiedzeniu Sejmowej Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki (3 grudnia 2014 r.) 
oraz przygotowane przez resort edukacji opracowanie: “Analiza systemu dotowania 
niepublicznych placówek oświatowych (w tym szkół i przedszkoli) oraz publicznych placówek 
oświatowych (w tym szkół i przedszkoli) prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego” (z uwagi na wnioski ważne opracowanie).  

Związek Rzemiosła wraz z izbami rzemieślniczymi  włączył się do akcji, wspieranej 
przez resort edukacji, dotyczącej  opracowania m.in. interaktywnej mapy szkół zawodowych 
w Polsce  -  "Wyklikaj szkoł ę zawodową"  (w tym m.in. rzemieślnicze szkoły zawodowe). 
Na stronie umieszczane są różne informacje na temat możliwości kształcenia zawodowego w 
danym województwie. Serwis ten głównie ma być źródłem informacji dla rodziców i  
młodzieży. Na podstawie materiałów zebranych z Izb Rzemieślniczych przygotowano i  
przesłano do resortu edukacji, informację o liczbie uczniów i zawodach, w których  w roku 
szkolnym 2015/2016 rzemieślnicy zamierzają szkolić młodocianych pracowników. 
Zestawienia przygotowano według wskazanego wzoru i stosownie do uzgodnień wskazane są 
województwa oraz cechy. Przygotowane zestawienia w formie tabel dostępne są na stronie 
MEN.  
Dostępność platformy początkowo planowana była tylko dla szkół publicznych, jednakże pod 
wpływem argumentów i interwencji Prezesa ZRP logowanie zostało otwarte także dla szkół 
niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. 
ZAŁĄCZNIK X.3 – TABELA NR 4 
 
VI. 4  KSZTAŁCENIE USTAWICZNE 
 

Z zestawień nadesłanych przez izby rzemieślnicze wynika, iż w stosunku do roku 
2013 w roku 2014 zmniejszyła się liczba kursów z 980 do 640. Podobnie zmalała liczba 
szkoleń z 714 (rok 2013) do 432 (rok 2014). Konsekwencją tego jest również zmniejszona 
liczba uczestników kursów i szkoleń – w oby przypadkach liczba ich zmalała o około 4 
tysięcy.  

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 – 
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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. 
Warto dodać, że izby rzemieślnicze dzięki czterem konferencjom organizowanym w ramach 
projektu „Platforma flexicurity dla MSP…” zapoznały się także z możliwością finasowania 
szkoleń pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zdążyły w 
niektórych województwach skorzystać z tej możliwości szkoląc zainteresowanych m.in. w 
zawodzie florysta. Istotna jest możliwość finansowania z KFS również egzaminów 
zawodowych, w tym czeladniczych i mistrzowskich.  
 
VI. 5 EGZAMINY – DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE POTWIERDZANIA 
KWALIFIKACJI W RZEMIO ŚLE 
 

Rzemiosło z mocy prawa - ustawy o rzemiośle zajmuje się formalnym potwierdzaniem 
kompetencji i wiedzy zawodowej nabywanej w różnych kontekstach nauki tj. nauki 
formalnej, poza formalnej i nieformalnej. W procesie tym realizowane są zadania w trzech 
obszarach dotyczących: 
• oceny osiągniętych efektów uczenia się tj. sprawdzenie przez izbę rzemieślniczą, na 

podstawie przedstawionych dokumentów, czy dana osoba spełnia warunki dopuszczenia 
do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego, 

• porównanie ocenionych efektów z wymaganiami tj. przeprowadzenie przez komisję 
egzaminacyjną egzaminu składającego się z etapu praktycznego i teoretycznego,  

• wydanie stosownego dokumentu  tj. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonego  
egzaminu wystawienie przez izbę rzemieślniczą dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa 
czeladniczego.  
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 (ze zmian.).   
Szczegółowe warunki powoływania komisji egzaminacyjnych, warunki dopuszczenia 
kandydatów do egzaminów,  sposób przeprowadzania  egzaminów, warunki i tryb wydawania 
świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz Suplementów Europass  -  ustalone 
są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 września  2012 r. w sprawie 
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego  
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  (Dz.U. z dnia 10 
października 2012 r. poz.1117) 

Ustawa o rzemiośle określa, iż zakres wymagań  na egzaminach ustalany jest przez 
Związek Rzemiosła Polskiego w formie standardów wymagań, które są zamkniętymi 
zbiorami wiedzy, umiejętności i kompetencji adekwatnymi dla czeladnika i mistrza. Są też 
źródłem informacji dla pracodawcy czego należy oczekiwać od osoby posiadającej  
kwalifikacje w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego 
W tych aktach prawnych zostały ujęte także mechanizmy zapewnienia jakości kwalifikacji 
walidacji, które dodatkowo zostały rozbudowane przez izby rzemieślnicze i Związek 
Rzemiosła.  

Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich 
powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, 
jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia umiejętności, 
wiedzy i kompetencji osiągniętych w procesie pracy, często zupełnie nie związanych z 
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wykształceniem, co ma szczególne znaczenie wobec zmieniającego się rynku pracy. Coraz 
częściej na egzamin czeladniczy, czy mistrzowski  zgłaszają się osoby posiadające wyższe 
wykształcenie  motywacje są bardzo różne, głownie determinowane sytuacją na rynku pracy 
m.in. zamiarem podjęcia, bądź już wykonywania pracy zagranica.   
W roku 2014 do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 tysięcy osób, z których 
26.566 uzyskało świadectwa czeladnicze, do egzaminów mistrzowskich przystąpiło prawie 
3,5 tys. osób, z czego 3.355 uzyskało dyplomy mistrzowskie. W odniesieniu do roku 
poprzedniego zmniejszyła się liczba osób występujących o kwalifikacje czeladnicze o 3.583, 
natomiast zwiększyła się liczba osób przystępujących do egzaminu mistrzowskiego o 96.  
Tendencja malejąca 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”, „mechanik pojazdów samochodowych”, „cukiernik” i „piekarz” oraz 
„murarz - tynkarz” - 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 X.3 – TABELA NR 5 
ZAŁĄCZNIK X.3 – TABELA NR 6 
ZAŁĄCZNIK X.3 – TABELA NR 7 
 
VI. 6 KOMISJE EGZAMINACYJNE IZB RZEMIE ŚLNICZYCH 
 
Izby rzemieślnicze utworzyły komisje egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie dla 111 
zawodów, w których jednocześnie może być prowadzone przygotowanie zawodowe 
młodocianych pracowników oraz osób dorosłych.  
Wśród  116 zawodów,  49  zawodów ma status zawodów szkolnych  i 67  to zawody 
pozaszkolne (nie występujące w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). W 
przypadku zawodów pozaszkolnych oznacza, że tylko w systemie egzaminów w rzemiośle 
można formalnie potwierdzić kwalifikacje zawodowe, które  mogą zabezpieczyć kadry do 
szkolenia w zawodach  unikatowych czy artystycznych np: gorseciarka, wulkanizator, 
sztukator, witrażownik, pozłotnik, rymarz, zdun, brązownik, brukarz, parkieciarz. To 
przykłady zawodów unikatowych, bo nie można o nich powiedzieć, że są ginące, bowiem jest 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi 
 

W 2014 roku izby rzemieślnicze powołały 1.319 komisji czeladniczych i 1.274 
komisji mistrzowskich, do których łącznie zaangażowano 8.143 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 ze szkół zawodowych, placówek oświatowych, współpracujących z izbami 
rzemieślniczymi oraz egzaminatorzy wpisani do ewidencji prowadzonej przez CKE. 
Od kilku lat zaznaczał się proces ograniczania działalności egzaminacyjnej do popularnych 
zawodów. Obecnie zaobserwować można, że powracają komisje egzaminacyjne w takich 
zawodach jak: „ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych”, „fajkarz”, „modystka”, 
„bursztyniarz”, „cholewkarz”, „hafciarka”, „koszykarz–plecionkarz”, „monter fortepianów i 
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pianin”, „obuwnik miarowy”, „optyk mechanik”, „pozłotnik”, „renowator zabytków 
architektury”. 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.  
 
VI. 7 LEGALIZACJA ŚWIADECTW CZELADNICZYCH I DYPLOMÓW 
MISTRZOWSKICH  
 

ZRP dokonuje legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich 
przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. W 2014 roku dokonano legalizacji 1.403 
dokumenty, natomiast w roku 2015 (stan na dzień 21.04) zalegalizowano 339 świadectwa 
czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. Łącznie w minionym okresie zalegalizowano 1742 
dokumenty. 
Legalizacji ZRP dokonywał na indywidualne wnioski osób zainteresowanych oraz zbiorcze 
wnioski firm, które przeprowadziły szkolenia dla osób 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. Co w okresie sprawozdawczym stanowi kwote ponad 45 tysięcy zł. 

Z informacji właścicieli dokumentów wydanych przez izby rzemieślnicze, 
uzyskiwanych w trybie legalizacji 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.  
Ponadto, na wniosek właściciela świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego izba 
rzemieślnicza, we współpracy Krajowym Centrum Europass (Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji) wystawia Suplement Europass w języku polskim oraz angielskim. 

 
VI. 8 HONOROWE  ODZNAKI  „ZA SZKOLENIE UCZNIÓW”  
 

Związek Rzemiosła Polskiego i jego organizacje dostrzegają potrzebę promocji i 
wyróżnienia ludzi szkolących uczniów w zawodach rzemieślniczych, tym bardziej, że to oni 
są prawdziwymi gwarantami tradycji naszego środowiska. Niebagatelnym wskaźnikiem 
potencjału rzemiosła jest liczba wyszkolonych w zakładach rzemieślniczych uczniów, których 
znaczna część otworzy w przyszłości własne przedsiębiorstwa i warsztaty. Dlatego też istotne 
jest uhonorowanie mistrzów szkolących, którzy oddali największe zasługi na polu kształcenia 
zawodowego i wyszkolili największą grupę uczniów. Dla najlepszych spośród nich 
przewidziana została platynowa odznaka „za wybitne osiągnięcia  w szkoleniu uczniów” 
nadawana decyzją Zarządu ZRP po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów. 
Odznaka „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” jest zaszczytnym wyróżnieniem 
potwierdzającym markę i jakość usług oferowanych w zakładzie pracy uhonorowanego 
mistrza. Może być skutecznym elementem kreowania dobrego wizerunku marketingowego 
mistrza i zakładu pracy. 
Honorową odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” mogą być wyróżnione osoby, które 
aktywnie uczestniczą w procesie szkolenia uczniów w rzemiośle i w działalności 
wychowawczo-oświatowej w środowisku rzemieślniczym oraz te które w swej pracy 
zawodowej i społecznej przyczyniły się do rozwoju oświaty zawodowej  w rzemiośle, w 
szczególności. 
Srebrną odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle przyznaje Zarząd Izby Rzemieślniczej z 
własnej inicjatywy lub na wniosek Cechu,  Złotą odznakę „Za szkolenie uczniów w 
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rzemiośle” przyznaje Prezydium Zarządu  Związku Rzemiosła Polskiego, a Platynową Zarząd 
Związku Rzemiosła Polskiego. 

W okresie sprawozdawczym ZRP przekazał do izb rzemieślniczych 115 odznak 
srebrnych i przyznano 28 Złotych odznak i 11 Platynowych.  
Niepokojący jest fakt coraz częściej pojawiających się błędnych wniosków o odznaczenia – 
niespełniających kryteriów formalnych określonych w Regulaminie przyznawania odznak.  
 
VI. 9 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). 

We  wrześniu 2014 r. Uchwała nr 6 /2009 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 
27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Funduszu Oświatowego została zmieniona n/w 
Uchwałami Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego:  
• nr 18 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie przekazania środków pieniężnych 

Funduszu Oświatowego na działalność Związku Rzemiosła Polskiego, 
• nr 19 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2009 w sprawie 

utworzenia Funduszu Oświatowego, tzn. w §1 na końcu zdania dodaje się wyrazy w 
brzmieniu „lub na zasilenie środków Funduszu Organizacyjno-Samorządowego” oraz w 
§2 dodaje się „pkt.9. finansowanie statutowej działalności Związku Rzemiosła 
Polskiego”. 

Związek Rzemiosła Polskiego, 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.  

W 2014 r. materiał informacyjny dot. FO przygotowano na: posiedzenie Komisji 
Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru oraz Zarządu ZRP (listopad 2014 r.), na spotkanie 
dyrektorów izb rzemieślniczych (X.2014), a także na posiedzenie Zarządu ZRP (III.2015 r.). 
W marcu 2015 r. przekazano do izb informację na temat wpłat i wydatków z FO oraz stanu 
zobowiązań izb rzemieślniczych na koniec 2014 r., po wcześniejszej akceptacji Komisji 
Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru ZRP i Zarządu ZRP (III.2014 r.).  
W okresie sprawozdawczym, ze środków Funduszu sfinansowano m.in.: przygotowanie 
(kontynuacja) standardów wymagań egzaminacyjnych, szkolenia oświatowe, koszty 
organizacji konkursu BHP oraz nagrody dla uczestników konkursów branżowych.  
 
VI. 10 ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI W PROCESIE POTWIERDZANIA 
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - NADZÓR NAD DZIAŁALNO ŚCIĄ IZB 
RZEMIE ŚLNICZYCH 
 
Generalnie zapewnianie jakości procesu egzaminacyjnego prowadzonego przez izby 
rzemieślnicze  odnosi się do dwóch poziomów: Związku Rzemiosła oraz izb rzemieślniczych. 
Przyjęte w tym względzie rozwiązania prawne i organizacyjne zapewniają uczestnictwo w 
nim szerokiego grona interesariuszy. 

Zgodnie z zapisami art.3 ustawy o rzemiośle nadzór nad działalnością komisji 
egzaminacyjnych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego w formie: co najmniej raz w roku 
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kontrole działalności komisji egzaminacyjnych, z których wnioski i dyspozycje są kierowane 
do wszystkich izb rzemieślniczych, przygotowuje analizy wyników egzaminów i formułuje na 
ich tle wnioski. ZRP rozpatruje nieuwzględnione przez izbę rzemieślniczą skargi kandydatów, 
dotyczące prawidłowości przeprowadzania egzaminu. 

W ramach nadzoru ZRP może wydawać komisjom zalecenia wynikające z 
przeprowadzonych czynności nadzoru. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w 
działalności komisji egzaminacyjnych Związek Rzemiosła może wezwać komisję do 
usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a w przypadku nieusunięcia uchybień – 
odwołać osoby wchodzące w skład komisji lub cały skład komisji albo unieważnić egzamin w 
całości lub w części. 

Przedstawiciele ZRP mają prawo wstępu w charakterze obserwatora na egzamin oraz  
do wglądu do prowadzonej przez komisję egzaminacyjną dokumentacji.  
Podstawowe elementy zapewniania jakości w obszarze działalności izb  rzemieślniczych, 
określone  w rozporządzeniu   MEN to: 
• powołanie komisji egzaminacyjnych - tylko osoby spełniające warunki  
• dopuszczanie kandydatów do egzaminów -  sprawdzenie na podstawie dokumentów 

złożonych wraz wnioskiem o egzamin ocenionych efektów uczenia się  
• zatwierdzanie zadań i pytań egzaminacyjnych  - narzędzie do porównania ocenionych 

efektów z wymaganiami   
• zatwierdzanie kryteriów oceniania -  narzędzie do porównania ocenionych efektów z 

wymaganiami   
• organizacja odpowiednich warunków egzaminu; etap praktyczny i etap teoretyczny  
• prowadzenie ksiąg wieczystych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
• prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z powołaniem 

komisji egzaminacyjnych oraz procesem przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z 
przepisami o zasobach archiwalnych oraz ochrony danych osobowych  - wiarygodność 
systemu i możliwość odtworzenia dokumentu (duplikaty) 

• wydawanie świadectw i dyplomów (rejestry druków ścisłego zarachowania) -  
odpowiedzialność za poprawność dokumentów oraz możliwość potwierdzenia ich 
wiarygodności 

• rozpatrywanie skarg – prawo kandydatów  
• organizowanie i udział w szkolenia członków komisji oraz pracowników izby 

odpowiedzialnych na zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów - 
doskonalenie pracy izby i komisji egzaminacyjnych 

 
ZRP, na mocy ustawy o rzemiośle, sprawuje nadzór nad działalnością komisji izb 

rzemieślniczych przeprowadzających egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające. W 
ramach tych działań: 
• w październiku 2014 w Lesznie odbyło się szkolenie przewodniczących komisji 

egzaminacyjnych w zawodzie „kominiarz”. Podczas szkolenia szczególny nacisk 
położono na sprawy związane z dokumentacją egzaminacyjną, zadaniami izby 
rzemieślniczej oraz zadaniami członków komisji egzaminacyjnej. Ważną omawianą 
kwestią był przebieg egzaminu i procedury, które muszą być przestrzegane przez 
członków komisji. Szkolenie było również okazją do omówienia opracowanych pytań 
egzaminacyjnych w zawodzie „kominiarz”;  

• kontynuowane są prace nad przygotowaniem pytań i zadań egzaminacyjnych. W pracę 
zostały zaangażowane wszystkie zrzeszone izby rzemieślnicze – koordynuje ZRP. 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 
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egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Dodatkowo pytania 
podzielono na trzy sektory według stopni trudności; 

• we wrześniu 2014 r. przygotowano spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla dyrektorów 
Rzemieślniczych Szkół Zawodowych, których organami prowadzącymi są izby 
rzemieślnicze lub cechy. Spotkanie odbyło się w Lublinie i poświęcone zostało 
problematyce finansowania szkół niepublicznych, a zwłaszcza zagadnieniom związanym 
z naliczeniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół 
publicznych; 

• w styczniu 2015 r. - działając w trybie nadzoru (art. 3, ust 3c ustawy o rzemiośle) 
zwrócono się do 5 izb rzemieślniczych o udostępnienie informacji na temat działalności 
komisji egzaminacyjnej dla zawodu „fotograf”; 

• reagowano na błędy ujawniane w procesie legalizacji dokumentów egzaminacyjnych – 
błędnie wystawione dokumenty odsyłano do izb rzemieślniczych z wnioskami o 
dokonanie właściwych korekt; 

• na przełomie marca i kwietnia 2015 roku ZRP przeprowadził warsztaty szkoleniowe 
poświęcone problematyce przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i 
sprawdzających. Szkolenie odbyło się w DW Rzemieślnik w Gdańsku – Jelitkowie. 
Wykładowcami byli pracownicy izb rzemieślniczych legitymujący się doświadczeniem w 
procesie organizacji pracy komisji egzaminacyjnych oraz pracownicy Związku Rzemiosła 
Polskiego. Celem szkolenia było: wzbogacenie wiedz wiedzy pracowników izb 
rzemieślniczych, w ramach obowiązków służbowych, wykonujących zadania związane z 
procesem organizacji i przeprowadzania zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych, 
wymiana doświadczeń pomiędzy izbami rzemieślniczymi, wypracowanie - na bazie 
dobrych wzorców, szczegółowych zasad i metod postępowania w przypadku zadań 
związanych z działalnością egzaminacyjną biura izby rzemieślniczej. W szkoleniu wzięli 
udział pracownicy izb rzemieślniczych (w tym 3 osoby z izb niezrzeszonych) zajmujący 
się zagadnieniem egzaminów oraz dwóch członków Komisji Organizacji Oświaty 
Zawodowej. 
Z uwagi na ogromne znaczenie tego zadania dla organizacji rzemiosła zakres działań w 
tym obszarze wymaga ciągłej intensyfikacji oraz zaangażowania zarówno ZRP, jak też izb 
rzemieślniczych. 
 

VI. 11 KSZTAŁCENIE W RZEMIO ŚLE – SUKCESY KAMPANII SPOLECZNEJ  
 

ZRP pod okiem Komisji Organizacji i Nadzoru Oświaty prowadził intensywne działania 
w zakresie promocji zmian w obszarze kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych 
w rzemiośle, m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie takich wydarzeń, jak:  
 

I. Konferencje upowszechniające w ramach projektu „„Platforma flexicurity dla MiŚP - 
Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie flexicurity w obszarze MiŚP”: cykl 
czterech  regionalnych konferencji, pod wspólnym tytułem „Platforma flexicurity 
nowoczesnym narzędziem dla edukacji i rynku pracy”.  
1) w Bochni (woj. małopolskie) dla uczestników z terenu działania Izb w 

Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu, przy udziale pracowników służb 
oświatowych z innych Izb  Rzemieślniczych (24-26.06.2014) 

2) w Bolszewie (woj. pomorskie) - dla uczestników z terenu Izb Rzemieślniczych 
w Gdańsku, Słupsku i Bydgoszczy (4-6.09.2014),  

3) w Lesznie - dla Izb z Poznania, Kalisza, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp. (9-
11.09.2014) oraz  
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4) w Lublinie – dla uczestników z terenu działania Izb w Lublinie, Radomiu, 
Rzeszowie, Kielcach (25-27.09.2014).  

Celem konferencji było upowszechnianie i realizacja idei flexicurity, poprzez 
wdrażanie różnych instrumentów wypracowywanych z myślą o ułatwianiu 
zatrudnienia, rozwoju indywidualnych zdolności, elastycznej organizacji pracy, 
sprzyjających szybkiemu i skutecznemu zaspokojeniu potrzeb pracownika i 
pracodawcy.  
W ramach  trzech modułów tematycznych zaprezentowano kwestie  związane z  
wpływem globalizacji i digitalizacji na rynek pracy;  wykorzystaniem Platformy 
jako elementu doskonalenia instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Przedstawiono  nowe możliwości uzyskiwania i uzupełniania kwalifikacji 
zawodowych. Uczestnicy sesji zapoznali się ze zmianami w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dyskutowali o nowych rozwiązaniach w 
prawie pracy, oraz o propozycjach środowiska w zakresie usprawnienia działań na 
rynku pracy. Ważnym obszarem omawianym podczas debat tematycznych była 
kwestia nowego spojrzenia na kształcenie przemienne w Europie. Sporo miejsca 
poświęcono tematowi wykorzystania nowych narzędzi w działaniach związanych 
z POWER oraz regionalnych programów na rzecz kształcenia Erasmus i tworzenie 
partnerstw. Wypracowane w ramach projektu narzędzia mogłyby być 
przedmiotem wsparcia finansowego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 
2014-2020 z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Łącznie w tych 
wydarzeniach uczestniczyło około 500 rzemieślników i pracowników organizacji 
rzemiosła, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku 
pracy oraz innych organizacji związanych z edukacją i zatrudnieniem.   

 
II.  „Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki” zorganizowane w ramach działań 

statutowych wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Narodowym Forum 
Doradztwa Kariery (26-27 listopada 2014 r.). Gościem honorowym była Pani 
Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, na której ręce złożono 
„Postulaty rzemiosła dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce”. 
Podczas Forum poruszono zagadnienia dotyczące, m.in. współpracy pracodawców 
ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, roli kwalifikacji na rynku pracy oraz 
promocji edukacji zawodowej. Kluczowym tematem było kształcenie dualne 
(zwane też przemiennym - prowadzone równolegle w szkole i w miejscu pracy). 
W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników – co istotne – głównie spoza 
rzemiosła. W ten sposób podkreślono istotną rolę rzemiosła w kształceniu 
zawodowych, jako głównego realizatora kształcenia dualnego w Polsce i 
jednocześnie odpowiedzialnego partnera dla wszystkich resortów, angażowanych 
do budowy systemu edukacji zawodowej.  
 

III.  Na wniosek ZRP do prac Tójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych włączono 
problematykę z obszaru szkolnictwa zawodowego. w dniu 10 grudnia 2014 r. 
odbyło się posiedzenia Plenarne Komisji z wiodącym tematem „Kształcenie 
zawodowe zintegrowane z potrzebami  rynku pracy”. W obszarze tym ZRP  
przedstawił informację i postulaty ZRP oraz wspólne stanowisko strony 
pracodawców w zakresie upowszechniania kształcenia dualnego. Na zakończenie 
dyskusji przyjęto wspólną deklarację strony rządowej (podpisana przez Ministra 
W. Kosiniaka-Kamysza jako przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych) i strony pracodawców. Z ramienia rządu udział w 
spotkaniu wzięło 7 ministrów: J. Kluzik-Rostkowska (MEN), sekretarz stanu T. 
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Sławecki (MEN), W. Kosiniak-Kamysz (MPiPS), sekretarz stanu J. Męcina 
(MPiPS), podsekretarz stanu D. Lipińska-Nałęcz (MNiSW), podsekretarz stanu I. 
Antoniszyn-Klik (Ministerstwo Gospodarki), sekretarz stanu I. Leszczyna 
(Ministerstwo Finansów).  

 
IV.  Konferencja „Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”  została 

zorganizowana w dniu 6 maja 2015 wspólnie z Ministerstwem Gospodarki (pod 
patronatem wicepremiera J. Piechocińskiego). Udział wzięło ponad 120 osób, a 
wśród prelegentów byli: dr hab. J. Męcina sekretarz stanu MPiPS, dr A. Chłoń-
Domińczak – koordynator projektu wdrażania polskiej ramy kwalifikacji w IBE 
oraz pani T. Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 
czasie spotkania wręczono wytypowanym przez Izby rzemieślnikom medale 
Ministra Gospodarki „Zasłużony dla gospodarki polskiej”. Niemniej ważnym 
akcentem spotkania było podpisanie wspólnej deklaracji Prezesa ZRP i Ministra 
Gospodarki o współpracy na rzecz promocji kształcenia zawodowego.  

 
Reagując na próby podminowania pozycji naszych organizacji i systemu kształcenia, 

korzystając z pozytywnych trendów obserwowanych na Świecie, organizacja rzemiosła 
podejmowała lub aktywnie włączała się w szereg działań, które zrealizowano w okresie 
ostatnich kilku miesięcy. Zrealizowane w tym roku przedsięwzięcia i kampanie medialne 
przyczyniły się do gruntowania w świadomości społeczeństwa korzyści związanych z 
kształceniem w rzemiośle i uznania wkładu środowiska w budowanie systemu edukacji 
sprzyjającego wejściu na rynek pracy. Rzemiosło odzyskuje należną mu rangę.  
 

Związek Rzemiosła Polskiego w styczniu 2015. został zaproszony do udziału w  
uroczystym podpisaniu przez 4 ministrów porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 
kształcenia zawodowego z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego i podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik. 
W spotkaniu wzięli udział minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, 
wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina, wiceminister skarbu państwa Rafał 
Baniak oraz kuratorzy oświaty i przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych oraz 
przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego Pan Zbigniew Marchwiak i Pan Zbigniew 
Lenart. 
 

Od konferencji „Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki” 
realizowanej przez ZRP wspólnie z NOT w Ministerstwie Gospodarki upłynął równo rok i – 
jak pokazuje Konferencja „Zawodowcy na start” w Gdańsku (08.12.2014) dotycząca 
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych – możemy już odnotować pierwsze sukcesy 
we współpracy z tym resortem (upatrujemy kolejnych szans we włączeniu się do projektu 
jako organizacje działające w otoczeniu SSE). W obecności reprezentantów 
Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej oraz CEDEFOP podpisano pierwsze 
porozumienie lokalnego partnerstwa z SSE (partnerem była Pomorska Izba Rzemieślniczej 
MSP). Liczymy, iż idea tych porozumień będzie upowszechniania również z udziałem 
pozostałych Izb.  

Problematyka szkolenia w rzemiośle była przedmiotem zainteresowania także 
gremiów sejmowych. Na bieżąco kontaktowano się z posłami, zwłaszcza z Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży. Uczestniczono w posiedzeniu Podkomisji ds. ekonomiki edukacji i nauki 
Sejmu RP, gdzie przedstawiono opinie i wątpliwości ZRP m.in. w sprawie finansowania szkół 
niepublicznych na prawach publicznych, kwalifikowania uczniów pod kątem rozliczania 
dotacji, wymogu podpisywania list obecności na zajęciach – głównie w zakresie 
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kwalifikacyjnych kursów kwalifikacyjnych. Ze względu na fakt prowadzenia szkół przez 
organizacje rzemiosła, warto odnotować, iż na tym grudniowym posiedzeniu Komisji 
kierownictwo MEN przedstawiło również założenia zmian w systemie finansowania szkół 
zakładając m.in.: zmiany w regulacji wynagrodzeń dyrektorów – właścicieli szkół – poprzez 
określenie maksymalnej kwoty z dotacji przeznaczanej na wynagrodzenia tej osoby; 
wprowadzenie sankcji (kara grzywny) wobec osób niedopełniających obowiązku organu do 
zgłoszenia zmian w ciągu 14 dni (art. 82 ust.5 ustawy), ale i dookreślić definicję wydatków 
bieżących. Ponadto w dniu 13.01.2015 uczestniczono w posiedzeniu Komisji Edukacji 
omawiając sprawozdanie Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania.  

Ponadto należy wskazać, iż odbyło się spotkanie z Polskim Stowarzyszeniem 
Zarządzania Kadr w celu omówienia kwestii szkolenia pracowników supermarketów 
Carrefour w zawodach piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz oraz tworzenia klas 
patronackich. Uzgodniono możliwość wspólnej promocji kształcenia w powyższych 
zawodach (m.in. promocję filmu „Wybieram rzemiosło” w sieci Carrefour). Pozostałe kwestie 
współpracy budzą na razie kontrowersje i wymagają kolejnych rozmów.  
 

W marcu 2015 przedstawiciel ZRP uczestniczył w I posiedzeniu Zespołu 
opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego MEN.  
Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 stycznia 2015 r. W 
jego skład wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele reprezentatywnych 
organizacji pracodawców, w tym ZRP, oraz największych oświatowych związków 
zawodowych.  
Idea utworzenia tego Zespołu powstała na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 r. Komisji 
Trójstronnej (temat kształcenia zawodowego z inicjatywy ZRP). Obecny na spotkaniu 
wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki – Przewodniczący Zespołu , zapewnił, że resort jest 
otwarty na nowe propozycje zmian legislacyjnych potrzebnych przy reformie kształcenia 
zawodowego.  
Tematem  pierwszego spotkania Zespołu, były: polski system dualny kształcenia 
zawodowego oraz fundusze unijne przeznaczone na kształcenie zawodowe w nowej 
perspektywie finansowej do roku 2020. Do zadań Zespołu należy opiniowanie lub 
proponowanie: 

• działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia 
zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

• działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia 
zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami; 

• rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i 
szkołami zawodowymi. 

W ramach spotkania przedstawiciel ZRP odnosił się m.in. do kwestii: definicji dualnego 
kształcenia zawodowego, wprowadzenia zawodów pomocniczych do systemu kształcenia 
zawodowego. 
 
VI. 12 PROBLEMATYKA O ŚWIATY ZAWODOWEJ, ZATRUDNIENIE I SPRAWY 
SPOŁECZNE W KONTEK ŚCIE EUROPEJSKIM  
 

Wkład polskiego rzemiosła w edukację został dostrzeżony także przez Komisję 
Europejską i na przyszły rok planowana jest już wspólna konferencja z udziałem ZRP w roli 
gospodarza. Jest to jeden z przejawów zaangażowania Związku,, jako członka UEAPME 
(Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości), która przystąpiła do 
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Europejskiego Sojuszu na rzecz Przygotowania Zawodowego (akces nastąpił 6 lipca 2013 
roku w Lipsku w obecności przedstawiciela ZRP). 

Istotnym przejawem realizacji celów Europejskigo Sojuszu na rzecz Przygotowania 
Zawodowego (European Alliance for Apprenticeships – EAfA) i jednocześnie zadań 
statutowych ZRP było zainicjowanie prac nad wzmocnieniem przygotowania zawodowego na 
forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Pierwszym krokiem na tej drodze 
było przedstawienie w dniu grudniu .2014 r. postulatów ZRP na posiedzeniu Zespołu TK ds. 
polityki gospodarczej i rynku pracy oraz przyjęcie wspólnego stanowiska strony 
pracodawców na temat konieczności wzmocnienia przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników jako narzędzia poprawiającego sytuację młodych na rynku pracy. 
Konsekwentnie realizowana polityka Związku doprowadziła do przyjęcia na posiedzeniu 
plenarnym TK wspólnego stanowiska strony rządowej (cztery wiodące resorty) i strony 
pracodawców (cztery największe organizacje) w zakresie wzmacniania kształcenia 
zawodowego. 

Przedstawiciel ZRP uczestniczył w posiedzeniach gremiów międzynarodowych 
dedykowanych tematyce kształcenia zawodowego, tj. w posiedzeniu Komitetu Doradczego 
KE ds. Kształcenia Zawodowego (ACVT) oraz Komitetu Doradczego ds. swobodnego 
przepływu pracowników (FMoW). W czasie spotkań przedstawiano stanowiska ZRP i 
UEAPME w takich kwestiach, jak: Europejski Sojusz na rzecz przygotowania zawodowego 
(analiza sytuacji w krajach), Europejskie Ramy Kwalifikacji, system potwierdzania 
kwalifikacji w rzemiośle, stanowisko w kwestii deregulacji zawodów fryzjer, kosmetyczka i 
perukarz, itp..  

W lutym 2015 roku na prośbę Czeskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Firm 
(AMSP) przygotowano prezentację na temat wdrażania modelu flexicurity w Polsce, 
zwłaszcza na gruncie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Temat przedstawiono następnie w dniach 27-28.02.2015 w toku w międzynarodowej 
konferencji w Pradze. 

W marcu 2015 roku przekazano do IPOSZ w Budapeszcie przekrojową informację na 
temat systemu kształcenia i egzaminowania w rzemiośle – na potrzeby konferencji 
międzynarodowej tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Podczas konferencji w dniach 4-6.03.2015 
przedstawiciel Zespołu NO prezentował system kształcenia w rzemiośle i na bieżąco odnosił 
się do kwestii edukacji i zatrudnienia. 

W kwietniu 2015 r. przekazano do UEAPME opinię ZRP w sprawie raportu na temat 
funkcjonowania systemu przygotowania zawodowego w Polsce, wskazano na nieścisłości i 
kluczowe znaczenie rzemiosła dla efektywności tej formy kształcenia zawodowego. 

W okresie marzec-kwiecień 2015 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego komentarz ZRP na temat deregulacji zawodów fryzjer, kosmetyczka i 
perukarz (w Polsce są to zawody zderegulowane, ale w innych krajach UE nie, tak więc 
należy podtrzymać stanowisko wymogu kwalifikacji w tych zawodach). Komentarz – na 
potrzeby Komisji Europejskiej - uzupełniło Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Stanowisko ZRP zaprezentowano również na posiedzeniu Komitetu 
Doradczego ds. swobodnego przepływu pracowników (29.04.2015) oraz na spotkaniu 
przedstawicieli rządów z Komisją Europejską w dniu 30.04.2015.  

W dniach 28-29.04.2015 przedstawiciel ZRP wziął udział w posiedzeniu Komitetu 
Doradczego KE ds. swobodnego przepływu pracowników poświęconym m.in. kolejnym 
próbom deregulacji zawodów w Europie (fryzjer, perukarz, kosmetyczka) oraz 
funkcjonowaniu systemu informacji wewnątrz-rynkowej (IMI). W dniu 30 kwietnia 2015 
przedstawiciel ZRP – na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli rządów państw członkowskich na temat deregulacji 
zawodów z branży usług osobistych wspierając postulaty krajów zachodnioeuropejskich, 



 

 

64

gdzie wciąż obowiązują określone kwalifikacje do wykonywania działalności w tych 
zawodach. W dniach 21-22 maja wziął udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. 
Kształcenia Zawodowego (ACVT) w Brukseli prezentując m.in. polskie doświadczenia we 
wdrażaniu Europejskiego Sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego (z 2013 roku). 
 
 
VII. PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH  
 

Zachowano finansowanie systemu kształcenia w rzemiośle ze środków Funduszu 
Pracy na podobnym poziomie (szansą i jednoczesnym wyzwaniem staje się włączenie z ofertą 
kształcenia do specjalnych stref ekonomicznych). Znowelizowano rozporządzenie Komisji 
Europejskiej w sprawie udzielania pomocy de minimis, a w konsekwencji także stosownego 
rozporządzenia na gruncie krajowym, w tym projekty rozporządzeń w sprawie refundacji 
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz w sprawie przygotowania 
zawodowego dorosłych. Nie ma 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. 

 
Po trwających od roku konsultacjach społecznych Ministerstwo Pracy wprowadziło 

istotną, szeroko obszarową nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wraz ze stosownymi rozporządzeniami. Przedstawiciele ZRP na bieżąco – podczas 
spotkań oświatowych i w ramach projektu „Platforma flexicurity dla MSP”, a także na łamach 
różnych czasopism (np. „Dialog”) informowali o korzyściach wynikających z nowelizacji i 
wskazywali na rozwiązania dostępne dla rzemieślników (np.: Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy). 
W październiku 2014. przygotowano i przesłano do wszystkich izb rzemieślniczych 
informację dotyczącą naboru kandydatów do wojewódzkich i powiatowych rad rynku 
pracy. Zgodnie z nową ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w skład rad 
rynku pracy maja wejść przedstawiciele wszystkich organizacji pracodawców i organizacji 
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- 
Gospodarczych. W Radzie Rynku Pracy zasiadają dwaj przedstawiciele Związku Rzemiosła 
Polskiego. 

Kierunek polityki rządu w zakresie rynku pracy (nowelizacja ustawy o promocji 
zatrudnienia, wdrażanie Gwarancji dla młodych) determinował zakres działań ZRP w 
obszarze problematyki społecznej. Na bieżąco uczestniczono w spotkaniach organizowanych 
przez Ministerstwo Pracy i w ramach Komitetu Monitorującego POWER na temat Gwarancji 
dla młodzieży i kształtu przyszłych projektów dla młodzieży. W tym obszarze często 
przytaczano dobre praktyki wypracowane w ramach projektów izb rzemieślniczych z 
Białymstoku, Częstochowy i Słupska wspieranych merytorycznie także przez ZRP (ich 
projekty zostały nagrodzone przez Krajową Instytucję Wspierającą). 

Na Gwarancje dla młodzieży przewidziano 550 mln Euro. Oferty aktywizacji będą 
realizować PUPy dla osób 18-25 lat. Działanie ma na celu udzielenie wsparcia osobom 
bezrobotnym w okresie czterech miesięcy 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 WER). We współpracy z OHP stosuje się wyważoną politykę 
poszukując możliwości współdziałania, zwłaszcza w ramach projektów regionalnych (tam, 
gdzie to możliwe). 
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W innych kwestiach społecznych opiniowano m.in. projekt sprawozdania z 
praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/88/WE odnośnie niektórych aspektów organizacji 
czasu pracy (wskazując m.in. na pozytywny wpływ możliwości wprowadzania 12 
miesięcznego okresu rozliczeniowego). Poza obszarem rynku pracy starano się także 
pozostawać aktywnym w zakresie polityki społecznej, tj.  

• Opiniowano zmiany w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych (m.in. w 2014 
pozytywnie zaopiniowano rozszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych w związku z 
zatrudnieniem których pracodawca może liczyć na zwrot rozmaitych kosztów m.in.; 
adaptacji pomieszczeń lub nabycia urządzeń ułatwiających pracę takim osobom, 
zwiększa się także możliwości szkoleniowe niepełnosprawnych) i zasiłków 
pielęgnacyjnych dla osób sprawujących opiekę (w 2015 pozytywnie odniesiono się do 
zmian w tym zakresie w ustawie o świadczeniach rodzinnych).  

• Przedłożono opinię w zakresie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano szereg pozytywnych 
zapisów  prozatrudnieniowych (m.in. rozszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych w 
związku z zatrudnieniem, których pracodawca może liczyć na zwrot rozmaitych 
kosztów np.: adaptacji pomieszczeń lub nabycia urządzeń ułatwiających pracę takim 
osobom), zwiększa się także możliwości szkoleniowe niepełnosprawnych. Jednakże w 
końcowej części opinii ZRP zwraca uwagę na zmniejszenie intensywności pomocy dla 
przedsiębiorców z 80 do 70% (zgodnie z rozporządzeniem 651/2014) i na konieczność 
przywrócenia poprzedniego poziomu wsparcia. 

• Zajmowano się projektami aktów prawnych otrzymywane spoza kluczowych dla 
oświaty i zatrudnienia resortów, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. w 
kwestii tworzenia nowych uczelni, zmian w systemie studiów doktoranckich, itp.), 
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego (negatywnie zaopiniowano 
projekt rozporządzenia dotyczący badań sanitarno-epidemiologicznych, w tym badań 
lekarskich, laboratoryjnych, dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych, za 
które miałby płacić pracodawca) 

• Związek Rzemiosła włączył się w kampanię promocji i propagowania „Karty Dużej 
Rodziny”, wypowiedziano się negatywnie w kwestii dalszego podnoszenia płacy 
minimalnej. 

• Przedstawiciele ZRP uczestniczyli  w kilkunastu spotkaniach dot. funkcjonowania i 
efektywności narzędzi rynku pracy, w tym w debatach z udziałem właściwych 
ministrów, w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP oraz 
Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach oraz w konferencjach 
przygotowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog”, Fundację im. Eberhardta, Fundację Konrada Adenauera. 
Spotkania te poświęcone były analizie sytuacji gospodarczej, rozwojowi zasobów i 
miejsc pracy, osobom młodym i w wieku 50+, kwestiom kształcenia dualnego i wielu 
innym. Ponadto w ramach spotkań uzgodnieniowych związanych z nową perspektywą 
finansową w kontekście projektów dotyczących oświaty zawodowej współpracowano 
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (suplement Europass, program Erasmus Plus), 
Instytutem Badań Strukturalnych (Zintegrowany System Kwalifikacji), Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego (KM POWER), Ministerstwem Gospodarki (Zespół ds. 
Strategii Europa 2020).  

 
VII. 1 DZIAŁANIA ZRP W ZAKRESIE OCHRONY PRACY 
 

Ważne działania ZRP dotyczą także kwestii związanych z promowaniem ochrony 
pracy. Prowadzona jest kompleksowa polityka, zarówno wobec organizacji rzemiosła, jak i 
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wobec otoczenia zewnętrznego. Jednym z przejawów tej polityki jest kreowanie sieci 
partnerstw z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój warunków pracy w Polsce. 
Do najważniejszych partnerów ZRP w tym obszarze zaliczyć należy: Państwowa Inspekcja 
Pracy (w 2013 r. podpisano czwarte porozumienie o współpracy), Centralny Instytut 
Ochrony Pracy PIB (w X.2013 r. ZRP otrzymał Srebrną Kartę Forum liderów bezpiecznej 
pracy) oraz Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.  

Na wniosek Głównego Inspektora Pracy ZRP przekazał propozycje zagadnień, które 
interesie  środowiska rzemieślniczego powinny być ujęte w Programie działania PIP w roku 
2015. Wśród tematów wskazano między innymi: uwzględnienie działań na rzecz utrzymania 
odpowiednich warunków pracy pracowników młodocianych oraz zapewnienia im opieki, 
kontynuacja działań mających na celu promocję problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 
w środkach masowego przekazu. Dotyczy to kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” 
przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” z 
udziałem pracodawców rzemieślników, kontynuowanie prowadzonych przez CIOP-PIB 
działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych na poprawę przestrzegania zasad BHP 
w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także dalsze zwiększenie rozwoju usług 
szkoleniowych i doradczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na bieżąco realizowano spotkania kierownictw komórek merytorycznych ZRP i GIP, 
w czasie których opracowywano 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: „Zdob ądź Dyplom PIP”  oraz „Poznaj swoje prawa w pracy”, a także 
konkursu „Pracodawca-Organizator pracy bezpiecznej”.  

W edycji z 2014 r. konkursu „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej” 
Laureatami Konkursu – zrzeszonymi w naszych organizacjach byli: w kategorii do 50 
zatrudnionych został zakład mechaniki pojazdowej ze Starogardu Gdańskiego, a w kategorii 
do 250 zatrudnionych firma Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy S.J., a 
nagrody wręczano na Zamku Królewskim 

W dniach 7-8 maja 2015 przedstawiciel ZRP (posiadającego Srebrną Kartę Forum 
Liderów CIOP) wziął udział w spotkaniu Forum Liderów w Radomiu.  

W dniu 19 maja 2015 r. we współpracy z GIP przeprowadzono XV ogólnopolską 
edycję Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów 
zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych. Etap ogólnopolski poprzedziły regionalne 
eliminacje realizowane przez 23 izby rzemieślnicze we współpracy z okręgowymi 
inspektorami pracy i kuratoriami. Należy stwierdzić rosnącą popularność konkursu, który 
obejmuje już około 1000 uczniów rocznie (dane z kart zgłoszeniowych wypełnianych przez 
izby na etap ogólnokrajowy). 

Poza informacjami ze sprawozdań GIP w tym temacie do wykorzystania dla izb 
rzemieślniczych przekazywane są także kopie stanowisk podjętych przez Radę Ochrony 
Pracy. W dniu 25.11.2014 przekazano propozycje tematów do planu prac ROP wskazując 
m.in. potrzebę szerszego wykorzystania instrumentów finansowych ZUS na działania 
prewencyjne w zakresie informowania pracowników młodocianych oraz pracodawców 
(zwłaszcza w branżach i zawodach o dużym ryzyku: zawody budowlane, ślusarze i zawody 
pokrewne) o ich obowiązkach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników. Od stycznia 2015 zaobserwowano realizację tego postulatu i współpracę izb z 
oddziałami ZUS na rzecz promowania konkursów, w ramach których pracodawcy mogą 
finansować inwestycje w obszarze BHP i prewencji wypadkowej ze środków ZUS. 
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VII. 2 AKTYWNO ŚĆ W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
W ramach konsultacji społecznych przeanalizowano m.in. nowelizacją ustawy o gospodarce 
odpadami (Ministerstwo Środowiska), a także nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Przy tworzeniu opinii ZRP 
kierowano się m.in. uwagami rzemieślników zgłoszonymi w ramach projektu „3xśrodowisko” 
(ponad 1000 uwag). W opiniach ZRP zwracano się z apelem o uznanie szczególnej roli firm z 
sektora MSP dla rozwoju polskiej gospodarki i ostrożne wprowadzanie mechanizmów 
nadmiernie penalizujących przedsiębiorców i powodujących nieadekwatne obciążenia. Tam, 
gdzie nie jest to wymagane dyrektywami UE, zaapelowano o odstąpienie od finansowych 
sankcji. Podobnie w zakresie dostarczanych we wnioskach informacji – zaznaczono, że ich 
zakres powinien odpowiadać wyłącznie niezbędnym wymogom narzucanym przez KE. 
Protestowano wobec koncepcji przerzucania odpowiedzialności na przedsiębiorców (przy 
jednoczesnym wprowadzaniu nowych restrykcji). Poddano pod rozwagę uruchomienie w 
szerszym wymiarze działań prewencyjnych i edukacyjnych zorientowanych na 
przedsiębiorców sektora MSP. 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). Efekty działań realizowanych w projekcie „3xśrodowisko” (zrealizowane 
spotkania konsultacyjne, informacyjne z rzemieślnikami, warsztaty szkoleniowe, zebrane 
opinie i wnioski w zakresie zmian prawnych, konkurs plakatowy, itp.) opisano w części 
dotyczącej projektów unijnych realizowanych przez ZRP. 
 
VII. 3 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTAMI NAUKOWYMI  
 

W poszukiwaniu sojuszników w procesie budowania pozytywnego wizerunku 
rzemiosła, jako miejsca zatrudnienia i kształcenia zawodowego rozwijana jest współpraca z 
instytutami naukowymi. Głównym partnerem jest w tym względzie 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 Krajowym O środkiem 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 oraz z Instytutem Badań 
Strukturalnych . Eksperci ZRP korzystają z publikacji naukowych tych instytucji (m.in. 
Raport „Zatrudnienie w Polsce”) i uczestniczą w konferencjach i wywiadach przez nie 
prowadzonych.  
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VIII. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE 
 
VIII.1  PROMOCJA ZRP W MEDIACH, MONITORING MEDIÓW   
 
Promowano i upowszechniano działania podejmowane przez Związek Rzemiosła Polskiego          
i jego organizacje terenowe, oraz monitorowano ukazujące się w mediach materiały. Do 
redakcji mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych rozsyłano informacje prasowe 
na temat stanowisk i opinii ZRP dotyczących projektów ustaw i aktów prawnych, polityki 
gospodarczej i społecznej oraz problemów dotykających przedsiębiorców z sektora MŚP, a 
także konferencji, konkursów i spotkań organizowanych przez ZRP. 
W okresie od czerwca 2014 do czerwca 2015 ukazało się łącznie ponad 2000 artykułów 
dotyczących Związku Rzemiosła Polskiego, ogólnej tematyki rzemiosła, sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, spraw gospodarczych istotnych dla rzemieślników, oświaty 
zawodowej oraz realizowanych przez ZRP projektów europejskich. 

Inicjowano i koordynowano wypowiedzi ekspertów ZRP dla telewizji, prasy oraz radia. 
Wywiady i komentarze przedstawicieli ZRP ukazały się w znaczących tytułach prasy 
ogólnopolskiej, prasie branżowej oraz czołowych stacjach radia i telewizji m.in. w 
dziennikach ogólnopolskich (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Dziennik 
Gazeta Prawna); portalach internetowych, stacjach radiowych (Program 1,2 i 3 Polskiego 
Radia, Tok FM, ZET). Eksperci ZRP wypowiadali się dla stacji TV w tym m.in.: TVN, TVN 
CNBC Biznes, Polsat News, TVP info, TV Biznes. Wypowiedzi Prezesa ZRP Jerzego 
Bartnika pojawiły się w ponad 300 publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych i 
portalach. Eksperci ZRP wypowiadali się w związku z bieżącymi tematami istotnymi dla 
środowiska rzemiosła a także w ramach promocji organizacji rzemiosła i zawodów 
rzemieślniczych. 

Kontynuowano stałą współprace z redakcją programu „Debata Trójstronna”. Jest to cykliczny 
program w telewizji TVP Info poświęcony bieżącym tematom istotnym dla dialogu 
społecznego w Polsce. W programie na żywo dyskutują przedstawiciele partnerów 
społecznych. Stałym gościem programu jest prezes ZRP Jerzy Bartnik. W omawianym 
okresie podczas debaty omawiano między innymi: problemy związane z umowami 
czasowymi, nowy kształt dialogu społecznego w Polsce, bezrobocie i świadczenia socjalne, 
wsparcie pracowników w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego oraz szkolnictwo 
zawodowe i dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. 

 
VIII.2 PORTAL ZRP.PL, PORTALE SPOŁECZNO ŚCIOWE ORAZ NEWSLETTER 
 
Zajmowano się aktualizacją, prawidłowym funkcjonowaniem oraz rozwojem portalu 
internetowego Związku Rzemiosła Polskiego - www.zrp.pl. Dzięki współpracy z partnerami 
medialnymi promowano stronę ZRP jako źródło rzetelnych informacji gospodarczych. 
Redagowano i zamieszczano informacje związane z rzemiosłem, małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, dialogiem społecznym, Unią Europejską i funduszami strukturalnymi, 
aktualną sytuacją gospodarczą kraju, kształceniem zawodowym i ustawicznym, 
kwalifikacjami zawodowymi oraz wydarzeniami – targowymi, kulturalnymi i regionalnymi 
skierowanymi do przedsiębiorców i rzemieślników. Przygotowywano relacje zdjęciowe z 
bieżących wydarzeń i zamieszczano zdjęcia w galerii. Realizowano kampanie banerowe 
związane z aktualnymi wydarzeniami. Systematycznie uaktualniano informacje w zakładkach 
na stronie oraz dbano o prawidłowe funkcjonowanie poczty elektronicznej wszystkich 
pracowników ZRP.  



 

 

69

Kontynuowano i poszerzano działalność Związku Rzemiosła Polskiego 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 450 subskrybentów i co tydzień ich liczba systematycznie 
się zwiększa. Profil daje możliwość poprawy wymiany aktualnych informacji z izbami             
i cechami oraz rozpowszechniania informacji o ich działaniach w regionach całej Polski. 
Poszerzona została także komunikacja z przedsiębiorcami i osobami planującymi założyć 
działalność gospodarczą. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem jest szczególną 
zaletą profilu, co w znacznym stopniu przyczynia się do jego popularności. 

Wprowadzenie ZRP na portal Facebook umożliwia stałą komunikację z organizacjami 
rzemiosła, partnerami społecznymi, a także ministerstwami. W omawianym okresie Związek 
gościł na profilach ministerstw m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.   

Dwa razy w tygodniu rozsyłano do wszystkich organizacji Rzemiosła, rzemieślników oraz 
przedsiębiorców i subskrybentów newsletter „Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła 
Polskiego”. W bazie ZRP znajduje się blisko 1500 subskrybentów. 

 
VIII.3 KONKURSY, PATRONATY, TARGI, WSPÓŁPRACA 
 
Prowadzono intensywne działania związane z promowaniem konkursów, imprez targowych, 
szkoleń i innych wydarzeń, w których organizatorem lub współorganizatorem był Związek 
Rzemiosła Polskiego w tym m.in.: 
 
Konkurs "Mikroprzedsi ębiorca Roku 2014" 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym ZRP współuczestniczył w organizacji i promowaniu konkursu. 
Wydarzenie opisywano na portalu zrp.pl i profilu ZRP na facebooku. Jubileuszową, X edycję 
Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 wygrała firma San-Tech - producent śrutownic i 
piaskarek. Uczestniczono w posiedzeniu Kapituły Konkursu. Podczas debaty położono nacisk 
na docenienie firm tradycyjnych, dbających o klienta i jakość wykonywania produktów oraz 
usług. Wskazywano na istotne znaczenie rodzinnych przedsiębiorstw, które wyróżniają się 
doświadczeniem i stanowią wizytówkę polskiego rzemiosła. Dzięki tym staraniom laureatem 
konkursu została firma produkująca tradycyjne lody z najwyższej jakości produktów. Udział 
ZRP w tym wydarzeniu został odnotowany przez media. Każde tego rodzaju współdziałanie 
sprawia, że Związek staje się bardziej rozpoznawalny i wzmacnia swój wizerunek, a także w 
skuteczny sposób promuje nowoczesne firmy rzemieślnicze. 

Świętomięs Polski 2014 

Jak co roku włączono się w promocję cyklicznej imprezy Świętomięs Polski, który jest 
organizowany w formule festynu plenerowego, ogólnie dostępnego, gdzie obok występów 
artystycznych organizowane są pokazy kulinarne, połączone z poczęstunkiem i degustacjami. 
Jednym z najważniejszych celów imprezy jest promocja polskiego mięsa i wyrobów 
wędliniarskich oraz zachęcanie do utrzymywania zdrowej, zbilansowanie diety.  

Jako jeden z organizatorów wydarzenia Związek Rzemiosła Polskiego włączył się aktywnie w 
jego promocję. Przygotowano propozycje patronatów, które zostały rozesłane do ministerstw 
i partnerów medialnych. Zorganizowano konferencję prasową, przygotowano w 
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porozumieniu z drugim organizatorem Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP 
materiały merytoryczne i prasowe. 

Przygotowano w porozumienie ze współorganizatorem oraz grafikami kampanię banerową. 
Promowano wydarzenie na stronie ZRP oraz na portalu facebook. 

Jarmark Wielkanocny w Warszawie 

W Niedzielę Palmową na Rynku Nowego Miasta w Warszawie odbyła się kolejna impreza z 
cyklu „Wielkanoc-Mięsne Święta-Polska Tradycja”. Związek Rzemiosła Polskiego objął 
wydarzenie patronatem. Przygotowano informację o wydarzeniu, którą rozesłano w 
newsleterze oraz zamieszczono na stronie Związku. Uczestniczono w wydarzeniu i 
przygotowano fotoreportaż z wydarzenia, który zamieszczono na facebooku.  

V Festiwal Sztuki i Rzemiosła w Świebodzicach 

Tradycyjnie od pięciu lat prezes Jerzy Bartnik, objął patronatem Targi sztuki „Targira” 
organizowane w Świebodzicach. Celem wydarzenia jest promocja rodzimego rzemiosła, a 
poprzez warsztaty skierowane do młodych ludzi zachęcanie i do podejmowania nauki w 
rzemiośle. Festiwal jest jedna z inicjatyw, która przybliża to wszystko, z czym kojarzy się 
rzemiosło, czyli tradycje połączoną z otwartością na innowacje, wysoką jakość wyrobów oraz 
artystyczny zmysł polskich wytwórców. Promocja wydarzenia odbyła się za pośrednictwem 
mediów elektronicznych oraz newslettera. 

Konkurs Plastyczny „Jakie znasz zawody” 

ZRP jako współorganizator ogólnopolskiego konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży 
„Jakie znasz zawody” czynnie włączył się w jego promocję. Głównym celem wydarzenia jest 
kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie założeń dydaktyczno-
wychowawczych programu wychowania przedszkolnego oraz szkolnego.  

Informacje prasowe rozsyłano do mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. 
Promowano konkurs na stronie ZRP oraz facebooku. Zorganizowano konferencje prasową 
poświęcona temu tematowi. 

Przygotowano pokonkursową wystawę prac dzieci i młodzieży, laureatów konkursu „Jakie 
znasz zawody”. Ekspozycję można było oglądać przez tydzień w holu głównym siedziby 
ZRP. 

Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny” 

Związek Rzemiosła Polskiego na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP włączył się w 
promocję przygotowanego przez Kancelarię konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. Prezes Jerzy Bartnik uczestniczył w obradach Kapituły. 
Uroczyste wręczenie nominacji do kapituły odbyło się w Kancelarii Prezydenta w grudniu. 
Punktowane były takie aspekty, jak życzliwość firmy wobec rodziców małych dzieci i 
elastyczne podejście do organizacji czasu pracy, która przynosi korzyści zarówno 
pracownikom, jak i pracodawcom. W Kapituła zwracała uwagę na rozwiązania zarówno 
sprzyjające przyjaznej atmosferze wobec osób mających dzieci, a także te w konkretny 
sposób ułatwiające łączenie pracy z życiem rodzinnym.  

W ramach promocji wydarzenia na stronie ZRP zamieszczono baner konkursu oraz 
zredagowano informację zachęcającą do udziału przedsiębiorców. Zamieszczono również 
linki do szczegółowych informacji o konkursie, regulaminu oraz kwestionariusza 
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zgłoszeniowego. Wydarzenie promowano na facebooku i rozesłano informację prasową do 
mediów. 

Warsaw Build 2014 - Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji ZRP objął targi patronatem. Przygotowano 
przesłanie prezesa Jerzego Bartnika do uczestników targów, które zamieszczono w katalogu 
targowym. 

Jak co roku przygotowano informację prasowa, którą rozesłano do mediów ogólnopolskich, 
regionalnych i branżowych. Przekazano także informację o targach do organizacji rzemiosła. 
Promowano targi za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym strony ZRP, gdzie 
zamieszczono baner linkujący do portalu targów oraz za pośrednictwem facebooka. Logo 
ZRP znalazło się w materiałach i katalogu targowym. Foldery promujące ZRP zostały 
dostarczone i rozpowszechnione na targach. 

Logo dla Polski 

Włączono się w promocję akcji „Logo dla Polski”. Jest to idea spójnej identyfikacji 
wizualnej, wizytówki  polskich produktów, usług i naszej zdolności do zmian, kreatywnych 
poszukiwań i innowacyjnych rozwiązań. 

Związek Rzemiosła Polskiego został partnerem akcji. Do organizatorów przesłano pakiet 
logotypów ZRP. Logo Związku zostało, zgodnie z porozumieniem, zmieszczone na stronie 
akcji. Przygotowano również patronat oraz informację prasową. Na stronie zrp.pl oraz na 
profilu ZRP na facebooku zamieszczono banery linkujące do strony akcji „Logo dla polski”. 

Nagroda Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  

ZRP od wielu lat współpracuje z organizatorami konkursu, Prezes ZRP jest stałym członkiem 
Kapituły konkursu. Wydarzenie jest popularyzowane na stronie internetowej ZRP i w 
organizacjach regionalnych. Dzięki tym działaniom, wśród nominowanych do nagrody, a 
także w gronie liderów są także firmy rzemieślnicze. Promowano konkurs poprzez informacje 
prasowe oraz media elektroniczne. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 

Jak co roku promowano konkurs na stronie ZRP. Systematycznie ukazywały się komunikaty 
o możliwości zgłaszania firm do konkursu – Nagroda Prezydenta RP. Konkurs realizowany 
jest w pięciu kategoriach innowacyjność, obecność na rynku globalnym, odpowiedzialność 
biznesu, zielona gospodarka i trwały sukces. 

Kompetencje przedstawiania kandydatów ze środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości 
posiada Związek Rzemiosła Polskiego. O rekomendacje przedsiębiorstw do poszczególnych 
kategorii nagrody proszone są Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.  

Przygotowano informacje prasową o konkursie, którą rozesłano do mediów, a także 
podejmowano promocję poprzez media i banery elektroniczne. 

Związek Rzemiosła Polskiego jako jedyna organizacja rzemieślnicza ma możliwość 
desygnowania przedsiębiorstw do Nagrody. W tym roku zgłoszono dwie kandydatury: w 
kategorii Innowacyjność – Przedsiębiorstwo Wielton, które jest pionierem pod względem 
wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Grupa od lat 
rozwija własną myśl technologiczną, optymalizuje proces produkcyjny, wprowadza nowości 
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techniczne. Zespół 27 konstruktorów i technologów opracowuje innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne. Natomiast w kategorii: Trwały sukces - Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową 
„Rodło”. Spółdzielnia powstała w roku 1967 i do dziś istnieje na kwidzyńskim rynku. Dzięki 
umiejętności dostosowywania się do zmiennej sytuacji gospodarczej i ciągłemu poszukiwaniu 
nowych rozwiązań w swojej działalności, firma się rozwija i osiąga liczne sukcesy.  

Program „Samorządowa Polska” 

W związku z rozwojem programu wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP rozpoczął 
działalność Program „Samorządowa Polska”. Wsparcie stało się już faktem - 19 marca 2015 
roku rozpoczął działalność pierwszy Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” 
w Ząbkach, w którym ponad 5 tys., przedsiębiorców z terenu miasta będzie mogło ubiegać się 
o pożyczki. Głównym celem Funduszu jest wspieranie mikro i małych firm, odciętych od 
kredytów bankowych. Uruchomienie mechanizmu finansowania najmniejszych firm w 
ramach tego Programu jest wynikiem współpracy z Mazowieckim Regionalnym Funduszem  

Pożyczkowym oraz Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych, a także silnym 
wsparciu marszałka Województwa Mazowieckiego. Trwają zaawansowane prace nad 
uruchomieniem Lokalnych Funduszy Pożyczkowych w 300 kolejnych gminach. 
 
Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska mieści się w Urzędzie Miasta Ząbki, a 
Burmistrz Miasta Robert Perkowski wiąże z nim ogromne nadzieje. – Zależy mi na tym, żeby 
stworzyć system rozwoju dla przedsiębiorców, z naciskiem na tych mikro i małych, których 
mamy najwięcej i ono najczęściej potrzebują wsparcia finansowego – powiedział lokalnej 
gazecie "Co słychać" Burmistrz Ząbek. - LFP ma wspierać cały sektor MŚP. Fundusze mogą 
być przeznaczone na różne cele: budowę, rozbudowę bądź modernizację obiektów 
produkcyjno-usługowo-handlowych, maszyny, urządzenia i narzędzia pracy, zakup 
materiałów i surowców, czy tworzenie nowych miejsc pracy- dodał. 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach 

Dwudniowe wydarzenie zgromadziło firmy, organizacje biznesowe oraz ekspertów z całej 
Europy. Wydarzeniu towarzyszyło kilkanaście paneli dyskusyjnych, Targi Biznes Expo i 
debaty. W debatach dotyczących firm rodzinnych oraz roli rzemiosła w polskiej gospodarce 
uczestniczyli: prezes ZRP Jerzy Bartnik i wiceprezes Jan Klimek 

Warsaw Build 2014 - Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji ZRP objął targi patronatem. Zredagowano 
informację o ZRP do katalogu targowego. Foldery o Związku dostępne były w recepcji 
targów. Na stronie www.zrp.pl zamieszczono baner elektroniczny z linkiem do strony targów 
oraz informacje o wydarzeniu. 

Śląski Bieg Rzemieślnika 

Celem imprezy była promocja zawodów rzemieślniczych i zachęcenie młodych ludzi do 
aktywnego wypoczynku. Patronat nad wydarzeniem objął prezes ZRP. Prezes Jerzy Bartnik 
ufundował także puchar dla zwycięzcy biegu. Wydarzenie było promowane na stronie 
internetowej zrp.pl. 
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Głosuj na rogale 

Związek włączył się w promocję akcji „Głosuj na rogale”. Promocja dotyczyła rogali 
świętomarcińskich, rozpoznawalnego produktu rzemieślników cukierników poznańskich. 
Mowa o konkursie polegającym na głosowaniu na 36 produktów ze znakiem jakości ChNP, 
ChOG i GTS. Akcja trwała dwa miesiące, w tym czasie internauci mieli możliwość oddania 
głosu i recenzji na wybrany produkt. 

Jarmark Zygmuntowski na Barbakanie 

Przez miesiąc na Barbakanie na warszawskiej Starówce trwał kiermasz plenerowy pod nazwą 
„Jarmark Zygmuntowski”. Ogólnopolska impreza miała na celu wypromowanie zawodów 
rzemieślniczych m.in.: masarstwo, cukiernictwo, piekarnictwo, kowalstwo i wiele innych. W 
jarmarku wzięli udział właściciele zakładów rzemieślniczych z całej Polski. Dla mieszkańców 
obszarów wiejskich wydarzenie było okazją do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu 
poprzez sprzedaż i promocję wytwarzanych produktów. Natomiast dla mieszkańców miasta 
stanowiło źródło wiedzy o kulturowym dziedzictwie małych społeczności lokalnych. 

Patronat nad imprezą objął Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Agencja 
Rynku Rolnego. Realizatorem projektu jest Barbakan rzemiosłem rzeźbiony. 

Targi we Frankfurcie nam Menem, w Norymberdze i Lipsku 

W ramach wieloletniej współpracy Związku z przedstawicielstwem targów Frankfurckich, 
Norymberskich i Lipskich rzemieślnicy mieli możliwość otrzymania korzystnych ofert 
wyjazdów grupowych oraz otrzymania upustów na stoiska targowe. 

Mi ędzynarodowe Targi Elektrotechnika 2015: 

ZRP, po raz pierwszy, objął wydarzenie patronatem. Targi Elektrotechnika, które obyły się w 
Hali wystawienniczej EXPO XXI w Warszawie skierowane były do producentów                          
i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych 
i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych 
budynkach. Równolegle z Targami Elektrotechnika obyły się Targi światło oraz wystawa 
Teletechnika. Integralnym elementem targów były konferencje, szkolenia i warsztaty.  

W ramach współpracy logo ZRP zostało umieszczone w newsletterach informacyjnych, na 
stronie; www.elektroinstalacje.eu oraz w katalogu targowym na stronie z Patronami i 
Partnerami Medialnymi. 

II Targi Rolno-Spożywcze ROLEXPO w Sochaczewie 

Podobnie jak w pierwszej edycji przygotowano patronat prezesa Jerzego Bartnika nad 
wydarzeniem. Logo ZRP i przesłanie prezesa do uczestników targów znalazło się w katalogu 
i materiałach targowych. Promowano wydarzenie na stronie Związku i za pomocą mediów 
społecznościowych. 

Grupa Robocza CSR dla MŚP 

Związek Rzemiosła Polskiego został włączony do prac Grupy Roboczej CSR dla MŚP w 
ramach projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. 
Najważniejszym celem grupy jest zwiększenie zaangażowania firm z sektora MŚP w proces 
zrównoważonego rozwoju, a także społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zamiarem 
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działalności grupy jest też poznanie, za jej pośrednictwem, poglądów MŚP w identyfikowaniu 
ich potrzeb w regionalnych programach operacyjnych. 

Ministerstwo Gospodarki, patron projektu w Polsce, chciałoby rozpoznać potrzeby i 
oczekiwania w zakresie wsparcia działań związanych z odpowiedzialnym biznesem (CSR) 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W związku z tym na stronie ZRP 
zamieszczono ankietę z prośbą o jej wypełnianie przez przedstawicieli środowiska rzemiosła. 
 
VIII.4. KONFERENCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
 
Organizowano i współorganizowano konferencje oraz obsługę medialną wydarzeń 
organizowanych przez ZRP, a także uczestniczono i promowano wydarzenia istotne dla 
środowiska rzemiosła w Polsce i na arenie międzynarodowej, w tym: 
 
Nadzwyczajne spotkanie Grupy Pracodawców EKES z udziałem Jerzego Bartnika 
Przygotowano i pilotowano uczestnictwo prezesa ZRP Jerzego Bartnika w nadzwyczajnym 
spotkaniu Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) 
dla uczczenia 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.  
 

Przygotowano prezentację oraz wystąpienie prezesa, który odniósł się do przemian w polskim 
rzemiośle i biznesie na przestrzeni okresu transformacji. 

Prezes ZRP wyraził niepokój, że w nowej perspektywie finansowej, podstawowym wymogiem, 
jaki będzie stawiany aplikantom o środki unijne będzie nadal warunek innowacyjności (tzw. 
inteligentne specjalizacje). Postawienie takiego warunku uniemożliwi aplikowanie o środki 
finansowe  przedsiębiorstwom działającym w branżach tradycyjnych, licznie 
reprezentowanym w  rzemiośle. Działalność w dziedzinach tradycyjnych wcale nie musi 
oznaczać, że firmy te nie mają szans na uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynkach 
lokalnych czy nawet europejskich (np. sukcesy firm, które postawiły na rozwój eksportu 
tradycyjnych produktów spożywczych wysokiej jakości). Te podmioty gospodarcze zasługują 
na wsparcie ze strony Państwa na równi z firmami innowacyjnymi technologicznie, 
zwłaszcza, że ich wkład w promowanie produktów polskich i budowanie wizerunku polskiego 
przedsiębiorcy jest nie do przecenienia. Podkreślił też, że dziś poziomem przedsiębiorczości 
nie odstajemy od reszty Europy. Pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw zajmujemy 
szóste miejsce w Unii Europejskiej. Aż 7 na 10 pracujących to osoby zatrudnione w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. Można więc śmiało powiedzieć, że rozwój tego sektora 
oraz jego wspieranie to kluczowe kwestie dla walki z bezrobociem. 

Prezes Jerzy Bartnik odniósł się również do tematu kształcenia zawodowego, który jest 
szczególnie istotny dla polskiego rzemiosła i firm z sektora MŚP. - Z punktu widzenia 
interesów pracodawców najważniejsze są wykwalifikowane kadry i dostosowanie systemu 
edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy – zaznaczył.  – Obecnie dostrzegamy rozdźwięk 
pomiędzy potrzebami pracodawców, a tym co mogli oferować absolwenci szkół. Dlatego 
niezwykle istotne jest promowanie i wprowadzanie dualnego kształcenia zawodowego: teoria 
w szkole, praktyka u pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Taki system edukacji 
umożliwi pogodzenie interesów pracodawców i pracowników i przyniesie korzyści dla całej 
gospodarki oraz rynku pracy. 

Gala "25 lat polskich przemian gospodarczych" 
Jerzy Bartnik, prezes ZRP wziął udział w uroczystej gali z okazji 25-lecia polskich przemian 
gospodarczych. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas 
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gali liderzy polskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców wręczyli 
Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi pamiątkową statuetkę – z podziękowaniem za 25 lat 
wolności gospodarczej. Statuetkę wręczył prezes ZRP. 
Przygotowano i wystąpienie prezesa, który przypomniał wydarzenia 1989 i role, jaką 
odegrały firmy rzemieślnicze w tworzeniu siły polskiej gospodarki. Promowano wydarzenie 
poprzez media elektroniczne. Przygotowano relację prasową z wydarzenia, którą rozesłano do 
mediów. 
 
Konferencję „Polska Branża Mięsna – trudna droga do sukcesu” 
W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego zorganizowano we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP konferencję prasową -„Polska Branża Mięsna 
– trudna droga do sukcesu”. Spotkanie było inauguracją IV edycji „Świętomięsa Polskiego 
2014”. 
Na spotkanie rozesłano zaproszenia do przedstawicieli zaprzyjaźnionych mediów, 
przygotowano materiały prasowe i merytoryczne. W wydarzeniu wziął udział prezes ZRP 
Jerzy Bartnik. 

Gospodarz konferencji, Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego mówiąc o 
wydarzeniu, które już 30 i 31 sierpnia odbędzie się w Lublinie, zwrócił uwagę na edukacyjny 
charakter przedsięwzięcia. Głównym jego celem jest uświadomienie społeczeństwu, a przede 
wszystkim najmłodszym , dlaczego warto spożywać rodzime mięso i kto je wytwarza. 
Podkreślił także znakomitą jakość wyrobów pochodzenia rzemieślniczego, opartych na 
tradycyjnych, sprawdzonych recepturach. 

Konferencja z przedsiębiorcami z Tajwanu w Związku Rzemiosła Polskiego 
W siedzibie Związku gościła delegacja przedsiębiorców z Tajwanu. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele ZRP oraz ambasady i Ministerstwa Gospodarki. Spotkanie miało na 
celu ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami z Tajwanu i Polski. Na spotkanie 
przygotowano prezentację na temat struktury organizacji rzemiosła w Polsce oraz celach i 
zadaniach Związku Rzemiosła Polskiego. Prezentację przedstawiono gościom w języku 
angielski. 
Spotkanie okazało się niezwykle owocne. Zaplanowano kolejne, na którym przedsiębiorcy 
reprezentujący Tajwan mieli możliwość nawiązania kontaktów z polskimi firmami. 
 
VIII. 5 OBSŁUGA PROGRAMU „MISTRZ” 
 
W grudniu podpisano z kolejnymi 12 cechami umowy licencyjne na korzystanie z Programu 
Mistrz. Po podpisaniu umowy cechy otrzymały Program do zainstalowania z instrukcją 
obsługi. 
Na bieżąco prowadzono działania zmierzające do promocji oraz prawidłowego 
funkcjonowania programu „Mistrz”. W porozumieniu z administratorem programu 
przygotowywano i rozsyłano aktualizacji programu do użytkowników.  
Obecnie z programu korzysta 89 cechów. 
 
VIII. 6 KSI ĘGA TOŻSAMOŚCI ZNAKU GRAFICZNEGO ZRP 
 
Opracowano Księgę tożsamości znaku graficznego Związku Rzemiosła Polskiego, która 
wskazuje parametry techniczne, zastosowana czcionkę, wymagana kolorystykę i pole 
ochronne logotypu. Księga sporządzona w dwóch egzemplarzach jest dostępna w Zespole 
Informacji i Promocji oraz w Zespole Samorządowo-Organizacyjnym. 
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Przygotowano specyfikację do Księgi Tożsamości Znaku Graficznego ZRP. Księgę 
zilustrowano przykładami zastosowania logotypów w różnych formatach, po to, by pokazać 
prawidłowe i nieprawidłowe zastosowanie logotypu ZRP. 
 
IX. ADMINISTROWANIE NIERUCHOMO ŚCIAMI 
 
IX.1 NIERUCHOMO ŚCI W WARSZAWIE 
 
Związek Rzemiosła Polskiego posiada w Warszawie następujące obiekty:  
− dwa budynki przy ul. Miodowej 14, Podwale 11 i Kapitulnej 2/6 – siedziba ZRP,  
− kamieniczka staromiejska przy ul. Długiej 4,  
− 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 14.02.2015. Wynajmowano powierzchnie 
użytkowe 28-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 rozliczanie wykonywanych przez nich napraw w 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. 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 6 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 153,07 m² w 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 2014/15r. w budynkach Miodowa i Kapitulna/Podwale niezbędne do wykonania były 
następujące prace: 
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− Awaryjna naprawa serwera a także powiększenie pamięci zewnętrznej zapasowej oraz 
przeniesienie serwerowni do innego pomieszczenia w pałacu Chodkiewiczów; 

− Wykonanie rolety zabezpieczającej drzwi wejściowe do nowego pomieszczenia 
serwerowni; 

− Wymiana odcinków pionu wody ciepłej wraz z cyrkulacją na wysokości dwóch 
kondygnacji oraz związane z tym prace budowlane w GB English w budynku Podwale 11; 

− Usunięcie awarii instalacji elektrycznej na terenie dziedzińca; 
− Malowanie powierzchni biurowych, przygotowanie lokalu pod wynajem w Kamienicy 

przy ul. Długiej 4; 
− Wykonanie prac kominiarskich: wyprowadzenie przewodów kominowych ponad dach 

oraz przebudowa pionów kanalizacyjnych w pałacu Chodkiewiczów; 
− Usunięcie i nasadzenie dwóch wierzb białych na terenie dziedzińca; 
− Udrożnienie kanalizacji w restauracji w pałacu Chodkiewiczów; 
− Awaryjna wymiana części poziomu instalacji wody zimnej w piwnicach na wysokości 

pochylni w budynku przy ul. Miodowej 14; 
− Wykonanie i montaż kraty drzwiowej w holu na parterze budynku przy  ul. Podwale 11; 
− Usuwanie zacieków i odnawianie pomieszczeń biurowych po awarii w GB English w 

budynku Podwale 11; 
− Naprawa uszkodzonego rejestratora do nagłośnienia w Sali im. J. Kilińskiego; 
− Usunięcie awarii na instalacji centralnego ogrzewania oraz związane z tym prace 

budowlane w restauracji oraz w holu w pałacu Chodkiewiczów; 
− Udrożnienie awarii kanalizacyjnej z rewizji na terenie restauracji w pałacu 

Chodkiewiczów; 
− Remont pokoju gościnnego w budynku Podwale 11, współfinansowany przez Izbę 

Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości ze Szczecina. 
 
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. 
 
IX.2  NIERUCHOMO ŚCI POZA WARSZAW Ą 
 
Związek Rzemiosła Polskiego posiada następujące ośrodki: 
− Ośrodek Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Zakopanem /– w dzierżawie/, 
− Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast” w Iwoniczu Zdroju, 
− Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik”  w Mi ędzywodziu, 
− 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 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 
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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: 
− Remont pokoi od nr 202 do 213 na II piętrze; 
− 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.  
 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik”  w Mi ędzywodziu 
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 
Prace remontowe wykonywane systemem gospodarczym: 
− naprawa dachu budynku hotelowego; 
− wymiana części drzwi do pokoi w budynku hotelowym na 3 piętrze; 
− remont i malowanie Sali gimnastycznej po zalaniu; 
− bieżące remonty pokoi hotelowych: wymiana baterii w łazienkach, zawory, zamki w 

drzwiach. 
 
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 : 
Inwestycje: w okresie sprawozdawczym były wykonywane przez dzierżawcę: 
- Remont części pokoi gościnnych wraz z wymianą wyeksploatowanego wyposażenia pokoi 
na nowe; 
- Pozwolenie ZRP na zainstalowanie windy osobowej w obiekcie, przebudowa recepcji 
hotelowej. 
 
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 
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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 drogi wjazdowej do Ośrodka i przyległych chodników; 
− wykonanie w drodze wjazdowej nowych instalacji z kotłowni budynku gastronomicznego 

do budynku administracyjnego – instalacja c. o . oraz instalacja wody ciepłej z cyrkulacją 
Specjalistyczne prace remontowe: 
− remont dachu na pawilonie A; 
− generalny remont dachu na budynku gastronomicznym; 
− remont 3 pokoi w pawilonie B i dostosowanie ich do osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim; 
− modernizacja istniejących łazienek w budynku gastronomicznym oraz wykonanie 

nowych, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 
Inwestycje: 
− wykonanie nowej instalacji wody zimnej od stacji uzdatniania wody do pawilonu 

administracyjnego i do kotłowni budynku gastronomicznego; 
− modernizacja części sieci wewnętrznej ciepłej i zimnej wody po wymianie kotła w 

kotłowni budynku gastronomicznego (wymiana starej na nową). 
 
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. 
− usunięcie awarii centralnego ogrzewania przez naprawę pieców grzewczych; 
− malowanie pokoi gościnnych. 

 
 
 
 
 
 



 

 

80

X.  ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK NR X. 1 

PRZEDSTAWICIELE ZWI ĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO W GREMIACH 
ZEWNĘTRZNYCH 

 
 
Lp. 

 

NAZWA ORGANIZACJI 

 

PRZEDSTAWICIEL ZRP 
TRÓJSTRONNA KOMISJA DS. SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH 

 

1. 

 
Trójstronna Komisja ds. Społeczno Gospodarczych 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Prezydium TK 

Jerzy BARTNIK – 
Wiceprzewodniczący TK  

Jan KLIMEK – Zast ępca prezesa 
Zarządu ZRP 

Włodzimierz BINIEK – Z-ca 
Prezesa  

Janusz KOWALSKI – Zastępca 
Prezesa Zarządu ZRP 

Paweł SAAR - Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP 

Antoni ODZIMEK- zast ępca 
Prezesa Zarządu ZRP 

ZESPOŁY PROBLEMOWE TRÓJSTRONNEJ KOMISJI 

 

2. 

 

Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych 

Krystyna FOLTYN -
przedstawiciel ZRP   

Janusz PIĄTEK –  Członek  
Zarządu  ZRP 

Izabela Opęchowska-ekspert 

Andrzej Stępnikowski - ekspert 

 

3. 

 

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych 

Jan KLIMEK – Zast ępca Prezesa 
Zarządu ZRP (Przewodniczący 
Zespołu) 

Tadeusz KLIŚ –przedstawiciel 
ZRP 

Andrzej STĘPNIKOWSKI-
ekspert 

Bogusława NOWAK-
TUROWIECKA - ekspert 
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4. 

 

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 

  

Paweł SAAR -  Zastępca Prezesa 
Zarządu ZRP  

Janusz CHWAJOŁ – członek 
Zespołu  

Jolanta KOSAKOWSKA – 
ekspert 

Andrzej STĘPNIKOWSKI - 
ekspert 

 

5. 

 

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń 
socjalnych   

Antoni ODZIMEK – zast ępca 
Prezesa  Zarządu ZRP 

Elżbieta LUTOW –  członek 
Zespołu, przedstawiciel ZRP 

 

6. 

 

Zespół ds. dialogu społecznego 

Jacek KOKOT – członek Zespołu, 
MIRiP 

Izabela OPĘCHOWSKA – 
członek Zespołu 

 

7. 

 

Zespół ds. usług publicznych  

Jan WITKOWSKI -  członek 
Zarządu ZRP 

Jolanta KOSAKOWSKA 
przedstawiciel ZRP 

 

8. 

 

Zespół ds. Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej  

Marek BUTRYM -  
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej ZRP 

Agnieszka CLAREY –  członek 
Zespołu, 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 
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13.  

 

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa 

 

Piotr SZCZEGOT  

 

14. 

 

Zespół ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej 

Zbigniew LENART – Członek 
Zarządu ZRP 
Jolanta KOSAKOWSKA – 
przedstawiciel 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)  
Tadeusz KLIŚ - przedstawiciel 
ZRP 

 

17. 

Europejski Komitet Dialogu Społecznego 

 
Edyta DOBOSZYŃSKA –   
członek; w ramach delegacji 
UEAPME   

 

18. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny    Jan KLIMEK - członek 
(Łukasz Grzeszczuk, z-ca członka) 
Tadeusz KLIŚ - członek 
(Edyta Doboszyńska, z-ca członka) 
 

 

19. 

 

Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego  

Norbert PRUSZANOWSKI 

zastępca członka, reprezentujący 
polską stronę pracodawców 

 

20. 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP) 
Rada Zarządzająca 

Andrzej STĘPNIKOWSKI 
Członek Rady, reprezentujący 
stronę polskich pracodawców 

 

21. 

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników (FMoW) 

Andrzej STĘPNIKOWSKI 
zastępca członka Komitetu 
reprezentujący stronę polskich 
pracodawców 
 

 

22. 

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

Halina  MATEJEK-CABAN – 
krajowy koordynator 
 

23. Komitet doradczy ds. kształcenia zawodowego 
(ACVT) 

Andrzej STĘPNIKOWSKI 
Zastępca członka Komitetu 
reprezentujący stronę polskich 
pracodawców 
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24. EuroTeam Edyta DOBOSZYŃSKA  
członek 

 

25. 

 

Coiffure EU (europejska organizacja 
pracodawców branży fryzjersko-kosmetycznej) 

Marzena BILI ŃSKA-
FIJAŁKOWSKA, Krystyna 
FOLTYN,   
(Andrzej STĘPNIKOWSKI)  

 

INSTYTUCJE ZEWN ĘTRZNE 

 
26. 

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” 

Jerzy BARTNIK 

 
27. 

Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”  

Jan GOGOLEWSKI 

 
28. 

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

 
Jerzy BARTNIK 

 
29. 

 
Krajowa Rada Spółdzielcza  

Janusz PIĄTEK – z-ca 
przewodniczącego Zgromadzenia 
Ogólnego KRS 
Włodzimierz BINIEK – członek 
Komisji Rewizyjnej KRS 

 
30. 

 
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych   

 
Jan KLIMEK 

 
31. 

 
Rada Ochrony Pracy  

 
Janusz KOWALSKI 

 
32. 

 
Rada Rynku Pracy  

 
Edward Tomasz POŁASKI 
Marek SKORASZEWSKI 

 
33. 

Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – PARP  

 
Paweł SAAR 

 
34. 

 
Rada Statystyki  

 
Włodzimierz BINIEK 

 
35. 

 
Rada Rozwoju Eksportu 

 
Wiesław SZAJDA 

 
36. 

 
Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 
Jacek MARCINKOWSKI 

 
37. 

 
Federacja Gospodarki Żywnościowej RP 

 
Jacek MARCINKOWSKI 

 
38. 

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  

 
Janusz PIĄTEK 

 
39. 

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
Janusz PIĄTEK 
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40. 

Rada Konsultacyjna ds. Handlu i Usług przy 
Ministrze Gospodarki  

Jerzy BARTNIK / E.Lutow 

 
 
41. 

Rada Konsultacyjna ds. Rządowego Programu 
„Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia 
aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. 

 
Jan GOGOLEWSKI 

 
42. 

 
Krajowa Rada Przedsiębiorczości  

 
Jan KLIMEK  

 
43. 

Rada ds. Społecznych przy Konferencji 
Episkopatu Polski 

 
Jan KLIMEK - konsultor 

 
44. 

 
Kongres Przedsiębiorczości 

 
Izabela OPĘCHOWSKA 

 

 

45. 

 

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: 

Mieczysław LIPOWSKI - prezes, 
Włodzimierz BINIEK- z-ca 
prezesa 
Marek BUTRYM - członek 
 

 
46. 

 
Rada Główna Inspektora Pracy ds. 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie 

 
Marek TENCZY ŃSKI –z-ca 
przewodniczącego Komisji 
Rzemiosł Budowlanych  

 
47. 

 
Mi ędzyresortowy Zespół ds. Warunków 
Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników 
Ochrony Zdrowia 

 
Jacek ŁUKOMSKI 

 
48. 

 
Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
przy Ministrze Gospodarki 

 
Halina MATEJEK-CABAN 

 
49. 

 
Zespół ds. upowszechniania zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie – Kancelaria Prezydenta 
 

 
Izabela OPĘCHOWSKA 

 
50. 

Komisja konkursowa Europejskiej Nagrody 
Promocji Przedsiębiorczości (MG)  

Elżbieta LUTOW 
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51. 

 

 

Zespoły eksperckie  na seminariach 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 

52. Rada Naukowa kwartalnika „Dialog. Pismo 
Dialogu Społecznego” 

Edyta DOBOSZYŃSKA 

53. Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw – Ministerstwo Gospodarki 

Edyta DOBOSZYŃSKA 

 

54. 

 
Komitet Sterujący „Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji”  – Ministerstwo Gospodarki 

Jan KLIMEK – członek 
Norbert PRUSZANOWSKI – z-ca 
członka 

55. Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 
2020 

Edyta DOBOSZYŃSKA  
Elżbieta LUTOW  
Andrzej STEPNIKOWSKI   

56. Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kształcenia 
zawodowego przy Min. Edukacji Narodowej 

 
Jolanta KOSAKOWSKA 

 

57.  

 
Komitet ds. Umowy Partnerstwa (KUP) przy 
Min. Infrastruktury i Rozwoju 

 
Norbert PRUSZANOWSKI  
Członek KUP 
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ZAŁĄCZNIK NR X.2 
Lista przedstawicieli ZRP 

zaangażowanych w proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji funduszy UE  
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na szczeblu krajowym i regionalnym 

 
Rodzaj komitetu, grupa robocza, zespół 

zadaniowy 
Imi ę i nazwisko, funkcja 

Komitet Monitoruj ący Umowy Partnerstwa 
2014-2020 

Norbert Pruszanowski, członek 

Komitet Monitoruj ący PO Infrastruktura i 
Środowisko 

Marta Jankowska, członek 
Andrzej Stępnikowski, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący PO Polska Cyfrowa Agnieszka Clarey, członek 
Halina Matejek – Caban, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący PO Inteligentny 
Rozwój 

Norbert Pruszanowski, członek 
Jacek Kokot, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący PO Pomoc Techniczna Adam Paprocki, członek 
Norbert Pruszanowski, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący PO Polska Wschodnia Józef Jacek Hordejuk, członek 
Teresa Komisarczuk, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący PO Wiedza Edukacja 
Rozwój 

Andrzej Stępnikowski, członek 
Norbert Pruszanowski, z-ca członka 

Komitet Sterujący ds. Krajowych  
Inteligentnych Specjalizacji 

Jan Klimek, członek 
Norbert Pruszanowski, z-ca Członka 

Grupa robocza ds. innowacyjnych technologii, 
procesów i produktów sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego 

Robert Krzyszczak, ekspert 

Grupa robocza ds. zdrowej żywności (o wysokiej 
jakości i ekologiczności produkcji) 

Robert Krzyszczak, ekspert 

Grupa robocza ds. inteligentnego i 
energooszczędnego budownictwa 

Marek Tenczyński, ekspert 
Jacek Trela, ekspert 

Komitet Monitoruj ący PO Rozwój Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 

Jacek Marcinkowski, z-ca członka ( do 
potwierdzenia ) reprezentujący stronę 
pracodawców 

Grupa Sterująca Ewaluacją PO Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

Edyta Doboszyńska, członek 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Dolnośląskiego 

Zbigniew Ładziński, członek 
Roman Michalec, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

Patrycja Twaróg, członek 
Bożena Ciechanowska, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Lubelskiego 

Zbigniew Marchwiak, członek 
Piotr Juśkiewicz, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Lubuskiego 

Ewa Hnat, członek 
Dariusz Wójcicki, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Łódzkiego 

Paweł Saar, członek 
Adam Paprocki, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Małopolskiego 

Janusz Kowalski, członek 
Jan Malinowski, z-ca członka 
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Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Mazowieckiego 

Agnieszka Clarey, członek 
Anna Jaworska-Metzner, z-ca Członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Opolskiego 

Katarzyna Wróbel, członek 
Józef Kamiński, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Podkarpackiego 

Antoni Kłosowski, członek 
Zbigniew Walas, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Podlaskiego 

Zbigniew Lenart, członek 
Józef Jacek Hordejuk, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Pomorskiego 

Joanna Radzanowska, członek 
Katarzyna Praszczak, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Śląskiego 

Michał Wójcik, członek 
Agnieszka Stolarczyk, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Świętokrzyskiego 

Małgorzata Szostkiewicz, członek 
Piotr Prędota, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

Mieczysław Królicki, członek 
Justyna Jeleniewicz, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Wielkopolski 
Regionalny Program Operacyjny 

Bogumiła Frąckowiak, członek 
Antoni Odzimek, z-ca członka 

Komitet Monitoruj ący Regionalny Program 
Operacyjny  Woj. Zachodniopomorskiego 

Władysław Jefremienko, członek 
Rafał Dąbrowski, z-ca członka 

 
 


