
 

 

 

 
 
 
 
 
 
NO-II-MW/ /2018                                                                       Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

Pani Anna Zalewska  

Minister Edukacji Narodowej 

Szanowna Pani Minister 
W nawiązaniu do naszej rozmowy w czasie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu          
25 kwietnia 2018 - potwierdzam potrzebę odbycia pilnego spotkania z przedstawicielami rzemiosła 
w sprawie prezentowanych publicznie, a nie skonsultowanych jak dotąd z rzemiosłem, propozycji 
nowych rozwiązań dotyczących organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. 
 

Reprezentując interesy środowiska pracodawców rzemieślników, którzy tradycyjnie uczestniczą       
w realizacji zadań systemu kształcenia zawodowego, z ogromną uwagą i jednocześnie niepokojem 
przyjmujemy zapowiedzi zmian. 
 

Ich założenia przedstawione przez Panią Minister w czasie kwietniowego Kongresu Powiatów we 
Wrocławiu oraz zaprezentowane przez przedstawiciela resortu na posiedzeniu Rady Rynku Pracy 
w dniu 18 kwietnia 2018 r. jak również prezentowane, jak nam wiadomo, w regionach, skłaniają do 
stwierdzenia, że kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców rzemieślników, choć bazujące na 
rozwiązaniach sprawdzonych w różnych warunkach gospodarczych, zwłaszcza tych 
nienajlepszych, nie znajduje należytego uznania.  
 

Upominamy się zatem o rozwiązania uwzględniające potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. 
Różnorodność branżowa, a raczej wielozawodowość, charakteryzująca rzemiosło powoduje, iż 
niezbędny jest elastyczny system kształcenia zawodowego umożliwiający przygotowywanie 
wykwalifikowanych kadr zarówno w popularnych zawodach, jak również unikatowych (tych 
nielicznych) i o charakterze artystycznym – takie warunki tworzy kształcenie w rzemiośle.   
 

Kwalifikacje czeladnika i mistrza to nie tylko element kultury edukacji zawodowej, ale ścieżka 
uzyskania kwalifikacji z odpowiednią bazą organizacyjną i merytoryczną, zbudowaną                        
i utrzymywaną przez organizacje rzemiosła. Dbałość o doskonalenie jakości i wyrównywanie 
standardów egzaminów znajduje wyraz z realizowanym przez ZRP projekcie „Nowa jakość 
zawodowych egzaminów w rzemiośle”. To pokazuje, że jesteśmy otwarci na zmiany, ale też 
oczekujemy, że będą one uwzględniały interesy osób, które z powodzeniem korzystają                   
z kwalifikacji czeladnika lub mistrza w procesach prawno-gospodarczych.  
 

Rzemiosło przez wiele lat wypracowywało formułę zawodowych egzaminów w rzemiośle, tworząc 
w ten sposób dobre kwalifikacje uznawane na rynku krajowym i zagranicznym, a interwencja 
środków EFS  w ten obszar działalności rzemiosła wymusza od nas szczególną dbałość  zarówno 
o ich jakość merytoryczną, jak też organizacyjną.  
 

Mając na względzie wagę problemu oraz w kontekście zaangażowania rzemiosła w różne obszary 
realizacji zadań systemu kształcenia zawodowego, proszę Panią Minister o wyznaczenie terminu 
spotkania z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego, które pozwoli na rzeczową dyskusję 
o zmianach, które dotyczą bezpośrednio rzemiosła.  

 

Z wyrazami szacunku 
 

      Prezes 

 

 

                                                          Jan Gogolewski 


