
 

 

  

 

 

 

 

 
 
Warszawa, 4 października 2019 r. 
 
 

Pan Cezary Kaźmierczak 
Prezes Związku Przedsiębiorców  

i Pracodawców 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
 
W nawiązaniu do Pana pisma skierowanego w dniu wczorajszym do Prezydenta RP, wyrażam 
głęboką dezaprobatę dla obraźliwej argumentacji, jaką Pan zastosował w czterech na siedem 
akapitów tego wystąpienia. 
 
Kwestie prawne dotyczące sposobu wskazania Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego ze 
strony pracodawców, pozostawiam prawnikom. Prezydium RDS poczyniło w tej sprawie stosowne 
ustalenia i jest właściwym gremium do ewentualnej dalszej dyskusji. Z kolei, Pana stwierdzenie  
o „gruntownym sprzeciwie” członków RDS wobec kwestii lustracji członków Rady polecam pana 
sumieniu. Protokoły spotkań niech weryfikują inni. 
 
Szanuję Pana prawo do wyrażenia odrębnego zdania w sprawie kandydatury na Przewodniczącego 
Rady. 
 
Zawsze zdecydowanie popierałem i zapewniam Pana, że będę popierać działania służące 
wzmacnianiu autorytetu Rady Dialogu Społecznego oraz jakości dialogu społecznego w Polsce.  
 
Chciałbym jednak, aby jakość dialogu przejawiała się również w poziomie i jakości dyskusji między 
stronami czy poszczególnymi organizacjami oraz kulturze słowa i poszanowaniu godności 
partnerów. 
 
Poczułem się głęboko dotknięty – osobiście i jako przedstawiciel całego środowiska 
rzemieślniczego, Pana stwierdzeniami kierowanymi w wystąpieniu do Głowy Państwa, 
sugerującymi, że między innymi nasza organizacja: Związek Rzemiosła Polskiego, jest „organicznie 
wroga wobec jednej ze stron toczącego się w Polsce sporu politycznego”, nieuczciwa  
w prezentowanych stanowiskach, uprzedzona do ludzi, stosująca dyktat jako organizacja  
„o wyraźnej orientacji politycznej”, współtworząca „układ” dyskryminujący Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców. 
 
Mało tego, wykazał się Pan wyjątkowym brakiem wiedzy na temat organizacji pracodawców  
w Polsce, ich bieżącej struktury członkowskiej i działalności, ale też historii. Określanie siebie czy 
swojej organizacji jako „jedynego przedstawiciela małego i średniego biznesu w Radzie Dialogu 
Społecznego” jest także przejawem arogancji wobec partnerów i de facto potwierdzeniem źródła 
braku konsensusu przy ustalaniu kandydata na Przewodniczącego RDS ze strony pracodawców. 
 
 



 
 
 
Przy okazji pragnę poinformować Pana Prezesa, że Związek Rzemiosła Polskiego jest organizacją 
apolityczną. W naszej trzystopniowej strukturze organizacyjnej obejmującej izby rzemieślnicze  
i przedsiębiorczości działające na szczeblu województw oraz cechy działające na poziomie 
powiatów, zrzeszają się przedsiębiorcy, których prywatne poglądy polityczne mają bardzo 
zróżnicowane i szerokie spektrum. Z tego pluralizmu i apolityczności jesteśmy dumni.  
 
My rzemieślnicy – głównie mikro i mali producenci i usługodawcy budujemy trwały kapitał 
społeczny i gospodarczy. Pielęgnując tradycje, korzystając z doświadczeń pokoleń patrzymy w 
przyszłość. Jakość, niepowtarzalność, pasja, elastyczność, kreatywność, innowacyjność, relacje 
mistrz-uczeń, szacunek dla pracy, otwartość na potrzeby społeczności lokalnych – to nasza 
wizytówka. Nie musimy odkrywać zalet firm rodzinnych na nowo, podobnie jak zalet kształcenia 
dualnego z udziałem pracodawcy. Oferujemy młodzieży i dorosłym praktyczną naukę zawodu w 
naturalnym środowisku pracy, zapewniając im mocną pozycję na polskim i zagranicznych rynkach 
pracy. Kilkadziesiąt tysięcy rzemieślników zatrudnia w celu przygotowania zawodowego dziesiątki 
tysięcy uczniów - w codziennej, mozolnej pracy poza blaskami fleszy i poza jakimkolwiek sporem 
politycznym. To ogromne wsparcie dla państwa, tak w wymiarze organizacyjnym jak i finansowym. 
 
Związek Rzemiosła Polskiego, kontynuator powołanego w 1933 r. dekretem Prezydenta RP 
Związku Izb Rzemieślniczych, jako krajowa reprezentacja samorządu gospodarczego rzemiosła  
i organizacja pracodawców tworzy sieć otwartą dla każdego przedsiębiorcy. Jesteśmy dumni, że 
pomimo wielu trudności, w tym okresów kiedy Rzeczypospolita Polska była okupowana, 
zachowaliśmy tożsamość i siłę organizacyjną. 
 
Cenimy dialog i współdziałanie. Jesteśmy niezmiennie przygotowani i otwarci na współpracę  
z instytucjami rządowymi, samorządowymi, parlamentarzystami, partnerami społecznymi  
i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Nie boimy się zmian, młodzi rzemieślnicy są ich najlepszymi ambasadorami.  
 
Potrzebujemy stabilnych warunków prowadzenia działalności, mądrego prawa i sprawnego 
państwa. I w tych kwestiach podejmujemy albo dialog albo polemikę ze stroną rządzącą czy 
ustawodawczą oraz innymi interesariuszami, prezentujemy argumenty zgodne z potrzebami 
społeczności członków naszej organizacji i ich rodzin, akcentujemy ich specyfikę i oczekiwania, ale 
nikogo nie obrażamy. 
 
Życzę Panu tej umiejętności z całego serca. Za Związkiem Rzemiosła Polskiego stoi doświadczenie 
organizacyjne setek pokoleń. Patrząc z tej perspektywy, Pana organizacja - zarejestrowana w roku 
2010, relacyjnie wydaje się być jeszcze w wieku głęboko niemowlęcym, dlatego pozostaje nam 
tylko wykazać się wyrozumiałością dla nieposkromionego języka Pana Prezesa oraz życzyć ZPP 
wielu sukcesów, dla dobra małych i średnich przedsiębiorców w Polsce – bo to jest 
niezaprzeczalnie nasz wspólny interes. 

Z poważaniem, 
 

Prezes Zarządu  
                                                                                                       Związku Rzemiosła Polskiego  
 

Jan Gogolewski 
Do wiadomości: 
- Pan Andrzej Duda, Prezydent RP 
- Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego 


