
 

 

 

 

 

 
KOMUNIKAT 

 

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego  
spotkał się z Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy 

Grzegorzem Walterem 
 

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie w dniu 23 czerwca 2021 r. 

odbyło się spotkanie przedstawicieli Kierownictw Związku Rzemiosła Polskiego oraz 

Komendy Głównej OHP. 

Ze strony KG  OHP uczestniczyli  pan Grzegorz Walter Komendant Główny OHP oraz  pan 

Sławomir Męcina. Ze strony ZRP uczestniczyli pan Jan Gogolewski Prezes ZRP oraz 

prezesi Zbigniew Marchwiak, Tadeusz Szewczyk, Jan Jaworski  i pani Jolanta Kosakowska 

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej. 

Spotkanie dotyczyło wyników przeprowadzonego przez ZRP badania dotyczącego oceny 

współpracy sieci instytucji rynku pracy OHP oraz organizacji rzemiosła.  Opinie na ten 

temat są budujące wskazujące na różne zalety i możliwości współpracy,  jednakże  

niektóre dotyczące; nieprzestrzegania przepisów ustawy o rzemiośle, próby 

wprowadzania dodatkowo obciążających pracodawców „Porozumień…”, które nie mają 

podstaw prawnych i próby ich forsowania do podpisania przez pracodawców, stosowanie 

wadliwych formularzy umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego 

pracownika - nie tworzą oczekiwanej i należnej pracodawcom rzemieślnikom szkolących 

uczniów - jakości obsługi świadczonej przez  jednostki finansów publicznych.   

W najbliższym czasie do organizacji rzemiosła oraz jednostek OHP zostaną przesłane 

szczegółowe wspólnie dokonane przez ZRP i KG OHP ustalenia odnośnie 

zidentyfikowanych problemów oraz zgodnego z prawem postępowania.  

Szefowie w/w instytucji i organizacji zgodnie uznali potrzebę pochylenia się nad 

aktualizacją podpisanego w 2004 r. porozumienia o współpracy pomiędzy KGOHP a ZRP  

inspirując w ten sposób do podobnych na poziomie wojewódzkim.  

Uczestnicy spotkania wskazali na pozytywne przykłady współpracy wspierającej lokalne 

środowiska pracodawców i instytucji rynku pracy, w tym organizacji rzemiosła co ma 

miejsce w regionie małopolski.   

Zapowiedziano wspólne spotkanie informacyjne z udziałem  przedstawicieli regionalnych 

izb rzemieślniczych o wojewódzkich jednostek OHP oraz obecność przedstawicieli ZRP i 

KG OHP na spotkaniach  organizowanych dla reprezentowanych placówek. 

Organizacje rzemiosła oraz jednostki OHP są naturalnymi  partnerami,  zajmującymi się 

problematyką przygotowania zawodowego w ramach którego młodzi ludzie uczą się 

zawodu  wypełniając w ten sposób deficyt wykwalifikowanych kadr. W poszukiwani jak 

najlepszych warunków nauki zawodu uznano, iż warto rozwijać tę współpracę w ramach 

wspólnych przedsięwzięć w perspektywy finansowe. 
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