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Wstęp  

Rzemiosło od lat znane jest ze swojej adaptacyjności, tak charakterystycznej 

dla małych i średnich firm. Tę umiejętność przetrwania i rozwoju – widocznego 

chociażby w sukcesie firm o rodowodzie rzemieślniczym takich, jak: Blikle, Irena Eris, 

czy Meble Szynaka – rzemiosło zawdzięcza koncentracji na zdobywaniu kwalifikacji w 

obrębie całego zawodu – jako mocnej bazy, na której nadbudowywane są dalsze 

kwalifikacje, w ramach danego rzemiosła, bądź zawodów pokrewnych. 

Znacząca jest również definicja rzemieślnika, którym jest osoba wykonująca 

działalność gospodarczą z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, a więc każdy 

rzemieślnik musi być fachowcem w swoim zawodzie. Wyznacznikiem jakości są 

standardy wymagań egzaminacyjnych dla czeladników i mistrzów, które w odniesieniu 

do egzaminów czeladniczych odnoszą się do podstawy programowej kształcenia w 

zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jednakże w przypadku 

egzaminu mistrzowskiego (możliwego do zdania tylko przed komisją izby 

rzemieślniczej) zakres przedmiotowy jest znacznie szerszy.  

 

 

Dostosowanie w zakresie szkolnictwa zawodowego 

Uniwersalizm rzemiosła przejawia się także w szerokich możliwościach kształcenia 

młodocianych pracowników w zawodach z klasyfikacji zawodów i specjalności rynku 

pracy – a więc nieograniczonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Otwiera to szansę na przygotowanie zawodowe w zawodach niszowych, takich jak na 

przykład zdun, betoniarz-zbrojarz, kowal, złotnik-jubiler. Dzięki temu rzemiosło ma 

możliwość zrealizowania interwencji w miejscowościach, gdzie są problemy z 

tworzeniem klas wielozawodowych, przejmując na siebie zadania związane z 

organizacją procesu dydaktycznego – w części dotyczącej praktycznej nauki zawodu. 

Niezależnie od szkolnego systemu edukacji, rzemiosło dba również o rozwój 

zawodowy pracowników młodocianych, którzy nie mają statusu ucznia (takie osoby 

stanowią około 10% młodocianych, a ich nauka zawodu kończy się egzaminem 

czeladniczym).   

 

W blisko czterdziestu miejscowościach organizacje rzemiosła zorganizowały 

szkoły rzemieślnicze, gdzie jako organy prowadzące mają wpływ na kształtowanie i 

realizację programu praktycznej nauki zawodu – co jest z kolei kluczowe dla 

pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.  

Szkoły gdzie realizowana jest praktyczna nauka zawodu u pracodawców to szkoły, w 

których uczy się nie jednego czy dwóch zawodów, ale nawet kilkunastu zawodów 

rzemieślniczych. Dla uczniów, po kilku w jednym zawodzie, tworzone są klasy tzw. 

oddziałów wielozawodowych. Oczywiście to pociąga za sobą konieczność realizacji 



przedmiotów zawodowych w szkole lub poza szkołą w CKU, co rodzi dodatkowe 

koszty dla szkoły (w CKU koszty: nauki, transportu i wyżywienia poza miejscem 

zamieszkania; w macierzystej szkole wynagrodzenie nauczyciela przedmiotów 

zawodowych dla kilku uczniów z oddziału wielozawodowego). 

W tej sytuacji, wprowadzona od tego roku obniżona waga w subwencji na uczniów 

klas wielozawodowych może oznaczać ograniczanie kształcenia w tej formule. Taka 

sytuacja tworzy zagrożenie eliminacji w szkołach zawodów unikatowych i niszowych, 

którym przypisuje się nie tylko znaczenie w kontekście gospodarczym i rynku pracy, 

ale także zachowania dziedzictwa niematerialnej kultury naszego kraju.  

Należy też podkreślić, że większość Zasadniczych Szkół Zawodowych o strukturze 

wielozawodowej, gdzie praktyczna nauka zawodu jest realizowana u pracodawcy 

funkcjonuje poza dużymi aglomeracjami miejskimi, tzw. Polska Powiatowa. 

Doprowadzenie do likwidacji lub ograniczenia działania oddziałów wielozawodowych 

będzie miało negatywny wpływ na lokalny rynek pracy. W efekcie pogłębiać się będzie 

niedobór wykwalifikowanych pracowników w określonych branżach zawodowych. 

Przyjęcie dwóch wag dla uczniów tego samego typu szkół prowadzi do wypychania ze 

szkół zawodowych uczniów, których nauka zawodu jest organizowana na bazie 

umowy o pracę. Już obecnie na niektórych terenach jest obserwowana niechęć 

dyrektorów szkół wobec uczniów, którzy zamierzają uczyć się zawodu na bazie 

umowy o pracę, czasami wręcz dochodzi do zachęcania uczniów i pracodawców do 

zmiany formy organizacji zajęć praktycznych, tj. rozwiązania umowy o pracę 

(zawieranej na czas nieokreślony) na rzecz umowy cywilno-prawnej.  

W naszej ocenie przyjęta zmiana w sposób ewidentny degraduje formę organizacji 

zajęć praktycznych na bazie kodeksowej umowy o pracę, która jest gwarancją 

utrzymania zatrudnienia po zakończeniu nauki zawodu. Można też przewidywać, że 

zmiana ta doprowadzi do eliminacji umów o pracę z procesu kształcenia zawodowego, 

co oznacza ograniczanie w kierunku likwidacji dualnego kształcenia zawodowego.  

Nie znajdujemy uzasadnienia dla tej zmiany, bo wprowadzenie jej z pewnością będzie 

miało ciążące skutki dla osłabienia jakości kształcenia w zawodach rzemieślniczych, 

które wspomagane jest przez rzemieślnicze szkoły zawodowe, działające na statusie 

szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.  

 

Izby i cechy rzemieślnicze coraz bardziej zdają sobie sprawę ze znaczenia 

doradztwa zawodowo-edukacyjnego zorientowanego na dzieci oraz młodzież i biorą 

udział w takich inicjatywach, jak tygodnie kariery czy gry miejskie, w których uczniowie 

rozwiązują zagadki różnych profesji odwiedzając zakłady pracy. Organizowane są w 

tym temacie konferencje i konkursy, takie jak np.: „Jakie znasz zawody?”, który 

skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Pracowników organizacji rzemiosła coraz częściej wyposaża się w kompetencje z 

zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego (w Wielkopolsce planuje się wyposażyć 



w takie kompetencje przedstawicieli wszystkich cechów). Aby świadomie promować tę 

formę nauki zawodu  - ZRP ze środków Funduszu Oświatowego Związku Rzemiosła 

Polskiego przygotowało film „Wybieram rzemiosło” przedstawiający profile zawodów 

rzemieślniczych, w których można zdobywać kwalifikacje. Fundusz Oświatowy ZRP 

jest źródłem finansowania różnych działań podnoszących jakość kształcenia w 

rzemiośle.  

 

Zawody rzemieślnicze w procesie kształcenia zawodowego pozwalają także na 

rozwój talentów. Zdolni adepci nauki zawodu w rzemiośle mogą być przygotowywani 

przez swoich mistrzów do startu w mistrzostwach krajowych i ponadnarodowych w 

różnych mistrzostwach zawodowych. Polscy uczniowie rzemiosła fryzjerskiego zdobyli 

nawet Tytuł Mistrza Świata. Laureaci turnieju na najlepszego cukiernika startują na 

Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników. W przygotowanie tych zdolnych uczniów 

włączają się mistrzowie, cechy rzemieślnicze i szkoły. Jest to praca społeczna, która 

jednakże daje dużą satysfakcję zarówno laureatom, jak i mistrzom oraz wszystkim 

osobom i organizacjom wspierającym. Jest to jeden z istotnych elementów dbania o 

promocję i tożsamość przygotowania zawodowego w rzemiośle, a także 

eksponowanie istotnych dla rynku pracy i gospodarki zawodów rzemieślniczych.  

 

 

Dostosowanie zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy odbywa się 

jednocześnie na kilku płaszczyznach. Po pierwsze należy wymienić zaangażowanie 

8143 pracodawców – rzemieślników do pracy w blisko 1300 komisjach 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, co daje szansę na weryfikację umiejętności i 

wiedzy przez praktyków – fachowców w danej branży. Wiedza rzemieślników – 

pracodawców wykorzystywana jest zresztą już na etapie formułowania zadań i pytań 

egzaminacyjnych, które mają zweryfikować umiejętności, wiedzę i kompetencje 

nabyte w trakcie nauki zawodu (niezależnie od tego, czy proces odbywał się w szkole, 

czy w zakładzie pracy – wiedza weryfikowana jest kompleksowo – zgodnie ze 

standardem wymagań egzaminacyjnych). W związku z modernizacją systemu 

edukacji zawodowej wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2012 

roku zaszła potrzeba przeglądu i weryfikacji zadań i pytań egzaminacyjnych w 

zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. W okresie 2012-2014 

zweryfikowano w ten sposób (ze środków własnych) 7600 zadań egzaminacyjnych dla 

20 zawodów. Na tę perspektywę finansową ZRP uzyskał możliwość sfinansowania 

(analogicznie do projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) projektu „Nowa jakość 

egzaminów w rzemiośle” (dz. 2.15 POWER), który przewiduje stworzenie z udziałem 

pracodawców 10.860 Zadań egzaminacyjnych dla 15 kolejnych zawodów, 

jednocześnie z zapewnieniem kontynuacji tego działania w okresie 2018-2020 dla 

następnych 25 zawodów. Przewiduje się kontynuowanie dalszych działań w tym 



zakresie po 2020 roku – ze środków własnych ZRP (Fundusz Oświatowy). Aby 

podnieść jakość pracy komisji egzaminacyjnych w 2017 roku zostanie uruchomiona 

platforma internetowa „Egzaminy w Rzemiośle”, która stanowić będzie bazę zadań 

egzaminacyjnych (na bieżąco rozbudowywaną) wraz z generatorem zestawów 

egzaminacyjnych. Będzie ona również stanowić unikalną bazę wiedzy o egzaminach 

czeladniczych i mistrzowskich, dostępną także dla osób z niepełnosprawnościami, w 

tym dla osób niedowidzących. W tej chwili ta możliwość jest bardzo ograniczona – 

zaledwie 2 na 27 izb rzemieślniczych umożliwia dostęp osobom niedowidzącym – 

naszym projektem chcemy jak najszerzej dotrzeć z informacją o egzaminach w 

rzemiośle i podnieść ich jakość. W okresie do 2020 roku planuje się przeszkolenie 

łącznie 1000 pracodawców z komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Realny 

wpływ pracodawców na tworzenie zadań – w połączeniu z opieką metodologiczną – 

wpłynie na jakość kadr przygotowywanych w rzemiośle. 

 

Kolejnym przejawem zaangażowania organizacji rzemiosła w tworzenie 

rozwiązań sprzyjających adaptacji zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy 

jest cykliczny przegląd statystyczny egzaminów prowadzonych w komisjach 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych oraz wsłuchiwanie się w potrzeby pracodawców 

i środowisk zawodowców, którzy dbając o dobry wizerunek i jakość wykonywanego 

zawodu oraz zasady konkurencyjności dążą do tworzenia podwalin do walidacji 

kwalifikacji zawodowych. Takie środowiska zawodowców (najczęściej afiliowane przy 

ZRP) zwracają się do Związku – jako do reprezentatywnej organizacji pracodawców - 

z prośbą o zawnioskowanie o wprowadzenie nowego zawodu. W ten sposób 

wprowadzono (z inicjatywy oddolnej) takie zawody jak: baca, juhas, podkuwacz koni, 

florysta, fryzjer zwierząt (groomer), operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, a ostatnio mechanik motocyklowy oraz monter instalacji gazów 

medycznych. Staraniem ZRP do rzemiosła powróciła w 2015 roku gastronomia, z 

zawodem „kucharza” na czele. Jednakże warto zauważyć, iż wkrótce, obok 

powoływanych właśnie komisji egzaminacyjnych w zawodzie kucharz, pojawią się 

możliwości potwierdzania w kolejnych zawodach, takich jak np.: barista, piwowar, 

kelner. Trwają rozmowy z przedstawicielami tych grup zawodowych.  

Z doświadczeń izb rzemieślniczych z PUP wynika, iż zawody te cieszą się 

zainteresowaniem zarówno młodocianych, jak i dorosłych adeptów przygotowania 

zawodowego (w oparciu o Kodeks pracy w przypadku młodocianych oraz o ustawę o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku osób pełnoletnich). 

Wprowadzenie takich zawodów jak florysta, czy fryzjer zwierząt oraz mechanik 

motocyklowy zostało docenione zarówno przez osoby bezrobotne, jak i przez 

pracowników, czy pracodawców, którzy wykorzystują również środki z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego, aby podnieść lub poszerzyć swoje kwalifikacje. Istotnym 

aspektem przygotowania zawodowego w rzemiośle jest wysoka korelacja z 



zapotrzebowaniem na rynku pracy (czego przykładem mogą być przytoczone powyżej 

nowe zawody w rzemiośle, których adepci są wciąż poszukiwani).  

 

Charakterystyczne jest, że zawody rzemieślnicze wpisują się w globalny trend 

rozwojowy przewidywany przez Petera F. Druckera, który mówi o perspektywie 

rozwoju „pracowników wiedzy” - „technologów”, takich jak: mechanicy samochodowi, 

elektrycy, instalatorzy. Uznał on owych technologów, jako „jedyną grupę 

zatrudnionych, która oferuje znaczącą i trwałą przewagę konkurencyjną krajom 

rozwiniętym”.  Warto zauważyć, że wskutek wielu czynników ekonomicznych, w tym 

związanych z dużą emigracją zarobkową, wiele zawodów rzemieślniczych jest 

jednocześnie zawodami deficytowymi, np.: murarz, dekarz, cieśla, stolarz, betoniarz-

zbrojarz. Oczywiście każdy region, a nawet gmina ma swoją specyfikę, jednakże 

rzemieślnicy działając właśnie lokalnie są w stanie najbardziej adekwatnie 

odpowiedzieć na potrzeby danego rynku – realnie oceniając sytuację podejmują 

decyzję o zatrudnianiu (lub nie) pracowników w pełni wykwalifikowanych lub 

młodocianych pracowników - w celu przygotowania zawodowego. Nie należy 

zapominać, iż środki otrzymywane z Funduszu Pracy przez pracodawców 

zatrudniających młodocianych pracowników nie przekraczają łącznie 40% kosztów 

ponoszonych fizycznie przez pracodawców w związku z nauką zawodu adepta. 

Powoduje to najczęściej sytuację, w której przedsiębiorca decyduje się na przyjęcie 

ucznia w zasadzie jedynie, gdy ma później zamiar go zatrudnić.  

 

ManpowerGroup – globalny lider w obszarze doradztwa personalnego 

opublikował wyniki 10. edycji badania „Niedobór talentów”.  Raport wskazuje, że w 

2015 r. aż 41% pracodawców Polsce i 38% firm w skali globalnej ma problemy w 

pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach na danym stanowisku.  

W Polsce nadal najtrudniejszą do obsadzenia grupą zawodową są wykwalifikowani 

pracownicy, m.in. mechanicy, elektrycy, hydraulicy, spawacze, stolarze, tokarze, 

kucharze, drukarze, murarze, cieśle, monterzy, elektromonterzy, szwaczki, operatorzy 

wózków widłowych, itp. Wyniki raportu wskazują na stały i istotny problem 

pracodawców z pozyskiwaniem kandydatów na tego typu stanowiska. W ciągu ośmiu 

lat prowadzenia badania w naszym kraju, prawie zawsze rozpoczynali oni listę i tylko 

raz, w 2012 r., zajęli na niej drugą pozycję, ustępując miejsca inżynierom. 

Na drugim miejscu, podobnie jak rok i dwa lata wcześniej, znaleźli się inżynierowie.  

Deficyty wykwalifikowanych kadr dotyczą typowych zawodów rzemieślniczych, które 

występują także w procesie kształcenia zawodowego realizowanego z udziałem 

rzemieślników.  

 

 



Na zakończenie warto zwrócić uwagę na konieczność współpracy organizacji 

rzemiosła z lokalnymi organizacjami i instytucjami takimi, jak: PUP, OHP, ZDZ i 

członkami powiatowych i wojewódzkich rad rynku pracy. Tak prowadzone, 

kompleksowe działania mogą pozytywnie oddziaływać na organizację edukacji 

zawodowej w duchu potrzeb rynku pracy (np.: lista zawodów przeznaczonych do 

refundacji, lista priorytetów do finansowania z KFS i inne).  

 

 

 

Wykaz tabel: 

Tabela nr 1 - „SZKOLENIE UCZNIÓW W RZEMIOŚLE 

Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w 

rzemieślniczych zakładach pracy.  Nauka zawodu” 

 

Tabela nr 2 - „KOMISJ EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE 

zestawienie porównawcze za lata 2010-2015” 

 

Tabela nr 3 – „ EGZAMINACYJNE IZB RZEMIEŚLNICZYCH  

(wg stanu na 31 grudnia 2015 r.)” 

 

 

 
 
 
 
Przygotowano: 
 
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  
Związku Rzemiosła Polskiego 
(kontakt: 22 50 44 230 e-mail oswiata@zrp.pl) 

 


