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Pan
Jan Gogolewski
Prezes Zarządu
Związek Rzemiosła Polskiego

Dotyczy: współpracy ZRP z izbami rzemieślniczymi

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem Lubelskiej Izby Rzemieślniczej skierowanym do Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii 4  czerwca 2021 r.  dotyczącym udzielenia informacji 

w sprawie sposobu waloryzacji opłat za przeprowadzane egzaminy rzemieślnicze przez 

izby rzemieślnicze niezrzeszone w ZRP, które również obowiązuje Ustawa o rzemiośle z 

dnia 22 marca 1989 r. (t.j. Dz. z 2020, poz.2159) i rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017,poz.89), uprzejmie proszę o 

przedstawienie stanowiska Związku Rzemiosła Polskiego w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo proszę o przedstawienie stanowiska ZRP wobec zgłaszanych problemów 

przez organizacje rzemieślnicze dotyczących następujących spraw:

1. Równego dostępu wszystkich izb rzemieślniczym do programu szkolenia członków 

komisji egzaminacyjnych, odbywających takie szkolenie przed podjęciem czynności 

egzaminacyjnych.

2. Zamawiania przez Związek Rzemiosła Polskiego druków świadectw czeladniczych, 

dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego 

dla wszystkich izb rzemieślniczych.

3. Równego dostępu wszystkich izb rzemieślniczych do materiałów, szkoleń 

i platformy CEiDG w zakresie dopisywania kwalifikacji zawodowych zgodnie 

z ustawowym obowiązkiem nałożonym na izby rzemieślnicze.

4. Równego dostępu wszystkich izb rzemieślniczych do kodów do platformy 

internetowej egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w rzemiośle (Platforma 

EWR), finansowanej ze środków europejskich.



  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

5. Umożliwienia wszystkim izbom rzemieślniczym korzystania ze znaku towarowego 

słowno-graficznego „RZEMIOSŁO” o numerze 284255, występującego 

na obowiązujących urzędowo drukach świadectw czeladniczych, dyplomów 

mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jestem otwarta na uwagi i opinie, postulaty 

i propozycje wszystkich organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, które są na 

bieżąco szczegółowo analizowane i konkretyzowane w procesie tworzenia nowych 

rozwiązań prawnych dla rzemiosła.

Z poważaniem
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Sprawę prowadzi: Wiesław Choiński

E-mail: wieslaw.choinski@mrpit.gov.pl

Telefon: 22 411 95 72
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