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Inftrrmacja na temat spotkania Prezesa Zwi4zkuRzemiostaPolskiego
JerzegoBartnika
z Tadeuszem Slaweckim Sekretarzemstanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowe
30 maja 20L2 r. stycznia 2OI2 r.
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W dniu 30 maja 2012 r. w siedzibie resortu edukacji odbylo siq
spotkanie pana
Tacleusza Slaweckiego Sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji
z Panem Jerzvm
Bartnikiem Prezesem Zwi4zku Rzemiostapolskiego.
w spotkaniu uczestniczyry tak\e pani Ewa Konikowska-Kruk dyrektor
Departamentu
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN oraz Pani Jolanta
Kosakowska
dvrektor zespolu oswiaty Zawodowej i probiematyki Spolecznejw ZRp.
Rozmowy dotyczyty kwestii zmian w systemie edukacji zawodowej
oraz roli
organizaciirzemiosla w procesie przygotowywania kadr fachowych
dla gospodarki.
Prz<=kazano
Panu Ministrowi Raport z wynikow dziatalnoScioSwiatowej w rzemioSle.
Opracowanie przygotowane przez Zwi4zek Rzemiosla na bazie informacji
uzyskanych
od izb rzemieSlniczych i cechow, ktore ilustruja zaangalowanie
zaklad.ow
rzemieSlniczych w proces szkolenia uczni6w oraz izb rzemieSlniczych
w zakresie
organizacji komisii egzaminacyjnych oraz potwierd,zaqi
lifikacji zawodowych w
pror:esie egzaminowczeladmczychi mistrzowskich.
zasygnalizowano
niepokoiace zjawisko
uszczuplania sie
liczby
zaktadow
rzemieSlniczych, ktore szkol4 uczniow mtodocianych pracownikow. problem
ma
ogromne znaczenie dla ksztatcenia zawodowego, bowiem wycofywanie
sie
rzernieSlnikowze szkolenia uczniow oznaczaobecnie utrate blisko szeSciuset
wysokiej
klasy fachowcow, ktorych wiedza, doSwiadczeniei umiejqtnoSciczesto s4
unikatowe.
W petni uznaiTc potrzebQ promocji nauki zawodu w rzemioSle i z ud,zialem
rzentiosla Minister Tadeusz Slawecki bardzo pozytywnie odniosl siq do
dzjalah ZRp,
ktore przyczynily sie do powstania filmu ,,Wybieram rzemioslo,, prezentujacego
zawody rzemieSlnicze.Film przeznaczony jest dla rodzic6w i uczni6w gimnazjum,
aby przybliLy( istotq pracy w poszczeg6lnych zawodach, a tym, samym
ulatwi6
dokcrnywaniewyboru nie typu szkory Iecz wlasnie zawodu.
Film bqdziezamieszczonyna stronie www resortu edukacji.
Ponadto zaplanowano, i2 polowie paLd,ziernikana Lubelszczyhnie odbedzie
sie
konferencia z udzialem Ministra Slaweckiego, d.otycz4c
talcenia zawod,owegoz
udziatem rzemiosla, pol4czona z ogolnopoiskim szkoleniem s{uzb oSwiatowy
ch jzb
rzenrieSlniczym na temat zmian prawnych w odniesieniu do egzamin6w
czeladniczych
i mistrzowskich.
Nowe rozporz4dzenie Ministra Edukacji w sprawie egzaminu czeladniczego,
egzaminu
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzajacego, przeprowad,zanychprzez
komisje

egzaminacyjne izb rzemieslni czych ma wejsi w Lycie z dniem 1
wrzeSniabr. (trwaja
uzgodnieniaresortowe).
W podsumowaniu spotkania wskazano na dorobek historyczny
organizacji
rzemiosla oraz podkreslono istotne znaczenie obecnie realizowanych
rlhnych form
aktywnoSci Zwi4zku RzemiostaPolskiego, izb rzemieslniczychi cechow,
kt6re wpisuja
siq w edukacyjne potrzeby spotecznei gospodarcze.
Pan Minister Slawecki odnosz4c sig z peln4 aprobata dla dzialah
organizacji
rze:mioslapodkreSlil potrzebq rozwiiania wspolpracy ze Srodowiskiem
rzemieSlniczym,
bowiem szkolenie w rzemioSlejest istotnym elementem calego systemu.
W edukacji
zawodowej nie tvlko wielkie przedsiqbiorstwamaja swoj4 rolq do spelnienia, potencjal
kiltr<uosobowychzakladow rzemieslniczych to powaZny"
, ktore daje moZliwoSd
nie tylko nauki zawodu, ale przede wszystkim zatrudnienia.
Pan Jerzy Bartnik Prezes Zwi4zku Rzemiosla podkreSlil zainteresowanie
rzemiosla i jego organizacii z mozliwoScia ieszcze wiqkszego zaanga1owania
w
realizacjezadahsystemu oSwiaty.

Przygotowano
Zesp6t oswiatv zawodowej i problematyki Spolecznejzwi4zek Rzemiostapolskieso
Warszawa , 2072 r.
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