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W dniach 24-26 listopada 2010 r., odbyła się w Gdań-

sku-Jelitkowie zorganizowana przez Związek Rzemiosła Pol-

skiego z udziałem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw – narada szkoleniowa służb oświa-

towych. Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związa-

nych z modernizacją kształcenia zawodowego oraz bieżą-

cych problemów szkolenia uczniów w rzemiośle. 

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jerzy Bartnik – Prezes 

Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jacek Falkowski – wice-

dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego, Pomorski Kurator Oświaty, Wiceprzewodniczący Sto-

warzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz 

przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych i pracownicy 

Związku Rzemiosła Polskiego. Wielkopolską Izbę Rzemieśl-

niczą w Poznaniu reprezentowali: Pan Tomasz Wika – Dy-

rektor Izby oraz Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty. 

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Pomorskich Szkół 

Rzemiosł w Gdańsku, gdzie zaprezentowano działalność 

Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsię-

biorstw, m.in. działania w zakresie problematyki szkolenia 

zawodowego i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, ak-

tywność Pomorskiej Szkoły Rzemiosł, regionalną współpracę 

izby rzemieślniczej w zakresie realizacji zadań systemu 

oświaty, w tym wykorzystanie nowoczesnych technik w pro-

cesie organizacji i zarządzania egzaminami. Przedstawiciel 

Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP za-

prezentował przykłady doradztwa zawodowego w innych 

krajach i plany aktywizacji na rzecz środowiska rzemieślni-

czego w 2011 roku. Poza tym odbyła się prezentacja szkoły, 

podczas której uczestnicy narady zwiedzili warsztaty, sale 

lekcyjne i egzaminacyjne.  

Pan Jacek Falkowski z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

zaprezentował stan prac nad modernizacją systemu kształ-

cenia zawodowego. Przedstawił wykaz aktów prawnych, w 

których zostaną dokonane zmiany. Dotyczy to, m.in. utwo-

Iwona Derda 

Ogólnopolska Narada Oświatowa w Gdańsku  
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rzenia nowej klasyfikacji zawodów szkolnic-

twa zawodowego, zmiany rozporządzenia w 

sprawie praktycznej nauki zawodu, rozpo-

rządzenia w sprawie uzyskiwania i uzupeł-

niania wiedzy przez osoby dorosłe, rozpo-

rządzenia w sprawie egzaminów na tytuły 

czeladnika i mistrza w zawodzie oraz ustawy 

o rzemiośle. Nastąpi utworzenie nowej kla-

syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

z podziałem zawodu na kwalifikacje. Przed-

stawiciel Ministerstwa zapewnił jednak, iż 

większość zawodów rzemieślniczych będzie 

zawodami jednokwalifikacyjnymi. Nastąpi 

również uproszczenie procedur wprowadza-

nia nowych zawodów do klasyfikacji oraz 

włączenie szkół zawodowych w system 

kształcenia ustawicznego poprzez umożli-

wienie szkołom organizowania kursów kwali-

fikacyjnych. Będą one finansowane z sub-

wencji oświatowych, Funduszu Pracy, EFS 

lub programów UE oraz przez pracodaw-

ców. Nowa struktura szkolnictwa ponadgim-

nazjalnego będzie wyglądała w następujący 

sposób: 
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a/ liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki, 

b/ technikum – 4 lata nauki, 

c/ zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata na-

uki, 

d/ ogólnokształcąca szkoła dla dorosłych o 

okresie nauczania nie dłuższym niż 6 lat, 

umożliwiająca uzyskanie wykształcenia pod-

stawowego, gimnazjalnego lub średniego, a 

także umożliwiająca uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalne-

go, 

e/ 3-letnia szkoła specjalna przysposabiają-

ca do pracy, 

f/ 3-letnie liceum profilowane (stopniowe wy-

gaszanie), 

g/ 2-letnie liceum ogólnokształcące dla ab-

solwentów szkół zasadniczych zawodowych 

(stopniowe wygaszanie), 

h/ 3-letnie technikum uzupełniające (stop-

niowe wygaszanie). 

 

Po prezentacji odbyła się ożywiona dys-

kusja, w której nie brakowało gorzkich słów 

pod adresem Ministerstwa.  

Nowa struktura systemu edukacji 
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Kolejne punkty programu narady oświa-

towej dotyczyły problematyki szkolenia w 

rzemiośle. Przedstawiciele Związku Rzemio-

sła Polskiego przedstawili: 

– współpracę izb i cechów z jednostkami 

samorządu terytorialnego prowadzoną w 

ramach nadzoru nad przebiegiem przygoto-

wania zawodowego młodocianych pracowni-

ków zatrudnionych w zakładach rzemieślni-

czych, zaprezentowano dobre praktyki w 

tym zakresie, 

– działania izb i zrzeszonych cechów na 

rzecz poprawy jakości szkolenia uczniów w 

zakładach rzemieślniczych i przeprowadza-

nia egzaminów, 

– potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w 

systemie egzaminów czeladniczych i mi-

strzowskich, 

– działalność egzaminacyjną izb rzemieślni-

czych – na tle wyników oceny dokumentacji 

po przeprowadzonych egzaminach, 

– formy promocji nauki zawodu prowadzone 

przez izby rzemieślnicze i cechy, 

– instrumenty ekonomiczne wspierające pra-

codawców uczestniczących w kształceniu 

zawodowym. 

Ponadto omawiano kwestie związane z 

funkcjonowaniem sieci Punktów Kontakto-

wych Programu Leonardo da Vinci „Uczenie 

się przez całe życie”, refundacją i sytuacją w 

Funduszu Pracy oraz pracami nad Krajowy-

mi Ramami Kwalifikacji. 

Narada ta dzięki wymianie doświadczeń 

i poglądów z pewnością pozytywnie wpłynie 

na doskonalenie systemu kształcenia i egza-

minowania uczniów. Szkoda tylko, że nadal 

nie znamy szczegółów odnośnie moderniza-

cji systemu kształcenia. 

 Komisje Egzaminacyjne powołane 

przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w 

Poznaniu w 2010 r. wydały 4213 dokumen-

tów potwierdzających posiadanie kwalifikacji 

zawodowych, w tym 4050 świadectw czelad-

niczych w 42 zawodach oraz 163 dyplomów 

mistrzowskich w 29 zawodach. 259 osób w 

23 zawodach uzyskało zaświadczenia złoże-

nia egzaminu sprawdzającego. Negatywny 

wynik łącznie uzyskało 1412 osób, co stano-

wi blisko 27% wszystkich przystępujących 

do egzaminu osób, w tym 1365 osób nie 

zdało egzaminu czeladniczego, 43 osoby 

nie zdały egzaminu mistrzowskiego oraz 4 

osoby nie zdały egzaminu sprawdzającego. 

Należy zaznaczyć, że kandydaci, którzy z 

egzaminu otrzymali oceny niedostateczne w 

większości otrzymali je z etapu teoretyczne-

go, jedynie w zawodzie fryzjer duży odsetek 

niezdających dotyczył również etapu prak-

tycznego.  

Zdecydowaną większość kandydatów przy-

stępujących do egzaminu czeladniczego 

stanowili uczniowie rzemiosła. Wśród przy-

stępujących do tego egzaminu zaledwie ok. 

4% stanowili kandydaci z wolnego naboru. 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat nastąpiła istot-

na zmiana w zakresie popularności zawo-

dów. Przez ostatnie lata najwięcej egzami-

nów przeprowadzaliśmy w zawodach: me-

chanik pojazdów samochodowych, fryzjer, 

stolarz, cukiernik i piekarz, w których szkoliło 

się 2/3 wszystkich pracowników młodocia-

nych. Natomiast zawody cieszące się naj-

większym zainteresowaniem w tym roku to: 

mechanik pojazdów samochodowych, fry-

zjer, stolarz, murarz, malarz – tapeciarz. Już 

podczas ubiegłorocznej sesji egzaminacyj-

Raport z tegorocznej sesji egzaminacyjnej  
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nej odnotowaliśmy wzrost liczby kandydatów 

przystępujących do egzaminów w zawodach 

budowlanych, a tegoroczna sesja jeszcze 

bardziej to potwierdziła. Jest to spowodowa-

ne z pewnością większym zapotrzebowa-

niem na rynku pracy na wykwalifikowanych 

pracowników w branży budowlanej i możli-

wością uzyskania dobrze płatnej pracy. Nie-

pokojący jest natomiast spadek zaintereso-

wania nauką w zawodach piekarz i cukiernik.  

 W 2010 r. do egzaminów czeladni-

czych przystąpili między innymi kandydaci w 

takich zawodach, jak: 

 

Duża liczba osób, które nie zdały eg-

zaminu przy pierwszym przystąpieniu do nie-

go, świadczy o bardzo niskim poziomie wie-

dzy teoretycznej. Pocieszający jest jedynie 

fakt, iż po przystąpieniu do egzaminu po-

prawkowego większość tych osób zdała eg-

zamin i uzyskała tytuł kwalifikacji zawodo-

wych.   

Z uwagi na tak niski poziom przygoto-

wania kandydatów do egzaminu, w przy-

szłym roku planujemy zainicjować cykl szko-

leń organizowanych przez Cechy dla kandy-

datów przystępujących do egzaminu czelad-

niczego.  

 

Ponadto będziemy organizować przy 

współpracy z Cechami spotkania z mistrzami 

szkolącymi mające na celu ugruntowanie 

wiedzy na temat kształcenia w zawodzie i 

egzaminowania, tak aby doprowadzić do lep-

szego przygotowania kandydatów do egza-

minu. 

LP. ZAWÓD 

 

2008 r. 

 

2009 r.  

1 Mechanik pojazdów samochodowych 682 694 696 

2 Fryzjer 584 579 673 

3 Stolarz 453 443 398 

4 Murarz 107 135 286 

5 Malarz – tapeciarz 186 252 281 

6 Cukiernik 241 226 197 

7 
Monter instalacji  i urządzeń  
sanitarnych 

163 165 194 

8 Elektryk 123 127 189 

9 Ślusarz 128 125 182 

10 Piekarz 202 128 102 

2010 r. 
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Z posiezenia 
Rady Izby 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Prawa i obowiązki… 

Przyglądając się stosownym zapisom o 

prawach i obowiązkach mistrza szkolące-
go spróbujmy teraz obowiązki napisać 

dużymi literami. Krótko mówiąc – co na-
leży do obowiązków mistrza? 

Karol Pufal: Na początek trzeba podkreślić   
jedną bardzo ważną rzecz. Celem nauki w 

zakładzie rzemieślniczym młodocianego 

pracownika jest przede wszystkim nauka 
zawodu, zarówno od strony praktycznej jaki i 

teoretycznej. Nie oznacza to, że mistrz szko-
lący ma tylko uczyć praktyki, musi nauczyć 

myślenia przy pracy, musi wpoić potrzebę 
uczenia się przez całe życie. Uczeń musi 

wiedzieć, że nauka zarówno praktyczna jak i 

teoretyczna w takich zawodach trwa właści-
wie przez całe, zawodowe życie. Jak sądzę 

jest to podstawowy problem  –  niestety nie-
którzy nasi koledzy rzemieślnicy zapominają 

o tym. Młody człowiek musi umieć wejść w 
dorosły rynek pracy. Musi być dobrze przy-

gotowanym, aby jego przyszli pracodawcy 

mogli mistrzowi szkolącemu podziękować za 
wyszkolenie dojrzałego pracownika. 

Obowiązkiem mistrza jest także przygotowa-
nie młodego człowieka do egzaminu czelad-

niczego i to bez względu na to czy uczęsz-
cza on do szkoły czy uczy się przedmiotów 

teoretycznych lub zawodowych w systemie 

kursowym. Mistrz szkolący odpowiada za 
przygotowanie tego młodego człowieka do 

egzaminu ze wszystkich przedmiotów, czę-
ści praktyczne i teoretycznej! Zdarza się nie-

stety, że mistrzowie – mówiąc kolokwialnie – 

zwalają to na szkołę. Tymczasem w rozpo-

rządzeniu Rady Ministrów jest wyraźnie na-
pisane, że to mistrz szkolący wysyła na do-

kształcanie teoretyczne do szkoły. Jeżeli za-
tem uważa, że ta szkoła źle przygotowuje 

może go przenieść do innej placówki, albo 
uzupełniać jego wiedzę na przykład w syste-

mie kursowym lub inaczej uzupełniać te bra-

ki. 
 

Czy te pretensje mistrzów rzeczywiście 
bywają uzasadnione? 

Karol Pufal: Do pewnego stopnia tak. Pro-
blem polega na tym, że przedmioty obowią-

zujące na egzaminie czeladniczym od mniej 

więcej dekady nie są w pełni realizowane w 
zasadniczych szkołach zawodowych. Mam  

tu na myśli przedmioty ogólne. Nie ma po 
prostu programów nauczania tych przedmio-

tów ogólnozawodowych, a nauczyciele robią 
co mogą. Tymczasem uzupełnianie wiedzy 

teoretycznej w centrach dokształcających 

niekoniecznie gwarantuje dobry poziom 
przygotowania. Bardzo często poziom wie-

dzy o materiałoznawstwie, technologii w po-
szczególnych zawodach  jest tam głęboko 

zakorzeniony w latach… sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku! Tak już 

niestety jest! 

 

Ale wtedy powinien pojawić się chyba 

mistrz szkolący?  
Karol Pufal: Mistrzowie mają do dyspozycji 
wszystkie pytania obowiązujące na egzami-

 Wstępne podsumowania tegorocznej sesji egzaminacyjnej wzbudziło bardzo 
dużo emocji. Wszystko za sprawą bardzo wielu kandydatów, którzy oblali pierwsze 
podejście do egzaminu. Mimo, iż poprawki zdawali już bez kłopotu, przysporzyli swo-
im mistrzom szkolącym wielu nerwów. Trudno w tej sytuacji nie szukać przyczyn i 
wskazywać winnych. Być może część odpowiedzi leży w zapisach o prawach i obo-
wiązkach mistrzów szkolących. Czy rzeczywiście tak jest? Z  tym pytaniem zwracamy 
się do Wiceprezesa Karola Pufala . 
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nie czeladniczym – oczywiście nie ma przy 

nich odwiedzi,  ale on przecież doskonale je 
zna. Wystarczy więc by przysiadł przed eg-

zaminem z uczniem  i zapoznał go z zakre-
sem wiedzy potrzebnej do pomyślnego zda-

nia egzaminu. Te pytania dostępne są w ce-
chach, w biurach Izby – wystarczy tylko tym 

się zainteresować! Wymaga  to dodatkowe-

go czasu ale przynosi efekt. Faktem jest, że 
wciąż tego czasu brakuje – okres nauki pra-

ktycznej jest bardzo krótki  –  ale podkrślam 
– warto też przetestować przed egzaminem 

wiedzę teoretyczną ucznia. 
 

Wtedy unika się nieprzyjemnych niespo-

dzianek. Zaliczona pomyślnie praktyka 
jest już  tylko pomocna na egzaminie po-

prawkowym tymczasem  uczeń dopiero w 
trakcie egzaminu odkrywa, że jest coś 

takiego jak ochrona środowiska, przepisy 
BHP czy podstawy przedsiębiorczości… 

Karol Pufal: Mistrzowie szkolący powinni 
uczniom wpoić nawyk interesowania się ta-
kimi problemami. Przecież oni  także na bie-

żąco śledzą te przepisy skoro prowadzą fir-
mę. To co stało się w połowie tegorocznej 

sesji świadczyło tylko o dość swobodnym 
podejściu młodzieży do egzaminów. W dru-

giej części, gdy odbywały się poprawki nie 

było już większych problemów ze zdawalno-
ścią – najwyraźniej młodzi ludzie zrozumieli 

wreszcie, że egzamin nie jest jedynie jakąś 
„bzdurną formalnością”. Z drugiej strony –  

nie można mieć pretensji do komisji egzami-
nacyjnych, że przestrzegają prawa – to są 

egzaminy państwowe, świadectwa opieczę-
towane są godłem, a to stawia przed kandy-

datami określone wymagania. 

Po prostu my wszyscy mistrzowie szkolący 
musimy mocno uderzyć się w piersi! Nie wy-

starczy powiedzieć, że nauczyliśmy prak-
tycznej strony zawodu, a reszty nie nauczyła 

szkoła. Dlaczego jest to tak ważne? Minister 
Edukacji zapowiada, że najpóźniej do końca 

2012 roku zgodnie z harmonogramem no-

welizacji systemu oświaty, nastąpi zmiana 
sposobu przeprowadzania egzaminów. Mło-

dy człowiek zostanie sam na sam z kompu-
terem, a wtedy nie będzie możliwość napro-

wadzenia go na dobrą odpowiedź. Komputer 
z bezdusznością maszyny oceni poziom 

przygotowania kandydata. Bardzo istotne 

jest także uzmysłowienie decydentom w Mi-

nisterstwie Edukacji Narodowej, że musi zo-
stać ujednolicony system oceniania. Okrę-

gowe Komisje Egzaminacyjne sumują oceny 
cząstkowe i wyciągają średnią – w rzemiośle 

wystarczy nie zaliczyć jednego przedmioty 
by oblać egzamin czeladniczy. To musi się 

zmienić! 

 

Czy cechy mogą jeszcze bardziej aktyw-

nie włączyć się w proces kształcenia 
przyszłych rzemieślników? 

Karol Pufal: Jak najbardziej – widzę tu  
ogromne pole do działania. Cechy mogą  z 

powodzeniem – jak dowodzą niektóre przy-

kłady – zorganizować kursy przygotowaw-
cze do egzaminów. Mogą to być kursy bez-

płatne lub dotowane w niewielkim zakresie 
przez mistrzów szkolących, bo przecież ci 

młodzi ludzie to są potencjalni członkowie 
cechu. Ci przyszli czeladnicy, muszą już na 

etapie nauki widzieć, że cech ich wspoma-

ga! Kontakt z cechem nie może ograniczyć 
się tylko do dwóch wizyt: na początku i na 

końcu trzyletniego okresu nauki. 
Jest jeszcze jedna ważna rzecz w tej relacji 

między szkołą, cechem, mistrzem szkolą-
cym a młodocianym pracownikiem. Cechy, 

gdy będą już miały wyniki sesji muszą zacie-

śnić kontakty ze szkołami i wytłumaczyć  pe-
dagogom i dyrekcji szkoły na czym polegały 

niedociągnięcia w przygotowaniu kandydata 
do egzaminu. W styczniu będą udostępnio-

ne takie szczegółowe wyniki. Proszę mi wie-
rzyć – odbyłem wiele rozmów z dyrektorami 

szkół. Sami przyznawali, że kilka godzin za-
jęć na przykład z ochrony środowiska, w kla-

sie wielozawodowej, w pierwszym roku na-

uki to stanowczo za mało. Ale oni także cze-
kają na to byśmy dostarczyli im argumen-

tów, pozwalających na modyfikację procesu 
kształcenia. 30% przedmiotów jest obowiąz-

kowych, reszta bardzo często realizowana 
jest zgodnie z możliwościami zespołu peda-

gogów i… zasobami finansowymi szkoły. 

Cechy – powtarzam to jeszcze raz mają tu 
ogromną rolę do odegrania – po to by wspo-

móc także mistrzów szkolących i tych mło-
dych ludzi. Brzmi to może banalnie – ale 

przecież to przyszłość Rzemiosła! 
 

Dziękuję za rozmowę. 
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Rada w świątecznym nastroju 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

 17 grudnia odbyło się posiedzenie Ra-

dy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Po-

znaniu. Obrady poprzedziła bardzo miła uro-

czystość wręczenia odznaczeń. 

 Platynowy medal im. J. Kilińskiego za 

zasługi dla rzemiosła polskiego otrzymali: 

Antoni Odzimek, Karol Pufal, Marek Skora-

szewski, Aleksander Tecław oraz Wojciech 

Wiatr. 

 Za zasługi dla rzemiosła polskiego zło-

tym  medalem  im. J. Kilińskiego odznaczo-

no Tomasza Wikę, a srebrnym medalem   

Wiesława Ratajczaka. 

Honorową Odznaką Rzemiosła odznaczono 

Magdalenę Białas i Konrada Wnuka. 

Złotą odznakę za zasługi w rozwoju rzemio-

sła wielkopolskiego otrzymały Iwona Derda 

oraz Agnieszka Winckowska-Napierała 

Złoty medal im. J. Kilińskiego otrzymał Tomasz Wika 

Platynowy medal im. J. Kilińskiego dla Aleksandra Tecława 

Platynowy medal im. J. Kilińskiego dla Antoniego Odzimka 

Platynowy medal im. J. Kilińskiego otrzymał Wojciech Wiatr 

Platynowy medal im. J. Kilińskiego otrzymał Karol Pufal 

Platynowy medal im. J. Kilińskiego otrzymał Marek Skoraszewski 
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Srebrny medal im. J. Kilińskiego dla Wiesława Ratajczaka 

zyty audytora otrzymaliśmy ponownie, na 

kolejne trzy lata certyfikat Systemu Zarzą-

dzania Jakością wg normy PN-EN ISSO 90-

01:2009. Przypomnijmy, że uzyskanie tego 

certyfikatu jest nie tylko potwierdzeniem ja-

kości usług świadczonych przez Izbę. Umo-

żliwia nam także aplikowanie do różnych, 

unijnych programów wsparcia, pozwala na 

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i pun-

ktu informacyjnego Europe Direct działają-

cego przy Izbie.  

 

W kolejnym punkcie obrad zajęto się proble-

matyka oświatową. Naczelnik Wydziału O-

światy Iwona Derda przedstawiła pierwsze 

podsumowania tegorocznej sesji egzamina-

cyjnej a także wnioski płynące z krajowej 

narady służb oświatowych jaka odbyła się 

pod koniec listopada w Jelitkowie. Zapra-

szam Państwa do zapoznania się z tą tema-

tyką w artykule autorstwa Iwony Derdy na 

poprzednich stronach.  

W ramach omawiania spraw bieżących Wi-

ceprezes Marek Skoraszewski poinformował 

o inicjatywie jaką podjęła Izba po naradzie 

oświatowej, która odbyła się w Poznaniu 10 

grudnia. W drugiej części tej narady zapre-

zentowano możliwości z jakich korzystają 

beneficjenci programu Leonardo Da Vinci. 

Wiceprezes Marek Skoraszewski zapropo-

nował by w ramach tego programu Izba 

przygotowała wspólnie z cechami dwa pro-

jekty wymiany zagranicznej dla uczniów, a 

także mistrzów szkolących.  

Było to ostatnie posiedzenie Rady przed Bo-

żym Narodzeniem – obrady zakończyły więc 

serdeczne życzenia.  

 Następnie Rada przystąpiła do realiza-

cji zaplanowanego porządku obrad. Zastęp-

ca Dyrektora WIR Wiesław Ratajczak przed-

stawił Radzie informację na temat auditu 

Systemu Zarządzania Jakością jaki odbył 

się w listopadzie. W wyniku dwudniowej wi-

Honorowa Odznaka Rzemiosła dla Magdaleny Białas  

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymał Konrad Wnuk  

Złota odznaka za zasługi w rozwój rzemiosła wlkp. otrzymała  
Agnieszka Winckowska-Napierała  

Złota odznaka za zasługi w rozwój rzemiosła wlkp. dla Iwony Derdy  

R
a
d

a
 w

 ś
w

ią
te

c
z
n

y
m

 n
a
s
tr

o
ju

 



10     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 01/2011 

Unijna biurokracja czy pomocny instrument? 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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Marzena Rutkowska-Kalisz: Uczestniczył  

Pan niedawno w posiedzeniu zespołu, 

który ma opracować Krajowe Ramy Kwa-

lifikacyjne. Ten  termin na razie dość nie-

śmiało przewija się w rozmowach na te-

mat oświaty zawodowej. Ale już wkrótce 

stanie się tematem numer jeden. Proszę 

wyjaśnić pokrótce z czym będziemy mieli  

do czynienia. 

Tomasz Wika: W tej chwili mamy w Polsce 

za zadanie określenie czym będą Krajowe 

Ramy Kwalifikacyjne. Te działania  zmierza-

jące do ich wytyczenia wynikają z procesów 

jakie toczą się na forum Unii Europejskiej. 

Dlaczego  na ten temat się mówi? W Unii 

Europejskiej mamy w tej chwili 27 krajów 

członkowskich i co za tym idzie 27 syste-

mów kształcenia zawodowego i systemów 

potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Ma-

my swobodny przepływ obywateli między 

państwami członkowskimi. Ludzie podróżu-

ją, miedzy innymi w celu podjęcia pracy.  

Niestety w różnych krajach są różne oczeki-

wania pracodawców także jeśli chodzi o po-

twierdzone dokumentami kwalifikacje zawo-

dowe. Takie dokumenty uprawniają pracow-

nika nie tylko do wykonywania określonych 

prac, bywa że są bezwzględnie  wymagane 

na konkretnych stanowiskach. Ale jak wspo-

mniałem – co kraj to obyczaj i dokument jak 

się okazuje dokumentowi nierówny.  

 

Czy zatem nasz fryzjer z tytułem mistrza 

będzie tak samo traktowany w Niem-

czech? 

Tomasz Wika: Akurat jeśli chodzi o fryzje-

rów to tak, polski mistrz fryzjerstwa może 

swobodnie otworzyć zakład w Niemczech i 

posługiwać się polskim dyplomem. Ale jest 

wiele zawodów które z takich udogodnień 

nie może korzystać. Świadectwo ukończenia 

szkoły zawodowej i dyplom robotnika wy-

kwalifikowanego już takich uprawnień nie 

daje, są po prostu przez pracodawców Za-

chodnie Europy nierozpoznawalne jako  do-

kumenty nadające uprawnienia. Podobnie 

dyplom technika – jeśli zakres jego kwalifi-

kacji nie obejmuje zakresu umiejętności 

przypisanego w danym kraju do danego za-

wodu – nie będzie honorowany. Mało tego - 

w niektórych krajach Unii są zawody, któ-

rych nie ma u nas. Bywa też, że zakres u-

miejętności na przykład naszego tapicera, 

który zdobył wszystkie niezbędne w Polsce 

potwierdzenia kwalifikacji nie będzie tożsa-

my z tym co powinien wiedzieć tapicer w 

Niemczech. W praktyce to mogą być dwa 

różne zawody. To rodzi określone komplika- 

cje. 

 

Rozumiem, że określenie tych europej-

skich ram kwalifikacyjnych ma być le-

kiem na te problemy… Nie ma się chyba 

zatem co oburzać na to, że jest to kolejny 

przykład unijnego organizowania nam  

życia. 

Tomasz Wika: Faktycznie w Unii w tym za-

kresie panuje ogromny bałagan, wynikający 

z odrębności każdego z krajów. Nie wyobra-

żam sobie z resztą by teraz nagle – mówiąc  

popularnie – Bruksela nakazała nam jak ma-

my szkolić w poszczególnych zawodach i 

jak przeprowadzać stosowne egzaminy. Dla-

tego ów ogólnoeuropejski system jest pro-

jektem bardzo daleko wybiegającym w przy-

szłość. Trzeba jednak podjąć  działania na 

rzecz stworzenia uniwersalnego systemu o-

ceny kwalifikacji  pracowników. Sądzę, że za 

dziesięć, może dwadzieścia lat taki system 

będzie na tyle dopracowany, że pozwoli na 
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obiektywną ocenę umiejętności zawodo-

wych. A na początek trzeba zacząć od usta-

lenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. To 

jednak bardzo trudne zadanie, zważywszy 

choćby na różnice o jakich wspomniałem. 

 

Ale za kilka lat umożliwi pracownikowi 

wyjazd na drugi koniec Europy i podjęcie 

pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacja 

mi.  

Tomasz Wika: Otóż to! Dodatkowo pozwoli  

to także posługiwać się uprawnieniami zdo-

bytymi przed wprowadzeniem tego jednolite-

go systemu. Trudno przecież odmówić lu-

dziom możliwości podjęcia pracy zgodnie ze 

zdobytymi kwalifikacjami tylko dlatego, że 

zmieniły się przepisy. Ważne jest również to, 

że takimi dokumentami posługiwać się będą 

obcokrajowcy, którzy zechcą podjąć pracę w 

Polsce. Wtedy i polski pracodawca będzie 

wiedział z jakim, przyszłym pracownikiem 

zawrze umowę. Te zmiany wymagają czasu, 

to musi być wyjątkowo  precyzyjnie dopraco-

wany system, w dodatku wynikający z hono-

rowania ram kwalifikacyjnych poszczegól-

nych krajów. A taki konsensus wymaga cza- 

su. 

 

Czy w tym procesie Związek Rzemiosła 

Polskiego, a także Izby mają szczególną  

rolę do spełnienia? 

Tomasz Wika:  Oczywiście ZRP jako zwią-

zek pracodawców aktywnie uczestniczy w 

tych pracach. Ma największe doświadczenie 

w procesie kształcenia zawodowego i zdoby-

wania kwalifikacji zawodowych potwierdza-

nych egzaminem państwowym. Rzecz jasna 

– w tym procesie mogą uczestniczyć  ucze-

stniczą również inne związki i organizacje 

pracodawców – Rzemiosłu przypada jednak 

rola wiodąca. Przedstawiciele Związku Rze-

miosła Polskiego biorą  udział w pracach ze-

społu powołanego do opracowania Krajo-

wych Ram Kwalifikacyjnych. Liczne narady i 

dyskusje mają pomóc w wypracowaniu uni-

wersalnego systemu pozwalającego na mia-

rodajne porównywanie naszego świadectwa  

czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego z 

odpowiednim dokumentem w innych krajach 

czyli żeby polski mistrz był takim samym jak 

mistrz francuski, niemiecki czy włoski. To 

wymaga ścisłego określenia czym należy się 

wykazać, jaki zakres wiedzy zdobyć by o taki 

dyplom się ubiegać, zmusza to też do precy-

zyjnego porównania zakresu kompetencji 

zawodowych. Mówi się, że niemiecki dyplom 

mistrzowski sytuuje się gdzieś między na-

szym tytułem technika, a tytułem licencjata. 

Zasadne jest też pytanie czy podnosimy za-

kres wiedzy ogólnej czy skupiamy się na 

wiedzy zawodowej i tym samym na starcie 

niżej sytuujemy naszego mistrza. To może 

oznaczać niestety zwiększenie wymagań 

wobec kandydata. Ale ku takim standardom  

zmierza Europa i jeśli nie chcemy zostawać 

w tyle i w przyszłości swobodnie podejmo-

wać pracę zgodnie z kwalifikacjami musimy 

się na to przygotować. 

 

Coś za coś… System obejmie wszystkie 

zawody – to oznacza ogrom pracy… 

Tomasz Wika:  Jest to proces rozłożony na 

lata i to zarówno w układzie krajowym jak i 

europejskim. Jego głównym celem jest odej-

ście od dotychczasowej praktyki automatycz-

nego porównywania dokumentów kwalifika-

cyjnych. Nowy system będzie kładł nacisk na 

wyznaczeniu zakresu wiedzy i umiejętności 

pracownika legitymującego się danym doku-

mentem. Na ten temat już się długo dyskutu-

je i będzie długo jeszcze dyskutować. Ale 

najważniejsze jest by w tych pracach nad 

projektem uczestniczyli również praktycy ży-

cia gospodarczego. Myślę tu o przedstawi-

cielach resortu edukacji czy szkolnictwa wyż-

szego. Te decyzje muszą być konsultowane 

z przedsiębiorcami, pracodawcami i tymi, 

którzy uczestniczą w procesie kształcenia 

zawodowego. 

 

A oto czy warto taki system tworzyć wy-

starczy spytać tych, którzy przeszli żmu-

dny proces nostryfikacji dyplomu albo 

pracowali znacznie poniżej zdobytych  

kwalifikacji.  

Bardzo dziękuję za rozmowę.  
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Uwierzytelnianie dokumentów 

Konrad Wnuk 

 Istotne znaczenie dla obrotu prawnego 

wprowadziły przepisy Ustawy o zmianie us-

taw w zakresie uwierzytelniania dokumen-

tów z dnia 23 października 2009 opubliko-

wanej w Dzienniku Ustaw nr 216 poz. 1676. 

  Na podstawie nowych regulacji nastą-

piło ustanowienie uprawnień dla adwokatów, 

radców prawnych, doradców podatkowych i 

rzeczników patentowych – występujących w 

charakterze pełnomocników w danej, indywi-

dualnej sprawie – polegających na umożli-

wieniu im poświadczania zgodności kopii 

dokumentów z oryginałami. Do czasu wej-

ścia w życie tych przepisów, top jest do dnia 

15 stycznia 2010 r. poświadczeń kopii doku-

mentów za zgodność z oryginałami mógł 

dokonywać jedynie notariusz. 

 Ustawa zrealizowała ideę odformalizo-

wania postępowania według przepisów ko-

deksu postępowania administracyjnego, ko-

deksu postępowania cywilnego i ordynacji 

podatkowej, co należy ocenić pozytywnie. 

Z drugiej jednak strony powierzenie tylko i 

wyłącznie przedstawicielom zawodów zaufa-

nia publicznego prawa do poświadczania 

odpisu dokumentu jako zgodnego z orygina-

łem powoduje komplikacje. Dotychczas, po-

twierdzania kopii dokumentów dokonywali 

na własne potrzeby pracownicy organów, 

czyli urzędnicy. 

Do grona wyżej wymienionych osób należy 

zaliczyć między innymi przedsiębiorców, 

rzemieślników, którzy występują z wnioska-

mi o dofinansowanie do prezydentów, bur-

mistrzów i wójtów z tytułu wyszkolenia ucz-

niów. 

Dzieje się tak ponieważ pracownicy niektó-

rych urzędów wymagają od osób składają-

cych wnioski o dofinansowanie aby załączo-

ne do nich kopie wymaganych i niezbędnych 

dokumentów były poświadczone przez nota-

riusza, adwokata lub radcę prawnego. 

  Przed wejściem w życie przedmioto-

wej ustawy nikt nie wymagał poświadczania. 

Sprawa jest problematyczna o tyle, że każda 

strona kopii dokumentu poświadczonego 

przez notariusza jako zgodna z oryginałem 

to wydatek 7,32 zł, a stron jest przecież co 

najmniej kilka. Z kolei aby dokument po-

twierdził adwokat lub radca pawany należy 

opłacić pełnomocnictwo – koszt 47 zł. – wte-

dy dopiero prawnik może skutecznie w imie-

niu określonej osoby potwierdzić, że złożone 

kopie dokumentów są zgodne z oryginałami. 

pozostaje jeszcze kwestia ustalenia ekwiwa-

lentu za dokonana przez prawnika usługę. 

Obecnie gdy ustawa obowiązuje, urzędowe 

poświadczenie nieprawdy przez profesjonal-

nego pełnomocnika jest zagrożone karą od 

3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Niestety w nowelizacji całkowicie pominięto 

kwestię rejestru poświadczeń jako doku-

mentów urzędowych dokonywanych przez 

adwokatów, radców prawnych, doradców 

podatkowych i rzeczników patentowych. 

Notariusze na podstawie odrębnych przepi-

sów mają obowiązek odnotowywać w prze-

widzianym prawem rejestrze każdą czyn-

ność notarialną i każde dokonane poświad-

czenie. 

 Brak ujęcia w znowelizowanej ustawie żad-

nego z tych obowiązków dla profesjonalnych 

pełnomocników może spowodować, że do 

sadów i innych organów będzie wpływać 

pokaźna ilość poświadczonych kopii doku-

mentów bez możliwość sprawdzenia okazi-

cieli oryginałów. 
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Psychologia i zarządzanie 

Maciej Wika 
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Drogi Czytelniku, 

Zanim skrupulatniej pochyliłem się nad tym 

tematem musiałem sprawdzić co dokładnie 

oznaczają jego kluczowe słowa – psycholo-

gia i zarządzanie. Oczywiście znałem te po-

jęcia przedtem, jednak była to wiedza dość 

pobieżna. 

Psychologia i zarządzanie mają parę cech 

wspólnych. Obydwie dziedziny nauki zajmu-

ją się powstawaniem, przebiegiem, sterowa-

niem i regulacją takich zagadnień, jak proce-

sy psychiczne i zachowanie w psychologii 

oraz organizacja i biznes w zarządzaniu. 

Moim zdaniem w dzisiejszych czasach rola 

psychologii w zarządzaniu jest ogromna. W 

życiu zawodowym jak i prywatnym człowiek 

ma z nią do czynienia codziennie tylko nie 

do końca zdaje sobie z tego sprawę. 

Uważam, iż ta wiedza jest przydatna osobie 

nie tylko  na kierowniczym stanowisku. Ktoś, 

kto zarządza grupą ludzi musi umieć na nią 

wpływać: zarówno pozytywnie jak i negatyw-

nie. Musi umieć łagodzić konflikty oraz dą-

żyć do integracji grupy w celu sprawniejsze-

go przepływu informacji, czego efektem bę-

dą dobre relacje między członkami danego 

zespołu i wysoka efektywność pracy wyko-

nywanej przez grupę. Również powinien w 

sposób jasny okazywać swoją aprobatę lub 

niezadowolenie – dzięki temu będzie mógł 

dobrze motywować swoich pracowników za 

pomocą pochwał lub upomnień. Każdym 

umysłem rządzi zestaw wspólnych, uniwer-

salnych reguł, których zrozumienie daje nam 

zdolność ich kontroli i efektywnego wykorzy-

stywania. Pracownik któremu okazuje się 

zainteresowanie wykazuje większą chęć do 

pracy, a do wykonania przydzielonych mu 

zadań (nawet tych trudnych) podchodzi z 

większym entuzjazmem.  

To tylko garść przykładów, które obrazują 

jak zagadnienia psychologii i zarządzania 

wzajemnie się przenikają i wspólnie kształ-

tują nasze codzienne życie. I właśnie te za-

gadnienia chciałbym Państwu szerzej zapre-

zentować. Mam świadomość, że wiedza z 

zakresu działania organizmu ludzkiego i 

subtelne mechanizmy, które w nim zacho-

dzą nie muszą (i nie powinny) być znane 

wszystkim stąpających po tej planecie. Dla-

tego też niniejszym artykułem, wspólnie z 

Redakcją pragnę rozpocząć cykl publikacji 

mających na celu wyjaśnienie sprawdzo-

nych mechanizmów wywodzących się z psy-

chologii a skutecznie mogących podnieść, 

jakość działalności Państwa przedsię-

biorstw. Przydadzą się one nie tylko w za-

rządzaniu Państwa firmami, ale okażą się 

bardzo pomocne w kontaktach z klientami i 

kooperantami.  

Ciąg dalszy zatem nastąpi…       
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Natalia Krzyżan 
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 Rada Unii Europejskiej, zwana tak-

że Radą Ministrów, jest instytucją prawo-

dawczą, w ramach której spotykają się 

poszczególni ministrowie z 27 państw 

członkowskich. Przykładowo, jeśli na po-

ziomie europejskim rozważa się wprowa-

dzenie prawa związanego z ochroną śro-

dowiska, w Radzie UE spotykają się mini-

strowie ds. środowiska. Każdy kraj UE po 

kolei (Prezydencja Rady zmienia się na 

zasadzie rotacji co sześć miesięcy) przej-

muje odpowiedzialność za porządek ob-

rad Rady i przewodzi wszystkim jej posie-

dzeniom, kierując podejmowaniem decy-

zji legislacyjnych i politycznych oraz wy-

pracowując kompromisy pomiędzy po-

szczególnymi państwami członkowskimi. 

 

Trakt z Lizbony, który wszedł w życie w 

grudniu 2009 r., wprowadził pewne inno-

wacje także i do tej instytucji. Miedzy in-

nymi uprawomocnił pomysł łączenia pre-

zydencji w grupę trzech państw. Trzy 

państwa członkowskie (trio) przez okres 

18 miesięcy sprawują przewodnictwo na 

podstawie wspólnego programu i udziela-

ją sobie wsparcia.  

Aktualne trio obejmuje prezydencje przy-

padające na okres styczeń 2010 do lipiec 

2011 – czyli Hiszpanię, Belgię i Węgry. 

Od stycznia 2011 roku, w tej ważnej eu-

ropejskiej roli zadebiutują Węgry. Rok ten 

będzie interesujący dla Rady UE, gdyż 

po raz pierwszy w jej historii przez całe 

12 miesięcy prezydencję będą pełniły 

tzw. „nowe państwa UE”- od stycznia 

Węgry a od lipca 2011 – Polska. 

 

Działalność ustawodawcza Rady UE od-

bywa się w znacznej mierze na tzw. nie-

formalnych spotkaniach, które mają miej-

sce w różnych miastach kraju sprawują-

cego prezydencję. Stąd poza prestiżem, 

funkcja ta przynosi wiele korzyści związa-

nych z promocją samego państwa. 

Wszystko wskazuje jednak na to, że w 

przypadku Węgier, ze względów oszczę-

dnościowych, działania prezydencji sku-

pią się głównie na Budapeszcie. Mówi 

się, że w czasie prezydencji odbędzie się 

na Węgrzech ok. 20 nieformalnych spo-

tkań ministrów i tylko jedno spotkanie z 

udziałem prezydentów i premierów 27 

krajów członkowskich. 

 

Priorytety prezydencji węgierskiej były po 

części znane znacznie wcześniej, w 

związku ze wspomnianą powyżej działal-

nością „tria”. Rozpisany do połowy 2011 

roku plan wspólnych działań przewidywał 

m.in.: walkę z kryzysem, nadzór nad unij-

nymi finansami, realizację Programu 

Sztokholmskiego, współpracę w dziedzi-

nie bezpieczeństwa i wzmocnienie praw 

obywateli UE. 

 

Co do zasady, kraj, który sprawuje prze-

wodnictwo nie powinien forsować progra-

mu, który byłby bezpośrednio związany z 

jego interesami narodowymi. Zamiast te-

go ma stać się mediatorem i pośredni-

kiem w relacjach między państwami i 

Prezydencja węgierska w Radzie Unii Europejskiej 
w 2011 roku 
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między instytucjami, powinien dołożyć 

wszelkich starań, by osiągnięto kompro-

mis. Jednak nie tylko w priorytetach wę-

gierskiej prezydencji dominują kwestie 

żywotne właśnie dla tego państwa. 

 

Obszarami polityki, których regulacja bę-

dzie priorytetem dla węgierskiej prezy-

dencji będą: 

Kwestie energetyczne: efektywność i 

bezpieczeństwo energetyczne Europy 

oraz inwestycje w infrastrukturę energe-

tyczną. Budapeszt jest uzależniony od 

dostaw gazu z Rosji, dlatego szczególną 

wagę, poza gazociągiem South Stream i 

Nabucco, przywiązuje do projektu połą-

czenia gazowego z Azerbejdżanu przez 

Gruzję i Rumunię aż na Węgry. 

Partnerstwo Wschodnie (program 

określający założenia polityki wschodniej 

UE w ramach Europejskiej Polityki Są-

siedztwa). Węgrzy skupiają się w tej kwe-

stii głównie na Bałkanach Zachodnich i 

Ukrainie (z którą muszą rozwiązać kwe-

stie dużej mniejszości węgierskiej na 

Ukrainie) oraz Rosji. Samo partnerstwo 

dotyczy jednak także innych wschodnich 

sąsiadów: Armenii, Azerbejdżanu, Biało-

rusi, Gruzji i Mołdawii. 

Strategia dunajska. Jej głównym ce-

lem będzie ochrona zasobów wodnych 

Dunaju, którego jakość ma duże znacze-

nie dla gospodarki krajów, przez które ta 

rzeka przepływa. 

Węgry, podobnie jak Polska, szcze-

gólną uwagę w czasie swojej prezydencji 

poświęcą kwestiom praw podstawowych 

obywateli w UE (w tym realizacji Karty 

Praw Podstawowych), przestrzegania 

praw człowieka, doprowadzenia do ratyfi-

kacji przez UE Europejskiej Karty Praw 

Człowieka. 

Przezwyciężenie kryzysu euro – ob-

szar tym trudniejszy do realizacji, że ża-

den z trzech krajów zbliżających się pre-

zydencji (węgierska, polska, duńska) nie 

ma euro. 

Rozpoczęcie przygotowań do przyję-

cia nowej, 2014-2020 perspektywy finan-

sowej dla Unii (główne instytucje unijne 

muszą z wyprzedzeniem uzgadniać prio-

rytety na kolejne lata i przygotowywać 

plan wydatków zwany „perspektywą fi-

nansową”. W perspektywie finansowej 

umieszcza się maksymalną kwotę, którą 

UE może wydać i stwierdza się, na co 

można tę kwotę przeznaczyć. Głównym 

celem perspektywy finansowej jest utrzy-

mywanie wydatków UE pod kontrolą). Za-

równo Węgry jak i Polska są przeciwne 

pośpiesznym negocjacjom w sprawie 

perspektywy finansowej (o co zabiegają 

kraje domagające się cięć w wydatkach). 

Węgry chcą, aby podstawą do negocjacji 

była propozycja KE, która ma być ogło-

szona w połowie 2011 r. 

Przyjęcie, jeszcze w czasie węgierskiej 

prezydencji, w poczet państw członkow-

skich UE - Chorwacji i rozpoczęcie nego-

cjacji akcesyjnych z Serbią. 

Węgry są członkiem Grupy Wyszehradz-

kiej (do której należy także Polska). Oba 

kraje obejmą w 2011 roku przewodnictwo 

w Radzie UE. Może to okazać się niepo-

wtarzalną szansą rozwoju dla Europy 

Środkowej oraz okazją do wzmocnienia 

pozycji całego regionu zarówno na arenie 

europejskiej jak i międzynarodowej. 
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