ŻYCIE RADOMSKIE

WYKSZTAŁCENI
I POSZUKIWANI
FACHOWCY
Rzemiosło powraca do łask, a rzemieślnicze za wody cieszą się
coraz większym zain teresowaniem. O r adomskim rzemiośle,
jego dokonaniach, ambicjach i tr oskach rozmawiamy z Janem
Jaworskim, Prezesem Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz z Jadwigą Odzimek, Zastępcą Dyrektora ds. oświaty zawodowej i funduszy UE w Izbie.
Jan Jaworski – Terenem
działania n/Izby jest obszar
dawnego województwa radomskiego. Izba zrzesza 11 C echów
i 3 Spółdzielnie Rzemieślnicze,
do których łącznie przynależy
około 600 zakładów. Według znowelizowanej Ustawy o rzemiośle
z dnia 22 marca 1989 r. zakładami
rzemieślniczymi są także te, które
zatrudniają do 250 pracowników.
Reprezentują one niemal wszystkie branże zawodowe. Dominującymi branżami są: motoryzacyjna, usług osobistych (fryzjerstwo,
kosmetyka, wizaż, stylizacja),
budowlana, obróbki metali, ślusarska, spożywcza, a wśród niej
– wędliniarstwo, piekarnictwo,
cukiernictwo i kucharstwo.
Izba jest organem samorządu
gospodarczego rzemiosła posiadającym uprawnienia w zakresie szkolenia zawodowego. System taki f unkcjonuje od czasów
przedwojennych, w R adomiu
od 1983 r., do chwili obecnej.
Młodych adeptów w r óżnych
zawodach szkolimy w r amach
tzw. szkolenia dualnego, który opiera
się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej. Ze względu na ścisły związek
teorii z praktyką, system ten jest bardzo
wysoko ceniony. Państwa, w których
dominuje, mają dobrze przygotowanych

do wejścia na rynek pracy młodych ludzi
oraz gospodarkę na wysokim poziomie.
Przy naszej Izbie działają 54 komisje
egzaminacyjne, obejmujące znaczną
ilość zawodów na rynk u, które mają
uprawnienia nadawania tytułów mistrzów i czeladników rzemieślniczych.
W minionym roku przeegzaminowa-

IZBA RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU
zrzesza 11 cechów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu,
Cech Rzemiosł Spożywczych w Radomiu,
Cech Piekarzy w Radomiu,
Cech Rzemiosł Różnych w Kozienicach,
Cech Rzemiosł Różnych w Przysusze,
Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Lipsku,
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Zwoleniu,
Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach,
Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu,
Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Bydgoszczy,
• Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu.
Ponadto 3 Spółdzielnie:
• Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” w Radomiu,
• Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rzemiosł Różnych” w Szydłowcu
• Spółdzielnia Rzemieślnicza „Warka” w Warce.

liśmy i nadaliśm y tytuły mistrzo wskie i czeladnicze ok oło 600 osobom.
Od 2013 r oku do ś wiadectw czeladniczych i dyplomó w mistrzowskich
dołączany jest Suplement Eur opass
w języku polskim i angielskim, czyli dokument, zawierający informacje na temat wiedzy i k waliﬁkacji osoby, która
uzyskała tytuł czeladnika bądź mistrza.
Ma on za zadanie ułatwić pr acodawcy
zarówno w Polsce, jak i za gr anicą lepsze zrozumienie inf ormacji zawartych
w świadectwie lub dyplomie.
Rzemiosło jest dzisiaj poważną siłą
na rynku pracy, a rzemieślnik to dobrze
wykształcony i p oszukiwany na rynku f achowiec. Jednakże środowisko
rzemieślnicze czeka jeszcze na uporządkowanie wielu spraw
z zakresu szkolenia młodocianych pracowników, czy
też dotyczących posiadania
kwaliﬁkacji zawodowych
do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
obowiązku przynależności
do organizacji samorządu
rzemiosła. Każdy z t ych
problemów wymaga szczegółowego omówienia, dziś
je tylko sygnalizujemy, ale
mam nadzieję, że w n ajbliższym czasie przedstawimy
bliżej te tematy Czytelnikom „Życia”. Są to bowiem
sprawy, które wiążą się bezpośrednio z dalszym rozwojem rzemiosła nie tylko
w naszym mieście. Oznacza
to, że przy zaniku rzemieślniczych prof esji może się
zdarzyć, iż jutro nie będzie
kto miał wypiec chleba, wykonać drobnych remontów,
naprawić samochodu, ale
także wyprodukować wiele
części do maszyn i urządzeń,

STRONA 5

DOSKONALI
NAUCZYCIELE ZAWODU
Mówi Jadwiga Odzimek – Zastępca Dyrektora ds. oświaty zawodowej
i funduszy UE w Izbie Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Radomiu.
Izba Rzemiosła i Małe j Przedsiębiorczości w Rad omiu
kształci fachowców na potrzeby rynku pracy zgodnie z jego
oczekiwaniami. W 201 7 roku
liczba zakładów szkolących
we wszystkich izbach rzemieślniczych stanowiła 23
516, w tym w Izbie radomskiej
– 344. W t ym samym roku
ogólna ilość pr acowników
młodocianych zatrudnionych
w zakładach rzemieślniczy ch
w ramach szkolenia zawodowego wyniosła 64.695 osób,
a w Izbie radomskiej – 1.047.
– Pracodawcy-rzemieślnicy prowadzący mikro, małe i śr ednie ﬁrmy
od zawsze angażowali się w przygoto wanie zawodowe młodzieży i dorosłych oraz
w proces potwierdzania kwaliﬁkacji zawodowych. Niedawno dzięki star aniom
środowiska rzemieślniczego poprzez
Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, wypracowany został zapis, iż na mocy
obowiązującej obecnie Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (z
późn. zm.), obowiązkiem ucznia po zakończeniu szkoły zawodowej jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego.
Największym mankamentem przygotowania zawodowego młodocianych

W polskich organizacjach rzemiosła zrzeszon ych jest obecnie około
300 tys. przedsiębiorstw. Kolejne 300 tysięcy ﬁrm z rzemiosła w ywodzi swój rodowód. Blisko 3 000 000 P olaków wykonuje zawody rzemieślnicze oraz 80 000 uczniów kształci się w 150 zawodach rzemieślniczych.
Rzemiosło to nie tylko potencjał gospodarczy, licząca się organizacja, ale
także część kultury i tradycji narodowej, której należy się uwaga, a swoimi usługami i produktami powinno zajmować szczególne miejsce w procesie promocji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.
pracować w zakładach produkcyjnych
i usługowych.
Na szczęście dla nas, rzemieślnicze zawody cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. Następuje powolny powrót do z apomnianych zawodów. Nowe pokolenie kaletników,
garbarzy, szewców, tapicerów i o sób
zajmujących się wytwórstwem przedmiotów użytkowych i w yposażenia
wnętrz of eruje ekskluzywne produkty najwyższej jakości pośród zalewu
produktów tworzonych na masową
skalę. Ten renesans istniejących
od wieków zawodów nie jest jeszcze
w Radomiu widoczny na większą skalę, ale zaczyna być coraz bardziej dostrzegany.
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pracowników jest stosun kowo mała
liczba godzin przeznaczon ych na pr aktyczną naukę zawodu. Wyżej wymieniona ustawa oddała decyzję w tej spr awie
administracji terenowej i tu po wstał
konﬂikt interesów. Władze oś wiatowe w tr osce o pełniejsze zatrudnienie
nauczycieli więcej czasu przeznaczają
na naukę teorii niż pr aktycznych zajęć.
Natomiast rzemieślnicy postulują , aby
przeznaczyć większą ilość godzin na solidną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Porozumienie zawarte w dniu
29 stycznia br., między Ministerstwem
Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego, przewiduje m.in.
wsparcie działań środowiska rzemieślniczego mających na celu tworzenie
przez
pracodawców-rzemieślników
warunków do realizacji praktycznej
nauki zawodu młodocianych pracowników, doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego; współpracy z k uratorami oświaty w realizacji postanowień
niniejszego porozumienia na szczeblu
regionalnym i lo kalnym. Mam nadzieję, że unormuje ono ważne problemy
wzajemnych kompetencji w z akresie
szkolenia dualnego. Przyczyni się także do z większonego udziału rzemiosła
i szkół zawodowych w akcjach promujących zawody rzemieślnicze.
Nasza Izba prowadzi od kilku lat
w Radomiu akcję spotkań informacyjno-promocyjnych do tej pory w gimnaWiększość polskich zakła dów rzemieślniczych posiada
nowoczesne
wyposażenie,
maszyny i urządzenia, k tóre wpływają na uła twienie
pracy oraz wytworzenie produktów i pr owadzenie usług
na wysokim poziomie. Zakłady wprowadzają nowe,
innowacyjne
rozwiązania
techniczne i technologiczne .
Obecnie rzemiosło to ﬁ rmy
rodzinne, które stanowią
ok.70 proc. krajowego PKB.
zjach, a ob ecnie w s zkołach dla młodzieży z 8 k las. Znakomicie układa się
współpraca z n iektórymi szkołami
zawodowymi np. z Zespołem Szkół
Budowlanych w R adomiu. Uczniowie
z tej szkoły dzięki zachętom ze strony
grona pedagogicznego na czele z Panią
dyrektor Jolantą Skoczylas, poświęcają dodatkowo swój wolny czas, aby
uczestniczyć w projektach unijnych,
które umożliwiają im zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności praktycznych. To z kolei pr zekłada się na możliwość przystąpienia do egzaminu
czeladniczego i zdobycia dodatkowej
kwaliﬁkacji zawodowej, jakim jest tytuł czeladnika.
Rzemiosło staje się dla wielu za wodem na powrót atrakcyjnym, a no woczesne, dobrze wyposażone zakłady,
gdzie pracują wysoko wykwaliﬁkowani
fachowcy, stwarzają wielu ludziom możliwość spełnienia swych aspiracji zawodowych.

Przy radomskiej Izbie funkcjonują 54 komisje egzaminacyjne w takich
zawodach, jak: mechanik pojazdów samochodowych, f ryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, kosmetyczka, ﬂorysta i wielu innych związanych
z branżą motoryzacyjną, budowlaną czy usługową.

