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Kierownictwo 

organizacji rzemieślniczych 

zrzeszonych 

w Związku Rzemiosła Polskiego   

 

 

Szanowni Państwo, 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

 

Z nieukrywaną satysfakcją i zadowoleniem chciałbym Państwa poinformować,              

że od 1 października br., nasze rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w postaci dyplomu 

mistrza i świadectwa czeladniczego są wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej. Jest to pionierskie rozwiązanie, bowiem – jak dotąd – żadna 

inna organizacja przedsiębiorców w Polsce nie wprowadziła podobnego rozwiązania. 

Jestem niezwykle dumny z tego, że to właśnie Związek Rzemiosła Polskiego jako 

pierwszy zrealizował ten ważny i niezwykle potrzebny projekt. 

Prace nad możliwością wprowadzania rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trwały 1,5 roku. 

Realizowane były w ścisłej współpracy z Departamentem Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, w konsultacji z izbami rzemieślniczymi. Są 

efektem pracy i wymiany doświadczeń wielu osób, którym leży na sercu 

upowszechnianie dorobku rzemiosła i jego organizacji. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy otrzymają 

świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października br. - zostaną 

automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. W przypadku pozostałych 

przedsiębiorców, informacja w CEIDG dotycząca posiadanych kwalifikacji 

rzemieślniczych, będzie dopisywana na ich wniosek – składany w izbie rzemieślniczej.   

W formularzu danych o przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji             

o Działalności Gospodarczej, będą zamieszczone takie dane, jak: data egzaminu (data 

wystawienia dyplomu lub świadectwa), nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała 

dyplom lub świadectwo, tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik, nazwa zawodu, symbol 

cyfrowy zawodu, data cofnięcia kwalifikacji zawodowych. 



Gorąco zachęcam Państwa do jak najszerszego rozdystrybuowania wśród 

członków, współpracowników i sympatyków Waszych organizacji, jak również wśród 

wszystkich potencjalnych interesariuszy - informacji o nowych danych uwidacznianych 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tych dotyczących 

rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych. Działania upowszechniające prowadzone 

będą również przez Związek Rzemiosła Polskiego, zarówno indywidualnie jak też we 

współpracy z  instytucjami partnerskimi. Warto z przekazem tym docierać do młodzieży 

uczącej się, do młodych adeptów zawodu, do szkół branżowych, partnerów 

gospodarczych i społecznych, wszędzie tam, gdzie chcemy wzmacniać lub zmieniać 

wizerunek rzemiosła. 

Jestem przekonany, że jest to także doskonała okazja nie tylko promocji 

kwalifikacji rzemieślniczych, ale także fachowości rzemieślników oraz promocji 

organizacji rzemieślniczych i ich ogólnopolskiej sieci, jaką jest Związek Rzemiosła 

Polskiego. Co więcej, sądzę, że to nowe narzędzie może stać się inspiracją do nowych 

inicjatyw. Będziemy wdzięczni za wszelkie pomysły i propozycje dla ZRP oraz za 

Państwa inicjatywy regionalne i lokalne. Głęboko wierzę, że dzięki temu projektowi, 

pomożemy przedsiębiorcom – rzemieślnikom w dotarciu do potencjalnych 

kontrahentów i klientów, a cechom i izbom pozyskiwać nowych członków.  

Żyjemy w trudnych i niepewnych czasach. Dlatego takie projekty, jak ten, są dla 

nas teraz niezwykle cenne.  

 

                                                                          Z wyrazami szacunku, 

 


