
 

                                                                             

                           

„Przygotowanie zawodowe 
- wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku pracy”  

spotkanie on-line 

17 marca 2021 r. [środa] godz. 12:00-14:00 
 
 

  

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do udziału w webinarium 

organizowanym w ramach corocznych spotkań promujących dialog społeczny poświęconych 
szkołom rzemieślniczym, utworzonym z inicjatywy i prowadzonych przez organizacje samorządu 
gospodarczego rzemiosła. 
Zatrudnienie młodzieży, rozwój umiejętności oraz kształcenie i szkolenie zajmują centralne 
miejsce w dyskusjach oraz politykach na poziomach  krajowym i europejskim, w tym z udziałem 
partnerów społecznych. Stąd  pochodzą ważne impulsy do eksponowania takich wyzwań jak:  
umiejętności na rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, wsparcia zatrudnienia młodzieży, tworzenie pomostów 
płynnego  przechodzenia z edukacji do miejsc pracy. 
Kształcenie i szkolenie zawodowe musi odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Jednocześnie  
powinno być osadzone we współczesnym kontekście rozwojowym uwzględniającym innowacje 
oraz zasady zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ekologicznego i cyfrowego. 
Co roku, podczas kolejnych edycji Forum Szkół Rzemiosła, przedstawiamy informacje  
i  doświadczenia różnych typów szkół, których organami prowadzącymi są izby rzemieślnicze lub 
cechy. Pozwalają one nie tylko lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale też inspirują do 
wdrażania rozwiązań zwiększających atrakcyjność edukacji z udziałem rzemiosła. Dialog 
społeczny w gronie różnych zaangażowanych w kształcenie zawodowe interesariuszy wspiera 
osiąganie celów wymagających współpracy wielu stron.  
 
PROGRAM RAMOWY 
 
12:00 – 12:10   Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników 
12.10 – 12:30   „Zwiększanie atrakcyjności szkół rzemiosła poprzez zapewnianie drożności 
                               procesu kształcenia zawodowego i płynnego przechodzenia młodzieży do 
                               różnych form edukacji”  -  prezentacja dobrych praktyk  
12:30 – 12:35   Przerwa 
12:35 – 12:55   „Łączenie kształcenia zawodowego ze szkolnictwem wyższym”  
                                – dobra praktyka:  Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
                               przy Politechnice Opolskiej  
12:55 – 13:00   Przerwa 
13:00 – 13.20   „Dyrektor skutecznym managerem  w szkole w okresie ograniczenia jej 
                               funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii” 
13:20 – 13:25   Przerwa 
13:25 – 13.45   „Identyfikacja pracodawców rzemieślników realizujących przygotowanie 
                                  zawodowe w kontekście uwarunkowań prawnych” – ustawa o rzemiośle 
13.45 – 14:00   Podsumowanie i zakończenie spotkania 
 
 

 
 
  
 
 
 



 

                                                                             

 
 
RAMY PREZENTACJI i DYSKUSJI 
 
12.10 – 12:30  „Zwiększanie atrakcyjności szkół rzemiosła, poprzez zapewnianie drożności 
                                  procesu kształcenia zawodowego i płynnego przechodzenia młodzieży do 
                                  różnych form edukacji”  -  prezentacja dobrych praktyk  
 
Kształcenie i szkolenie zawodowe w coraz większym stopniu zaspokajają  potrzeby w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania kadr, odgrywa ono również kluczową rolę we 
wspieraniu zatrudnienia młodzieży, w szczególności poprzez przygotowanie zawodowe  
w ramach dualnego uczenia w szkole i w miejscu pracy. Jednak pandemia COVID-19 wywarła 
ogromny wpływ na kształcenie i szkolenie zawodowe, w szczególności na naukę zawodu w 
miejscu pracy, ze względu na jej koncentrację na szkoleniu praktycznym i bezpośrednie 
powiązania z miejscem pracy.  
Szkoła branżowa I stopnia jest początkiem ścieżki edukacji zawodowej prowadzącej do 
szkolnictwa wyższego poprzez Szkołę branżową II stopnia.  
Co decyduje o atrakcyjności szkół rzemiosła, jakie tworzyć wyróżniki, aby zachęcać młodych ludzi 
do wyboru nauki właśnie w szkole rzemiosła.  
 
12:35 – 12:55  „Łączenie kształcenia zawodowego ze szkolnictwem wyższym”  
                                – dobra praktyka:  Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
                                   przy Politechnice  Opolskiej 
  
W przestrzeni systemu edukacji funkcjonują liczne szkoły wyższe, a procent absolwentów  
z wyższym wykształceniem plasuje się w czołówce krajów europejskich. Istotnym problemem 
nadal pozostają niedostateczne przygotowanie w zakresie umiejętności oraz niedostatki w 
zakresie praktycznego przygotowania zawodowego absolwentów, które najbardziej cenią 
pracodawcy, a  absolwentów odpowiednio pozycjonują na rynku pracy.    
Uczniowie szkół rzemiosła, których teraz szkolimy, za kilka lat mają być wysoko 
wykwalifikowanymi pracownikami. Zajęcia praktyczne, organizowane w całym cyklu nauki, 
pomagają zdobyć umiejętności, których pracodawcy faktycznie potrzebują, a młodzi ludzie  
zdobywają wiedzę, praktyczne umiejętności   poznając środowisko, które umożliwia im płynne 
wejście na rynek pracy i aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym. Absolwenci 
szkół wyższych posiadający solidne przygotowanie praktyczne to także dla rzemiosła dobre  
źródło wysoko kwalifikowanych  kadr fachowców, przygotowanych do pracy w nowoczesnych 
warunkach technologicznych. 
 
13:00 – 13.20  „Dyrektor skutecznym managerem  w szkole w okresie ograniczenia jej 
                               funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii” 
 
Funkcjonowanie w warunkach różnorodnych ograniczeń  niezbędnych w związku z  COVID 19  po 
raz pierwszy postawiło wszystkie instytucje  wobec sytuacji, z którymi  do tej pory nie mieliśmy  
do czynienia. W szczególności szkoły musiały podjąć wiele nowych wyzwań i tak organizować 
swoje funkcjonowanie, aby było ono bezpieczne dla uczniów, nauczycieli  
i pracowników szkół. Jakie zatem mamy nowe doświadczenia w zakresie: 

a) nadzoru i monitorowania pracy szkoły w kształceniu na odległość 
b) zdalnego zrządzania radą pedagogiczną 
c) delegowania zadań w pracy zdalnej 
d) sposobu skutecznej komunikacji online z uczniami, nauczycielami, rodzicami 

 i pracodawcami 
e) metod i technik w kształceniu na odległość; 
f) monitorowania postępów uczniów oraz ich dokumentowanie. 

 



 

                                                                             

 
 
13:25 – 13.45   „Identyfikacja pracodawców rzemieślników realizujących przygotowanie 
                                  zawodowe w kontekście uwarunkowań prawnych” – ustawa o rzemiośle 
 
Zmian regulacji prawnych często powodują komplikacje dotyczące między innymi ich 
poprawnego interpretowania i stosowania W prowadzona od stycznia 2020 r. nowa definicja 
pracodawcy rzemieślnika  ciągle nastręcza problemów we właściwym określeniu czy dany 
pracodawca jest rzemieślnikiem czy też nie spełnia warunków określonych w ustawowej definicji 
rzemieślnika. Jak zatem uniknąć błędu i poprawnie zorganizować naukę zawodu młodocianego 
pracownika, zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego. 
 

 

ZGŁOSZENIA  ZAWIERAJĄCE: 
 

 imię i nazwisko …………………………………………………………………..………………….. 

 reprezentowaną instytucję …………………………………………………………………..… 

 e-mail  ………………………………………………….(niezbędny do przesłania linka) 

 tel. ………………………..…………………………………………………………………………………. 

prosimy przesłać w terminie do 9 marca 2021 r. na adres: zrp@zrp.pl 

 Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą 00-246 Warszawa, ul. 
Miodowa 14 NIP 5260251368. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora w ramach wykonywania zadań statutowych. Dane przechowywane będą do momentu 
wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 
danych jest dobrowolne. Pełna informacja dot. ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce 
Polityka Bezpieczeństwa na stronie www.zrp.pl. Kontakt z Administratorem: tel. 225044200, e-mail 
zrp@zrp.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych: e-mail: odo@zrp.pl, tel. 225044222.   

 

Związek Rzemiosła Polskiego zamierza przygotować materiały pokonferencyjne, 
obejmujące zagadnienia ujęte  w programie IV Forum Szkół Rzemiosła 

oraz  wizytówki wszystkich szkół rzemiosła. 
                  

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji Forum Szkół Rzemiosła. 
Słuchajmy, rozmawiajmy i wspólnie twórzmy rzeczywistość odpowiadającą potrzebom 

środowisk, w których funkcjonujemy i za które bierzemy odpowiedzialność. 
 

Z poważaniem, 
 

Prezes Związku 
 
 

Jan Gogolewski 
Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego 
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