Polska Agencja Prasowa: Powstaje lista zawodów rzemieślniczych
Warszawa (PAP) - Resorty: gospodarki oraz pracy i polityki społecznej opracują listę
zawodów rzemieślniczych, do których wykonywania będą potrzebne kwalifikacje.
Będzie ona opiniowana przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) - poinformowali w
poniedziałek
PAP
przedstawiciele
resortu
gospodarki.

ZRP będzie rekomendował, by na liście tej znalazły się zawody, których niewłaściwe
wykonywanie może narazić na szwank zdrowie lub życie klientów lub spowodować straty
finansowe - powiedziała w poniedziałek PAP rzecznik ZRP Katarzyna Wawer-Dziedziak.
Dodała, że w najbliższym czasie Związek przekaże taką listę resortowi gospodarki.
Związek proponuje, by na liście znalazły się takie zawody, jak m.in. fryzjer, kosmetyczka,
optyk okularowy, mechanik pojazdowy, murarz, kominiarz.
13 kwietnia br. Sejm znowelizował ustawę o rzemiośle, która zakłada obowiązek posiadania
kwalifikacji do wykonywania zawodów rzemieślniczych. Do tej pory klienci korzystający z
usług rzemieślników nie mieli gwarancji, że osoba, z którą zawierają umowę, ma stosowne
wykształcenie i kwalifikacje.
Jak wyjaśnił w poniedziałek PAP Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwa
Gospodarki, szef tego resortu w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej - po
zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego - ma przygotować listę zawodów
rzemieślniczych w formie rozporządzenia.
Zdaniem resortu gospodarki, "pomoże to rozstrzygnąć, kto w Polsce jest rzemieślnikiem i od
kogo wymagane będą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, biorąc pod uwagę np.
zapewnienie dostatecznego poziomu bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli, ochrony
środowiska albo gwarancji jakości produktów i usług".
Dla osób, które wykonują zawód rzemieślnika, a nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,
nowelizacja przewiduje trzyletni okres przejściowy na ich uzupełnienie. Nie będzie to
dotyczyło osób, które ukończyły 50. rok życia i co najmniej 10 lat wykonywały swój zawód.
Nowelizacja przywraca nadawanie przez ministra kultury - na wniosek ZRP - tytułu
honorowego mistrza rzemiosła artystycznego. Nie będzie się to wiązało z dodatkowymi
gratyfikacjami; chodzi tylko o podniesienie prestiżu branży artystycznej.
Przewiduje również dobrowolne zrzeszanie się w organizacje rzemieślnicze. Osoba, która nie
będzie chciała należeć do takiej organizacji, będzie określana jako przedsiębiorca.
Nowe przepisy dotyczą 27 izb rzemieślniczych w Polsce, zrzeszonych w Związku Rzemiosła
Polskiego oraz 483 cechów zrzeszonych w tych izbach.
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