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Jerzy Bartnik

Jerzy Bartnik jest Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego.
Wniosek złożył Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego.
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Skąd po mysł zor ga ni zo wa nia
ogól no pol skie go kon kur su wie dzy
z za kre su bhp dla uczniów za kła dów
rze mieśl ni czych? 

Two rząc go, kie ro wa li śmy się przy -
sło wiem: „Czym sko rup ka za mło du
na siąk nie, tym na sta rość trą ci”. Chcie -
li śmy, by mło dzi lu dzie, za nim uzy ska ją
dy plom cze lad ni czy, wy ka za li się wie -
dzą do ty czą cą bhp, aby po tem umie li
za sto so wać ją w ży ciu za wo do wym.
Spe cy fi ka pra cy w rze mio śle po le ga
na wy ko ny wa niu wciąż no wych czyn -
no ści na róż nych sta no wi skach. Dla te -
go tak waż ne jest na ucze nie mło dzie ży
bez piecz nych za cho wań. Obec nie mo -
ja ro la po le ga na pro mo wa niu ich
wśród róż nych śro do wisk oraz uświa -
da mia niu, że by cie do brym fa chow cem
wró ży suk ces.

Dla cze go kon kurs cie szy się tak
du żym za in te re so wa niem? 

Bo mło dzież lu bi ze so bą kon ku ro -
wać. Chce wy gry wać, być li de rem.
Stąd co raz wię cej osób bie rze udział
w eli mi na cjach szkol nych. Za chę tą są
też na gro dy, ja kie do sta ją lau re aci. 

To nie je dy na ini cja ty wa po pu la ry zu -
ją ca za sa dy bhp wśród mło dzie ży. Po -
wstał też film pt. „Wy bie ram rze mio sło”.
Za chę ca on mło dych lu dzi do pod ję cia
na uki w szko łach uczą cych rze mio sła.
Od lat ob ser wu je my brak za in te re so wa -
nia szko ła mi za wo do wy mi. Jesz cze
w 2000 r. w rze mio śle uczy ło się
200 tys. osób, te raz to nie speł na 80 tys.
uczniów. Nasz sys tem kształ ce nia, łą -
czą cy edu ka cję z prak ty ka mi za wo do -
wy mi, chro ni przed bez ro bo ciem. Film
na gra no we współ pra cy z ka te drą so -
cjo lo gii Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza

w Po zna niu. Chcie li śmy w su ge styw ny
spo sób po ka zać, że ob słu ga ma szyn
i naj now sze tech no lo gie wy ma ga ją co -
raz więk szej wie dzy. Przed sta wi li śmy
spe cy fi kę pra cy w 27 za wo dach oraz
wy po sa że nie za kła dów, ja kie jest dziś
i ja kie bę dzie w przy szło ści. 

Re ko men do wał Pan do wdro że nia
w za kła dach „Kar tę in for ma cyj ną dla
pra co daw cy za trud nia ją ce go mło do -
cia nych pra cow ni ków”. Ja kie przy -
nie sie ona ko rzy ści?

Za sta na wia li śmy się, jak po móc
rze mieśl ni kom w prze pro wa dze niu
oce ny ry zy ka za wo do we go. Na co po -
win ni zwró cić uwa gę. Chcie li śmy, by
umie li do ko nać sa mo oce ny tak, aby
oso by po dej mu ją ce pierw szą pra cę,
by ły pod szcze gól ną ochro ną. Kar ta in -
for ma cyj na po wsta ła dzię ki za rzą do wi
ZRP i dziś ko rzy sta z niej ok. 30 tys.
mi strzów ma łych za kła dów rze mieśl ni -
czych. My ślę, że wpro wa dze nie jej wy -
eli mi no wa ło wie le za gro żeń.

Jak oce nia Pan po ziom bez pie -
czeń stwa pra cy w rze mio śle w Pol -
sce w po rów na niu z kra ja mi UE?

W kra jach „sta rej UE” zmia na tech -
no lo gii idzie w pa rze z uno wo cze śnia -
niem par ków ma szy no wych. Są one
przy sto so wy wa ne do za dań tak, by ry -
zy ko wy pad ków ogra ni czyć do mi ni -
mum. W Pol sce ma szy ny czę sto są
prze sta rza łe i na mo der ni za cję bra ku je
nie jed no krot nie pie nię dzy. Po mi mo
tych prze ciw no ści, pra co daw cy wpro -
wa dza ją zmia ny. Ulep sza ją ma szy ny
i przy sto so wu ją je do obo wią zu ją cych
wy ma gań. Ro bią wszyst ko, co bę dzie
sprzy ja ło po pra wie niu bez pie czeń stwa
pra cy. 


