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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 30 października 2006 roku
pomiędzy

Kujawsko-Pomorską Izbą 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

reprezentowaną przez Prezesa Jana Gogolewskiego

a

Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Witkowskiego

o współpracy
w zakresie realizacji zadań systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem

przedsięwzięć związanych ze szkoleniem oraz uzupełnianiem 
i podwyŜszaniem kwalifikacji zawodowych 

stosownie do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Mając  na  uwadze  dotychczasowe  doświadczenia  Kujawsko-Pomorskiej  Izby  Rzemiosła  i
Przedsiębiorczości  w  Bydgoszczy  i  Regionalnego  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  i
Ustawicznego  w  Brodnicy,  zwaŜywszy  na  historyczne  powiązania  oraz  wobec  wyzwań
wynikających z potrzeby budowania społeczeństwa opartego na wiedzy - strony uznają  za
celową współpracę w ramach statutowych uprawnień i zadań z uwzględnieniem kierunków
zawartych w niniejszym Porozumieniu.

Podstawowym  celem  Porozumienia  jest  współdziałanie  w  zakresie  podnoszenia  i
potwierdzania  kwalifikacji  zawodowych  w  obrębie  zawodów  rzemieślniczych  zarówno
młodzieŜy,  jak i  dorosłych,  co w konsekwencji  powinno przyczynić  się  do wzbogacania
wiedzy i umiejętności czynnych rzemieślników i osób przez nich zatrudnionych, a takŜe do
zmniejszania problemów bezrobocia i jego skutków.

§ 1

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (KPIRiP) oraz Regionalne Centrum
Kształcenia  Praktycznego i  Ustawicznego w Brodnicy (Centrum) deklarują  współpracę  w
następujących obszarach:

− wymiany  informacji  oraz  propagowania  moŜliwości  podnoszenia  i  doskonalenia
kwalifikacji zawodowych w obu organizacjach,

− wymiany informacji oraz propagowania moŜliwości potwierdzania kwalifikacji przed
komisjami Izby;

− konsultowania stanowisk do proponowanych rozwiązań prawnych i organizacyjnych
w  zakresie  oświaty  zawodowej  oraz  prezentowania   wspólnego  stanowiska  w
sprawach na zewnątrz;

− inicjowania  projektów  oraz  współpracy  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć
edukacyjnych wspieranych środkami Unii Europejskiej.



 
§2

Regionalne  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  i  Ustawicznego  w  Brodnicy  (Centrum)  i
zrzeszone w nim ośrodki zobowiązują się do:

− stwarzania  organizacyjnych  i  programowych  warunków  do  teoretycznego
dokształcania uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u rzemieślników,

− propagowania wśród uczniów i słuchaczy kursów egzaminów na tytuły czeladnika i
mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne Izby,

− przedstawiania  organizacji  rzemiosła  oferty  edukacyjnej  w  zakresie  dokształcania
teoretycznego i doskonalenia zawodowego,

− udostępniania  bazy  do  przeprowadzania  przez  Izbę  egzaminów  czeladniczych  i
mistrzowskich.

§3

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zobowiązuje się do:
− reprezentowania interesów oświaty niepublicznej w Komisji Trójstronnej,
− powoływania - tam, gdzie jest to celowe i istnieje taka moŜliwość - do składu komisji

egzaminacyjnych pracowników Centrum, 
− organizowania - na wniosek Centrum - egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w

zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła,
− upowszechniania oferty edukacyjnej Centrum w zakresie dokształcania i doskonalenia

zawodowego rzemieślników i pracowników ich przedsiębiorstw.
− udostępniania  na  wniosek  Centrum  bazy  danych  wykładowców  spełniających

wymagania  i  warunki  do  prowadzenia  zajęć  na  kursach  organizowanych  przez
Centrum.

§ 4

Kierownictwo KPIRiP i Centrum będzie się zbierać  co najmniej raz do roku celem oceny
realizacji dotychczasowych działań i przyszłych kierunków współpracy.

§ 5

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania

§ 6

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze Stron.
 

Jan Gogolewski Jerzy Witkowski


