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§ 1

Porozumienie obejmuje współdziałanie pomiędzy Kujawsko – Pomorską  Izbą  Rzemiosła i
Przedsiębiorczości a Kujawsko – Pomorską  Wojewódzką  Komendą  Ochotniczych Hufców
Pracy.

§ 2

Współpraca stron realizowana będzie w ramach:
1. działań na rzecz zapewnienia w zakładach rzemieślniczych miejsc nauki zawodu dla

młodzieŜy objętej opieką OHP,
2. partnerstwa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiej Komendy OHP

w  zakresie  realizacji  projektów  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  innych
programów europejskich,

3. przedsięwzięć  słuŜących  podnoszeniu  poziomu  kształcenia  praktycznego  i
teoretycznego  młodzieŜy  oraz  doskonalenia  zawodowego  kadr  szkolących  Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Wojewódzkiej Komendy OHP,

4. współpracy  w  zakresie  propagowania  przedsiębiorczości,  a  zwłaszcza  działalności
gospodarczej w ramach rzemiosła,

5. wspólnych  przedsięwzięć  dotyczących  m.  in.  opracowywania  wydawnictw
merytoryczno  –  szkoleniowych  i  informacyjnych,  organizowania  konferencji  i
seminariów oraz narad roboczych,

6. przedsięwzięć  promocyjnych  zachęcających  młodzieŜ  do  uzyskiwania  kwalifikacji
zawodowych i stałego doskonalenia zawodowego,

7. działalności  edukacyjnej  w  zakresie  dokształcania  teoretycznego  młodocianych
pracowników  i  uczniów  dorosłych  dotyczącego  przygotowania  i  przeprowadzania
egzaminów  czeladniczych  i  sprawdzających  przez  komisje  egzaminacyjne  Izby
Rzemieślniczej,

8. wspólnych  działań  zmierzających  do  skutecznego,  zgodnego  z  przepisami  prawa,
realizowania  przez  OHP  refundacji  wynagrodzeń  i  składek  na  ubezpieczenie
społeczne  młodocianych  pracowników  zatrudnionych  w  celu  przygotowania
zawodowego, ze środków Funduszu Pracy,

9. inicjowania i wspierania róŜnorodnych form promocji zatrudniania młodzieŜy.
 

§ 3

W ramach realizacji niniejszego Porozumienia:
I.             Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w stosunku do OHP
będzie:

1. przekazywać  informacje  o  wolnych  miejscach  w  zakładach  rzemieślniczych  na
przygotowanie zawodowe w formie nauki i przyuczenia do wykonywania określonej
pracy udzielać pomocy w organizacji szkoleń dokształcających i doskonalących,

2. zaopatrywać  organizowane  kursy  w  programy  opracowane  i  zatwierdzone  przez
Związek Rzemiosła Polskiego oraz współpracować przy opracowywaniu niezbędnych
programów nauczania,

3. udostępniać  materiały informacyjne związane z procesem szkolenia praktycznego i
potwierdzenia kwalifikacji w rzemiośle,



4. kierować  konsultantów,  wykładowców  i  instruktorów  wywodzących  się  spośród
rzemieślników i pracowników organizacji samorządu rzemiosła do udziału w kursach
i szkoleniach organizowanych przez OHP,

5. ustalać  opłaty  za  kursy  i  egzaminy  dla  uczestników  OHP  wg  stawek  jak  dla
rzemieślników zrzeszonych w Izbie,

6. organizować  na  sesjach  stałych  i  wyjazdach,  stosowne  do  potrzeb,  egzaminy
czeladnicze i  sprawdzające  oraz  mistrzowskie  dla  kadry  OHP wg  stawek  jak  dla
rzemieślników zrzeszonych w Izbie,

7. współpracować  w  zakresie  przygotowania  młodzieŜy  ze  szkół  zawodowych  do
uzyskania drugiego zawodu.

II.          Kujawsko – Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w
stosunku do Rzemiosła będzie:

1. organizować  szkolenie zawodowe we wszystkich przewidzianych prawem formach,
stosownie do zapotrzebowania rzemieślników i młodzieŜy, z uwzględnieniem potrzeb
rynku pracy, 

2. kierować  zainteresowaną  młodzieŜ  do  zakładów  rzemieślniczych,  w  celu  odbycia
przygotowania zawodowego, równieŜ za pośrednictwem cechów,

3. kierować uczestników OHP na egzaminy czeladnicze lub sprawdzające przed komisje
egzaminacyjne Izby,

4. kompletować wymagane przepisami prawa dokumenty warunkujące dopuszczenie do
egzaminów czeladniczych lub sprawdzających i udzielać pomocy w organizacji sesji
egzaminacyjnych,

5. organizować nabór uczestników OHP z uwzględnieniem potrzeb zgłoszonych przez
rzemieślników,

6. stale podnosić poziom działalności edukacyjnej,
7. udostępnić  bazę  na  potrzeby  kształcenia  teoretycznego  uczestników  OHP  oraz

współpracy przy opracowywaniu niezbędnych programów nauczania,
8. stwarzać  młodzieŜy  zatrudnionej  w  zakładach  rzemieślniczych  moŜliwości

korzystania  z  usług  prowadzonych  przez  Mobilne  centra  Informacji  Zawodowej,
MłodzieŜowe Biura  Pracy i  kluby Pracy OHP oraz  z bazy turystycznej  OHP, jak
równieŜ umoŜliwiać udział w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych
przez OHP,

§ 4

Ponadto strony Porozumienia zobowiązują się do:
1. wzajemnej wymiany informacji o przebiegu zatrudnienia i szkolenia młodzieŜy,
2. podejmowania  wspólnych  działań  w  zakresie  promocji  zatrudnienia  i  pomocy

młodzieŜy zaniedbanej wychowawczo,
3. przeprowadzenia wspólnych spotkań oceniających efekty współpracy i informacji o

ciekawych inicjatywach zasługujących na upowszechnienie,
4. wzajemnego informowania  się  o  przepisach prawa i  decyzjach  podejmowanych  w

ramach ustawowych kompetencji, związanych z obszarami współpracy,
5. wzajemnego  udziału  przedstawicieli  w  naradach  i  spotkaniach  dotyczących  spraw

będących przedmiotem współdziałania,
6. podejmowania  innych  wspólnych  działań  mających  na  celu  realizację  podjętych

ustaleń.



§ 5

Niniejsze Porozumienie nie ogranicza innych form i moŜliwości współpracy pomiędzy
Kujawsko – Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Cechami Rzemiosł a Kujawsko
– Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

§ 6

1. Strony powołują zespół roboczy na szczeblu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych  Hufców  Pracy  w  Toruniu  z  zadaniem  analizowania  i  przekładania
Wojewódzkiemu Komendantowi  Kujawsko –  Pomorskiej  Wojewódzkiej  Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy i Prezesowi Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i
Przedsiębiorczości wniosków i uwag dotyczących realizacji Porozumienia,

2. Zespół  roboczy  reprezentowany  przez  2  osoby  przez kaŜdą  ze  stron  będzie  się
spotykał przynajmniej dwa razy do roku po uprzednim uzgodnieniu terminu.   

 
§ 7

Porozumienie  zostaje  zawarte  na  czas  nieokreślony,  a  zmiany  w  jego  treści  mogą  być
dokonywane za zgodą stron.
 

§ 8

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze
stron.
 

§ 9

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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