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Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska:
• Region zamieszkuje 2.878,18 tys. osób (stan na koniec 

września 2009 r.)

• Wysoki odsetek ludności z wykształceniem wyższym – 10, 3%

• Dynamika rozwoju regionu należy do najwyższych w Polsce

• Udział regionu w tworzeniu krajowego PKB wynosi 8,2%

• Niemal połowa dolnośląskiego PKB wytwarzana jest w 

sektorze usług, 27% przez przemysł, 8% przez budownictwo, 

a 5% przez rolnictwo



Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska:

• Na koniec 2009 r. w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) na Dolnym Śląsku 

zarejestrowanych było 316, 8 tys. podmiotów (95,4% w 

sektorze prywatnym i 9,4% w sektorze publicznym)

• 71% to podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (224,9 

tys.), z czego:

• 27,8% to działalność w sektorze handlu i napraw

• 22,5% to obsługa rynku nieruchomości

• 11,4% to budownictwo



Informacja o działalności 

Dolnośląskiej Izby 

Rzemieślniczej we Wrocławiu



• Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zrzesza

33 Cechy, 2 regionalne spółdzielnie rzemieślnicze, 

Zrzeszenie Gospodarcze w Sobótce. 

• Bezpośrednimi członkami Izby jest również 10 firm, w 

tym cztery szkolące młodocianych uczniów.



– Liczba uczniów: w 2008 r. – 4902, 5064 w 2009 r. (wzrost
o 3,3%)

– Szkolenie przebiega w 38 zawodach

– 71,3% wszystkich uczniów przypada na 6
zawodów (fryzjer, mechanik, cukiernik, piekarz, murarz, 
stolarz)

– W dalszym ciągu spadek liczby uczniów w zawodach
cukiernik i piekarz (ponad 50%w ciągu 4 lat)            

- Wzrost liczby uczniów w zawodach związanych z 
budownictwem z 292 w 2006 r. do 560 w 2009 r.

Działalność Oświatowa



Struktura uczniów w rzemiośle



Kursy, szkolenia

• Od 1994 roku Izba realizuje teoretyczne dokształcanie 
zawodowe w systemie pozaszkolnym

• W latach 2006-2010 z systemu kursowego skorzystało 

693 uczniów w 23 zawodach

• Łączna ilość młodocianych dokształcających w 

systemie kursowym w ciągu 4 lat to 693 osoby

• W ostatnich 4 latach zorganizowano 11 kursów 

pedagogicznych dla 133 osób. Kurs jest niezbędny do 

szkolenia pracowników młodocianych przez mistrzów. 



Szkolenie uczniów w cechach

• Czołowe miejsca w ilości kształconych uczniów zajmują:

- CRRiMP w Bolesławcu

- CRRiP w Jeleniej Górze

- CRR we Wrocławiu

- CRR oraz MiŚP w Oleśnicy

- CRiP w Oławie



Egzaminy mistrzowskie

• 72 egzaminy mistrzowskie w 28 zawodach.

• 152 osoby na 156 zdały egzamin z wynikiem

pozytywnym.

• wzrost ilości osób przystępujących do egzaminów

mistrzowskich o 17%. 

• Najwięcej kandydatów w zawodach: fryzjer, murarz, 

protetyk słuchu, mechanik pojazdów samochodowych, 

malarz-tapeciarz, cukiernik i kominiarz.



Komisje Egzaminacyjne

• Zarząd Izby powołał na pięcioletnią kadencję 403 

uznanych fachowców do 47 komisji czeladniczych i 44 

komisji mistrzowskich

• Od 2000 roku jako jedyna Izba przeprowadzamy

egzaminy w zawodzie rusznikarz

• Dzięki staraniom DIR w 2010 roku powołana została

komisja w zawodzie florysta. Jesteśmy pierwszą Izbą, 

która przeprowadza egzaminy w tym zawodzie



DIR jest współorganizatorem Ogólnopolskiego turnieju na 
najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz (w 2010 r. 

odbyła się 15. edycja)



Konkurs wiedzy BHP



DIR wraz z dolnośląską PIP 
organizuje ogólnopolski konkurs 
wiedzy o zasadach BHP dla 
uczniów 

z zakładów rzemieślniczych

Eliminacje 
wojewódzkie odbywają

się w siedzibie 
Dolnośląskiej Izby 

Rzemieślniczej.

W 2010 r. – X edycja



„Profesjonalny fryzjer-stylista”

• Kurs organizowany w ramach współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy.

• Izba zobowiązała się do przeprowadzenia cyklu 

szkoleń dla uczestników kierowanych przez PUP.

• Pierwsze 4-miesięczne szkolenie (642 godziny!) 

rozpoczęło się w lipcu 2008 dla 13 bezrobotnych.

• Szkolenie składa się z 160 godzin teorii, 160 godzin 

praktyki w zakładach, 316 godzin w pracowni 

fryzjerskiej Izby.



Uroczyste zakończenie szkolenia

• Dyplomy wręczył Prezes 
Izby Zbigniew Ładziński 
w obecności Dyrektora 
PUP Pani Marii Kunickiej. 

• Pamiątkowe zdjęcie 
z uczestnikami kursu.



Kształcenie w systemie kursowym

• Dokształcanie teoretyczne - 3-letni kurs teoretyczny.

• Praktyczna nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych.

• Z kursu skorzystało – 240 osób.

• 81 zakończyło naukę w ubiegłym roku.

• Pozostałe 159 osób kontynuuje naukę.



Kursy pedagogiczne

• W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 kursy 
pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu. 

• Uprawnienia po egzaminie złożonym przed 

Państwowa Komisją Egzaminacyjna powołaną przez 

Kuratorium Oświaty uzyskało 30 osób. 



Współpraca z „Akant”

• Na mocy porozumienia z Ośrodkiem Restauracji Mebli 
Antycznych „Akant” zorganizowano 3 kursy 

teoretyczne połączone z praktyką w zakresie 
renowacji mebli antycznych.



Ginące Zawody Śródmiescia

• Izba pełniła rolę partnera wspierającego w projekcie 
realizowanym przez Fundację Dom Pokoju.

• Powstanła strona internetowa, na której można wirtualnie 
wejść do zakładu, obejrzeć zdjęcia, posłuchać rozmowy 
i obejrzeć pracę rzemieślnika. www.ginacezawody.org.

• Wydano mapę szlaku „Ginących Zawodów Śródmieścia”. 

• 17 grudnia 2008r. w Klubie Pod Kolumnami odbył się 
uroczysty wernisaż na zakończenie projektu. Dolnośląscy 
piekarze i cukiernicy zadbali o poczęstunek dla gości. 



Projekty UE

• „Mój sukces to rzemiosło! Chcę założyć własną firmę.” 

• Realizowany w latach 2006-2007

• Wartość projektu to 1 268 190,17zł

• Łączna liczna beneficjentów to 160 osób. Efektem 

projektu było powstanie 60 małych firm

• Udział w projekcie obejmował uzyskanie 

jednorazowej dotacji na rozwój działalności, szkolenia 

z umiejętności biznesowych oraz konsultacje 

dotyczące prowadzenia firmy

• Rzeczowa realizacja projektu zakończona 31. grudnia 
2007



Projekty UE
• „Organizacja Pośrednicząca w projekcie staży 

indywidualnych w przedsiębiorstwach dla młodych 
uczniów zawodu i czeladników.”

• Izba w ramach projektu zorganizowała w 2009 roku 

wyjazdy na staż dla 72 osób do Niemiec, Austrii, 

Francji, Czech i Anglii

• Izba zyskała aprobatę wielu szkół oraz jednostek 

oświatowych w całym kraju

• Rezultatem finansowy 51 200 zł zysku



Projekty UE

• Projekt „QUICK” przy współpracy z Parlamentem 
Hanzeatyckim

• Cel: Wsparcie i rozwój źródeł innowacji w krajach 

Basenu Morza Bałtyckiego

• Realizacja projektu w latach 2009 - 2012

• Uczestnikami jest 9 wyższych uczelni i 41 organizacji 

partnerskich z regionu basenu Morza Bałtyckiego

• Izba otrzymała na realizację działań 100 tys. €



Hanse Parlament

• 8 listopada 2007 r. Wilno

Przyjęcie Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej w poczet 
członków Parlamentu 
Hanzeatyckiego e. V.



Projekty UE
• Projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną

dolnośląskich przedsiębiorstw.”

• Partnerzy projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej

Przedsiębiorczości w Katowicach i Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

• W ramach projektu współpracowaliśmy z następującymi ekspertami:

Prof. dr hab. Tadeuszem Więckowskim – JM Rektorem Politechniki Wrocł.

Prof. dr hab. Tadeuszem Borysem - Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocł.

Prof. dr hab. Marianem Nogą – byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej 

dr inż. Markiem Mielczarkiem – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska

dr inż. Maciejem Sygitem – Wiceprezesem Zachodniej Izby Gosp.

J.E. Ks. Biskup Markiem Mendykiem



Promocja i Współpraca z 

Zagranicą



WSPÓLPRACA Z FRANCJĄ



Obustronne wizyty uczniów 
w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych, 
blacharz i lakiernik.

Polscy uczniowie 
w centrum kształcenia 
w Arras, z którym DIR 
wspólpracuje od 27 
lat



Wizyta młodzieży z Francji 
w Dolnośląskiej Izbie 
Rzemieślniczej oraz,

Zespole Szkół 
Zawodowych nr 5. 



25-lat współpracy 
z Izbą w Arras.

Wizyta przedstawicieli 
Izby we Francji.



Lyon 

• Członek Zarządu Izby – Ludomir Domański 
uczestniczył w serii spotkań zorganizowanych przez 

Urząd Miejski i Merostwo Lyonu. Celem reprezentacji 
składającej się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego 

Rady Osiedla Nadodrze i Izby Rzemieślniczej jest 
pomoc w absorpcji środków unijnych potrzebnych na 
przeprowadzenie rewitalizacji obszaru dzielnicy 

Nadodrze. 



La Vienne

• W marcu bieżącego roku wspólnie z Izbą 
Rzemieślnicza z La Vienne zorganizowana została 
wymiana uczniów w zawodzie fryzjer.

• Przez okres 2 tygodni 19 uczennic odbywało staż 
w zakładach fryzjerskich zrzeszonych Cechu Rzemiosł 
Różnych we Wrocławiu. 

• W czasie pobytu uczennic goscilismy we Wrocławiu 

oficjalna delegację Izby z La Vienne. Celem wizyty 
było uroczyste podpisane porozumienia o współpracy 
miedzy Izbami. 



Uroczystość podpisania 
porozumienia oraz pożegnalne 

spotkanie z fryzjerkami z La 
Vienne.



10.000 Europejskich Uczniów 
Rzemiosła w Paryżu

• Na zaproszenie Prezydenta Izby Rzemieślniczej 
w La Vienne w uroczystości uczestniczyła delegacja 
DIR oraz oraz 10 uczniów ZSZ nr 5.

• W spotkaniu udział wzięło 10.000 uczniów z 27 
krajów Unii Europejskiej. 

• Wydarzenie miało na celu promowanie doskonałości 
szkolenia zawodowego, zachęcanie młodych 
praktykantów całej Europy do podzielenia się swoimi 
doświadczeniami i metodami pracy w innych krajach.



Uroczystość w Paryżu.

10.000 uczniów 

rzemiosła z 27 

krajów Europy.



WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI



Meisterfeier w Dreźnie

• Przedstawiciele Zarządu  
uczestniczyli w 

uroczystości wręczenia 
Dyplomów Mistrzowskich 

rzemieślnikom z Saksonii.  



Drezno - Targi MEISTERHAFT

• Dolnośląskie firmy 
zrzeszone w organizacjach 
rzemieślniczych otrzymują 
ofertę wystawienniczą na 

targi rzemiosła w Dreźnie 
na preferencyjnych 
warunkach. 



• W siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej niemal 
stale ma miejsce wiele spotkań przedstawicieli 
polskiego i niemieckiego rzemiosła oraz 
przedsiębiorców.

• Warta odnotowania jest wizyta 12 specjalistów 
z Berlina z Towarzystwa na Rzecz Współpracy 
Miedzynarodowej zajmujacych się kształceniem 
zawodowym, która wkrótce zaowocuje kilkoma 
projektami.



Współpraca z Niemcami

Delegacja z Berlina. 
Specjaliści ds. kształcenia 

w zawodach piekarza 
i cukiernika.



Hanse Parlament

• Przedstawiciele Zarządu Izby biorą czynny udział w 
walnych zgromadzenach członków Hanse Parlamentu.

• Dolnośląska Izba Rzemieślnicza jest jednym z 40
partnerów międzynarodowego projektu QUICK. 



Związek Gmin Środkowej Bothni 
Finlandia

• Podpisane porozumienie 
dotyczy współpracy przy 
realizacji 
przedsięwzięcia 
klastrowego w 
dziedzinie technologii 
budownictwa 
drewnianego



SIDE CLUSTER
• Założony został klaster branży drzewnej, co jest 

wynikiem kontaktów ze Związkiem Gmin Środkowej 
Bothni 

• Spotkanie założycielskie odbyło się 18 stycznia 2008 r.

• Celem utworzenia klastra jest transfer technologii 
budownictwa domów drewnianych z Finlandii 

• Do inicjatywy przystąpiło18 firm z Dolnego Śląska i 
Opolszczyzny, w tym Opolska Izba Rzemieślnicza

• Obecnie stowarzyszenie zrzesza kilkadziesiąt firm 
branży drzewnej oraz budowlanej. 



Wizyta młodzieży z Izraela

• W kwietniu 2008 r. 
podczas wizyty 
młodzieży z Izraela 
podpisano list intencyjny 
dotyczący możliwości 
współpracy przy 
zdobywaniu kwalifikacji 
zawodowych.

• Kontakt nawiązano 
dzięki współpracy z 
Rotary Club z Wrocławia, 
Jeleniej Góry i Gan 
Yavnech



– Podpisanie porozumienia 
o współpracy w zakresie 

kształcenia uczniów

Podpisanie porozumienia 

dotyczącego kształcenia 

zawodowego młodzieży  
Izraela



Konferencje i szkolenia



Modernizacja systemu kształcenia 
zawodowego i ustawicznego

Wyrazem zaangażowania jest

zorganizowana w czerwcu 2009 r. 

konferencja poświęcona założeniom 

MEN do reformy z udziałem posłanki 

Ewy Wolak, Dyrektora Zespołu 

Oświaty Zawodowej i Problematyki 

Społecznej ZRP – Macieja 

Prószyńskiego, przedstawicieli 

Zarządu Izby, przedstawicieli 

Kuratorium Oświaty



GIEŁDA KONTAKTÓW

• Wspólnie z Cechem Rzemiosł Budowlanych oraz Izbą 

Rzemieślniczą w Dreźnie organizowane są spotkania

kooperacyjne branży budowlanej z przedsiębiorcami 

z Saksonii, „wymiany targowe” oraz wzajemne wizyty 

studyjne. 



Od lewej: Starszy Cechu Marian 
Fornalnski, Dyrektor Izby Zbigniew 
Blumczyński, Wilfiried Zwiebler, 
Wiceprezes Izby Zygmunt Rzucidło



Autostrada nowych możliwości

• Dolnośląska Izba Rzemieślnicza była partnerem 
regionalnym w projekcie realizowanym przez 
Regionalną Izbę Gospodarcza z Katowic pt.: 
“Autostrada nowych mozliwości – dotacje unijne dla 
firm w latach 2007-2013”.

• W ramach projektu na Dolnym Śląsku odbyły się 

4 seminaria we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze 

i Wałbrzychu na temat mozliwości pozyskiwania 

funduszy.



Porozumienia o współpracy



Porozumienie to wyraz dążenia do

integracji i wzmocnienia środowisk

przedsiębiorców w naszym regionie.

Jedną z możliwości jest udział firm

rzemieślniczych w konkursie Dolnośląski

Gryf.

Zachodnia Izba Gospodarcza



Nagroda Gospodarcza 
Dolnośląski Gryf

• Na mocy porozumienia z Zachodnią Izbą 
Gospodarczą członkiem Kapituły został Prezes 
Zbigniew Ładziński

• Jedna z najbardziej prestiżowych nagród 
gospodarczych na Dolnym Śląsku

• W 2007 r. dodano nową kategorię – za rozwój 
przedsiębiorstwa do 50 pracowników

• Nagrodę w tej kategorii otrzymał Stanisław 
Kibało dla swojej piekarni



Dolnośląska Rada
Przedsiębiorczości i Nauki 

10 maja 2010. Prezes 

Ładziński podpisał 

porozumienie 

o przystąpieniu Izby do 

DRPiN zrzeszającej 

środowiska 9 wrocławskich 

wyższych uczelni oraz 10 

organizacji gospodarczych



Uczelnie Wyższe Dolnego Śląska 
1. Akademia Medyczna, Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
2. Akademia Sztuk Pięknych, Rektor prof. Jacek Szewczyk
3. Politechnika Wrocławska, Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz
Więckowski
Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
4. Uniwersytet Ekonomiczny, Rektor prof. dr hab. Bogusław Fiedor
5. Uniwersytet Przyrodniczy, Rektor prof. dr hab. Roman Kołacz
Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
6. Uniwersytet Wrocławski, Rektor prof. dr hab. Marek Bojarski
Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Leszek Pacholski
7. Akademia Wychowania Fizycznego, Rektor prof. dr hab. Juliusz
Migasiewicz
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Rektor prof. dr hab. Robert Kwaśnica
9. Wyższa Szkoła Bankowa, Rektor prof. dr hab. Stefan Forlicz.



1. Business Centre Club Loża Dolnośląska, kanclerz Marek Woron
2. Dolnośląska Izba Gospodarcza, prezes dr inż. Zbigniew Sebastian
3. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, przewodniczący Rady 

Wykonawczej Janusz Prus, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy 
Zwoździak

4. Federacja Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego, prezes Sławomir 
Hryniewicz

5. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, prezes zarządu 
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak

6. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, prezes Edward 
Szywała

7. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, prezydent Mariusz Hoszowski były 
prezydent Ryszard Sobański

8. Sudecki Związek Pracodawców, prezes Janusz Seńczuk
9. Zachodnia Izba Gospodarcza, prezes Grzegorz Dzik, wiceprezes Janusz 

Rybak
10. Związek Pracodawców Dolnego Śląska, przewodniczący dr Andrzej Kalisz 

były Przewodniczący dr Leszek Karwowski

Organizacje gospodarcze



Założeniem jest współpraca 

w dziedzinach dotycząca obu 

Izb – szczególnie w zakresie 
projektów UE

Dolnośląska Izba Rolnicza



EEN

• W styczniu 2009 podpisano porozumienie o 
przystąpieniu do sieci Enterprise Europe Network 
powołanej przez Komisję Europejską w celu rozwoju 
konkurencyjności i innowacyjności.

• Sieć EEN świadczy bezpłatne usługi z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, 
dostępu źródeł finansowania, transferu technologii, 
kojarzenia partnerów biznesowych.



Porozumienie o współpracy 
ze strony EEN sygnował 
Prezes Sławomir Hunek.



FRW 

• Od stycznia 2009 r. Izba ponownie pośredniczy 
w przyznawaniu preferencyjnych pożyczek z Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego.

• Preferencyjnie oprocentowane pożyczki moga być 
przeznaczone na dowolny cel związany 
z funkcjonowaniem firmy. 



Nagrody, odznaczenia 

i uroczystości 



Medal im. Jana Kilinskiego

• Janos Pataki –
Prezydent Światowej 
Unii Piekarzy 
i Cukierników.



Medal im. Jana Kilinskiego

• Ryszard Mazur –
Mistrz kowalstwa 
piastujący m.in 
godność 
Honorowego 
Klucznika Miasta 
Wrocławia.



Szabla Kilińskiego

• 24 listopada 2009 r. w siedzibie wrocławskiego 
ratusza miała miejsce uroczystość uhonorowania 
Prezydenta Miasta  Rafała Dutkiewicza – Szablą 
Kilinskiego. 

• Przyznanie Szabli jest wyrazem uznania roli, jaką 
Prezydent Dutkiewicz odgrywa dla środowiska 
rzemieślniczego regionu. 



Prezydent Rafał Dutkiewicz z Szablą im. Jana Kilińskiego



• Ozdobny grawerton dla 
prof. dr hab. Bogusława 

Fiedora.

• Medalem odznaczony 
Mirosław Wróbel –
autoryzowany diler 
Mercedesa. 



• Bogusław Szewczyk –
właściciel fabryki mebli 

BODZIO.

• Odznaczeni goście 
z przedstawicielami 
Zarządu Dolnośląskiej 
Izby Rzemieślniczej.



Dyplomy Ozdobne

• Dla szczególnie zasłużonych osób 

spoza rzemiosła ustanowiono tytuł 

Honorowego Mistrza.

• Dla podniesienia rangi 

zawodów rzemieślniczych 

Zarząd Izby wprowadził 

nowe wzory dyplomów 

ozdobnych.



Spotkania opłatkowe

• Spotkanie Wigilijne organizowane są wspólnie 
z Zachodnią Izbą Gospodarczą oraz Lożą Dolnośląską 
BCC

• Tytuł Mistrza Honorowego przyznano dotychczas:JE 
Ks. Henrykowi Kardynałowi Gulbinowiczowi, 
Tadeuszowi Różewiczowi oraz Prof. Dr hab. Alicji 
Chybickiej



Przywitanie zaproszonych 

gości



Pierwszy Mistrz Honorowy – Kardynał Gulbinowicz

Honorowy Tytuł Mistrza





Tradycje Rzemiosła
• W szczególny sposób należy podkreślić związek 

środowiska rzemieślniczego z Kościołem

• Szczególne podziękowania należą się dolnośląskim 

piekarzom i cukiernikom za zbiórkę pieczywa dla 

uczestników spotkań organizowanych przez 

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji 

Legnickiej

• W 2009 roku Izba otrzymała tytuł Przyjaciela Osób 

Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej



Inne działania
• Newsletter – wysyłany co dwa tygodnie do wszystkich 

cechów z najnowszymi informacjami dla rzemiosła.

• Biuletyn „Nowiny Rzemieślnicze” - najważniejsze 
informacje o dolnosląskim rzemiośle. Możliwość 
zamieszczania reklamy firmy!

• Film i ulotki promujace naukę 
w zawodach rzemieślniczych.

• Strona www.izba.wroc.pl 
– zapraszamy do odwiedzania. 



Dziękuję za uwagę


