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Podstawowe uwarunkowania rozwoju polskiego rzemiosła 
w latach osiemdziesiątych

Основные факторы, обусловливающие развитие польского ремесла в 80-е годы

The B asic Conditions of the D evelopm ent of H andicraft in  Poland in the 1980s.

I. Rzemiosło indywidualne, reprezentujące liczący się w kraju  po
tencjał gospodarczy, w znacznym stopniu rzutuje na poziom zaspokojenia 
potrzeb bytowych ludności. Mimo iż udział rzemiosła w tworzeniu do
chodu narodowego jest niewielki, w dziedzinie drobnej produkcji ryn 
kowej i świadczenia usług dla ludności jego rola jest znaczna, a w  nie
których rodzajach usług decydująca. Rzemiosło bowiem jest dziedziną 
działalności, k tórą cechuje elastyczne i szybkie reagowanie na zjawiska 
rynkowe.

Społeczno-gospodarczy kryzys początku lat osiemdziesiątych nie omi
nął także tej form y działalności gospodarczej. Jednakże rzemiosło z uwagi 
na powyższe właściwości lepiej poradziło sobie z trudnościam i kryzysu, 
łagodząc jego negatyw ne skutki. W yraźne ożywienie działalności gospo
darczej rzemiosła po roku 1980 spowodowane było przychylną polityką 
państw a wobec rzemiosła, w yrażającą się w uregulowaniach praw nych 
m ających na celu przyspieszenie jego rozwoju. Korzystne w arunki 
dla rozwoju drobnej wytwórczości i rzemiosła w ynikały także z takich 
zjawisk ekonomicznych, jak  np. duży popyt na wszelkiego rodzaju tow ary 
rynkow e i usługi, w ynikający z głębokiego zachwiania równowagi rynko
wej, wiążący się z tym  szybki wzrost cen na tow ary i usługi, szybki 
wzrost dochodów nom inalnych ludności przy wysokiej stopie inflacji, 
podejmowane działania władz mające na celu zmniejszenie zatrudnie
nia w adm inistracji, przechodzenie części pracowników na wcześniejsze 
em erytury  itp. Jednakże obok czynników w pływających pozytywnie na 
rozwój rzemiosła, kryzys społeczno-gospodarczy zaostrzył tradycyjne 
bariery jego rozwoju. Rzemiosło odczuwa nadal dotkliwe trudności lo
kalowe, zaopatrzeniowe w środki produkcji oraz związane z dopływem
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kwalifikowanej siły roboczej. Rzemieślnicy uskarżają się także na zbyt 
wysokie podatki i różnego rodzaju opłaty, które podrażają koszty pro
dukcji i obniżają rentowność zakładów, na małą dostępność kredytów  
bankowych i zbyt zbiurokratyzow any tryb  ich przyznawania, na uciążli
we w arunki pracy, na mniej korzystne uregulowania w zakresie ubezpie
czeń społecznych w porównaniu z pracownikami jednostek gospodarki 
uspołecznionej, a wreszcie na niższy prestiż społeczny zawodów rze
mieślniczych. 1

Mimo wyraźnego ożywienia działalności gospodarczej rzemiosła, za
równo osiągnięty poziom rozwoju, jak też w arunki, w jakich się ono 
rozwija są nadal niezadowalające i odbiegają o potencjalnych i rze
czywistych możliwości rozwojowych tej dziedziny wytwórczości. Pow staje 
pytanie, jakie są przyczyny niepełnego w ykorzystania możliwości rozwo
jowych tkwiących w rzemiośle, co przyspiesza jego rozwój, a co ham uje. 
Celem publikacji jest syntetyczne przedstaw ienie specyficznych uw arun
kowań rozwoju rzemiosła po roku 1980 związanych z wychodzeniem 
gospodarki polskiej z kryzysu społeczno-gospodarczego oraz kierunkiem  
w drażanej w gospodarce reform y.

II. Głęboki kryzys społeczno-gospodarczy lat 1981— 1982 uświadomił 
potrzebę przyspieszenia rozwoju drobnej wytwórczości i usług przy w y
korzystaniu mechanizmów reform y gospodarczej. Nieprzypadkowo zatem 
reform a gospodarcza w rzemiośle z inicjatyw y Biura Politycznego KC 
PZPR i Prezydium  CK SD została wprowadzona wcześniej niż w go
spodarce uspołecznionej. Podstaw y takie stw orzyła uchwała R.M. Nr 112 
z dnia 8 czerwca 1981 r. w sprawie rozwoju drobnej w ytw órczości,2 
stanowiąca poligon doświadczalny dla wdrażanej reform y gospodarczej. 
Celem uchw ały było reaktyw ow anie wszystkich form działalności drob
nej wytwórczości, zrównanie w arunków  ich funkcjonowania, a także 
stworzenie sprzyjających w arunków  do powstania nowych zakładów.

W założeniach w drażanej reform y gospodarczej trak tu je  się rzemiosło 
jako istotny składnik gospodarki narodowej. „Rozwój rzemiosła pożądany 
jest w tych działach i branżach, w  których drobne form y organizacyjne 
w ykazują dużą przydatność i efektywność. Dotyczy to szczególnie usług 
bytowych dla ludności, usług dla wsi i rolnictwa, przetw órstw a rolno- 
spożywczego, produkcji na rynek oraz drobnej produkcji w w arunkach 
kooperacji z wielkim przemysłem. Konieczne jest zniesienie w stosunku 
do rzemiosła ograniczeń w sferze zbytu wyrobów i usług; jednocześnie

1 Na tem at uw arunkow ań rozw oju rzem iosła por. też publikację H. G r a s z e -  
w  i c z a: Rzemiosło a reforma gospodarcza,  „Zeszyty h istoryczno-polityczne SD ” 
1984 z. 1, ss. 28—32.

2 M onitor P olsk i 1981 r. 15, poz. 120.
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należy rzemiosłu zapewnić łatw iejszy dostęp do środków produkcji i róż
nych form pomocy państw a oraz trwałość rozwiązań w zakresie polityki 
podatkowej i kredytow ej.” 3

Dla zapewnienia realizacji tych założeń reform y w rzemiośle postulo
wano pełniejsze wykorzystanie surowców miejscowych, m ateriałów  od
padowych, surowców wtórnych, lokalnych możliwości zatrudnienia oraz 
innych czynników umożliwiających wzrost produkcji i usług. Jednocześnie 
uchwała Nr 112 wprowadziła daleko idące zmiany w systemie ekonomi
czno-finansowym drobnej wytwórczości, które m iały gwarantować pełną 
samodzielność i samorządność jednostek gospodarczych oraz ich rozwój 
na zasadach samofinansowania. W związku z tym  jednostki te zostały 
upraw nione do: samodzielnego ustalania zadań planowych, samodzielnego 
ustalania cen na produkowane tow ary i świadczone usługi oraz rozwi
jania działalności eksportowo-importowej. Uchwała umożliwiła także bez
pośrednie zaopatryw anie się rzemiosła w zakładach produkcyjnych, 
organizacjach obrotu zaopatrzeniowego i rynkowego, u producentów 
rolnych oraz ludności. Oznaczało to możliwość pominięcia wyspecjalizo
wanych jednostek, które m iały dotychczas wyłączność skupu, zagospo
darowania i sprzedaży określonych surowców. W wyniku tych zmian 
osiągnięty w tym  okresie poziom rozwoju w podstawowych wskaźnikach 
był najwyższy w powojennej historii Polski.4

Jednak już pod koniec 1982 r. ujaw niły się zagrożenia procesu w dra
żania reform y gospodarczej w rzem iośle.5 W sferze ekonomicznej wiązały 
się one ze skutkam i kryzysu społeczno-gospodarczego i problemami jego 
przezwyciężania. Dotyczyły one coraz większych trudności w dziedzinie 
zaopatrzenia w m ateriały  i surowce. Głęboki deficyt podstawowych m a
teriałów  i surowców doprowadził do rozszerzenia system u rozdzielnictwa 
i pojemności programów operacyjnych. Uniemożliwiło to realizowanie 
zasady wolnego dostępu rzemiosła do źródeł zaopatrzenia. W sferze 
praw nej zahamowania te w ynikały z opóźnień wdrażania do p raktyki 
przepisów wykonawczych do uchwały Nr 112 oraz z ograniczeń w ynika
jących z późniejszego ustawodawstwa regulującego zasady funkcjonowa
nia gospodarki w w arunkach reform y gospodarczej.6 Przyjęte w nich

3 P o ds taw ow e założenia re form y gospodarczej,  W arszawa 1981, s. 25.
4 Z. R u d n i c k i :  Dziś i ju tro  polskiego rzemiosła, „Nowe D rogi”, 1983, s. 59.
5 N u r o w s k i ,  A.  S z a b l e w s k i :  Uwarunkow ania i pierw sze rezultaty

wdrażania  re form y gospodarczej w  drobnej w y tw órczośc i  [w:] Drobna w y tw ó r 
czość, PW E W arszawa 1982, s. 21.

8 N ależy tu w ym ienić: a) U chw ałę nr 243 RM z dn. 30. X . 1981 w  spraw ie  
zasad funkcjonow ania przedsiębiorstw  państw ow ych w  1982 r. (M. P. nr 32, poz. 
287), na m ocy której przestały obow iązyw ać postanowienia U chw ały 112, b) U ch
w ałę nr 278 RM z 30. XII. 1981 w  spraw ie funkcjonow ania gospodarki w  okresie

10*
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rozwiązania — m ające w wielu przypadkach charakter doraźny i f ra 
gm entaryczny — ograniczały częściowo samodzielność organizacji rze
mieślniczych w dziedzinie ustalania cen w ytw arzanych towarów i usług 
oraz w sferze zaopatrzenia m ateriałowo-technicznego.

III. Dość istotne zmiany w  funkcjonowaniu rzemiosła, zgodne z ocze
kiwaniam i środowiska rzemieślniczego, wprowadziła ustaw a z 16 09 1982 r. 
zm ieniająca ustaw ę o w ykonyw aniu rzemiosła z 1972 r.7 Ustawa ta 
sankcjonuje niektóre rozwiązania uchylonej uchwały Nr 112, a jedno
cześnie stw arza podstaw y do pełniejszego udziału rzemiosła w reform o
wanej gospodarce. Mocą ustaw y rzemiosło uznane zostało za trw ały  
składnik socjalistycznej gospodarki. Zapis ten zapewnia rzemiosłu sta
bilne miejsce w gospodarce narodow ej, umożliwia lepsze wykorzystanie 
jego możliwości gospodarczych poprzez zapewnienie rzemiosłu jednoli
tych z innym i jednostkam i drobnej wytwórczości w arunków  działania 
i rozwoju. P rzyjęte sform ułowanie w pream bule do ustawy, stało się po
tw ierdzeniem  prom ocyjnej polityki państw a w stosunku do rzemiosła 
i gw arancją jego stabilności.

Celem znowelizowanej ustaw y jest stworzenie korzystniejszych wa
runków  dla rozwoju produkcji rynkow ej i usług oraz urucham iania 
nowych jednostek gospodarczych bez angażowania środków pochodzących 
z budżetu państw a. Nowe przepisy stw arzają także w arunki do pełniej
szego udziału rzemiosła w realizacji zadań społecznych w dziedzinie 
rozwoju ku ltu ry  narodowej, służby zdrowia, oświaty i innych dziedzi
nach życia.

W wyniku w prowadzonych w ustaw ie zmian znacznie wzrosły upra
wnienia samorządu rzemieślniczego oraz jego odpowiedzialność za dzia
łalność społeczno-gospodarczą rzemiosła, postawę etyczno-zawodową 
rzem ieślników oraz za zgodność działalności rzemiosła z oczekiwaniami 
społeczeństw a.8 Zwiększenie samodzielności organów sam orządu rze
mieślniczego wyraża się w możliwości ustalania program ów rozwoju 
rzemiosła, rozdziału środków przeznaczonych na realizację program owych 
działań, samodzielnym opracowywaniu planów działalności, które obecnie 
w planach społeczno-gospodarczego rozwoju regionów ujm ow ane są sza

stanu w ojennego (M. P. z 1982 r. nr 1, poz, 1), c) U staw ę z dnia 2G II 1982 r. 
o gospodarce finansow ej przeds. państw ow ych (Dz. U. nr 22, poz. 156 d) U staw ę  
z dnia 26. II. 1982 o opodatkow aniu jednostek  gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 
nr 7, poz. 54 i 55).

7 Dz. U. nr 31, poz. 213.
8 S. R y n o w i  e c  k i :  N ow a ustawa  — u trw alen iem  pozycj i  rzemiosła w  go

spodarce narodow ej kraju. „Rada Narodowa, Gospodarka, A dm inistracyjna” 1982, 
12 s. 28.
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cunkowo.9 Ma to szczególnie istotne znaczenie, bowiem rozwój rzemiosła 
można stym ulować wyłącznie przy pomocy instrum entów  pośrednich. 
Innym  istotnym  upraw nieniem  przewidzianym  w ustawie dla cechów 
i izb rzemieślniczych jest prawo uchwalania własnych statutów . S ta tu ty  
te powinny być jedynie zgodne z zasadami ustalonymi przez Centralny 
Związek Rzemiosła i obecnie nie wym agają uzgodnienia z M inistrem  
Handlu W ewnętrznego i Usług. Organizacje rzemieślnicze funkcjonują na 
zasadach samofinansowania, to znaczy środki na pokrycie wydatków 
związanych z całokształtem  ich działalności pochodzą ze źródeł własnych 
rzemiosła.

Znowelizowana ustaw a o wykonywaniu i organizacji rzemiosła przy
wróciła samodzielność i funkcjonowanie na zasadzie samofinansowania 
także spółdzielniom rzemieślniczym, które obecnie mogą same określić 
zakres swego działania. W związku z tym  spółdzielnie te nie mają 
obecnie obowiązku prowadzenia działalności zaopatrzeniowej i zbytu w y
robów i usług nie należącym do nich rzemieślnikom. Pozwala to na 
samodzielny wybór przez spółdzielnię takich kierunków i zakresu dzia
łania, które są zgodne z program em  rozwoju rzemiosła.

Ponadto w ustawie przewidziano szereg zmian organizacyjnych, m a
jących na celu stym ulowanie rozwoju rzemiosła. Do ważniejszych należy 
zaliczyć:

— ułatw ienia przy otw ieraniu nowych zakładów rzemieślniczych;
— rozszerzenie zakresu działalności zakładów już istniejących, po

przez zwiększenie lim itu dopuszczalnego zatrudnienia;
— wprowadzenie możliwości zatrudnienia pracowników w system ie 

pracy nakładczej, co wpłynie na zwiększenie możliwości wytwórczych 
rzemiosła;

— wprowadzenie możliwości kontynuowania działalności rzem ieślni
czej po odchodzącym na em eryturę lub zm arłym  rzemieślniku przez 
inne osoby niż spadkobiercy;

— umożliwienie podejmowania działalności w rzemiośle przez osoby 
prawne.

Proces w drażania w życie znowelizowanej ustaw y wymagał zmiany 
metod i kierunków działania terenowych organów adm inistracji państw o
wej, bardziej aktywnego włączenia ich w realizację program ów rozwoju 
rzemiosła. Uprawnienia terenowych organów adm inistracji państwowej 
wobec rzemiosła obejm ują szeroki wachlarz spraw. Dotyczą one polityki 
w ydaw ania zezwoleń na podejmowanie działalności gospodarczej, lokali
zacji zakładów wytwórczych i usługowych, polityki podatkowej, kontroli

9 Podobnie kw estię tę rozw iązuje ustaw a o planow aniu społeczno-gospodarczym  
z 26 II 1982 r. (Dz. U. nr 7, poz. 51).
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i nadzoru nad funkcjonowaniem  rzemiosła. Organy te są także ważnym 
ogniwem w realizacji strategicznych, programów rozwoju rzemiosła 
ustalanych na szczeblu centralnym .

IV. Mimo wielu korzystnych zmian w uregulowaniach praw nych do
tyczących funkcjonowania rzemiosła, jego rozwój natrafia  nadal na liczne 
u trudnienia i bariery. W śród barier tych na pierwsze mieisce wysuw ają 
się trudności zaopatrzeniowe w m ateriały  i surowce. Dotkliwy deficyt 
podstawowych surowców i m ateriałów  spowodował wbrew zamierzeniom 
rozszerzenie system u rozdzielnictwa. Uniemożliwiło to zrealizowanie za
sady wolnego dostępu rzemiosła do źródeł zaopatrzenia, nawiązywanie 
przez rzem ieślników bezpośrednich kontaktów  z jednostkami gospodarki 
uspołecznionej w celu zakupu m ateriałów  zbędnych lub niepelnowarto- 
ściowych.

Główną przyczyną trudności zaopatrzeniowych rzemiosła w m ateriały  
i surowce jest także zbyt skom plikowany obrót tym i przedmiotami. Podle
ga on nadal wielu ograniczeniom przedm iotowym  (różne form y adm ini
stracyjnego pośrednictwa: reglam entacja, sprzedaż bilansowa) i podmioto
wym (preferencje w ynikające z program ów operacyjnych i zamówień rzą
dowych ustalające kolejność odbiorców — przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze, a na końcu rzemiosło). Sprzedaż artykułów  zaopatrzenia 
m ateriałowo-technicznego dla rzemiosła prowadzą: hurtow nie spółdziel
czości rzemieślniczej, punkty  sprzedaży detalicznej, Biura Obrotu Ma
szynami i Surowcami „BOM IS”, sklepy eksportu wewnętrznego ,,Pe- 
w ex.” Zakres korzystania z tych źródeł uzależniony jest od rodzaju rze
miosła i możliwości płatniczych właścicieli zakładów rzemieślniczych. 
W edług prowadzonych przez autorów  badań w 1980 r. 57°/o surowców 
i m ateriałów  pochodziło z punktów  sprzedaży detalicznej, ok. 22°/o z hu rtu  
spółdzielczego, ok. 10% z BOM IS-u i ok. 1% z sieci sklepów eksportu 
wew nętrznego.10 W edług nowszych badań ok. 90% środków produkcji (tak
że maszyn i urządzeń uzyskanych przez rzemiosło pochodzi z gospodarki 
uspołecznionej. Ledwie w 7%  rzemiosło ma centralnie zapewnione do
staw y, które mieszczą się w 20%  jego potrzeb zaspokajanych przez spół
dzielnie rzemieślnicze.11 Trudności w zakupie surowców i m ateriałów , 
zwłaszcza takich grup, jak  w yroby hutnicze, m ateriały  branży m etalo
wej, stolarskiej, czy chemicznej, lim itują wielkość produkcji dóbr 
i świadczonych usług, a często stw arzają konieczność stosowania m ate
riałów  zastępczych, niepełnowartościowych, co pogarsza jakość wyrobów 
i usług.

10 W yniki tych badań zaw iera publikacja — M. G r o d z k a ,  Z. M i t u r a :  
P o d s ta w y  praw ne organizacji i funkcjonowania  rzmiosła w  św ie t le  badań ankie
tow ych.  Ann. Univ. M ariae C urie-Skłodow ska, sectio H. vol. XVII, 1983 s. 146.

11 Por. Rzemiosło 2000, pr. zbiorow a w yd. CZR, W arszawa 1983 s. 41.
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Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa uspołecznione nadal unikają bez
pośrednich kontaktów  ze spółdzielczością rzemieślniczą i wolą oferować 
zbędne m ateriały  i surowce BOMIS-om, należałoby postulować zwiększe
nie drożności tych dwóch głównych kanałów zaopatrywania rzemiosła 
w przedm ioty produkcji, tj. spółdzielczości rzemieślniczej oraz BOMIS-u. 
Duże rezerwy w tym  zakresie tkwią także w możliwości pozyskiwania 
przez rzemiosło surowców i m aterałów pochodzenia lokalnego, a także 
surowców w tórnych i odpadowych.12

V. Rozwój rzemiosła i prawidłowe funkcjonowanie zakładów rze
mieślniczych zdeterm inowane są w dużym stopniu w arunkam i lokalo
wymi oraz wyposażeniem zakładów we wszelakiego rodzaju narzędzia, 
m aszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów i świadczenia usług.

Pom ijając grupę rzemiosł budowlanych, które w zasadzie nie wy
m agają trw ałych pomieszczeń, nieodpowiednie w arunki lokalowe fun
kcjonujących zakładów rzemieślniczych oraz mała dostępność do lokali 
zakładów nowo tworzonych stanowią istotną barierę w rozwoju rzem io
sła. Z badań wynika, że około 50°/o zakładów rzemieślniczych pracuje 
w nieodpowiednich i nieprzystosowanych do tego celu lokalach. Zary
sowująca się tendencja zmniejszania średniej powierzchni lokali użytko
wanych przez rzemiosło świadczy o niepokojącym zjawisku, a mianowicie 
o tymczasowości działalności rzemieślniczej i braku perspektyw rozwo
jowych. N ajtrudniejsza sytuacja lokalowa w ystępuje na obszarach m iej
skich. Trudna sytuacja mieszkaniowa, perm anentne opóźnienia w reali
zacji planów budownictwa mieszkaniowego oraz in frastruk tu ry  techni
cznej i społecznej uniemożliwiają respektowanie postanowień uchwały 
K om itetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 1965 r. dotyczącej przezna
czania części powierzchni w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym 
dla rzemiosła. Duże zapotrzebowanie na mieszkania u trudnia także prze
znaczenie dla potrzeb rzemiosła lokali zwalnianych przez lokatorów, nie 
nadających się w zasadzie do użytkowania w charakterze mieszkań. Lo
kale te po niezbędnej adaptacji przeznaczane są nadal na cele mieszka
niowe.

W ynika z tego, że zarówno na obszarze miast, jak też wsi głównym 
źródłem  pozyskiwania nowych lokali dla potrzeb rzemiosła jest indy
widualne budownictwo ze środków własnych ludności, a częściowo także 
kredytów  bankowych. Pomoc terenowych organów adm inistracji pań 
stwowej w yraża się głównie w przydziale odpowiednich parcel budowla
nych i wydaniu zezwolenia na budowę. Nie jest to źródło obfite, jeśli 
się weźmie pod uwagę trudności: w uzyskaniu działki budowlanej, za
kupie m ateriałów  budowlanych, w gromadzeniu zasobów pieniężnych,

12 Por. postulaty zawarte w  cyt. publikacji Rzemiosło 2000, s. 44— 47.
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z uwagi na wysoką stopę inflacji oraz m ałą dostępność bankowego kre
dytu. W śród licznych u trudnień  w korzystaniu z kredytów  bankowych 
należy wymienić: obowiązujący lim it zgromadzenia w łasnych środków 
finansowych kształtu jący się na poziomie 50—60%  kosztów inwestycji 
(z w yjątkiem  piekarni i m asarni),13 wym agane zabezpieczenia hipoteczne 
kredytu , biurokratyczny sposób uruchom iania kredytów  (rachunki, za
mówienia, poręki itp.) oraz stosunkowo wysokie i zróżnicowane opro
centowanie kredytów  uzależnione od ich przeznaczenia. Analiza sytuacji 
na odcinku kredytow ania rzemiosła w skazuje z jednej strony na w zra
stające zapotrzebowanie na kredyty, z drugiej zaś na dość powszechny 
brak  środków w  Bankach Spółdzielczych na te cele. Dlatego też słusznie 
postuluje się, aby wysokość kredytów  dla rzemiosła nie była limitowana, 
lecz uzależniona od możliwości finansowych BGŻ. Postuluje się też two
rzenie w ram ach BGŻ Banków Rzemiosła wyposażonych w  szeroki za
kres samorządności i autonom ii.14

Poziom wyposażenia zakładów rzemieślniczych w m aszyny i urzą
dzenia techniczne jest wielce niezadowalający i stanowi następną istotną 
barierę w rozwoju rzemiosła. O ile w uspołecznionym sektorze drobnej 
wytwórczości nowe ak ty  praw ne zrów nały faktycznie w arunki gospoda
rowania jednostek gospodarczych, zacieśniły więzi kooperacyjne oraz 
umożliwiły przepływ  technologii oraz wycofywanych przez przem ysł k lu
czowych maszyn i urządzeń,15 o ty le proces ten w odniesieniu do sektora 
nieuspołecznionego przebiega opieszale. Nie są w ykorzystyw ane przez 
przedsiębiorstwa uspołecznione możliwości sprzedaży zbędnych maszyn 
i urządzeń zakładom rzem ieślniczym ,16 zaś dostęp rzemiosła do nowych, 
wysokowydajnych i nowoczesnych maszyn i urządzeń znajdujących się 
w gestii wyspecjalizowanych central handlow ych jest znikomy. Do rze
miosła trafia ją  zatem  m aszyny i urządzenia wyeksploatowane fizycznie 
i m oralnie, przestarzałe technicznie, mało w ydajne, pozbawione zaplecza 
części zamiennych. Nie pozostaje to bez w pływ u na jakość, nowoczesność 
i konkurencyjność w ytw arzanych wyrobów. Niedostatki te rekom penso
wane są pomysłowością rzem ieślników, większą dbałością o eksploato
w any sprzęt techniczny oraz większą operatywnością i zaradnością włas

13 Ibid  s. 54.
14 Por. propozycje S. R y n o w i e c k i e g o :  W arunki działania i p e r s p e k ty w y  

rozw oju  rzemiosła  [w] D robna w y tw ó rczo ść  w  P R L  — stan  ak tualny  i uw arunko
w ania rozwoju .  W yd. Epoka. W arszawa 1983, s. 93.

15 Por. J. W. B  a n d u r s k i: K ieru n k i  i m e to d y  in tensyfikacji  ro zw o ju  drob
n e j  w y tw ó rczośc i  [w] Drobna w ytw órczość w  PRL — w arunki i m echanizm y roz
w oju  w  latach 1986— 1990. Wyd. SD  Epoka, W arszawa 1986, s. 61.

16 M ożliwości takie w ynikają  z u staw y o przedsiębiorstw ach państw ow ych  
z 251X1981 Dz. U. nr 24 poz. 122 i jej aktów  w ykonaw czych oraz ustaw y — prawo 
spółdzielcze z 161X1982 r. Dz. U. nr 30 poz 210.
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nych służb konserwacyjno-remontowych. Największe trudności w  w y
posażeniu technicznym swoich zakładów mają rzemieślnicy świadczący 
wyspecjalizowane nowoczesne usługi. Z badań wynika, że większość za
kładów z branży mechaniki pojazdowej nie posiada mechanicznych sma
rownic, podnośników, urządzeń do regulacji świateł, sprawdzania zbież
ności kół, urządzeń diagnostycznych itp. Podobnie w ślusarstwie pro
dukcyjnym  braki w podstawowym wyposażeniu, które stanowią: tokarki, 
frezarki, szlifierki, piły tarczowe, nożyce do cięcia blachy oraz specja- 
styczne oprzyrządowanie uwarunkowane rodzajem  produkowanych w y
robów, u trudn iają  podejmowanie nowoczesnych, wym agających precyzji 
wykonania, wyrobów. Jedynie w ślusarstwie ogólnym, gdzie podstawo
we wyposażenie stanowią: w iertarki, aparaty do spawania i lutowania, 
sprzęt pomiarowy i inne proste narzędzia, sytuacja jest korzystniejsza, 
z uwagi na ich dostępność w handlu detalicznym.17

VI. Mimo stworzenia w ostatnich latach wielu zachęt dla podejmo
wania pracy w rzemiośle, takich jak: zwiększenie lim itu osób, które mo
gą być zatrudnione w zakładzie rzemieślniczym, przyznanie bonifikat 
z ty tu łu  wyszkolenia ucznia, stworzenie ułatw ień dla przemieszczania 
pracowników z sektora uspołecznionego oraz dokonanie przez MHWiU 
w eryfikacji wykazu w ykonyw anych rzemiosł, w  wielu branżach w ystę
puje nadal niew ystarczający przyrost zatrudnienia.

Charakterystycznym  zjawiskiem ostatnich lat są zmiany w strukurze 
zawodowej rzemieślników oraz stosunkowo duża fluktuacja zakładów 
rzemieślniczych. Ogółem w rzemiośle liczba zakładów w latach 1982— 
1985 wzrosła z 265,4 tys. do ok. 325 tys. to jest o 22,6°/o, liczba zaś 
zatrudnionych w tym  samym okresie wzrosła z ok. 478 tys. osób do ok. 
597 tys., czyli o 24,8%. Największy przyrost potencjału miał miejsce 
w rzemiosłach przem ysłowych i budowlanych. W struk turze obrotów 
rzemiosła obserwujem y wzrost udziału wartości wyrobów przeznaczo
nych na rynek (głównie krajowy) oraz obniżenie udziału wartości św iad
czonych na rzecz ludności usług.18 Jednocześnie obserwuje się zjawisko 
wzmożonej fluktuacji zakładów rzemieślniczych. Ocenia się, iż w  skali 
roku likwidacja zakładów rzemieślniczych stanowi połowę ich przyrostu, 
co oznacza wysoką falę przypływ u i odpływu osób zainteresowanych 
tą form ą działalności gospodarczej.19 Zjawisko nadm iernej fluktuacji na

17 Por. także M. G r o d z k a ,  Z. M i t u r a :  Bariery.  „Tygodn. Demokr.” 1984, 
4 i 5.

18 Por. A. S z a b l e w s k i :  Drobna w ytw órczo ść  w  procesie rozw oju  społeczno-  
-gospodarczego  [w] Drobna w y tw órczo ść  w  PRL w aru n ki i m echanizm y rozw oju  
w  latach 1986— 1990. Wyd. SD Epoka, W arszawa 1986 s. 137.

10 Zob. K. M o d z e l e w s k i ,  Z. R u d n i c k i :  Dziś i ju tro  polskiego rzemiosła. 
Wyd. CZR, W arszawa 1984 s. 5.
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leży tłumaczyć głównie podejmowaniem działalności rzemieślniczej przez 
osoby, które dysponując wolnym i zasobami pieniężnym i poszukują a trak 
cyjnej dla nich lokaty, które w ykorzystując korzystny klim at dla roz
woju drobnej wytwórczości liczą na osiągnięcie wysokich zysków i szyb
kie wzbogacenie się. Niemałe znaczenie dla omawianego zjawiska mają 
także liczne u trudnienia w rozw ijaniu działalności rzemieślniczej oraz 
przyczyny obiektywne powodujące ruch natu ra lny  w  rzemiośle.

Wzmożony w ostatnich latach proces przemieszczania siły roboczej 
z innych dziedzin gospodarki do pracy w sektorze drobnej wytwórczości 
i rzemiośle oraz związane z tym  rozluźnienie barier kwalifikacyjnych 
przy wydaw aniu upraw nień powodują interesujące zmiany w strukturze 
kwalifikacyjno-zawodowej właścicieli i współwłaścicieli zakładów rze
mieślniczych. W grupie tej ok. 46%  to mistrzowie, 8% — to inżyniero
wie i technicy, 22% czeladnicy, 6%  — osoby posiadające tzw. dyspensy 
i praw a nabyte i aż 18% to właściciele nie posiadający kwalifikacji za
wodowych.20

Mimo dopływu m łodych ludzi do rzemiosła, nadal niekorzystnie 
kształtuje się s tru k tu ra  wiekowa osób zatrudnionych w rzemiośle. We
dług danych uzyskanych w Izbie Rzemieślniczej w  Lublinie struk tu ra  
wiekowa właścicieli i współwłaścicieli zakładów rzemieślniczych regionu 
lubelskiego w roku 1982 kształtow ała się następująco. W przedziale wie
ku 18— 24 lat mieściło się 3%, 24— 25 lat — 26,2%, 35— 54 lat — 51,7%, 
55—59 la t — 8,7%, 60— 64 la t — 5,5%, 65— 69 lat — 2,5%, 70—80 lat — 
2,4%.21 Podobne dane uwzględniające struk tu rę  rodzajową rzemiosła 
wskazują, że najstarsi wiekiem  właściciele zakładów rzemieślniczych w y
stępują w rzemiosłach tradycyjnych, takich jak: szewstwo, krawiectwo, 
m urarstw o, stolarstw o itp. Są to jednocześnie zakłady małe, nie rokujące 
rozwoju, nie posiadające najczęściej następców.

Innym  sym ptom em  w skazującym  na ograniczone możliwości wzrostu 
zatrudnienia w zakładach rzem ieślniczych jest nadal niezadowalająca 
liczba szkolonych uczniów w zawodzie rzemieślniczym. A ktualnie w rze
mieślniczych zakładach pracy na terenie całego k raju  odbywa naukę 
zawodu blsko 85 tys. uczniów ,22 w  tym  44 tys. osób to uczniowie mło
dociani, pobierający praktyczną naukę zawodu w w arsztatach rzem ieśl
niczych, a naukę teoretyczną w zasadniczych szkołach zawodowych. 
C harakterystyczne jest to, że tylko nieliczni rzemieślnicy przygotowują 
sobie następców spośród w łasnych dzieci, a praca w rzemiośle prze-

20 Zob. Rzemiosło regionu p om orsko-ku jaw sk iego  w  40-leciu PRL. Pr. zbiorowa. 
Wyd. Pomorze, B ydgoszcz 1985, s. 137.

21 D ane Izby R zem ieślniczej w  Lublinie.
22 Rocznik S tatystyczny GUS 1986 tab. 13(606) s. 406.
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staie być zawodem dziedziczonym po rodzicach wraz z zakładem rze
mieślniczym. Przyczyny niedostatecznego zainteresowania młodzieży p ra
cą w rzemiośle są różnorodne i złożone. Niemałą rolę odgrywają tu: 
uciążliwe w arunki pracy, wydłużony czas pracy, złe w arunki socjalne, 
stosunkowo niski prestiż zawodu rzemieślniczego, niechęć do samodziel
nego prowadzenia zakładu wynikająca z ponoszenia z tego ty tu łu  ryzyka, 
niew ystarczająca konkurencyjność zawodu rzemieślniczego w porównaniu 
z pracą w jednostkach gospodarki uspołecznionej. W porównaniu z zawodem 
rzemieślniczym praca w jednostce gospodarki uspołecznionej wiąże się 
z szeregiem korzyści i przywilejów. Składają się na nie: niepartycypo- 
wanie pracownika w ryzyku zakładu pracy, możliwość wyboru stano
wiska pracy, normowany czas pracy, liczne możliwości korzystania ze 
zwolnień z pracy bez u tra ty  prawa do wynagrodzenia, szeroki wachlarz 
świadczeń socjalnych, a także liczne przywileje w ynikające z układów 
zbiorowych pracy. Ponadto praca w przedsiębiorstwach uspołecznionych 
wytw arza u pracownika poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, w ynika
jące z przynależności do grupy społecznej oraz zapewnia szersze możli
wości awansu zawodowego.

VII. Podstawowym instrum entem  państwa oddziałującym na rozwój 
rzemiosła jest system  podatkowy. W tej dziedzinie począwszy od połowy 
lat siedemdziesiątych dokonano wiele pozytywnych zmian. Dokonując 
zmian systemu podatkowego kierowano się słuszną zasadą, że przyrost 
wydajności pracy powodujący wzrost obrotów i dochodów powinien być 
dla rzem ieślnika opłacalny, jeśli opodatkowanie ma być stym ulatorem  
rozwoju rzemiosła a nie jego hamulcem .23

Ogólnie rzecz biorąc zmiany te zmierzały w następujących kierun
kach: 1) stabilizacji opodatkowania zakładów rzemieślniczych, m. in. 
przez wykluczenie zmiany form y lub wysokości opodatkowania za lata 
ubiegłe, 2) zbliżenia podatku dochodowego dla rzemiosła do obciążeń 
innych grup podatników, 3) rozszerzenia możliwości korzystania z upro
szczonych (zryczałtowanych) form opodatkowania, 4) rozszerzenia zakresu 
zwolnień od podatków i ulg podatkowych, podniesienia granicy dochodu 
wolnego od opodatkowania oraz zmniejszenia progresji podatkowej, 
5) zapewnienia organom samorządu rzemieślniczego udziału w ustalaniu 
podstaw opodatkowania.24

Mimo znacznego złagodzenia przepisów podatkowych, stosowane 
w praktyce obciążenia podatkowe w różnym stopniu oddziałują na ren 

23 Zob. ustaw y o podatku dochodowym , obrotowym  i w yrów naw czym  Dz. U. 
nr 40 poz. 231, 232, 233 a także H. G r a s z e w i c z :  Skostniałe przep isy  to hamulec. 
„Rynek i usługi” 1976, 23, s. 15.

24 Por. M. R y 1 k e: N owe ins trum enty  prawne w  dziedzinie rozwoju  rzemiosła. 
„Państwo i praw o” 1977, 5, s. 42. in.
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towność zakładów rzemieślniczych. Odczuwają je dotkliwiej zakłady 
małe, słabo wyposażone pod względem  technicznym, świadczące głównie 
tradycyjne usługi o ustabilizowanym  popycie na nie. Dlatego np. stoso
wanie uproszczonych form  opodatkowania jest z jednej strony znacznym 
ułatw ieniem  w prowadzeniu małego zakładu rzemieślniczego, z drugiej 
jednak może stanowić czynnik ograniczający działalność rzemieślniczą. 
Każde bowiem przekroczenie przez podatnika deklarowanych obrotów 
powoduje stosowanie staw ek oprocentowania o dużej skali progresji, co 
ma ujem ny wpływ  na rentowność zakładu. Ponadto wzrost staw ek podat
ku obrotowego powoduje w zrost cen wyrobów i świadczonych usług, co 
przy niskich dochodach społeczeństwa i rosnących kosztach utrzym ania 
w niektórych rodzajach działalności rzemieślniczej zmniejsza popyt na 
produkowane w yroby i świadczone usługi. Prowadzone w tym  kierunku 
badania potw ierdzają zmniejszanie aktywności działalności niektórych 
rodzajów rzemiosł. Zaobserwowano tendencje spadku obrotów części za
kładów rzemieślniczych, redukow ania zatrudnienia, zmniejszania się licz
by osób chętnych do otw ierania zakładów, likwidowania słabszych za
kładów rzemieślniczych. Przyczyną tych niekorzystnych zjawisk bywa 
często m alejąca rentowność w ynikająca z szybkiego wzrostu kosztów 
w ytw arzania (wzrost cen zaopatrzeniowych, płac, czynszów, opłat za gaz, 
elektryczność, podatków i opłat) przy jednoczesnym hamowaniu wzrostu 
cen na produkowane przez rzemiosło w yroby i świadczone usługi.25

VIII. W system ie ubezpieczenia społecznego rzemieślników odnoto
w ujem y wiele korzystnych zmian. Zostały one zapoczątkowane ustawą 
z dnia 8 VI 1972, a następnie rozszerzone w ustawie z 18X II 1976.26 
Zwłaszcza ta druga ustawa, wiążąc ubezpieczenia społeczne rzem ieślni
ków z powszechnym system em  zaopatrzenia emerytalnego, zrównuje 
upraw nienia rzem ieślników z upraw nieniam i pracowników gospodarki 
uspołecznionej w zakresie: zasiłku macierzyńskiego i porodowego, za
siłków rodzinnych dla ubezpieczonych oraz dla em erytów i rencistów, 
zasiłku chorobowego i ren ty  chorobowej, ren t inwalidzkich i rodzinnych 
z ty tu łu  wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Niemniej zakres 
i poziom świadczeń przyznanych z tego ty tu łu  rzemieślnikom nadal od
biega od świadczeń przysługujących pracow nikom  jednostek gospodarki

25 Szersze dane na ten  tem at zaw iera B iu letyn  Inform acyjny Izby R zem ieślniczej 
w  B ydgoszczy, num er specjalny, B ydgoszcz 1985, s. 57.

26 U staw a z dn. 8. VI. 1972 o ubezpięczeniu społecznym  rzem ieśln ików  (Dz. U. 
nr 23 poz. 265) oraz ustaw a z 18.XII.1976 r. o ubezpieczeniu społecznym  rzem ieśl
n ików  i innych osób prow adzących działalność zarobkową na w łasny rachunek  
oraz ich rodzin (Dz. U . nr 40, poz. 235). Por. też Rozporządzenie M PPiSS z 24 VII 
1983 r. zm ieniające rozporządzenie w  spraw ie w ykonyw ania ustaw y o ubezpie
czeniu społecznym  rzem ieśln ików  i n iektórych innych osób prowadzących działal
ność zarobkową na w łasny  rachunek oraz ich rodzin (Dz. U. nr 66, poz. 300).
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uspołecznionej. W zakresie świadczeń krótkookresowych nie znajdują 
zastosowania w rzemiośle zasiłki opiekuńcze, wyrównawcze i wycho
wawcze. Zasiłki chorobowe przysługują dopiero w przypadku niezdol
ności do pracy trw ającej nieprzerw anie co najm niej 30 kolejnych dni. 
Zasiłki rodzinne przyznawane są na takich samych zasadach jak  pra
cownikom jednostek gospodarki uspołecznionej, lecz w wyskości podsta
wowej.27 W zakresie świadczeń długookresowych nie przysługują rze
mieślnikom upraw nienia do wcześniejszego przechodzenia na em eryturę 
oraz upraw nienia do ren ty  inwalidzkiej III grupy. Nie przysługują rów
nież świadczenia związane z wypadkiem przy pracy, takie jak: jedno
razowe odszkodowania, świadczenia wyrównawcze i odszkodowania za 
przedm ioty utracone lub uszkodzone wskutek w ypadku .28 Przytoczone 
przykłady dowodzą, że także w tej ważnej dziedzinie pozycja społeczna 
rzemieślników jest słabsza w porównaniu z pozycją pracowników za tru 
dnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

IX. Z dotychczasowych rozważań wynika, że w urucham ianych w os
tatn ich  latach mechanizmach funkcjonowania gospodarki tkwią zarówno 
czynniki przyspieszające, jak też hamujące rozwój rzemiosła. Ogólnie 
rzecz biorąc wdrażana obecnie reform a gospodarcza stw arza korzystny 
klim at i w arunki dla aktyw izacji tej dziedziny dzałalności gospodarczej. 
Niemniej proces aktyw izacji rzemiosła ham ują nadal liczne bariery  ma
jące źródło częściowo w popełnionych w przeszłości błędach, głównie 
zaś w zbyt powolnym usuwaniu skutków kryzysu społeczno-gospodar
czego oraz zbyt powolnym procesie reformowania gospodarki.

Р Е З Ю М Е

В статье демонстрируются основные факторы, обусловливающие развитие 
ремесла в Польше в 80-е годы. Общественно-экономический кризис 80-ых го
дов не обошел стороной этой области экономики. Тем не менее, оказалось, что 
ремесло представляет собой ту область экономики страны, которая лучше 
всех справилась с трудностями, вызванными кризисом. Отличаясь умением  
выживать, эластичностью и предприимчивостью, ремесло в значительной сте
пени смогло смягчить отрицательные последствия кризиса.

Значительное ож ивление деятельности ремесла после 1980 года во многом 
вызвано политикой государства по отношению к этой области экономики, проя
вляющейся в комлексных правовых реш ениях, направленных на ускорение 
развития ремесла. Благоприятные условия для развития мелкотоварного про
изводства и ремесла вытекали такж е из сложивш ейся в то время экономи
ческой ситуации страны, отличающейся высоким спросом на рыночные товары

”  P ism o C entrali ZUS z dn. 27 1 1984 ZN-602-6/1/84.
28 Por. W. M u s z a l s k i :  Ubezpieczenia społeczne. Zarys ogólny.  Cz II, Wyd. 
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и услуги. Наряду с положительными факторами, общественно-экономический  
кризис 80-ых годов, следует отметить обострение обычных барьеров развития  
ремесла, возможности которого в дальнейш ем ограничиваются перебоями  
в обеспечении материалами, помещениями, кадрами, в кредитной политике, 
а такж е менее выгодными условиями системы социального обеспечения.

S U M M AR Y

The paper aim s to show  the basic conditions of the developm ent of handicraft 
in Poland in the 1980s. The socio-econom ic crisis of the 1980s did not spare th is  
econom ic form ation. It turned out, how ever, that handicraft is the sphere of th e  
econom y w hich handled crisis’ problem s in  the best w ay. It showed its resource
fulness, flax ib ility  and enterprise, w hich to a considerable extent moderated the  
negative effects of the crisis.

A clear anim ation of the activ ity  of handicraft after 1980 w as due to th e  
state’s p o licy  towards handicraft. This policy w as expressed in com plex legal 
regulations m eant to quicken the grow th of handicraft. Favourable conditions for 
the developm ent of sm all production and handicraft w ere also the consequence of 
the econom ic situation of the country w hich  created big demand for any m arket 
com m odities and services. B esides the factors positively affecting the developm ent 
of handicraft, the socio-econom ic crisis of the 1980s also intensified the traditional 
barriers for that developm ent. The possib ilities for the developm ent of handicraft 
are still lim ited by the d ifficu lties of the supply, staff, credits and less favourable 
regulations of the system  of social security.


