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Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 11 października 2005 roku 

  

w sprawie: nadania Cechowi Rzemiosł Różnych  i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu 
tytułu: „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” 

  

U z a s a d n i e n i e uchwały 

 Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu działa od 1945 roku 
jako społeczno-zawodowa i gospodarcza organizacja zrzeszająca na zasadzie 
dobrowolności osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą.  

W wyniku zjednoczenia dziewięciu samodzielnie działających Cechów,  od 1951 roku 
funkcjonuje Cech Rzemiosł Różnych w Wałbrzychu, natomiast od  4 czerwca 2001r. 
decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Cechu rozszerzono spektrum podmiotów 
gospodarczych mogących zrzeszać się w Cechu i zmieniono nazwę na Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Cech działa w oparciu o Statut, a 
organem decyzyjnym jest Walne Zgromadzenie Członków Cechu. 

Cech zrzeszając przede wszystkim rzemieślników, wysokiej klasy fachowców. realizuje 
zadania określone w ustawie o rzemiośle, o organizacjach pracodawców i swobodzie  
działalności gospodarczej.  

W krajobrazie gospodarczym miasta ta duża i prężna organizacja skupiająca producentów 
i usługodawców różnych branż, zarówno rzemieślników prowadzących działalność 
gospodarczą  jednoosobowo, jak i zatrudniających pracowników oraz młodzież w celu 
nauki zawodu, pełni wiele ról społeczno-gospodarczych.  

Podstawowym zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów 
zrzeszonych członków wobec organizacji pracowników, organów władzy i administracji 
rządowej oraz samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i innych instytucji oraz  
utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności 
rzemieślnika.  

Aktualnie Cech zrzesza ponad 120 rzemieślników różnych branż, którzy zatrudniają ok. 
500 pracowników na terenie powiatu wałbrzyskiego i poza nim. 

Wiodącymi rzemiosłami są: branża fryzjerska, motoryzacyjna, spożywcza, ale zrzeszeni 
w Cechu są również  krawcy, ceramicy, fotografowie, szewcy, zegarmistrze, stolarze i 
inni. 

Ponadto realizując zadania w zakresie oświaty zawodowej i wychowania Cech koncentruje 
się na realizacji postanowień ustawy o systemie oświaty, głównie poprzez nadzorowanie 
przebiegu nauki zawodu w rzemiośle, organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników, propagowanie 
przygotowania zawodowego,  wsparcia przy zawieraniu umów o naukę zawodu oraz 
współpracy z  władzami oświatowymi.  



 W 2002 roku Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości podjął trud 
zorganizowania Niepublicznego Zespołu Szkół CRR i MP w Wałbrzychu, kształcącego 
młodzież m.in w kierunku ekonomiczno-administracyjnym, technologii żywności oraz w 
zawodach rzemieślniczych.  

 Na uwagę zasługują również rozliczne działania Cechu zarówno na rzecz zrzeszonych w 
nim rzemieślników jak środowiska, a mianowicie: 

-  prowadzenie działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i 
gospodarczej,  

-  doradztwo prawne i ekonomiczne,   

-  udział w lokalnych gremiach społecznych, zawodowych i gospodarczych,  

-  promowanie rzemiosła wałbrzyskiego w mediach, 

-  prowadzenie aktywnej działalności socjalnej na rzecz członków organizacji, ich rodzin 
oraz  emerytów i rencistów rzemiosła,         

- podejmowanie wszelkich działań w celu przygotowania zrzeszonych w Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości rzemieślników do funkcjonowania w warunkach 
globalizacji obrotu towarowego i usług po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.  

Konkludując, należy podkreślić, że w minionym sześćdziesięcioleciu, Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu wielce przysłużył się lokalnej 
społeczności, utrwalając etos rzemieślniczej solidności i rzetelności, podtrzymując 
rzemieślnicze tradycje poprzez edukację młodzieży, promując postawy społeczne i 
angażując się w lokalne przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne.  

 W dowód uznania dla sześćdziesięcioletniej działalności  zasadnym pozostaje nadanie 
Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu tytułu “Zasłużony dla 
Miasta Wałbrzycha” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualne informacje dostępne na stronie internetowej www.cech.walbrzych.pl 
 

 


