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Szanowni Państwo!

Oddajemy kolejny numer „Pulsu Rzemiosła”, jedynego pisma rzemieślniczego w regionie wydawanego przez Kujawsko-Pomorską 

Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Mamy nadzieję, że w naszym magazynie znajdą Państwo ciekawe i przydatne 

informacje. 

Od dnia wydania poprzedniego numeru „Pulsu Rzemiosła” w życiu Izby i środowisku rzemieślniczym miało miejsce wiele wydarzeń. 

13 stycznia 2008 roku Izba wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy uczestniczyła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

W Auli Izby odbyło się SHOW Fryzjerskie i Metamorfozy, z którego cały dochód zasilił Fundację Jerzego Owsiaka.

17 stycznia 2008 roku przedstawiciele regionalnego rzemiosła uczestniczyli w I Kongresie Pracodawców w Warszawie.

10 lutego 2008 roku Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Cechem Rzemiosł Różnych 

w Bydgoszczy zorganizowała Wojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego 2008 dla juniorów.

Kilka tygodni temu obradowała Kapituła Konkursu „Rzemieślnik Roku”. Kto z kandydatów odnotował najdynamiczniejszy rozwój, 

wdrożył nowoczesne, proekologiczne rozwiązania technologiczne, dbał o zachowanie wielowiekowej tradycji rzemieślniczej opar-

tej o cechy: uczciwości, rzetelności i wysokiej jakości wykonywanej pracy, aktywnie uczestniczył w działalności struktur organiza-

cyjnych rzemiosła i godnie reprezentował nasze środowisko na zewnątrz czy też wyróżnił się na niwie pedagogicznej jako doskonały 

nauczyciel zawodu godnie i troskliwie podtrzymując ciągłość tradycji rzemiosła polskiego, czyli, krótko mówiąc: kto wygrał, zosta-

nie już wkrótce ogłoszone podczas uroczystej gali.

O tym i o innych wydarzeniach można przeczytać na kolejnych stronach.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w każdym numerze będziemy prezentować historię oraz współczesną działalność Ce-

chów należących do Izby. Dziś: Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy oraz Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębior-

ców w Lipnie.

Do końca dobiegają projekty unijne finansowane ze środków na lata 2004-2006. W 2008 roku zostaną uruchomione nowe konkursy 

dla przedsiębiorców z tzw. okresu programowania na lata 2007-2013. O pierwsze środki finansowe dla przedsiębiorców będzie 

można się ubiegać w konkursach ogłoszonych już w maju br. Szczegóły na dalszych stronach.

Szczególnie gorąco zapraszamy do zapoznania się z artykułami oświatowymi. Powołanie nowych komisji egzaminacyjnych do 

przeprowadzania egzaminów czeladniczo-sprawdzających oraz mistrzowskich, nowe kursy przygotowujące do egzaminów, kurs 

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – to tylko niektóre wydarzenia oświatowe z ostatniego okresu.

Jednym z priorytetów Izby jest rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości – powołanej w zeszłym roku 

niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła ma charakter ponadgimnazjalny o okresie nauczania nie krót-

szym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata i obecnie kształci w 5 zawodach: cukiernik, piekarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii 

oraz mechanik pojazdów samochodowych. W nowym roku szkolnym 2008/2009 szkoła rozszerzy swoją działalność o 14 kolejnych 

zawodów. O planach szkoły opowiada na naszych łamach Dyrektor Szkoły, Mirosław Ławniczak.

Pomimo nowych inicjatyw, nie odcinamy się od tradycji. O wieloletniej pracy rzemieślniczej możecie Państwo przeczytać w wywia-

dzie z Janem Matuszczakiem – rzemieślnikiem prowadzącym od wielu lat zakład introligatorski.

Zapraszamy do lektury. Ponownie zachęcamy też na nasze łamy wszystkich zainteresowanych. Zgłaszajcie swoje teksty i problemy. 

Chętnie o nich napiszemy.
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10 lutego 2008 roku Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Cechem Rzemiosł 

Różnych w Bydgoszczy zorganizowała Wojewódzkie Elimina-

cje do Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego 2008 dla juniorów. 

Młodzi fryzjerzy z regionu trenowali tygodniami, aby jak 

najlepiej zaprezentować swe umiejętności podczas konkursu. 

Pomysłów na nowe fantazyjne fryzury nie brakowało. Uczest-

nicy rywalizowali w kategoriach:

FRYZJERSTWO DAMSKIE
 fryzura kreatywna

 przeczesanie fryzury wieczorowej

 plecionki i warkoczyki na długich włosach

FRYZJERSTWO MĘSKIE
 modelowanie długich włosów

 modne strzyżenie i modelowanie

 wzorki i wycięcia na włosach

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym nad przy-

gotowaniem główek treningowych do poszczególnych kon-

kurencji, czuwała Komisja Kontroli, w składzie: Krystyna 
Wiśniewska, Jan Stoppel, Zbigniew Kuźnicki. Z kolei 

Komisja Sędziowska oceniała wykonanie fryzur, biorąc pod 

uwagę nie tylko technikę, ale i pomysłowość zawodników oraz 

znajomość trendów. W Komisji Sędziowskiej zasiedli: Daniela 
Leończuk, Bernadeta Ozorowska oraz Roman Porbes.
W kategorii damskiej bezkonkurencyjnie zwyciężył Mateusz 
Szmek z Bydgoszczy, który wyznał, że największy problem 

sprawiły mu warkoczyki: „- Na co dzień ich nie robię, bo to 

babska rzecz. A tu musiałem sobie z nimi radzić w pół godzi-

ny”. Warto dodać, że zwycięzca był jedynym mężczyzną star-

tującym w tej kategorii.

Drugie miejsce zajęła Aneta Płonka, również z Bydgoszczy; 

trzecie – Daria Wiśniewska, reprezentująca Nowe Miasto 

Lubawskie.

Izba grała dla dzieci
13 stycznia 2008 roku, w dniu Finału WOŚP, odbyło się Show 

Fryzjerskie i Metamorfozy pod hasłem 

„Nowoczesny Styl i Kreacja Wizerunku”, 

zorganizowane przez Kujawsko-

-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przed-

siębiorczości w Bydgoszczy, przy 

współpracy Cechu Rzemiosł Róż-

nych w Bydgoszczy.

W pokazie wzięli udział znani mi-

strzowie fryzjerstwa oraz stylizacji 

i wizażu. Na początek zaprezentował 

się Salon Fryzjerski Edyta Sobota; pre-

zentacji tej przyświecało motto: „Włosy to 

fascynująca przygoda, której jesteś początkiem 

i końcem”. Następnie Salony Fryzjerskie Zaremba przed-

stawiły „Karnawałową noc”. Przedłużanie włosów techniką 

ultradźwięków, jak również strzyżenie gorącym ostrzem, mo-

gliśmy zobaczyć w wykonaniu Salonu Fryzjerskiego Gabriel 

Professional. I wreszcie, dzięki Studiu Stylizacji Wizażu i Cha-

rakteryzacji Krystyny Ryski, widzowie mieli niepowtarzalną 

okazję podpatrzenia na żywo totalnej meta-

morfozy trzech osób, w tym jednej losowo 

wybranej spośród publiczności. Dodat-

kowymi atrakcjami były pokaz tańca 

nowoczesnego breakdance w wy-

konaniu zespołu OVER STAGE oraz 

„magiczna” niespodzianka z udziałem 

iluzjonisty Nikodema Kujawy.

Cały dochód z imprezy, w wysokości 

906,24 zł, został przekazany na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 

w tym roku, w ramach XVI Finału, zbierała pie-

niądze dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. 

Organizując pokaz, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przyłączyła się do dobrego 

dzieła WOŚP, przez co podkreśliła swoje zaangażowanie w ży-

cie społeczne i kulturalne regionu. Dziękujemy za Państwa 

hojność, bez której nie udałoby się zebrać takiej sumy.

Mistrzostwa
juniorów 

W konkurencji męskiej również najlepiej poradził sobie 

mieszkaniec Bydgoszczy – Marek Dolatowski, dla które-

go największego skupienia wymagało wycinanie wzorków: 

- „Wystarczy jeden niewłaściwy ruch ręką i już cały efekt zo-

stałby zmarnowany.” 

Drugie miejsce zajął Grzegorz Dydak z Włocławka; na trze-

cim uplasował się bydgoszczanin Mateusz Kurant.
Laureaci reprezentują nasze województwo podczas Otwar-

tych Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego, w Poznaniu w dniach 

26-27 kwietnia 2008 roku.

Całą imprezę, prowadzoną przez Dorotę Stoppel oraz 

Mariana Słomskiego, poprzedził zorganizowany w tym 

samym dniu sprawdzian dla uczniów klas II i III szkół kształ-

cących w zawodzie fryzjera z naszego regionu. Uczniowie klas 

II wykonywali na główkach treningowych fale, natomiast 

uczniowie klas III musieli wykazać się umiejętnością upinania 

długich włosów. Większość uczestników pozytywnie zaliczyła 

egzamin sprawdzający.Z
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L
ata 2007-2013 to szansa dla nas wszystkich. Europejski 

Fundusz Społeczny daje możliwość zmiany naszego oto-

czenia poprzez wsparcie rynku pracy, promocję integracji 

społecznej, rozwój wykształcenia i kompetencji kadr czy w koń-

cu przez rozwój edukacji. To, czy wykorzystamy tę szansę, zależy 

od aktywności osób i instytucji. Dlatego Regionalny Ośrodek 

Europejskiego Funduszu Społecznego działający przy Polskim 

Towarzystwie Ekonomicznym ogłosił pod koniec września 2007r. 

konkurs na najlepszy pomysł na projekt do EFS, którego celem 

było m.in. upowszechnienie wiedzy z zakresu projektowania, 

wykorzystania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecz-

Wyróżnienie dla KPIRiP

D
nia 29 stycznia 2008 roku w siedzibie Kujawsko-Pomor-

skiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zebrała się Ka-

pituła konkursu „Rzemieślnik roku 2007” w składzie: Jan 

Lewandowski – Przewodniczący Komisji, Marian Wróblewski 
– Członek Komisji, Piotr Antoszewski – Członek Komisji, Fran-

ciszek Baldowski - Członek Komisji, Izabela Goślińska - Członek 

Komisji. Celem prac Komisji było wyłonienie spośród wszystkich 

nego, promowanie pomysłów na projekty, które będą mogły 

ubiegać się o dofinansowanie z EFS oraz rozwijanie umiejętności 

z zakresu opracowywania projektów o ww. dofinansowanie. 

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uprawnieni do apliko-

wania o środki EFS w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 

Ludzki” z naszego regionu. Pomysłów na realizację nie brako-

wało. Również Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Bydgoszczy postanowiła złożyć fiszkę projektową, 

w której zaprezentowała pomysł na projekt pt. „Renesans rze-

miosła alternatywą wobec bezrobocia”. Głównym celem projek-

tu była aktywizacja zawodowa osób pozostających długotrwale 

bez zatrudnienia – w tym stworzenie szansy dla tych osób na 

zdobycie nowych kwalifikacji w zawodach: florysta, wizażysta, 

murarz, dekarz i brukarz.

Dopiero w styczniu br. ogłoszono wyniki konkursu. Spośród 

kilkunastu prac Kapituła konkursu wyróżniła pięć, w tym także 

projekt opracowany przez bydgoską Izbę. Uroczyste wręczenie 

nagród wszystkim laureatom konkursu połączone z prezenta-

cją ich prac odbyło się w Domu Ekonomisty. Nagrodzona fiszka 

projektowa posłuży Izbie w przyszłości do przygotowania 

wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach POKL, 

działanie 6.1.1.

„Rzemieślnik Roku 2007”- nominacje

S
trona Izby działa od niedawna w zupełnie nowej szacie 

graficznej. Na stronie znaleźć można między innymi bez-

pośrednie odnośniki do:

  wykwalifikowanych konsulatów udzielających informacji nt. 

dostępnych dotacji dla mśp z Unii Europejskiej,

 strony www Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, 

 wersji elektronicznej wydawanego przez Izbę magazynu 

Puls Rzemiosła.

Osoby zainteresowane bezpośrednim otrzymywaniem infor-

macji z Izby mogą się zapisać w naszej bazie celem otrzymy-

wania co tydzień Newslettera z informacjami m.in. z zakresu 

funduszy unijnych, zmian w podatkach oraz prawie. Zachę-

camy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania naszej 

strony internetowej: www.izbarzem.pl

nadesłanych zgłoszeń nominacji do nadania tytułu „Rzemieśl-

nik Roku”. Do udziału w konkursie Cechy z regionu zgłosiły 11 

rzemieślników: Piotr Jóźwiak, Tomasz Zygowski, Feliks 
Landowski, Jan Szyling, Marian Bobkowski, Bogdan 
Gorzycki, Jerzy Grajkowski, Tadeusz Boruciński, Stefan 
Pomin, Mirosław Pietkiewicz, Marian Kulig. Po przeanali-

zowaniu wszystkich wniosków Kapituła wyłoniła trzy nomina-

cje. Zwycięzcę konkursu poznamy dopiero podczas uroczystego 

spotkania zorganizowanego równocześnie w dniu Walnego 

Zebrania Delegatów 16 maja 2008 r. Do tego czasu wszyscy no-

minowani muszą uzbroić się w cierpliwość. Relację z uroczyste-

go ogłoszenia wyników przedstawimy w następnym numerze 

naszego magazynu. 

Nowa 
strona Izby!

Konkurs wiedzy o zasadach BHP

W 
dniu 18 marca 2008 roku, KPIRiP w Bydgoszczy 

przeprowadziła kolejny - już VIII Regionalny Konkurs 

wiedzy o zasadach BHP dla pracowników młodo-

cianych. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele: 

Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty 

w Bydgoszczy, Kujawsko- -Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przed-

siębiorczości. W VIII Regionalnym Konkursie wiedzy o zasadach 

BHP wzięło udział 19 uczestników. Wszyscy uczestnicy rozwią-

zali pisemny test, na który składał się zestaw 40 pytań z zakresu: 

prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, fizjologii, psy-

chologii, socjologii i ergonomii pracy, zasad udzielania pierwszej 

pomocy, świadczeń powypadkowych oraz ochrony p.poż opra-

cowany przez organizatorów konkursu szczebla regionalnego 

według Regulaminu oraz Wytycznych dotyczących konkursu.  Na 

podstawie wyników uzyskanych po rozwiązaniu testu Komisja 

Konkursowa wyłoniła sześciu uczestników z największą ilością 

punktów. Do przeprowadzenia rozgrywki finałowej służyły pyta-

nia ustne, z których Komisja Konkursowa samodzielnie dokonała 

doboru zestawu trzech pytań przypadających na jednego uczest-

nika: jedno pytanie z prawa pracy, jedno pytanie z technicznego 

bezpieczeństwa pracy i pozostałych w/w dziedzin, jedno pytanie 

zawodowe. Klasyfikacja ostateczna, po części pisemnej oraz od-

powiedziach ustnych, przedstawiała się następująco:

I - Paweł Marczak (Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego – Zasad-

nicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu)

II- Mariola Niemiec (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie)

III- Kamila Mrowca (Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy)

IV - Paweł Wyskida (Szkoła Zawodowa w Gniewkowie)

V- Łukasz Schmidt (Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy)

VI- Paweł Wolin (Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy)

Finałowa szóstka otrzymała nagrody rzeczowe i wyróżnienia 

ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Kon-

kursu. Ponadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc czyli Paweł 

Marczak oraz Mariola Niemiec zakwalifikowali się do Etapu 

Ogólnopolskiego Konkursu, którego organizatorem jest Związek 

Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 
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C
ech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy został powołany 

19 września 1951 roku, decyzją Prezydium Wojewódz-

kiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Był jednym z czte-

rech utworzonych wówczas cechów branżowych i zrzeszał 

rzemieślników działających na terenie miasta Bydgoszczy 

i powiatu w branżach: budowlanej, drzewnej, spożywczej, po-

ligraficzno-papierniczej, wyrobu galanterii, przemysłowej oraz

usługowej.

23 grudnia 1954 roku Wojewódzka Rada Narodowa podjęła 

decyzję o przejęciu przez cech wszystkich branż. W tym okre-

sie Cech przeprowadził się do nowo wybudowanego Domu 

Rzemiosła przy ulicy Piotrowskiego 11. W niecały rok później, 

7 grudnia 1955 r., na wniosek Izby Rzemieślniczej wprowa-

dzono kolejną reorganizację, w wyniku której Cech Rzemiosł 

Różnych stał się jednym z pięciu cechów branżowych – zrzeszał 

rzemieślników z branż: poligraficzno-papierniczej, spożywczej, 

przemysłowej oraz usługowej. Zarząd Cechu utworzył wtedy 5 

sekcji branżowych: fryzjerów, fotografików, cukierników, pie-

karzy, szczotkarzy, a w późniejszym czasie dodatkowo sekcję 

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy
wytwórców galanterii i zabawek 

oraz introligatorską. 

W latach 1961-65 nastąpił znacz-

ny rozwój działalności rzemieślni-

czej, m. in. na skutek aktu praw-

nego dotyczącego zwolnień od 

podatków dla nowo uruchamia-

nych zakładów rzemieślniczych. 

Decyzją władz państwowych 

przynależność do cechów była 

wtedy obligatoryjna. W związ-

ku ze wzrostem ilości członków 

Cechu zostały utworzone sekcje: 

fryzjerska, komunalna, chemicz-

na, zabawkarsko-galanteryjna, 

papiernicza, maglowania, wulka-

nizacyjna, szczotkarska, fotogra-

ficzna, przemysłowa, kominiarska, 

sprzątania wnętrz.

Duże zmiany nastąpiły w 1989 

r., ponieważ wprowadzono do-

browolność przynależności do 

cechów. Pewna część członków zrezygnowała z przynależności 

do Cechu, zapisało się natomiast wielu nowych rzemieślników 

korzystających z udogodnień w procedurach tworzenia nowych 

zakładów.

Z biegiem lat niektóre branże zaczęły zanikać z uwagi na brak 

zleceń lub ze względu na zalew towarów z zagranicy. Do tych 

branż należały: komunalna, chemiczna, zabawkarsko-galan-

teryjna, papiernicza, maglowania, szczotkarska, sprzątania 

wnętrz.

Znacznie jednak uaktywniła się branża fryzjerska. Spowo-

dowane to było likwidacją spółdzielni fryzjerskich i otwiera-

niem salonów rzemieślniczych. Sekcja ta stała się najbardziej 

prężną sekcją w Cechu. Okazało się, że Cech zrzesza czołówkę 

fryzjerstwa polskiego z panią Joanną Zarembą i panem Janem 

Stoppel na czele, którzy reprezentowali Cech w kraju i za grani-

cą. Zaczęto organizować wyjazdy na szkolenia, festiwale i mi-

strzostwa, pokazy i eliminacje. W 1997 roku Związek Rzemiosła 

Polskiego upoważnił Cech do zorganizowania w Bydgoszczy 

Funkcje Starszych Cechu 
od 1951 roku sprawowali:

 KWIRYN KAMIŃSKI – fryzjer

 STANISŁAW SAJDAK – mechanik 

   maszyn biurowych

 EDMUND CHMIELEWSKI – introligator

 STEFAN GÓRECKI – fryzjer

 ZBIGNIEW BIGOŃSKI – piekarz

 ZBIGNIEW MAŁECKI – fotograf

 JAN STOPPEL – fryzjer

 MIROSŁAW ŁATAŚ – fotograf
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Władze Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

Mirosław Łataś – Starszy Cechu
Joanna Zaremba-Wanczura – Podstarszy Cechu
Roman Porbes – Podstarszy Cechu
Barbara Różańska – Sekretarz Cechu
Barbara Mazurek – Skarbnik Cechu
Zofia Kowalska – Członek Zarządu
Dorota Stoppel - Członek Zarządu
Maciej Marynowski - Członek Zarządu
Walenty Wolf - Członek Zarządu
Maria Fisher – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Ryszard Rybarczyk – Przewodniczący Sądu Cechowego

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz, tel. 052 322 22 81 

e-mail: cechrr.bydgoszcz@izbarzem.pl

Mistrzostw Polski w Fryzjerstwie. W Cechu powstała dla tej 

branży szkoła mistrzów. Na spotkaniach fryzjerzy zapoznają 

się z nowymi trendami, zadaniami stawianymi na egzami-

nach czeladniczych i mistrzowskich, a także dowiadują się 

o wszelkiego rodzaju zmianach w przepisach branżowych, 

podatkowych, prawa pracy i innych. Wielu członków Cechu 

biorących udział w mistrzostwach Polski, Europy i Świata 

zajmowało miejsca w czołówce. W roku 2004 po raz pierw-

szy w historii Polski mistrzostwo w fryzjerstwie damskim 

na Fryzjerskich Mistrzostwach Świata w Mediolanie zdobyła 

Joanna Zaremba-Wanczura, a trzy lata później juniorka Agata 

Stoppel zdobyła we Frankfurcie nad Menem tytuł wicemistrza 

Europy w fryzjerstwie męskim.

Cech nie zajmuje się oczywiście jedynie fryzjerstwem. W mia-

rę potrzeb i możliwości organizowane są spotkania cykliczne 

pozostałych branż. W roku 1997 do listy zawodów rzemieślni-

czych dodano zawód bioenergoterapeuty i radiestety. Powsta-

ła też przy Cechu nowa sekcja – Bioenergoterapii i Radiestezji, 

która doskonale funkcjonuje już od 11 lat. Na jej spotkaniach 

członkowie spotykają się z lekarzami oraz z osobami zajmują-

cymi się niekonwencjonalnymi metodami leczenia.

Cech dla wszystkich swoich członków zajmuje się:

- doradztwem podatkowym, ZUS-owskim i prawnym,

- rozpatrywaniem wniosków osób będących członkami Cechu 

oraz osób spoza Cechu,

- reprezentowaniem interesów rzemieślników na zewnątrz,

- spisywaniem umów uczniowskich, rejestrowaniem ich, 

wydawaniem dokumentacji niezbędnej w procesie szkolenia 

oraz nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego 

pracowników młodocianych do pracy w rzemiośle,

- organizowaniem kursów szkoleniowych BHP dla pracowni-

ków, pracodawców i uczniów,

- organizowaniem wyjazdów na szkolenia branżowe, festiwa-

le, mistrzostwa i inne imprezy,

- prowadzeniem reklamy zakładów rzemieślniczych na stro-

nie internetowej Cechu,

- przyznawaniem swoim członkom certyfikatów jakości wy-

konywanych usług,

- organizowaniem pokazów branżowych,

- organizowaniem spotkań z emerytami i rencistami,

- organizowaniem balów sylwestrowych, karnawałowych i in-

nych zabaw okolicznościowych dla rzemieślników i ich dzieci.P
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18 listopada 1956 roku, w ramach uroczystości obcho-

dów Tysiąclecia Państwa Polskiego, podjęto uchwałę 

o zainicjowaniu budowy Domu Rzemiosła w Lipnie.

Dom Rzemiosła został pomyślany jako ośrodek krze-

wienia kultury społecznej i zawodowej rzemiosła. 

Autorami uchwały byli w większości lipnowscy rze-

mieślnicy: Starszy Cechu - Józef Głowacki (mistrz 

szewski), Podstarsi Cechu - Franciszek Lewandow-
ski (mistrz szewski) i Ryszard Dykowski (mistrz ślu-

sarski), Sekretarz Zarządu - Zygmunt Twardowski 
(mistrz stolarski), Skarbnik Cechu - Wacław Mar-
cinkowski (mistrz radiomechaniczny) oraz Tadeusz 
Pawłowski – mistrz murarski z Głodowa. W powsta-

niu uchwały udział brali również: Przewodniczący 

Komisji Oświatowo-Szkoleniowej Cechu - Marian 
Śmigielski (mistrz fotograficzny) i kierownik biura 

- Izydor Rynkowski. 
Uchwała Zarządu Cechu była wyrazem dążeń rze-

miosła powiatu lipnowskiego, które od szeregu lat zamie-

rzało urzeczywistnić ideę wybudowania własnego domu 

rzemiosła.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Cechu zatwierdziła Ustawę 

Zarządu, a po wybraniu spośród rzemieślników Komitetu Bu-

dowy Domu Rzemiosła przystąpiono do działań mających na 

celu budowę w ramach planowanej, stałej i systematycznej 

pracy. 18 czerwca 1961 roku oddano akt oficjalnego otwarcia 

Domu Rzemiosła, którego rozbudowa trwała jeszcze przez pięć 

kolejnych lat.

DZIŚ DO GŁÓWNYCH ZADAŃ CECHU NALEŻĄ:

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wo-

bec organów władzy i administracji państwowej, organów 

samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, 

urzędów i instytucji;

2) prowadzenie na rzecz członków 

działalności społeczno – organi-

zacyjnej, kulturalnej, oświatowej, 

socjalnej i gospodarczej;

3) utrwalanie więzi środowiskowej 

i postaw zgodnych z zasadami ety-

ki i godności zawodowej polskiego 

rzemieślnika i pracodawcy;

4) podejmowanie działań mających 

na celu zapewnienie przestrzegania 

przez osoby zobowiązane przepi-

sów ustawy o rzemiośle. 

REALIZACJI TYCH CELÓW CECH 
DOKONUJE PRZEZ: 

1) udzielanie swoim członkom 

porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz 

pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywa-

niem zawodu;

2) przedstawianie organom samorządu terytorialnego 

postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Ce-

Cech Rzemiosł Różnych Małych 
i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich 
Przedsiębiorców w Lipnie:

Prezes Zarządu Starszy Cechu – Krzysztof Uzarski
V-ce Prezes Zarządu Podstarszy Cechu – Piotr Antoszewski

II V-ce Prezes Zarządu Podstarszy Cechu – Henryk Wiśniewski
Sekretarz Cechu – Szczepan Zaborowski

Skarbnik Cechu – Józef Ziemiński

pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, tel. 054 287 24 86
e-mail: cech.lipno@izbarzem.pl

chu, a także interweniowanie u tych organów w przy-

padkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu 

społecznego;

3) prowadzenie doradztwa prawnego i podatkowego dla swo-

ich członków;

4) organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podno-

szenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych 

przez nich pracowników;

5) udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i ro-

dzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie 

w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie 

wśród członków myśli i postępu technicznego;

6) rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;

7) prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi 

w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników 

młodocianych w rzemiośle;

8) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegial-

nych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany 

przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej 

Rady Zatrudnienia – a także do organizacji społecz-

nych, w których Cech uczestniczy;

9) pomoc instruktażowo–szkoleniową dla członków 

Cechu w zakresie BHP, prawa pracy i wymogów sani-

tarno–epidemiologicznych;

10) reprezentowanie interesów zrzeszonych członków 

wobec organów władzy i administracji państwowej 

i samorządowej, sądu oraz organizacji gospodarczych 

i społecznych w kraju i za granicą;

11) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, 

oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich 

rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników 

Cechu i członków ich rodzin;

12) wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających 

z zaistniałych potrzeb.

Cech zrzesza rzemieślników działających w siedmiu pod-

stawowych branżach: drzewnej, fryzjersko-kosmetycznej, 

metalowej, motoryzacyjnej, odzieżowo-włókienniczej, ogól-

nobudowlanej i spożywczej. W każdej branży odnaleźć można 

wielu rzemieślników działających na terenie Lipna i całego 

powiatu. 

Przy Cechu działa Punkt Konsultacyjny, świadczący bezpłatne 

usługi informacyjne dla przedsiębiorców z sektora Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw. W Punkcie Konsultacyjnym można 

uzyskać informacje w zakresie zagadnień związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej oraz programów i form 

wsparcia MSP:

- z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp;

- dostępnych programów pomocy, finansowania z budżetu 

państwa, funduszy strukturalnych, a także innych dostępnych 

na rynku oraz zasad ubiegania się o dotację;

- dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego;

możliwości i zasady uzyskiwania bardziej złożonych, odpłat-

nych lub częściowo odpłatnych usług dostępnych w sieci Kra-

jowego Systemu Usług lub poza nią. 

od lewej: Piotr Antoszewski V-ce Prezes Zarządu Podstarszy Cechu, Krzysztof Uzarski Prezes Zarządu 
Starszy Cechu, Henryk Wiśniewski II V-ce Prezes Zarządu Podstarszy Cechu
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 – Partner Przedsiębiorcy w Pozyskaniu Dotacji

BANK
OCHRONY
ŚRODOWISKA S.A.

CENTRALA
Bank Ochrony Środowiska S.A.
KRS 0000015525, NIP 527-020-33-13
Kapitał zakładowy 150.530.000 zł, w całości wpłacony

00-950 Warszawa, al. Jana Pawła II 12
tel. +48 22 850 87 20,
fax +48 22 850 88 91,
infolinia 0-801-355-455, +48 22 543-34-34
internet: www.bosbank.pl,
e-mail: bos@bosbank.pl

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
85-950 Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
(0-52) 339-88-10
(0-52) 339-88-49
e-mail: bydgoszcz@bosbank.pl
godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00-18.00



9

Stoimy u progu uruchomienia nowych programów pomo-
cowych Unii Europejskiej, które swoim rozmachem i budże-
tem przewyższają pomoc finansową, jaka była kiedykolwiek 
dostępna dla Polski. Jesteśmy największym beneficjentem 
pomocy unijnej w latach 2007-2013 spośród wszystkich 
członków Unii – szacunki mówią, iż co 5. euro z budżetu Unii 
trafi do Polski.

To wielka szansa m.in. dla przedsiębiorców województwa 
kujawsko-pomorskiego mogących realizować swoje inwe-
stycje głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Priorytetu 
IV PO Innowacyjna Gospodarka. Programy operacyjne do-
stępne będą do 2013 r., jednak już w chwili obecnej należy 
zastanowić się, jakie są możliwości pozyskania środków eu-
ropejskich na rozwój własnej działalności gospodarczej. 

OD CZEGO 

ZACZĄĆ
Każdy przedsiębiorca zainteresowany dotacją unijną powi-
nien przeanalizować swoje długoletnie potrzeby inwesty-
cyjne. Pozwoli to na świadome 
i efektywne zaplanowanie roz-
woju własnej firmy oraz ułatwi 
znalezienie dostępnych źródeł 
finansowania z programów po-
mocowych.
Po określeniu indywidualnego 
planu inwestycyjnego, najważ-
niejszym zadaniem jest ustale-
nie właściwego montażu finan-
sowego. Należy pamiętać, że 
przedsiębiorca musi wykazać 
i udokumentować przed Instytucją Wdrażającą posiadanie 
wystarczających środków finansowych na realizację inwe-
stycji.

ODWIEDŹ  NAJBLIŻ

SZĄ PLACÓWKĘ 

BOŚ S.A.
W chwili obecnej prawie wszystkie banki oferują specjali-
styczne produkty bankowe współfinansujące inwestycje 
realizowane z funduszy unijnych. Jednak Europejska Ofer-
ta Banku Ochrony Środowiska S.A. najbardziej odpowiada 
potrzebom i oczekiwaniom mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. Europejska Oferta to 
m.in. dwa rodzaje kredytów, dzięki którym zapewnione 
zostanie bezpieczeństwo realizacji inwestycji oraz uwiary-
godnienie pozycji beneficjenta wobec Instytucji Wdraża-
jącej. Pierwszy z nich to kredyt pomostowy przeznaczony 

na finansowanie kosztów 
kwalifikowanych inwestycji 
i odpowiadający wartości 
dotacji. Drugi, kredyt uzu-
pełniający, finansuje część 
kosztów kwalifikowanych 
oraz kosztów niekwalifiko-
wanych niepodlegających 
refundacji. BOŚ S.A. od 
przyszłych beneficjentów 
środków unijnych wymaga jedynie 10% wkładu własnego. 
Standardowym i często wystarczającym zabezpieczeniem 
kredytu pomostowego jest cesja wierzytelności z umowy 
dotacji, co czyni go kredytem łatwo dostępnym i zarazem 
bardziej korzystnym cenowo od zwykłego kredytu inwesty-
cyjnego. Warto podkreślić, że harmonogram spłat kredytu 
pomostowego jest tożsamy z terminami wypłaty dotacji 
– a więc to dotacja, nie przedsiębiorca spłaca kredyt pomo-
stowy. 
Europejska Oferta za swoje dopasowanie do potrzeb Klienta 
została uhonorowana w 2004 r. tytułem „Europrodukt”.

PEŁNY ZAKRES 

USŁUG
Bank Ochrony Środowiska S.A. 
stał się centrum informacji 
i doradztwa dla beneficjenta 
środków unijnych. W BOŚ S.A. 
przedsiębiorca uzyska pełną in-
formację dotyczącą dostępnych 
programów operacyjnych oraz 
zasad, warunków i możliwości 
skorzystania z nich. Sama pro-

cedura ubiegania się o finansowanie Banku została uprosz-
czona do niezbędnego minimum tak, aby maksymalnie 
skrócić czas oczekiwania na wydanie promesy m.in. poprzez 
wymaganie dokumentacji kredytowej zgodnej z dokumen-
tacją aplikacyjną.
Ale to nie wszystko. Klient, który nie ma czasu na samodziel-
ne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, może skorzy-
stać z zewnętrznej firmy doradczej. BOŚ S.A. współpracuje 
z dziewięcioma sprawdzonymi firmami doradczymi działa-
jącymi na terenie Polski, które pomogą w skompletowaniu 
załączników oraz przygotują wniosek i biznesplan przed-
sięwzięcia. Nasza współpraca jest dodatkową korzyścią dla 
klienta, gdyż to firma doradcza proponuje i ustala montaż 
finansowy do zaakceptowania przez Bank.
Korzystanie z usług BOŚ S.A. staje się coraz bardziej opłacal-
ne dla przyszłych beneficjentów środków unijnych. Nie tylko 
pod względem atrakcyjnej ceny Europejskiej Oferty, ale tak-
że dzięki temu, że kompleksowość świadczonych usług dla 
przyszłych beneficjentów pomocy unijnej w jednym miej-
scu jest korzystna dla klientów oraz pozwala zaoszczędzić 
mnóstwo czasu.
Autor: Departament Instytucji Finansowych/Centrala BOŚ S.A.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to inicjatywa, na 
której realizację Komisja Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego wyasygnowała kwotę 951mln euro.

C
elem głównym Programu jest tworzenie warunków dla 

poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności 

społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. 

Cele szczegółowe programu to: 

 zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-po-

morskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji 

inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wy-

poczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów;

 zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu;

 poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców;

Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane 

działania określane jako osie priorytetowe. 

Za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 odpo-

wiedzialna jest Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.

Aby wykorzystać ją jak najlepiej, Departament Polityki Regio-

nalnej będzie prowadził działania szkoleniowo-informacyjne 

dotyczące wdrażania programu. Bardzo istotnymi elementa-

mi, które się na nie złożą, będą spotkania i szkolenia organi-

zowane dla potencjalnych beneficjentów oraz dla beneficjen-

tów ostatecznych programów. Tematyka tam poruszana to 

w szczególności: cele programu, zasady aplikowania o środki 

oraz realizacja i rozliczanie (w tym monitoring i ewaluacja) 

poszczególnych projektów.

Kolejną formą wsparcia będą terenowe punkty informacyjne 

w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego, które po-

wstaną w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku. 

Prowadzone przez wyszkolonych pracowników, będą pomagać 

beneficjentom w uzyskaniu wszelkich informacji o programie 

(procedury związane z przyjęciem wniosku, wymagane doku-

menty, informacje o dostępności środków i typów projektów). 

Poza szkoleniami dla beneficjentów, Departament Polityki 

Regionalnej będzie także organizował konferencje, seminaria, 

wykłady, warsztaty i prezentacje na temat możliwości wyko-

rzystania środków dostępnych w ramach RPO i rezultatach 

wsparcia. Najbardziej interesującymi Osiami priorytetowymi 

RPO z punktu widzenia sektora MŚP, jest Oś 5: Wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ramach tej Osi zaplanowano realizację poniżej wymienio-

nych działań:

5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu;
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw;
5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowa-
nia do wymogów ochrony środowiska;
5.4. Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju 
technologii;
5.5. Promocja i rozwój markowych produktów;
5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

W maju ruszają pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy z planowanych konkursów dla mikroprzedsiębiorców 

ma zostać ogłoszony, zgodnie z harmonogramem konkursów 

na rok 2008, w miesiącu maju. Konkurs dotyczy Poddziałania 

5.2.1 Wsparcie dla inwestycji mikroprzedsiębiorstw. 

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro-

przedsiebiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie 

efektywności ich działania.

W ramach tego konkursu przedsiębiorcy zatrudniający do 

10 pracowników będą mogli starać się o uzyskanie wsparcia 

z Unii Europejskiej na sfinalizowanie planowanego przedsię-

wzięcia związanego ze zwiększaniem zdolności usługowych 

bądź produkcyjnych swojej firmy. Ze środków dotacji będzie 

można sfinansować m.in.:

 nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność

gospodarczą;

 budowę, rozbudowę lub modernizacje budynków;

 unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń 

lub maszyn (za wyjątkiem niehomologowanych środków 

transportu, których max. prędkość wynosi powyżej 40 km/h) 

przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.

Minimalny wkład własny mikroprzedsiębiorcy wynosi 30%, 

co oznacza, że ze środków dotacji można pokryć 70% kosztów 

kwalifikowanych całej inwestycji.

Minimalna wartość projektu musi wynosić 75 tys. PLN, maksy-

malna wartość to 500 tys. PLN.

Dla projektów pow. 500 tys. PLN stosuje się zasady poddziała-

nia 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw adresowanego 

do małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z harmono-

gramem konkursów na rok 2008 termin ogłoszenia konkursu 

w ramach tego poddziałania zaplanowano na miesiąc lipiec. 

Podobnie jak w przypadku mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

środki dotacji mogą przeznaczyć zarówno na budowę, roz-

budowę i modernizacje budynków, nabycie nieruchomości 

przeznaczonej na działalność gospodarczą, zakup urządzeń 

i maszyn, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia. 

Celem działania jest bowiem zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie oraz zwięk-

szanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem za-

trudnienia.

Wartość minimalna projektu w przypadku małych i średnich 

przedsiębiorstw to 100 tysięcy PLN. Maksymalna kwota 

wsparcia pojedynczego projektu wynosi 8 mln PLN. Wyma-

gany wkład własny przedsiębiorcy to 50% kosztów kwalifi-

kowanych.

Wiadomości o wszystkich wydarzeniach, wspomnianych wy-

żej formach działań, a także zestawienia, raporty i niezbędne 

dokumenty publikowane będą na stronie www.fundusze.

kujawsko-pomorskie.pl. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym 
uzyskać informację, w ramach której Osi Prioryteto-
wej mógłbym uzyskać dofinansowanie realizowa-
nych projektów?

Przedsiębiorcy mogą realizować projekty w ramach Osi Prio-

rytetowej 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

RPO WK-P na lata 2007-2013.

2. Jaki jest maksymalny termin złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz wszystkich niezbędnych 
dokumentów (dokumentacji technicznych, po-
zwolenia na budowę, studium itp.) dla projektów 
kluczowych?

Informacje dotyczące trybu wyboru projektów indywidual-

nych dokładnie opisane są w Uszczegółowieniu RPO, w roz-

dziale 1.5. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie wraz 

z załącznikami zostanie określony w harmonogramie, który 

powinien być jednym z elementów pre-umowy.

3. Od kiedy mogę zacząć prowadzić inwestycję, aby 
moje wydatki zostały uznane za kwalifikowane 
skoro konkursy z osi nr 6 przewidziane są na rok 
2009. Czy wydatki które poniosę w 2007 i 2008 roku 
będą uznane za kwalifikowane?

Początkowym terminem kwalifikowalności wydatków jest 1 

stycznia 2007 r. Sytuacja komplikuje się jednak, kiedy dofi-

nansowanie danej inwestycji zostanie zakwalifikowane jako 

pomoc publiczna. Wówczas terminem początkowym jest ter-

min uzyskania od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego 

potwierdzenia kwalifikowania projektu.

4. Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo od 1996 roku 
na terenie wiejskim województwa kujawsko-po-
morskiego. Zatrudniam 3 osoby. Pragnę zatrudnić 
pracownika serwisu do pracy w terenie. Czy istnieje 
możliwość skorzystania z pomocy finansowej na 
zakup samochodu służbowego dla pracownika?

W ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 nie przewiduje się ta-

kiej formy wsparcia dla przedsiębiorców (w tym mikroprzed-

siębiorców). Brak takiej możliwości występuje również w Pro-

gramie Operacyjnym Kapitał Ludzki (komponent regionalny).

11. Czy mikroprzedsiębiorstwo (pod względem 
kryteriów obrotów i zatrudnienia) działające dłużej 
niż 3 lata może składać wniosek na dofinansowanie 
projektu w ramach poddziałania 5.2.2 RPO WK-P?
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L.p Nazwa działania
Termin ogłoszenia 

konkursu
Alokacja finansowa % dofinansowania Uwagi

1.
1.1. Infrastruktura drogowa. Drogi gminne 
na obszarach wiejskich***

kwiecień 17,612 mln zł (5 mln euro)* do 50% Procedura z preselekcją

2.
1.1. Infrastruktura drogowa. Drogi lokalne 
(bez powiatów grodzkich) 1. powiatowe, 2. 
gminne (poza obszarami wiejskimi **)

październik 66,925 mln zł (19 mln euro)* do 50% Procedura z preselekcją

3. 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej kwiecień 35,224 mln zł (10 mln euro)* do 50 % Procedura z preselekcją

4.

3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej. Szpitale powiatowe 
- zakup sprzętu wraz z dostosowaniem 
pomieszczeń

maj 66,996 mln zł (19,02 mln euro)* do 65% Procedura bez preselekcji

5. 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu grudzień 21,134 mln zł (6 mln euro)*

 - do 75% dla funduszy pożyczkowych 
i poręczeniowych, 
- do 50% dla pozostałych beneficjentów 
- przy wystąpieniu pomocy publicznej - 
zgodnie ze schematami pomocy publicznej 

6.
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 
Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji 
mikroprzedsiębiorstw

maj 14,612 mln zł (5,0 mln euro)* do 70%

Procedura bez preselekcji 
Maksymalna wartość 
pomocy de minimis 
200 000 euro

7.
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiebiorstw 
Poddziałanie 5.2.1. 
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

lipiec 47,087 mln zł (1,59 mln euro)* do 50% Procedura bez preselekcji

8
5.5 Promocja i rozwój markowych 
produktów

lipiec 5,6 mln zł (1,95 mln euro)* do 70%
Procedura bez preselekcji 
Konkurs otwarty

9.
7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic 
miast

listopad 2008 r. 234,486 mln zł (66,57 mln euro)*

Zgodnie z decyzją IZ w zależności od liczby 
ludności na danym obszarze: 
85 % - miasta 5-10 tys. mieszkańców 
85% - miasta 10-15 tys. mieszkańców 
80% - miasta 15-20 tys. mieszkańców 
75% - miasta powyżej 20 tys. mieszkańców
70% - miasta subregionalne: Inowrocław, 
Grudziądz, Włocławek
 65% - aglomeracja bydgosko-toruńska 
50% - w przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej

Procedura bez preselekcji 
Konkurs otwarty

W myśl zapisów zawartych w projekcie Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Woj. Kujawsko - Pomorskiego, przyjętego przez Zarząd Wo-

jewództwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 14.11.2007 r., 

w ramach poddziałania 5.2.1. o wsparcie mogą ubiegać się 

mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące dzia-

łalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. 

Ograniczenia, jakie występują, dotyczą maksymalnej wartości 

projektu, tj. dla mikroprzedsiębiorstw max. wartość projektu 

wynosi 500 tys. zł. Natomiast dla projektów powyżej 500 tys. 

zł stosuje się zasady poddziałania 5.2.2. (m.in. przedsiębior-

stwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie 

województwa kujawsko - pomorskiego, działające min. 12 

miesięcy, maksymalna kwota wsparcia pojedynczego projektu 

wynosi do 8 mln zł.).

7. Jestem mikroprzedsiębiorcą i chciałbym 
zrealizować projekt o charakterze inwestycyjnym. 
Z mojego rozeznania właściwym będzie 
działanie 5.2.1. Problem w tym, że inwestycja 
będzie realizowana w jednym z powiatów 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
ale wpis do ewidencji działalności mam Urzędzie 
Miejskim w Gnieźnie. Czy będę mógł 
aplikować o środki w ramach RPO WK-P z działa-
nia 5.2.1?

W ramach RPO WK-P realizowane będą projekty przedsię-

biorstw mających siedzibę, filię lub przedstawicielstwo oraz 

prowadzące działalność na terenie województwa kujaw-

sko-pomorskiego. W związku z tym znaczenie ma, gdzie 

umieszczona jest siedziba przedsiębiorstwa, którą Pan wska-

zał w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przed-

siębiorców. Jeśli wskazana siedziba firmy znajduje się poza 

naszym województwem, nie kwalifikuje się Pan do otrzy-

mania dofinansowania w ramach RPO WK-P, bez względu na 

to, gdzie projekt miałby być realizowany, chyba że filia lub 

przedstawicielstwo firmy znajduje się na terenie wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI: 

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY KPIRiP

BOŻENA CIECHANOWSKA

TEL. (052) 322 39 60

HARMONOGRAM KONKURSÓW NA ROK 2008
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Cechy dobrej szkoły
Rozmowa z Miros ławem Ławniczakiem ,
dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Informacje oraz zapisy do Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przed-
siębiorczości prowadzą następujące

 placówki: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ul. Fordońska 120

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła

 i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ul. Piotrowskiego 11

tel. (052) 322 12 77

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 10

tel. (052) 322 22 81

Cech Piekarzy i Cukierników

ul. Jagiellońska 10

tel. (052) 322 20 12

Cech Rzemiosł Metalowych

ul. Lelewela 25

tel. (052) 341 06 31

Cech Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 10

tel. (052) 322 15 77

Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 10

tel. (052) 322 66 28

zapraszamy również do
odwiedzenia 

strony internetowej:
www.izbarzem.pl/szkola/

W 2007 roku otwarta została pierwsza w Bydgosz-
czy niepubliczna szkoła zawodowa, czyli Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
Czym Pana szkoła różni się od placówki publicznej?

Jeśli chodzi o stronę czysto prawną i dydaktyczną, to różnice 

nie istnieją. Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej, co 

oznacza, że realizujemy program ustalany przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, posiadamy odpowiednio wykwalifikowa-

ną kadrę, przeprowadzamy egzaminy i wydajemy państwowe 

świadectwa. Największą różnicą jest jednak szereg udogod-

nień, które trudno znaleźć w szkole publicznej. Zacznijmy od 

drobnej, ale ważnej rzeczy - naboru, który w naszej szkole 

prowadzony jest aż do 31 sierpnia, w przeciwieństwie do szkół 

państwowych, gdzie zapisy organizowane są tylko do lipca. 

W naszej sytuacji terminy są o tyle ważne, że wychodzimy na-

przeciw oczekiwaniom uczniów, którym nie uda się dostać do 

szkoły publicznej. Czekamy na nich przez cały kolejny miesiąc. 

Dużą różnicę w stosunku do innych szkół stanowi też rozwi-

nięta bardziej niż w innych szkołach baza dydaktyczna naszej 

placówki. 

Na co zatem, w ramach dydaktycznych udogodnień, 
może liczyć uczeń?

Takich udogodnień jest wiele – warto jednak wspomnieć 

o tych, które najbardziej wpłyną na wymierny stan wiedzy na-

szych uczniów. Są to np. kursy językowe, nastawione szczegól-

nie na przyszły zawód naszych uczniów. Dla 

naszych uczniów mamy przygotowane kursy, 

na których nauczyć się można specjalistycznej 

i właściwej dla swojego zawodu terminologii 

w języku angielskim. W czasach, gdy granice 

są otwarte, a przepływ pracowników bardzo 

duży, nie można uczyć zawodu tylko w jed-

nym języku. W każdym razie wielojęzyczny 

pracownik jest na rynku pracy wart znacznie 

więcej. Planujemy aby w przyszłości wiele 

zajęć pozalekcyjnych było nastawionych wła-

śnie na konkretny zawód ucznia. Oferujemy 

również bardzo ciekawą formę zajęć z wy-

chowania fizycznego – zajęcia na basenie, 

siłowni czy kręgielni to tylko kilka z naszych 

propozycji. Znajdą się również bardzo niety-

powe formy rekreacji, jak na przykład zajęcia 

z tańca czy kurs samoobrony.

Wracając  do sedna, czyli nauki - jakie 
zawody można znaleźć w ofercie eduka-
cyjnej szkoły?

W 2007 roku zaczynaliśmy z pięcioma za-

wodami: cukiernika, fryzjera, kucharza 

małej gastronomii, mechanika pojazdów 

samochodowych i piekarza. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy rynku pracy, zapo-

trzebowania na konkretne profesje i wreszcie 

zainteresowania samych uczniów, postano-

wiliśmy znacznie rozszerzyć naszą ofertę edukacyjną. W roku 

szkolnym 2008/2009 startujemy ze znacznie większym wy-

borem. Uczniowie będą mogli kształcić się u nas w zawodach: 

sprzedawca, ślusarz, tapicer, blacharz, blacharz samochodowy, 

cieśla, murarz, stolarz, betoniarz-zbrojarz, elektromechanik 

i elektromechanik pojazdów samochodowych, malarz-tape-

ciarz, elektryk oraz monter urządzeń instalacji sanitarnych. 

Mamy nadzieję, że atrakcyjność takiego wyboru zostanie do-

strzeżona przez uczniów. 

Organem, który sprawuje pieczę nad działalnością 
szkoły, jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. Jak ten fakt przekłada się na 
funkcjonowanie placówki?

Stała współpraca z Izbą to jeden z większych atutów naszej 

szkoły, który zupełnie zmienia nasze oblicze organizacyjne. 

Dzięki tak ścisłej współpracy uczniowie mogą liczyć na pomoc 

w znalezieniu miejsca praktyki, mają też kontakt z rzemieśl-

nikami i przedsiębiorcami. Izba, nadzorując praktyki naszych 

uczniów, daje pewność ich prawidłowego przebiegu. Może na 

przykład kontrolować, czy czas pracy ucznia nie jest narusza-

ny przez pracodawcę. Dużym ułatwieniem dla ucznia, z racji 

współpracy naszej szkoły z Izbą, jest fakt, że absolwenci szkoły 

przystępujący do egzaminów czeladniczych mogą liczyć na 

duże zniżki. Naszym cichym marzeniem jest też to, by w przy-

szłości nasi uczniowie mogli zdawać takie egzaminy za dar-

mo. Póki co, w dbałości o kieszeń naszych uczniów, możemy 

na przykład pochwalić się niskim, bo wynoszącym zaledwie 

10 złotych na miesiąc, czesnym. Staramy się więc połączyć 

wszystkie zalety szkoły niepublicznej z możliwościami, jakie 

dają nam kontakty z Izbą Rzemiosła. Taki pomysł rewelacyj-

nie sprawdził się na przykład w Bielsku-Białej, gdzie jedyna 

w mieście szkoła zawodowa działa właśnie pod opieką Izby 

Rzemieślniczej. 

Wygląda na to, że przed uczniami ZSZ Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości stoi wiele możliwości, które 
otworzyły się dopiero teraz. 

Zgadza się. Oczywiście, mamy nadzieję, że wszystkie te możli-

wości zostaną wykorzystane z jak największym pożytkiem dla 

wszystkich. Póki co, gorąco zapraszamy do zainteresowania się 

naszą ofertą.
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Jednym z najważniejszych czynników wpływających 

na poprawę efektywności, a tym samym na zwięk-

szenie satysfakcji z pracy, jest posiadanie odpowied-

niej wiedzy oraz umiejętne jej wykorzystanie.

N
ie jest tajemnicą, iż działamy bardziej wydajnie, gdy 

jesteśmy przekonani co do swoich kompetencji i świa-

domi własnych możliwości. Ostatnie lata to zwrot ku 

wiedzy i nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Posiadanie 

przy tym dobrze wykwalifikowanej kadry, której umiejętności 

dostosowane są do zmieniających się wymogów rynku, decy-

duje o osiągnięciu celu i sukcesu w biznesie. 

Jak przygotować i zmotywować swoich pracowników do walki 

o klienta, w jakie narzędzia ich wyposażyć, aby byli lepsi i szyb-

si? Odpowiedź jest prosta. Trzeba wpłynąć na ich nastawienie 

stosując metodę „kija i marchewki”. Z jednej strony są ambitne 

cele i groźba utraty pracy, z drugiej zaś coraz wyższa pensja 

i premia, telefon, laptop, samochód służbowy – w końcu pra-

cuje się dla pieniędzy.

Okazuje się, że to nie takie proste. Zarówno kij, jak i marchewka 

działają w określonym, skończonym czasie, a potem... dobry 

pracownik oczekuje czegoś więcej. Chce się rozwijać. Chce więk-

szej odpowiedzialności, ale oczekuje również więcej wolności. 

Zamierza awansować i inwestować w siebie. W ostatnich latach 

szczególnego znaczenia nabrały metody inwestowania w pra-

cowników i rozwijania ich umiejętności. Do najważniejszych 

możemy zaliczyć organizowanie przez pracodawcę szkoleń 

wewnętrznych i zewnętrznych z kategorii tzw. szkoleń „mięk-

kich”. Przez szkolenia „miękkie” rozumiemy wszelkie szkolenia 

rozwijające w pracownikach umiejętności kontaktu z klientami 

oraz innymi pracownikami – od szkoleń handlowych, negocja-

cji, obsługi klientów poprzez szkolenia dotyczące zarządzania 

i kadry menedżerskiej, a kończąc na najnowszych szkoleniach 

dotyczących rozwoju osobistego i zarządzania swoją karierą.

 

Doświadczony trener
W chwili obecnej rynek szkoleniowy wymusza specjalizację 

i rozwój usług. Dlatego też można zaobserwować podział 

rynku zarówno wśród klientów (na tych zainteresowanych 

jakością i tych szukających najlepszej ceny), jak i wśród do-

stawców usług. Od jakiegoś czasu większość firm szkolenio-

wych zaczęła zatrudniać doświadczonych trenerów, praktyków 

z doświadczeniem biznesowym. Nawiązują oni długofalowe, 

nastawione na przyszłość relacje z klientami. Firmy takie mają 

swoją politykę szkoleniową i nastawione są na organizowanie 

cykli, a nie pojedynczych szkoleń. Okazuje się, iż kompleksowe 

szkolenia stają się efektywniejszą formą nie tylko nabywa-

nia nowych umiejętności, ale i zmiany postaw uczestników. 

Ponadto w firmach takich rozbudowane zostały działania 

przedszkoleniowe związane z analizą potrzeb uczestników, 

rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn ewentualnych proble-

mów, wreszcie przygotowaniem „szkolenia na miarę” oraz 

poszkoleniowe, w tym wdrożenie szkolonych umiejętności, 

informacje zwrotne dla przełożonych. Okazuje się, iż wszystkie 

te działania podnoszą efektywność proponowanych szkoleń,

Szkolenia drogą ku 
rozwojowi 

równocześnie wpływając na ich cenę. Efektywność niektórych 

szkoleń nadal trudno zweryfikować. Jeśli wysyłamy kogoś na 

szkolenie z negocjacji, a tydzień potem uczestnik oszczędza 

dwukrotną kwotę wartości szkolenia w trakcie negocjacji 

z klientem, to szkolenie się opłaciło, ale jak zmierzyć efektyw-

ność treningu asertywności czy antystresowego? Nie zmienia to 

faktu, że firmy, które inwestują w szkolenia swoich pracowni-

ków, w dobie upodabniania się ofert handlowych mają przewa-

gę potencjału ludzkiego i dziś odnoszą sukcesy.

„Szkolenia na miarę”
Nasza Izba w swej ofercie również proponuje wszystkim zainte-

resowanym uczestnictwo w szkoleniach otwartych (skierowa-

nych do uczestników z różnych firm), jak i zamkniętych – „szy-

tych na miarę” (uczestnikami jest grupa osób z jednej firmy). 

Szeroki wachlarz proponowanych przez nas szkoleń i kursów, 

ich różnorodność a także indywidualne podejście do każdego 

klienta, w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia 

satysfakcji sukcesów samych uczestników szkolenia jak i firm 

wysyłających swych pracowników. 

Dlatego też zachęcamy do korzystania z oferty: 

 kursów teoretycznych przygotowujących do egzaminu na 

uzyskanie tytułu czeladnika i mistrza w zawodzie rzemieśl-

niczym – skierowane głównie do osób, które nie mają odpo-

wiednich kwalifikacji by móc złożyć dokumenty i przystąpić do 

egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego;

 szkoleń okresowych z zakresu BHP i prawa pracy;

 szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – od mo-

mentu wyboru i przyjęcia pracownika, przez ocenę jego pracy, 

rozwój oraz motywowanie;

 sesji n/t dostępnych programów pomocy dla MŚP;

 zasad przygotowywania i wypełniania wniosków o udziele-

nie wsparcia w mamach programów pomocy dla MŚP.

Przedstawione powyżej tematy szkoleń są tylko wstępną 

propozycją tego, co możemy zaoferować. Każdy z naszych pro-

gramów jest w indywidualny sposób dostosowany do potrzeb 

i wymagań klienta. 

Wystartowaliśmy
z kolejnymi kursami

Mija kolejny rok, a zainteresowanie uczestnictwem w kursach 

organizowanych przez Izbę nie maleje. W miesiącu lutym br. 

rozpoczęliśmy organizację kolejnego kursu przygotowujące-
go do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Wśród 

grupy osób uczestniczących możemy wyróżnić takie zawody 

jak: fryzjer, cukiernik, piekarz, drukarz, tapicer, mechanik po-

jazdów samochodowych, blacharz samochodowych, lakiernik, 

elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych i ślusarz. 

Przed uczestnikami jeszcze wiele godzin zajęć teoretycznych. Na 

odebranie zaświadczenie niestety muszą sobie „zapracować”. 

Zainteresowaniem cieszy się także kurs pedagogiczny dla 
instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Często jednak zgłaszają się do nas osoby, które nie do koń-

ca znają specyfikę i przeznaczenie oferowanego kursu. Dla 

wyjaśnienia podajmy szczegóły. 

Kurs ten adresowany jest do: 

 pracodawców,

 osób prowadzących zakład pracy w imieniu pracodawcy, 

 prywatnych przedsiębiorców, posiadający uczniów (prakty-

kantów),

 rzemieślników prowadzących naukę zawodu,

 osób zatrudnionych u pracodawcy ,

 osób, które zamierzają pracować jako instruktor praktycznej 

nauki zawodu.

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do 

pracy dydaktyczno–wychowawczej w zakresie praktycznej na-

uki zawodu. Ukończenie kursu jest warunkiem m.in. do przyj-

mowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych, 

placówkach handlowych i firmach produkcyjnych. 

Wymóg powyższy wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 988, zm. Dz.U. z 2003 

r. Nr 192 poz. 1875).

Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 podstawowe pojęcia i działy pedagogiki,

 elementy teorii wychowania,

 wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy,

 podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,

 psychologia pracy,

 proces nauczania – uczenia się,

 planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej, 

 podstawy prawne kształcenia zawodowego,

 przygotowanie dokumentacji pedagogicznej,

 zajęcia praktyczne.

Przewidywana liczba godzin na kursie – 80 (w tym 70 godzin 

z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin z praktyki 

metodycznej). 

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo 

w zajęciach, opracowanie i oddanie prac pisemnych w zakre-

sie danego przedmiotu oraz pozytywne zaliczenie egzaminu 

końcowego złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez organizatora kursu.

Osoby, które kończą kurs, uzyskują uprawnienia w zakresie 

przygotowania pedagogicznego do praktycznego nauczania 

zawodu (wszystkie formy nauczania oprócz uprawnień do na-

uczania w szkołach). 

Wykładowcy prowadzący zajęcia na naszych kursach to osoby 

z bogatym doświadczeniem, posiadające odpowiednie przygo-

towanie pedagogiczne. 

Wszystkich zainteresowanych kursami prosimy 
o zgłoszenia do Wydziału Doradztwa, Promocji 
Gospodarczej, Kształcenia i Doskonalenia Za-
wodowego pod numerem telefonu 052 349 35 
06, bądź bezpośrednio w biurze Izby, II piętro 
pok. 29. Osoba do kontaktu: Izabela Goślińska.

Zachęcamy także do odwiedzania naszej 
strony internetowej

www.izbarzem.pl
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Szkolimy pedagogów i doradców 
zawodowych!

Z 
uwagi na liczne sygnały dochodzące od osób odpowie-

dzialnych w gimnazjach m. in. za udzielanie pomocy 

i ukierunkowanie młodzieży w wyborze odpowiedniej 

szkoły ponadgimnazjalnej, iż nie do końca znają oni specyfi-

kę nauki w rzemiośle, nasza Izba podjęła decyzję o przepro-

wadzeniu bezpłatnego szkolenia pt. „Rzemieślnicza nauka 

zawodu – jak zdobyć kwalifikacje rzemieślnicze” adresowa-

nego do doradców zawodowych i pedagogów szkolnych.

Zaplanowane szkolenie odbyło się dnia 17 marca 2008 roku 

w auli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębior-

czości w Bydgoszczy, przy ulicy Piotrowskiego 11. 

Podczas szkolenia przedstawiono problematykę i zasady 

nauki rzemieślniczej.

Szkolenie poprowadzili specjaliści z prawa pracy, przedstawi-

ciele Izby Rzemieślniczej oraz szkolnictwa rzemieślniczego. 

W spotkaniu, poza pedagogami i doradcami zawodowymi, 

wzięli udział także zaproszeni przedstawiciele zrzeszonych 

Cechów z terenu miasta Bydgoszczy, odpowiedzialni za spra-

wowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodo-

wego młodocianych. Każdy z uczestników na potwierdzenie 

odbytego szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie.

Poprzez organizację w/w szkoleń nasza Izba chciała stworzyć  

pedagogom i doradcom zawodowym możliwość uzupełnie-

nia wiedzy i uzyskania odpowiednich informacji na temat 

nauki w rzemiośle jako jednej z powszechnie uznanych 

metod zdobywania kwalifikacji zawodowych na poziomie 

zasadniczej szkoły zawodowej. 

Głównym celem nauki w rzemiośle jest uzyskanie przez ucznia 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbęd-

nych do wykorzystania zawodu w charakterze pracownika, 

a także w ramach samodzielnie wykonywanej działalności 

gospodarczej. 

Absolwent takiej formy nauki zawodu, po zdaniu egzaminu 

przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, uzyskuje 

świadectwo czeladnicze, które jest dokumentem potwier-

dzającym jego kwalifikacje zawodowe. Ponadto otrzymuje 

on także świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, które to 

umożliwi mu kontynuację nauki w szkole przygotowującej 

do matury. 

Właśnie taką formę nauki oferuje nasza Izba, gdyż od wrze-

śnia 2007 r. prowadzimy Zasadniczą Szkołę Zawodową Rze-

miosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Z uwagi na stały kontakt szkoły ze środowiskiem rzemieśl-

niczym i rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy 

poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o dodatkowe zawody.
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ujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczo-

ści w Bydgoszczy przygotowała zestawienie dotyczą-

ce liczby młodocianych praktykujących w profesjach 

rzemieślniczych. Lista, obejmująca niemal 100 zawodów 

– tych najbardziej popularnych i tych od lat niepraktyko-

wanych – pozwala zauważyć znaczny wzrost zainteresowa-

nia młodych uczniów zawodami rzemieślniczymi. Poniżej 

przedstawiamy tabelę obrazującą, jaka liczba uczniów 

poszczególnych roczników (wg stanu na koniec ubiegłego 

roku) uczy się w swoim zawodzie. Warto zauważyć wyraźne 

wzrostowe tendencje w najbardziej popularnych zawodach 

oraz systematyczny wzrost zainteresowania zawodami ta-

kimi jak fotograf czy posadzkarz.

Zawód I rok II rok III rok 

rozpoczęcie nauki (2007)  (2006) (2005)

Blacharz samochodowy 73 63 66

Cukiernik 172 194 175

Elektromechanik pojazdów samochodowych 43 40 35

Elektryk 70 68 60

Fotograf 24 5 0

Fryzjer 606 478 325

Kucharz małej gastronomii 80 46 13

Mechanik pojazdów samochodowych 434 351 334

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 79 51 52

Murarz 126 93 56

Piekarz 130 140 167

Posadzkarz 5 4 1

Rzeźnik – wędliniarz 106 137 103

Stolarz 225 260 270

Ślusarz 101 89 70

Tapicer 62 63 44

Zainteresowa-
nie zawodami 
rzemieślniczymi 
w woj. kujawsko-
-pomorskim
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P
od koniec 2007 r. pojawiły się rozbieżne stanowiska 

odnośnie możliwości potrącania wynagrodzenia mło-

docianym pracownikom za czas nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach teoretycznych w szkole. Problem 

dotyczy tych pracowników młodocianych, z którymi została 

zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu w zakładzie 

pracy oraz teoretycznego dokształcania w szkole. 

Zgodnie z art. 202 § 3 Kodeksu Pracy, do czasu pracy mło-

docianego wlicza się czas nauki. Pracodawcy uważają więc, 

że nieusprawiedliwiona nieobecność młodocianego w szkole 

powinna wywołać takie same skutki, jak nieusprawiedliwiona 

nieobecność w zakładzie pracy. Powołują się na zapis w § 10 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w spra-

wie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wyna-

gradzania, zgodnie z którym to właśnie pracodawca ponosi 

odpowiedzialność za wybór formy dokształcania teoretyczne-

go młodocianego, a więc czas przeznaczony na naukę w szkole 

jest „czasem pracodawcy”. 

Tymczasem organizacje współpracujące zgłosiły wątpliwości 

co do możliwości stosowania w przypadku wspomnianej nie-

usprawiedliwionej nieobecności kary pieniężnej w formie po-

trącenia wynagrodzenia pobieranego w zakładach pracy. Taką 

możliwość wprowadziła regulacja art. 108 § Kodeksu Pracy 

mówiąca o odpowiedzialności porządkowej pracowników. Śro-

dowisko rzemieślnicze uznało te wątpliwości za bezzasadne, 

ponadto pozbawiające pracodawcę możliwości oddziaływania 

wychowawczego na zatrudnionego młodocianego pracowni-

ka. W związku z tym Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się 

5 grudnia 2007 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

z prośbą o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.

Departament Prawa Pracy uznał, ze nie ma podstaw do 

niewypłacania pracownikowi młodocianemu części należ-

nego mu wynagrodzenia w razie nieusprawiedliwionego 

nieuczestniczenia w zajęciach szkolnych, ponieważ nie ma 

podstaw do traktowania czasu przeznaczonego na udział 

pracownika młodocianego w zajęciach szkolnych jako czasu 

opłacanego przez pracodawcę. Pracodawca ma prawo bie-

żącego kontrolowania przebiegu realizacji przez pracownika 

młodocianego obowiązku dokształcania się, jednak prawo to 

ZRP o młodocianych
służy wyłącznie zapewnieniu realizacji celów przygotowania 

zawodowego. Niewypełnianie przez młodocianego obowiąz-

ków wynikających z umowy o pracę może bowiem stanowić 

dla pracodawcy podstawę do jej wypowiedzenia, zgodnie 

z art. 196 pkt 1 Kodeksu Pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał opinię Departamentu 

do izb rzemieślniczych w celu powiadomienia o niej szko-

lących rzemieślników, jednak zwrócił się do ministerstwa 

z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy, przedstawia-

jąc trzy główne argumenty. 

Po pierwsze, ZRP powołuje się na art. 198 Kodeksu Pracy 

o dokształcaniu – stanowi on, iż pracodawca jest obowiązany 

zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia 

udziału w zajęciach szkoleniowych. Pojęcie „zwolnić” ozna-

cza, że pracodawca jest zobowiązany przeznaczyć na zajęcia 

szkolne część czasu pracy młodocianego, czyli część pozosta-

jącą w dyspozycji pracodawcy. ZRP zwraca uwagę, że gdyby 

nie był to czas opłacany przez pracodawcę, ustawodawca 

nie użyłby słowa „zwolnić”. Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodo-

wego młodocianych i ich wynagradzania wprowadziło trzy 

formy dokształcania: szkolną, kursową i w ramach własnych. 

Ta ostatnia forma polega na realizacji przez pracodawcę 

obowiązkowych zajęć z zakresu teoretycznego kształcenia 

zawodowego, wynikających z programu nauczania. Według 

Związku Rzemiosła Polskiego czas przeznaczony przez praco-

dawcę na organizowanie dokształcania teoretycznego mło-

docianego pracownika może być więc uznany za czas przez 

tegoż pracodawcę opłacany.

Po drugie, ZRP zwraca uwagę, że „nauka zawodu” obejmuje 

zarówno praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, jak i do-

kształcenie teoretyczne – tak więc to ostatnie również jest 

przedmiotem umowy między pracodawcą i młodocianym 

pracownikiem. I wreszcie trzeci argument: potrącanie części 

wynagrodzenia w omawianym przypadku jest według pra-

codawców środkiem wychowawczym, który pozwala uniknąć 

ostateczności w postaci rozwiązania umowy z powodu niewy-

pełniania przez młodocianego obowiązku dokształcania się. 

A na potrzebę stosowania tego środka wskazuje powszechne 

wśród młodzieży lekceważenie obowiązków szkolnych.

Od pewnego czasu o stałej porze w okoli-
cach śniadania do baru przychodziła kaczka 
(w roboczych ciuchach i kasku na głowie), 
która zamawiała zawsze to samo - 2 setki 
wódki i 3 ogórki kiszone. Zdziwiony tą sytu-
acją barman zadzwonił do przyjaciela, który 
prowadził cyrk i zainteresował go niezwykłą 
gadającą kaczką. 
Następnego dnia cyrkowiec zjawił się o wy-
znaczonej porze w barze i czekał na kaczkę. 
Kaczka punktualnie zjawiła się w barze i tra-
dycyjnie zamówiła 2 setki wódki i 3 ogórki 
kiszone. 
Cyrkowiec dosiadł się i zapytał: - Mam dla 
ciebie super propozycję, świetną pracę, nie-
złe pieniądze. Czy byłabyś zainteresowana? 
Zagryzając ogórka kaczka zapytała:
- Czy tam gdzie miałabym robić to jakiś bu-
dynek jest? 
- No niezupełnie – odpowiedział cyrkowiec. 
– Budynek to bym nie powiedział, raczej 
namiot. - No a jakieś schody - pyta kaczka. 
- Nie, no nie ma schodów, tam jest płasko - 
krzesła stoją. 
- A podłoga? – pyta kaczka
- No niestety nie ma, arena jest drewniana. 
- E eee to nie jestem zainteresowana – od-
parła kaczka. 
- Dlaczego nie? Dużo płacę - nalega cyrko-
wiec. 
- Eeee, nie, przecież tam nie ma roboty dla 
murarza. 

 Długowłosy chłopak siada na fryzjerskim 
fotelu i pyta fryzjera: 
- Czy to pan strzygł mnie ostatnio?
- Nie, ja tu pracuję dopiero od dwóch lat. 

Fryzjer strzygąc klienta zauważa:
- To śmieszne. Niedawno goliłem faceta, 
który nazywa się Kowal, a jest piekarzem. 
Albo pan: nazywa się Kucharski, a jest pan 
hydraulikiem.
- Co w tym śmiesznego? Pan nazywa się 
Brzytwa, a jest pan tępy!

Facet w knajpie pyta kelnera: 
- Jest może kawior? 
- Nie ma, ale możemy podać przyciemnione 
okulary do ryżu. 

Przychodzi budowlaniec do majstra:
- Panie majster, łopata mi się złamała!
- To się oprzyj o betoniarkę!

Co mają wspólnego fundusze z Unii Euro-
pejskiej i kosmici?
- Ciągle o nich słyszysz, ale nigdy nie widziałeś. 

RZEMIOSŁO
NA WESOŁO

W 
marcu minęła 5-letnia kadencja komisji egzami-

nacyjnych Izby Rzemiosła. Po zebraniu ankiet kan-

dydatów do komisji egzaminacyjnych Zarząd Izby 

powołał komisje złożone z rzemieślników typowanych przez 

zrzeszone w Izbie Cechy. 

Ich celem była weryfikacja kandydatów i zatwierdzenie 

składu nowych komisji uchwałą Zarządu z dnia 4 marca br. 

Nowe komisje 
egzaminacyjne

K
PIRiP w Bydgoszczy przygotowała zestawienie ilości wy-

danych świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzow-

skich od momentu powstania Izby w 1945 roku. Zapisy 

w Księgach Wieczystych złożonych egzaminów czeladniczych 

Z ksiąg wieczystych

Uchwałą nr 13 powołano do funkcjonowania 22 komisje 

mistrzowskie i 23 komisje czeladnicze. Jedyną komisją, która 

nie może przeprowadzać egzaminów mistrzowskich, jest ko-

misja egzaminacyjna w zawodzie wulkanizatora (przeprowa-

dzająca tylko egzaminy czeladnicze). Wiąże się to z faktem, że 

w skład komisji mistrzowskiej wchodzić musi czterech człon-

ków, a we wspomnianym zawodzie Izba dysponuje trzema.

sięgają aż 1927 roku. Od tego czasu tytuł czeladnika w zawo-

dzie otrzymało 160 tys. osób. Natomiast dane o wydanych dy-

plomach mistrzowskich tutejsza Izba posiada dopiero od 1946 

roku. Tak więc do 2007 r. tytuł mistrza uzyskało 21 tys. osób.   
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pracy ma-

szyny hafciarka 

kontroluje zgodność wyrobu 

z rysunkiem, dba o naprężenie nici, wymienia stopki i szpulki, 

a także dobiera kolory. Następnie, w przypadku wzorów ażu-

rowych, wycina materiał i przystępuje do prac wykończenio-

wych, czyli prania, krochmalenia i prasowania. Ostatni etap to 

pakowanie wyrobów oraz czyszczenie i konserwacja maszyn. 

Bieliźniarz-kołdrzarz
Ciekawym zawodem jest także bieliźniarz-kołdrzarz, wykonu-

jący kołdry, poduszki, pierzyny oraz bieliznę stołową i poście-

lową z typowych tworzyw bieliźniarskich. 

Na początek przygotowane zostają formy – zgodnie ze stan-

dardowymi wymiarami lub według pobranej miary. Następnie 

trzeba opracować formy lub układy szablonowe oraz dokonać 

oceny surowców otrzymanych do obróbki, pod względem ich 

cech fizycznych, chemicznych i użytkowych. Także i tutaj nie 

obejdzie się bez ustalenia kolejności prac.

Następny etap to sprawdzenie stanu technicznego maszyn. 

Maszyny mogą być krojcze albo stębnujące jedno- i dwuigło-

we. Jest też duża grupa maszyn specjalnych: guzikarka, dziur-

karka, mereżka, overlock, maszyna hafciarska. Ponadto należy 

zadbać o urządzenia do prasowania ręcznego i mechanicznego. 

Dalszy etap pracy to wykrawanie elementów wyrobu, szycie, 

napełnianie, układanie, pikowanie, a na koniec – tradycyjnie 

wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych.

Koronkarka
Koronkarka zajmuje się oczywiście wykonywaniem koronek. 

Istnieją różne techniki – zarówno maszynowe, jak i ręczne 

– tworzenia koronek, jak również wiele rodzajów nici i ma-

teriałów, które różnią się cechami fizycznymi, chemicznymi, 

użytkowymi czy estetycznymi.

Pierwszy etap pracy nad koronką to zapoznanie się z rysun-

kiem, z uwzględnieniem, z jakiego regionu kraju lub świata 

on pochodzi. Na tym etapie należy określić kompozycję 

płaszczyzny w zależności od funkcji użytkowej wyrobu, ustalić 

technikę wykonania (do wyboru są: klockowa, szydełkowa, 

siatkowa, igiełkowa i czółenkowa) i wreszcie – kolejność prac. 

Niezbędne jest przygotowanie stanowiska pracy: sprawdzenie 

ogólnego stanu maszyny i narzędzi, nałożenie nawojów przę-

dzy i przewleczenie nitek, po czym można uruchomić maszy-

nę. W trakcie pracy maszyny koronkarka wymienia kończące 

się nawoje przędzy, a także kontroluje przebieg produkcji, na 

bieżąco naprawiając błędy w kompozycji płaszczyzny koronki. 

Dalej następują prace wykończeniowe: pranie, krochmalenie 

i prasowanie, a następnie pakowanie w opakowania – jed-

nostkowe, a później zbiorcze.

Do obowiązków przedstawicielki tego zawodu należy także 

czyszczenie i konserwacja maszyn i narzędzi oraz prowadzenie 

rozliczeń surowcowych i materiałów pomocniczych. Koronkar-

ka może także wykonywać koronki ręcznie w ramach pracy 

chałupniczej.

Modystka
Zajmowała się wykonywaniem kapeluszy. Podobnie jak 

w przypadku koronek, kapelusze można wykonywać maszy-

nowo lub ręcznie, na podstawie projektów lub żurnali; ma-

jąc do dyspozycji materiały różnorodne pod względem cech 

fizycznych i chemicznych. Do materiałów tych należą między 

innymi: słomy (również występujące w wielu odmianach), fil-

ce, cienkie skóry i ich imitacje, a także wszystkie gatunki futer 

naturalnych i sztucznych, zarówno krótko-, jak i długowło-

sych; ponadto – sztuczne kwiaty z jedwabiu czy np. płótna, 

tiule i woalki. Zakres prac modniarskich obejmuje różnorodne 

damskie nakrycia głowy – poza kapeluszami toczki, turbany, 

berety – by wymienić tylko trzy. Równie szeroki jest zakres 

okoliczności, na które wykonywane są owe nakrycia głowy, od 

radosnych (np. ślubne) po żałobne. Dwoma głównymi czynni-

kami, od których zależy kształt i sposób wykonania kapelusza 

są bowiem właśnie okazja oraz, oczywiście, aktualna moda.

Do prac modniarskich zalicza się również wyrabianie ozdób, 

takich jak żaboty, kołnierzyki, mankiety czy wspomniane 

sztuczne kwiaty, a także – nie mniej ważne – odświeżanie 

i przerabianie używanych kapeluszy. Poza tym modystka zaj-

muje się wykańczaniem częściowo uformowanych kapeluszy 

Zapomniane 
rzemiosła
Niegdyś działające prężnie, dostępne dla wszystkich mieszkańców miast, 
miasteczek i wsi, dziś niespotykane w żadnym warsztacie czy szkole – popu-
larne niegdyś rzemiosła wskutek postępu technologicznego i zmasowania 
produkcji powoli wygasają. Przypatrzmy się kilku najciekawszym:

(czyli tzw. kaplinów), a także, co ciekawe, 

produkowaniem toreb plażowych. 

W przypadku odnawiania kapeluszy 

chodzi głównie o czyszczenie, wy-

mianę potników, wymianę 

wstążki lub innych ozdób 

i wreszcie – poprawia-

nie fasonu. Natomiast 

szycie toreb plażo-

wych obejmuje 

krojenie, zszywa-

nie i usztywnianie 

p o s zc ze g ó l nyc h 

elementów oraz 

wykańczanie.

P r z y g o t o w u j ą c 

stanowisko pracy, 

modystka sprawdza 

stan techniczny maszyn 

do szycia, aparatów do 

parzenia i suszenia kapeluszy, 

żelazka oraz narzędzi, takich jak: 

nożyczki, szczypce, igły, szpilki, naparstki; 

po zakończeniu pracy ważna jest konserwacja tych-

że urządzeń. Proces produkcji kapelusza obejmuje: pobranie 

miary, wymodelowanie kapelusza według wzoru, krojenie, 

uformowanie główki a następnie rondka, prasowanie, susze-

nie i wyrównywanie, na końcu zaś przybieranie i ostateczne 

wykańczanie. 

I na koniec przymioty idealnej modystki według programu 

nauczania z 1981 roku: 

„Do zawodu modniarskiego powinny się zgłaszać dziewczęta 

o dobrym wzroku i słuchu, miłej powierzchowności, cierpliwe, 

uprzejme i zdrowe, wrażliwe na zestawienia kolorystyczne, 

linię sztuki i dokładny sposób wykonania jej.”

Hafciarka
Dużą sprawnością manualną i wrażliwością estetyczną powin-

na z kolei wyróżniać się hafciarka. Cechy te są niezbędne przy 

używaniu techniki cieniowania kolorami podczas wykonywa-

nia haftów. Ale po kolei: najpierw hafciarka zapoznaje się z ry-

sunkiem haftu, uwzględniając miejsce jego pochodzenia. Wy-

znacza rodzaj ściegu (do wyboru jest ażur, bajorek i atłasek), 

sposób wykonania (ręcznie czy maszynowo) oraz kolejność 

prac. Teraz trzeba sprawdzić ogólny stan maszyn i narzędzi. 

A tych jest sporo – w zależności od rodzaju haftu i zamówienia, 

może on być wykonany przy pomocy maszyny do szycia, ma-

szyny do haftu, na krośnie hafciarskim czy wreszcie przy użyciu 

prostych narzędzi, takich jak tamborek czy wałek. Podczas 
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Rozmowa z Janem Matuszczakiem – drukarzem, introligatorem, 
właścicielem zakładu introligatorskiego w Fordonie. 

Zawód - introligator 
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Pracuje Pan w zawodzie już od ponad pół wieku. To 
naprawdę imponujący dorobek. Jak bardzo można 
przez tak długi czas zgłębić tajniki swojego fachu?

W zawodzie pracuję dokładnie od 53 lat. Po ukończeniu - 

dwuletniej wtedy jeszcze - szkoły zawodowej w roku 1956, 

przyszło mi pracować w bardzo wielu miejscach. Pracowałem 

na przykład w Zakładach Poligraficznych w Świeciu, byłem 

też drukarzem w zakładach im. Komisji Edukacji Narodowej 

przy ul. Jagiellońskiej i Dworcowej 13. Ale introligator może 

zajmować się bardzo wieloma rzeczami, niekoniecznie tylko 

tymi, które kojarzą się z introligatorstwem przeciętnej osobie 

z ulicy. Ja na przykład przez pewien czas byłem kierownikiem 

Bydgoskiej Fabryki Akordeonów, która znajdowała się przy ul. 

Kościuszki 8. Tam specjalizowałem się w produkcji miechów 

do akordeonów. Była to ciekawa praca, szczególnie że współ-

pracowaliśmy z takimi światowymi firmami jak Hohner czy 

Weltmeister. Zakład jednak upadł, gdy skończyły się dewizy na 

zakup części ze Szwecji. No a potem przyszedł czas na pracę 

w drukarni wojskowej przy ul. Dwernickiego.

Te zajęcia dały Panu ogromne doświadczenie. 
Kiedy wreszcie przyszedł czas, by wykorzystać je we 
własnej działalności?

21 lat temu, w roku 1987, gdy pracowałem jeszcze w drukarni 

wojskowej, postanowiłem otworzyć własny zakład. Nazywał 

się „Introligatorstwo po godzinach pracy”... 

Nazwa ta chyba nie pozwalała się spodziewać 
nadmiaru wolnego czasu?

Tak właśnie było. Z pracy do pracy, w międzyczasie krótka prze-

rwa na obiad. A zajęć było wtedy naprawdę dużo. Opłacało się 

jednak, bo dochody były wówczas przyzwoite. Pracowałem tak 

aż do emerytury, czyli przez cztery lata. Dziś prowadzę własny 

zakład introligatorski w Fordonie. 

Zmieniały się miejsca i czasy, ale nie zmieniał 
się introligatorski duch, który tak długo Panu 
towarzyszy. Jak po tylu latach ocenia Pan historię 
i przyszłość swojego fachu?

Niestety, nie najlepiej. Kiedyś zapotrzebowanie na usługi 

było znacznie większe. Wszystkie prace były wykonywane 

solidnie, nie było mowy o masowej, często przecież niedbałej 

produkcji, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Wiele złego dla 

naszego zawodu przynosi zalewanie rynku tanimi produktami 

kiepskiej jakości ze wschodu, z Chin. Wyroby te przyjeżdżają 

do nas całymi kontenerami, dosłownie zasypując cały rynek. 

Z tego powodu wiele zakładów introligatorskich po prostu 

upadło, reszta – tak jak i ja – poszła w stronę specjalizacji. 

Praca w skórze, wyrobach skóropodobnych, zamówienia in-

dywidualne i specjalistyczne właśnie takimi rzeczami teraz 

się zajmuję. Masowa produkcja gotowych okładek i tym po-

dobnych wyrobów spowodowała, że zająć się trzeba pracami 

nietypowymi, na indywidualne zamówienie i wykonywaniem 

prac okolicznościowych.

Ale mimo nieciekawej sytuacji na rynku są na 
pewno takie strony Pańskiej pracy, które przynoszą 
Panu satysfakcję.

Oczywiście. Wiele radości przyniosło mi wykonanie wyście-

łanego aksamitem futerału na witraż z Matką Boską dla pa-

pieża Jana Pawła II, oprawiałem w skórę dużo książek, które 

zostały później do Ojca Świętego wysłane. Tego na pewno nie 

zapomnę. Przygotowałem też futerał na emblematy wojsko-

we dla żołnierzy Armii Krajowej. To prace, z których jestem 

dumny, które nieraz wykonywałem społecznie, za darmo, bo 

przy takich okazjach to nie pieniądze są najważniejsze. Sama 

możliwość pracy dla osób tego formatu co Jan Paweł II jest no-

bilitująca i daje wiele radości.

To szlachetna postawa, która chyba powoli jednak 
ginie. Właśnie – a co z zainteresowaniem zawodem 
wśród młodzieży? Szkolił Pan uczniów, teraz prze-
prowadza Pan egzaminy  mistrzowskie. Czy młodzi 
ludzie chętnie idą w Pańskie ślady?

Już na początku lat 90-tych zajmowałem się przygotowaniem 

uczniów do zawodu. Dziś uczniów już nie mam, bo trzeba do-

dać, że dziś, aby mieć w zakładzie ucznia, trzeba być nie tylko 

przygotowanym merytorycznie – mieć kurs pedagogiczny, 

kurs bhp i dyplom mistrzowski, ale przede wszystkim trzeba 

być uzbrojonym w pie-

niądze. Uczniom trzeba 

zapewnić wszelkie ele-

menty wymagane przez 

prawo pracy – odpo-

wiednio przygotowane, 

pomieszczenia sanitarne, 

miejsce do spożywania 

posiłków – to oczywi-

ście naturalne. Jednak 

wielu rzemieślników 

najzwyczajniej nie stać 

na tak duże wydatki, co 

sprawia, że miejsca nauki 

dla uczniów po prostu 

nie ma. Druga sprawa 

to ucieczka młodych za 

granicę. Nie dość, że zainteresowanie zawodem introligatora 

nie jest w Polsce zbyt duże, to tych nielicznych introligatorów 

kraje takie jak Anglia czy Irlandia przyjmą w każdej ilości. 

...co jest też skądinąd naszą bolączką.

Powiedzmy sobie szczerze – jeśli ktoś nie ma zobowiązań, 

jest – dajmy na to – kawalerem, to wyjeżdża właśnie dla 

zarobków. W Anglii w tym zawodzie można zarobić 3.000 

funtów miesięcznie, to bardzo duża kwota.. Szczególnie, kiedy 

porówna się ją do zarobków w Polsce. Choć z drugiej strony 

gdy właśnie taki kawaler zaryzykuje i pojedzie, może zostać 

kawalerem znacznie dłużej. Angielki, w porównaniu do Polek, 

chyba nie wypadają zbyt korzystnie (śmiech).

Któżby się z tym nie zgodził! Wiem, że za chwilę 
zasiada Pan w komisji egzaminacyjnej na egzami-
nie mistrzowskim. Wygląda w takim razie na to, 
że mimo różnych problemów zawód powoli, ale się 
rozwija. Czy ma szansę wrócić do dawnej świetno-
ści? Co trzeba by w tym kierunku zrobić?

Trudno teraz spodziewać się, żeby zawód introligatora nagle 

zaczął rozkwitać. Najpierw należałoby naprawdę solidnie 

zmienić obowiązujące prawo, które nie sprzyja specjalnie 

rozwojowi zawodów rzemieślniczych. Konieczne byłoby też 

uporanie się z tym, o czym wspominałem wcześniej, czyli 

z tanimi, kiepskimi produktami ze wschodu. A to chyba jeszcze 

trudniejsze niż zmiana prawa, bo mamy w końcu wolny rynek 

i każdy ma prawo kupować, co chce.

Na szczęście są i tacy, którzy wybierają produkty 
wykonane nie tylko fachowo, ale i z pasją. I życzę 
Panu jak najwięcej takich klientów. Dziękuję 
bardzo za rozmowę.
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I
stotnym zagadnieniem z punktu widzenia rzemieślników 

będących z istoty rzeczy małymi przedsiębiorcami (vide: 

definicja zawarta w art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 

o rzemiośle) jest znajomość zasad kwalifikacji przedsiębiorców 

do jednej z kategorii MSP, co decyduje o możliwości korzystania 

ze wsparcia Państwa o jakim mowa w art. 103 ustawy z dnia 

2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w tym 

z wykorzystaniem środków unijnych (pomoc publiczna). Obo-

wiązująca definicja MSP została określona w załączniku I rozpo-

rządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 

do pomocy państwa dla  małych i średnich przedsiębiorstw, 

które zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 

364/2004 z dnia 25 lutego 2004. Aby zostać zakwalifikowanym 

do jednej z powyższych kategorii, należy spełnić kryterium 

zatrudnienia oraz minimum jedno z kryteriów finansowych 

(wielkości przychodu lub sumy bilansu rocznego). Próbę 

przeniesienia wspólnotowej definicji MSP do ustawodawstwa 

polskiego stanowią przepisy art. 104-110 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że przepisy 

te nie normują problemu w sposób całościowy, w szczególności 

nie wskazują w jaki sposób należy kwalifikować przedsiębior-

stwa pozostające ze sobą w stosunku zależności. Biorąc więc 

pod uwagę, iż rozporządzenie Komisji Europejskiej jest aktem 

prawnym powszechnie obowiązującym, który stosuje się w ca-

łości i bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich 

UE oraz z pierwszeństwem przed ustawodawstwem krajowym 

kryterium mikro-przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo

zatrudnienie mniej niż10 pracowników mniej niż 50 pracowników mniej niż 250 pracowników

roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro nie przekracza 10 milionów euro nie przekracza 50 milionów euro

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro nie przekracza 10 milionów euro nie przekracza 43 milionów euro

Wspólnotowa definicja MSP
(vide: art. 91 ust. 3 Konstytucji RP), nie tylko właściwym, ale 

i wygodniejszym jest posługiwanie się tekstem rozporządzenia 

Komisji. Biorąc więc pod uwagę kryterium niezależności, dla 

celów obliczania danych dotyczących poziomu zatrudnienia 

oraz pułapu finansowego powołane rozporządzenie statuuje 

następujące rodzaje przedsiębiorstw: 

przedsiębiorstwo niezależne (samodzielne)
– każde przedsiębiorstwo, które nie jest sklasyfikowane jako 

partnerskie ani jako związane,

przedsiębiorstwo partnerskie
– przedsiębiorstwo, które nie jest przedsiębiorstwem zwią-

zanym, a posiada samodzielnie lub wspólnie z jednym lub 

kilkoma przedsiębiorstwami związanymi 25% lub więcej kapi-

tału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie (z wyjątkami 

– vide: tekst rozporządzenia)

przedsiębiorstwo związane 

– pozostające w jednym z poniższych związków: 

 przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym 

przedsiębiorstwie; 

 przedsiębiorstwo posiada prawo do powoływania lub odwo-

ływania większości członków organu administracyjnego, zarzą-

dzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

 przedsiębiorstwo posiada dominujący wpływ na działalność 

innego przedsiębiorstwa; 

 przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym 

przedsiębiorstwie.

W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego o zakwalifiko-

waniu do określonego typu MSP 

decydują wyłącznie wskaźniki 

tego przedsiębiorstwa. W innych 

przypadkach należy uwzględ-

nić wskaźniki nie tylko samego 

przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przed-

siębiorstw, z którymi pozostaje ono w związkach. W/wym. 

rozporządzenie określa również sposób ustalania poziomu 

zatrudnienia oraz pułapów finansowych pozostałych przed-

siębiorstw partnerskich lub związanych. Są one następujące: 

gdy przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie, do 

danych tego przedsiębiorstwa dotyczących zatrudnienia oraz 

pułapu finansowego należy dodać dane każdego przedsiębior-

stwa partnerskiego proporcjonalnie do procentowego udziału 

w kapitale lub prawa głosu (w zależności, który jest większy), 

w przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akcje, 

udziały bądź prawa głosu, stosuje się wyższy procent; gdy 

przedsiębiorca posiada przedsiębiorstwa związane, do danych 

tego przedsiębiorstwa dotyczących zatrudnienia oraz pułapu 

finansowego dodaje się w 100% dane wszystkich przedsię-

biorstw związanych. Powyższe winno stanowić minimum 

wiedzy samych rzemieślników, oraz ich służb finansowych, 

na potrzeby efektywnego korzystania z dozwolonej pomocy 

publicznej.

R.pr. A. Barczewski, Kancelaria Prawnicza Barczewski Gierszewski s.c.

e-mail: barczewski-gierszewski@o2.pl, (dyżury w każdy wtorek od 9.00 

do 11.00 w siedzibie KPIRiP)
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Szkolenia dla
przedsiębiorców

K
ujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, z którym Ku-

jawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy współpracuje od kilku miesięcy, oferuje 

przedsiębiorcom nie tylko możliwość skorzystania z finanso-

wania zewnętrznego, ale także bezpłatne szkolenia. Szkolenia 

są drugim, obok usług finansowych, obszarem działalności 

KPFP. Fundusz przeprowadził w końcu ubiegłego roku bada-

nie potrzeb szkoleniowych wśród swoich klientów. Wynika 

z niego, że właściciele firm z kujawsko-pomorskiego najbar-

dziej zainteresowani są szkoleniami z zakresu pozyskiwania 

funduszy unijnych. Dlatego właśnie pilotażowe szkolenie 

organizowane przez Fundusz poświęcone jest możliwościom 

absorpcyjnym funduszy europejskich dla mikro- i małych 

firm. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się więcej na 

temat instytucji wsparcia MŚP w Polsce oraz finansowych 

instrumentów wspierania MŚP. Największym zainteresowa-

niem cieszą się jednak zagadnienia dotyczące Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla woj. kujawsko-pomorskiego 

i środków przewidzianych w nim na podniesienie konkuren-

cyjności przedsiębiorstw czy Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka, z którego właściciele firm także mogą 

otrzymać dotacje.

Każde szkolenie zakończone jest sesją pytań podczas której 

uczestnicy mogą porozmawiać z prowadzącym o własnych 

pomysłach i planowanych przedsięwzięciach.

Szkolenia prowadzą doświadczeni konsultanci, z dużą prakty-

ką w zakresie doradztwa w realizacji projektów inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej przed 

akcesją Polski do UE oraz ze środków funduszy strukturalnych 

w ramach programów ZPORR, SPO WKP, Pomoc Techniczna, 

specjaliści w zakresie opracowywania analiz finansowo-eko-

nomicznych studiów wykonalności i biznes planów inwestycji.

16 kwietnia br. pierwsze szkolenie odbyło się w Brodnicy, a w 

maju podobne spotkanie odbędzie się w Rypinie. 

Informacje nt. szkoleń na bieżąco można znaleźć na stronach 

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego: www.po-
zyczki.kujawsko-pomorskie.pl, będą one także dostępne 

w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez Kujawsko-

-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, 

Lipnie, Świeciu i Włocławku. Wszelkie informacje uzyskacie też 

Państwo pod numerami telefonów: 0 5 1 5  1 6 9  2 5 6 ,  0 5 6 
6 2 2  7 1  6 2 .  Każdy, kto chciałby otrzymywać informacje 

mailem może także przesłać taką prośbę na adres mailowy: 

a.sztyma@kujawsko-pomorskie.pl

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ 

POŻYCZKOWY sp. z o.o.

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o. 

założony został przez Samorząd Województwa, drugim 

udziałowcem KPFP jest Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego. Fundusz oferuje pożyczki inwestycyjne 

i obrotowe dla mikro- i małych firm z województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Oferta skierowana jest zarówno do doświadczonych 

przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy, jak i do 

osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. 

Procedura udzielania pożyczki jest maksymalnie 

uproszczona. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i usta-

lane jest na podstawie stopy referencyjnej określanej 

przez Komisję Europejską (obecnie 6,42%). Regionalny 

fundusz pożyczkowy współpracuje z działającymi 

w województwie lokalnymi Funduszami Poręczeń 

Kredytowych. Dzięki ofercie wzbogaconej o poręczenie, 

nawet osoby, które rozpoczynają działalność gospodar-

czą i być może nie dysponują należytym zabezpiecze-

niem mogą starać się o pożyczkę.

Podstawowe informacje oraz formularze wniosków 

o udzielenie pożyczki można otrzymać w Punktach Kon-

sultacyjnych prowadzonych przez KPIRP

Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11, tel. 052 349 35 06

Lipno, plac 11 Listopada, tel. 054 287 24 86

Świecie, ul. Słowackiego 16, tel. 052 33 33 276

Włocławek, pl. Wolności 17, tel. 054 23 25 631 
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Bramy, ogrodzenia i balustrady kute

Systemy ogrodzeń przemysłowych

Automatyka

Architektura miejska 

(ławki parkowe, ogrodowe, kosze uliczne)

Konstrukcje stalowe

JACZE
od 1980 roku

P.W. JACZE 
Wałowa 6, 88-140 Gniewkowo
tel./fax./52/ 351 04 51
tel. 608 50 40 50
www.jacze.pl, email:biuro@jacze.pl

 Bardzo dobra lokalizacja, ścisłe centrum Bydgoszczy,
    dobry punkt komunikacyjny miasta. 

 Odnowione i nowocześnie wyposażone 
    pomieszczenia szkoleniowo-konferencyjne.

 Sale przygotowywane są zgodnie z życzeniem Wynaj-
mującego pod względem ilości miejsc, nagłośnienia i in-
nych uzgodnień. 

 Za dopłatą catering na miejscu.

WYNAJEM SAL 
SZKOLENIOWO- KONFERENCYJNYCH 
W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY 
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 

do każdej sali za dodatkową opłatą (od 100 pln do 200 pln + vat za dzień) istnieje możliwość udostępnienia dodatkowego sprzętu konfe-
rencyjnego (laptop, rzutnik, dyktafon, inne) tel.: 052 345 755 3

SALA KONFERENCYJNA, NA 120 MIEJSC
w celu narad i konferencji 50 zł/h + VAT
w celu organizacji wesel i innych imprez 
okolicznościowych 600 zł + VAT
Wynajmując tę Salę zapewniamy:
krzesła, stoły, nagłośnienie (głośniki,
3 mikrofony bezprzewodowe, stojak), 
flipchart, tablicę,dostęp do internetu.

SALE SZKOLENIOWE, 
NA 40 MIEJSC
25 zł/h + VAT 
(możliwość negocjacji cen)

REKLAMA
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