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Drodzy Czytelnicy!

Witamy Was serdecznie i zapraszamy do lektury naszego biuletynu informacyjnego.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy znajduje się w przededniu wielkiego święta – swojego Jubileuszu. Już 

110 lat jesteśmy razem!!! Jest to okazja do przypomnienia sobie historii, najważniejszych wydarzeń, a przede wszystkim ludzi – działaczy, 

którzy przez te wszystkie lata tworzyli i rozwijali organizację. 16 kwietnia br. Izba obchodzić będzie swoje urodziny. Honorowy Patronat nad 

uroczystością przyjął Prezydent RP. W Komitecie Honorowym znaleźli się: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego, Biskup Diecezji Bydgoskiej, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Prezydenci Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudzią-

dza i Inowrocławia. Szczegóły możecie Państwo poznać, czytając wywiad z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, Janem Stopplem.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, pragnąc skutecznie wspierać i promować rzemiosło w regionie, 

po raz kolejny nadała honorowy tytuł Rzemieślnika Roku i Rzemieślnika – Przedsiębiorcy Roku. Celem konkursu jest wyróżnienie naj-

wartościowszych rzemieślników oraz promocja „ducha rzemieślniczego” w naszym województwie. Rzemieślnik Roku to przede wszyst-

kim konkurs osobowości, a nie firm. Kto wygrał w kolejnej edycji konkursu? Przeczytajcie na dalszych stronach.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy działające przy Izbie zorganizowało II Forum Do-

radztwa Zawodowego pt. „Świadomy wybór zawodu”. Forum objęte było Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty. Motywacją do zorganizowania kolejnego Forum była chęć umożliwienia środowiskom związanym w naszym wojewódz-

twie z edukacją i przygotowaniem młodzieży do dalszego kształcenia, zapoznania ze współczesnymi realiami, zmieniającymi się 

uwarunkowaniami gospodarczymi i ekonomicznymi.

W dziale „Historia oraz współczesna działalność Cechów” dziś zaprezentują się dwa Cechy należące do Izby: Cech Rzemiosł Różnych 

w Szubinie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Chełmnie.

W dniu 5 lutego br. Izba rozpoczęła szkolenie w ramach Projektu „Profesjonalizm i nowoczesność w tradycyjnych organizacjach rze-

mieślniczych. Projekt szkoleniowy adresowany do pracowników Cechów.” Kadra Biur Cechowych ma okazję uczestniczyć w zajęciach 

z obszaru informatycznego, zawodowego (w tym: prawo oświatowe, bhp, prawo pracy, rachunkowość w firmie) oraz interpersonal-

nego (w tym: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, negocjacje). Pozwoli to pracownikom Cechów zwiększyć swoją wiedzę 

i umiejętności w codziennej pracy, co przyczyni się do lepszej realizacji statutowych zadań organizacji rzemieślniczych. Jak wyglądał 

pierwszy zjazd szkoleniowy – można znaleźć w środku numeru.

W „Kąciku przedsiębiorcy” umieściliśmy informacje m. in. na temat konkursu dla mikroprzedsiębiorców oraz systemu nieformalnego 

rozwiązywania problemów transgranicznych SOLVIT. Zapraszamy też do poczytania o stylach zachowania.

Dnia 24 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe. Nowelizacja 

prawa dewizowego i kodeksu cywilnego była ustawą, która weszła do pakietu ponad 20 ustaw „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, 

których głównym celem było tworzenie przyjaznego prawa gospodarczego. Szczegóły zostały omówione w dziale „Prawnik radzi”.

W niniejszym „Pulsie Rzemiosła” wywiad numeru to rozmowa z René Roszewskim. Natomiast w dziale „Zapomniane Rzemiosła” 

prezentujemy zawód zegarmistrza.

Nasza Izba wnikliwie śledzi propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie modernizacji systemu kształcenia zawodowego. 

Ponieważ negatywnie oceniamy kilka pomysłów, w numerze prezentujemy oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsię-

biorców zorganizowała spotkanie z Dyrektorem i Zastępcami Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na temat obowiązków podatkowych. 

Spotkanie skierowane było głównie do osób zarządzających i odpowiedzialnych za finanse w firmie. O szczegółach przeczytajcie Państwo na 

kolejnych stronach.

Na dalszych stronach zamieszczamy też informacje o czasie pracy w 2010 roku oraz zmianach w regulacjach dotyczących podatku od 

towarów i usług obowiązujących od 2010 roku.

Pozdrawiamy i życzymy miłego czytania!
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Znamy laureatów konkursu 
na Rzemieślnika Roku
Organizacje rzemieślnicze i kupieckie zawsze strzegły 

etosu swojego środowiska i broniły jego interesów, 

dając poczucie zawodowej więzi, a przede wszystkim przy-

czyniały się do pomnażania dorobku polskich miast i ich 

rozkwitu. Dlatego też poszukujemy różnych sposobów na 

wspieranie  rzemieślników z naszego regionu, aby dać im 

szansę na jeszcze lepszą promocję i rozwój na rynku polskim 

– jednym z nich jest Konkurs „Rzemieślnik Roku”.

 Kapituła Konkursu wybierała zwycięzców  spośród 

kandydatów rekomendowanych przez organizacje rze-

mieślnicze z naszego regionu. Wśród nich wyróżnić można  

reprezentantów takich branż, jak: piekarstwo, cukiernictwo, 

tapicerstwo, stolarstwo, mechanika pojazdowa i branża 

budowlana. Każdego z nich można pochwalić za włączanie 

się w działalność organizacyjną rzemiosła oraz godne re-

prezentowanie naszego środowiska na zewnątrz. Większość 

z kandydatów wyróżnia się na niwie pedagogicznej jako 

2) Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku, który buduje 

swoją pozycję rynkową w oparciu o społeczną odpowie-

dzialność biznesu oraz aktywnie uczestniczy zarówno 

w życiu gospodarczym, jak i społecznym regionu. Po raz 

pierwszy uhonorowano tym tytułem dwóch kandydatów: 

Pana Adama Sowę, właściciela znanej cukierni z Byd-

goszczy, oraz Pana Leszka Wałdowskiego, prowadzące-

go w Brodnicy Zakład Produkcji Mebli VIDOX.

Dodatkowe wyróżnienia przyznano także Panu Marianowi 

Kulig – właścicielowi Zakładu Mechaniki Pojazdowej „JAN-

MAR”  w Mroczy  oraz Zdzisławowi Maciejewskiemu, 

prowadzącemu Zakład Robót Budowlanych i Instalacyjnych 

w Włocławku.  

 Serdecznie gratulujemy laureatom, zdobywcom wy-

różnień oraz wszystkim uczestnikom konkursu. 

S.K.

doskonali nauczyciele zawodu, którzy umożliwiają uczniom 

zdobycie konkretnego zawodu i – co ważniejsze – jego 

kontynuację. Najlepsi spośród nominowanych  wyróżniają  

się osiągnięciami w swojej branży, jakością świadczonych 

usług, profesjonalnym zarządzaniem, a także umiejętnością 

dostosowywania się do wymogów unijnych oraz skuteczną 

rywalizacją z konkurencją. 

 Wyniki konkursu zostały ogłoszone 18 grudnia 2009 r., 

podczas Spotkania Opłatkowego w siedzibie Izby. Z uwagi 

na zróżnicowaną specyfikę prowadzonej działalności przez 

zgłoszonych kandydatów  Kapituła Konkursu postanowiła 

wyłonić zwycięzców w dwóch kategoriach:

1) Rzemieślnik Roku – jako prowadzący działalność go-

spodarczą z udziałem pracy własnej przy zachowaniu 

wielopokoleniowej tradycji. W tej kategorii zwyciężył 

Pan Zygmunt Spychała, prowadzący w Grudziądzu 

Piekarnię i Ciastkarnię.

 Prowadzi wielopokoleniową firmę sięgającą tradycja-

mi lat 20-tych. Jest to jedna z najstarszych firm rodzinnych 

w Grudziądzu, obecnie prowadzona przez wnuka założyciela 

firmy, Pana Zygmunta Spychałę. Piekarnia jest zakładem 

kilkupokoleniowym z tradycją przedwojenną. Od 1994 

roku działalność została poszerzona o produkcję wyrobów 

cukierniczych. Od 2006 roku trwa kompleksowa przebu-

dowa zakładu, w celu unowocześnienia i dostosowania do 

wymogów unijnych. Firma prowadzi sieć sześciu sklepów 

w Grudziądzu. Zatrudnia około 40 pracowników; a wyszko-

liła ponad 30 uczniów. 

 Pan Zygmunt Spychała, mistrz w swoim fachu, stara się 

trafić w gusta i smak swoich klientów. Jego zakład oferuje sze-

roką gamę pieczywa pszennego, żytniego, mieszanego i wy-

robów cukierniczych. Pieczywo wytwarzane jest na natural-

nym zakwasie, a wybory cukiernicze wytwarzane są według 

 Prowadzi firmę z tradycjami, która istnieje już od 1946 

r. Początkowo był to mały zakład piekarski wraz z przyzakła-

dowym sklepem prowadzony przez rodziców Pana Adama 

Sowy. Od 1990 r. zakład przeszedł całkowicie w ręce Pana 

Adama i przyjął nazwę: Cukiernia i Piekarnia Adam Sowa. 

Stopniowo przybywało punktów sprzedaży, a w 1998 r. 

powstał drugi nowoczesny zakład, w którym produkcja od-

bywała się w oparciu o najnowsze receptury i technologie 

zdobyte podczas szkoleń za granicą. W czołówce rankingu 

popularności i smaku mieści się tort bezowy i tort królewski. 

Zakład posiada liczne certyfikaty jakości i świadectwa.

 W ostatnich latach zaczęły także powstawać liczne 

punkty gastronomiczne, kawiarnie połączone z cukierniami, 

punkty sprzedażowe na terenie całej Polski, a także w Niem-

czech i Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie utworzył także 

nowo wybudowany 3-poziomowy kompleks gastronomicz-

ny w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej. W niedalekich pla-

tradycyjnych, jak i nowych receptur. Dochody, które uzyskuje, 

pozwalają na pomoc charytatywną różnym podmiotom. 

 Zygmunt Spychała znany jest jako uczestnik akcji 

dobroczynnych, zwłaszcza w kwestii dożywiania najuboż-

szych. Jest także częściowym fundatorem budowy ołtarza 

św. Klemensa Dworzaka, patrona piekarzy i cukierników 

w Gdańsku. Uczestniczył również w renowacji i konserwacji 

ołtarza w Kościele Farnym w Grudziądzu. 

 Pan Zygmunt może poszczycić się wieloma wyróżnienia-

mi: zdobył m.in. srebrną odznakę Mistrza oraz honorową odzna-

kę KPIRiP. Uhonorowany został także medalem pokoleniowym 

prowadzenia zakładu z okazji 650–lecia Cechu w Grudziądzu. 

Jest aktywnym członkiem Cechu w Grudziądzu, pełnił funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Cechu w Grudziądzu oraz 

Przewodniczącego Sekcji Spożywczej. Właściciel firmy ma swo-

jego następcę – syna, który już włącza się w pracę ojca. 

nach szykuje się także nowa inwestycja na Starym Mieście. 

Pan Adam Sowa zatrudnia ponad 400 wykwalifikowanych 

pracowników oraz szkoli ponad 20 uczniów; ci najlepsi mają 

szansę na zdobycie zatrudnienia w Jego firmie. 

 Załoga Pana Adama Sowy systematycznie bierze udział 

w konkursach, wystawach i targach krajowych i między-

narodowych. Zdobył m.in. Złotą i Srebrną odznakę Mistrza 

za wyszkolenie uczniów w rzemiośle. Przez szereg lat był 

członkiem Zarządu Cechu Piekarzy i Cukierników. Włącza 

się w szereg akcji charytatywnych i dobroczynnych na rzecz 

miasta. Jak na biznesmena przystało, poszukuje zewnętrz-

nych źródeł finansowania i korzysta także z funduszy UE na 

zakup nowych maszyn oraz szkolenia podnoszące kwalifika-

cje pracowników. 

 Plany na przyszłość to poszukiwanie nowych rozwiązań 

związanych z zaspokajaniem potrzeb klientów, przy założeniu 

ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów. 

Piekarnia i Ciastkarnia – Grudziądz 

Cukiernia SOWA – Bydgoszcz 
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 Pan Zbigniew Wałdowski prowadzi firmę rodzinną od 1990 

roku. Jest to głównie działalność produkcyjno-usługowa, specja-

lizująca się m.in. w produkcji mebli tapicerskich. Firma posiada 

4 duże salony meblowe (w Brodnicy, Wąbrzeźnie, Grudziądzu) 

i hurtownię materiałów tapicerskich. Firma zatrudnia ponad 40 

wysoko wykwalifikowanych osób. Od początku prowadzenia 

działalności szkoli i kształci uczniów w zawodzie tapicer. 

 Dodatkowo od czerwca 2004 r. Leszek Wałdowski zo-

stał wspólnikiem przedsiębiorstwa PERFECT – DOM. Firma 

prowadzi działalność budowlaną i sprzedażową osiedli 

mieszkaniowych i apartamentów nad jeziorem w Brodnicy 

i innych dzielnicach miasta. Zarządza także plażą miejską. 

 Pan Leszek Wałdowski jest aktywnym działaczem, 

przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej przy radzie 

miasta; był prezesem Klubu Sportowego SPARTA, członkiem 

zarządu Caritas Polska oraz przewodniczącym Komisji Re-

wizyjnej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy. Włącza 

się w szereg akcji charytatywnych i dobroczynnych na rzecz 

miasta: współpracował np. przy remoncie budynków ośrod-

ka CARITAS oraz uczestniczył w budowie jadalni i bursy; co-

rocznie wspiera i organizuje paczki świąteczne dla najuboż-

szych. Sponsoruje wiele imprez sportowych i kulturalnych. 

Właściciel firmy VIDOX może poszczycić się zdobyciem wielu 

nagród i wyróżnień, m.in. nagrodą „Nowości” – kryształowe 

Serduszko za szczególną działalność dobroczynną w wo-

jewództwie kujawsko-pomorskim, I miejsce w plebiscycie 

czytelników „Nowości” – Firma Roku 2004. Posiada również 

Złoty i Srebrny Krzyż nadany przez Prezydenta. 

VIDOX Zakład Produkcji Mebli – Brodnica 

II Forum Doradztwa Zawodowego
pod hasłem: „Świadomy wybór zawodu” 
Świadomy wybór zawodu – to temat II Forum Doradztwa 

Zawodowego zorganizowanego przez Centrum Kształce-

nia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgosz-

czy działające przy KPIRiP. Spotkanie odbyło się 27 listopada 

2009 r.; patronat honorowy objął nad nim Kujawsko-Pomor-

ski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 Już po raz drugi w 2009 roku mieliśmy okazję spotkać 

się w licznym, ponad 40-osobowym gronie osób odpo-

wiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 

przygotowania zawodowego młodzieży z naszego regionu. 

Motywacją do zorganizowania kolejnego forum była chęć 

umożliwienia środowiskom związanym w naszym woje-

wództwie z edukacją i przygotowaniem młodzieży do dal-

szego kształcenia, zapoznania ze współczesnymi realiami, 

zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi i eko-

nomicznymi. W nowej sytuacji ekonomicznej kraju potrzeb-

ny jest świadomy wybór. Pojawiają się nowe zawody, pewne 

stare „fachy” tracą rację bytu i trzeba podjąć śmiałą decyzję 

wyboru, być może mało znanego zawodu. Wiemy, że wybór 

przyszłego zawodu ucznia jest problemem bardzo ważnym, 

gdyż decyduje o jego przyszłym życiu, jego zadowoleniu 

i samorealizacji. 

 Wybieranie zawodu jest więc procesem bardzo skom-

plikowanym i wpływa na nie bardzo duża liczba czynników. 

Zdecydowanie najważniejszą rolę w orientacji zawodowej 

pełni szkoła, nauczyciele, a w szczególności pedagog szkol-

ny czy też doradca zawodowy, który ma możliwości ukie-

runkowania ucznia.To właśnie doradca zawodowy powinien 

dać wsparcie merytoryczne w planowaniu kariery szkolnej 

i zawodowej uczniów. Dlatego uczestnicy forum zostali za-

poznani z aktualną ofertą instytucji rynku pracy w naszym 

regionie, mieli okazję usłyszeć informacje związane z zawo-

dami nadwyżkowymi i deficytowymi oraz propozycje zmian 

w systemie szkolnictwa zawodowego. Ponadto w programie 

spotkania zaplanowano ciekawy blok warsztatowy, podczas 

którego poruszona została problematyka wyboru zawodu 

zgodnego z preferencjami osobowościowymi ucznia: Trudne 

decyzje, ważne wybory, czyli „zawód na całe życie” – warsztat 

kompetencyjny dla doradców zawodowych. 

 W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Kujawsko-Po-

morskiego Kuratorium Oświaty, p. Hieronim Bukowiecki, oraz 

specjaliści, w tym: Mirosław Ławniczak – Dyrektor Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgosz-

czy, Justyna Kotolińska – doradca zawodowy; Wojewódzki 

Urząd Pracy w Bydgoszczy, Emilia Miażdżyk-Białowąs – do-

radca zawodowy; Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 

w Bydgoszczy, Bożena Ciechanowska – trener. 

 Izba, podejmując tę inicjatywę, ma nadzieję, że Forum 

stanie się miejscem cyklicznych spotkań pedagogów, dorad-

ców zawodowych, pracowników samorządowych i innych 

osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad prze-

biegiem przygotowania zawodowego młodzieży, podczas 

których będzie dyskutowało się o jakości, upowszechnieniu 

i funkcjonowaniu kształcenia. 

I.G.

- Jaka jest różnica między Urzędem Skarbowym a zakładem 

fryzjerskim?

- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej.

Kowalska przy wiosennych porządkach znalazła stary kwit na od-

biór butów u szewca sprzed 6 lat. Postanawia jednak zadzwonić: 

- Czy są jeszcze u pana pantofle z numerem 156? 

- Tak, są - odpowiada po chwili szewc - będą gotowe 

za tydzień.

W Zabrzu na budowie majster krzyczy do pracownika “gorola”: 

- Te, synek, skocz no po halba! 

- Ale panie majster, co to jest halba? 

- Ty masz recht! Weź dwie!

Siedzą dwa ślimaki na wskazówkach zegara. Ślimak siedzący 

na wskazówce pokazującej minuty mija siedzącego na wska-

zówce wskazującej godziny i mówi: 

- Staaary, ale jaaazdaaaa!

Szef do podwładnych:

- Tyle razy wam zabraniałem palić w trakcie pracy!

- Że niby kto pracuje?

Wchodzi facet do urzędu i chce jakoś zagaić:

- Dzień dobry! O, ile tu much lata!

- Dokładnie 78. Ta z lewej jest kulawa...
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Miło nam zawiadomić, iż w dniu 5 lutego br. rozpoczęli-

śmy szkolenie w ramach Projektu „Profesjonalizm i no-

woczesność w tradycyjnych organizacjach rzemieślniczych. 

Projekt szkoleniowy adresowany do pracowników Cechów.” 

Na miejsce szkolenia wybrano Ośrodek Szkoleniowo-Wypo-

czynkowy Exploris w Pieczyskach. Pomimo niesprzyjającej 

zimowej aury wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przybyli 

w komplecie. Na miejscu przywitała ich ciepła atmosfera 

oraz znakomicie przygotowane pokoje. Po zakwaterowaniu 

wszyscy przybyli zostali przywitani przez przedstawicieli 

Kujawsko–Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy – organizatorów szkolenia. Następnie doko-

nano przedstawienia zaangażowanych trenerów oraz omó-

wiono w kilku słowach plan zajęć. Każdy z uczestników do-

wiedział się, do której z grup został przydzielony, otrzymał 

identyfikator, a także komplet materiałów oraz przyborów. 

Szkolenie zostało zainaugurowane i każda z grup mogła roz-

począć pierwsze zajęcia. Wraz z rozpoczęciem zajęć z uczestni-

ków opadł nastrój oczekiwania, który zmienił się w gotowość 

do absorbowania nowej wiedzy. Dało się również wyczuć za-

dowolenie z formy przekazywania przez trenerów informacji 

z zakresu przepisów prawa pracy, informatyki oraz relacji in-

terpersonalnych. Po 4 godzinach warsztatów szkoleniowych 

nastąpił czas na uroczystą kolację, w której uczestniczył 

Dyrektor KPIRiP w Bydgoszczy. Posiłek minął w doskonałej 

atmosferze, po czym wszyscy rozeszli się do swoich pokojów, 

aby przygotować się do kolejnego dnia szkolenia.

 Sobota 6 lutego upłynęła pod znakiem intensywnej 

pracy na warsztatach szkoleniowych. Harmonogram prze-

widywał na ten dzień aż osiem godzin zajęć, przeplatanych 

przerwami kawowymi oraz obiadem. Pomimo intensywno-

ści ćwiczeń i wykładów uczestnicy wyrażali zadowolenie ze 

Szkolenie w Pieczyskach
szkolenia oraz pobytu w Ośrodku. Z niecierpliwością wszyscy 

– uczestnicy i organizatorzy – oczekują na kolejne zajęcia, 

które odbywać się będą dwa razy w miesiącu i potrwają do 

maja tego roku. 

A.K.

Spotkanie z przedstawicielami 
pracodawców i przedsiębiorców 
województwa kujawsko-pomorskiego 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Byd-

goszczy wraz z Kujawsko - Pomorskim Związkiem Pracodawców 

i Przedsiębiorców zorganizowała w dniu 17.02.2010 r. spotkanie 

z Dyrektorem i Zastępcami Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 

na temat obowiązków podatkowych. Spotkanie skierowane było 

głównie do  osób zarządzających i odpowiedzialnych za finanse 

w firmie.

 

W programie spotkania omówiono: 

1. Najnowsze zmiany w ustawie o podatku od towarów 

i usług obowiązujące od 01.01.2010 r.

W tym:

-  Nowy limit zwolnienia z VAT 

Kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia 

podmiotowego od podatku VAT, po wprowadzonych zmianach, 

wynosi odpowiednio: 

od 1 stycznia 2010 r. – 100.000 zł 

od 1 stycznia 2011 r. – 150.000 zł 

podczas gdy do końca 2009 r. kwota wynosiła 50.000 zł. 

(Więcej na stronie 11) 

- Zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług. 

Zgodnie z nowymi regulacjami miejscem świadczenia usług jest 

miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę firmy, miej-

sce prowadzenia działalności, stałe miejsce zamieszkania lub 

pobytu z wyjątkowymi określonymi w art. 27 i 28 ustawy VAT. 

(Więcej na stronie 11)  

- Zmiany w zakresie składnia informacji podsumowujących.

Podatnicy zobowiązani zostali do składnia informacji podsumowu-

jących o transakcjach w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego 

(za okresy miesięczne, a nie jak dotychczas kwartalnie). 

- Ewidencje VAT.

Podatnicy świadczący usługi poza terytorium Polski zobowiązani 

są do prowadzenia ewidencji wskazującej nazwę i wartość usługi 

uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego dla 

tego rodzaju usług świadczonych na terytorium Polski. 

2. Internetowy system przekazywania deklaracji i zeznań 

podatkowych E-Deklaracje, w tym uruchomienie usługi 

składania zeznania PIT-36, PIT-36L, 

PIT-37, PIT - 38, i PIT-39 bez podpisu 

elektronicznego weryfikowanego 

ważnym certyfikatem kwalifikowa-

nym.

Zeznania podatkowe możemy wysyłać 

przez Internet, bez wychodzenia z domu. 

Od 1 stycznia 2010 roku Administracja 

Podatkowa rozszerzyła możliwość przesy-

łania formularzy podatkowych drogą elek-

troniczną bez podpisu kwalifikowanego. 

Oprócz udostępnionego w zeszłym roku 

PIT-37, bez tego podpisu możemy teraz 

wysyłać PIT-36, PIT- 36L, PIT-38 i PIT-39. 

Pozostałe deklaracje można wysyłać stosując kwalifikacyjny podpis 

elektroniczny. 

Interaktywny formularz, za pomocą którego można w łatwy sposób 

wypełnić, obliczyć i wysłać zeznania roczne, można pobrać ze strony 

www.e-deklaracje.gov.pl

Na stronie tej można także znaleźć szczegółową instrukcję, jak 

to zrobić. 

3. Zmiany w funkcjonowaniu administracji skarbowej do-

stosowujące do zmieniających się uwarunkowań zewnętrz-

nych oraz otoczenia prawnego.

I.G.
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Projekty europejskiej współpracy 
teryrorialnej w województwie 
kujawsko-pomorskim
2 lutego 2010 roku w Sali Pomorskiej w Hotelu Fil-

mar w Toruniu odbyło się seminarium informacyjne 

poświęcone projektom Europejskiej Współpracy Te-

rytorialnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

Przedstawione zostały projekty realizowane obecnie w na-

szym regionie przez jednostki samorządu terytorialnego 

oraz inne instytucje. 

I tak zeprezentowano m.in.:

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

Programy Unii Europejskiej dostępne w Brukseli,

Projekt ET-struct (Program dla Europy Środkowej),

Projekt BSR QUICK (Region Morza Bałtyckiego),

Projekt EUROSCAPES (Program INTERREG IV C),

Projekt RAPIDE (Program INTERREG IV C). 

 Spotkanie było również okazją do przedstawienia 

poszczególnych programów Europejskiej Współpracy Tery-

torialnej, w celu zachęcenia instytucji z naszego regionu do 

wzięcia udziału w naborach wniosków aplikacyjnych z pro-

gramów takich, jak:

- Program INTERREG IVC, 

- Region Morza Bałtyckiego, 

- Program dla Europy Środkowej. 

Europejska Współpraca Terytorialna jest jednym z głów-

nych celów polityki spójności Unii Europejskiej i wspiera 

harmonijny rozwój całego terytorium wspólnoty. Po-

szczególne programy wspomagają integrację terytorialną, 

umożliwiają wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, 

pozwalają na rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych 

i regionalnych. 

 W praktyce są okazją do nawiązania współpracy z part-

nerami ze wszystkich regionów Europy w niemal każdym 

aspekcie współczesnej polityki lokalnej i regionalnej, np. 

w transporcie, ochronie środowiska, turystyce, dziedzictwa 

kulturowego. 

 W projektach mogą brać udział jednostki samorządu 

terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje ba-

dawcze i szkoleniowe, uczelnie wyższe, regionalne agencje, 

operatorzy i zarządy transportu publicznego i wiele innych, 

włączając w to instytucje prywatne i firmy. 

Izba nasza także zaprezentowała podczas spotkania realizo-

wany obecnie projekt partnerski QUICK z wiodącym partne-

rem Parlamentem Hanzeatyckim. 

Więcej o tym na stronie 10

I.G.

Izba świętuje 
jubileusz
W tym roku mija już 110 lat, od kiedy dzisiejsza Kujawsko-Po-

morska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości rozpoczęła swą 

działalność. Na mocy ustawy z 1897 r., w czasach zaboru pruskie-

go, na początku 1900 r. przystąpiono do organizacji izb rzemieśl-

niczych. Zebranie konstytucyjne bydgoskiej Izby Rzemieślniczej 

odbyło się 25 kwietnia 1900 r. w sali ratusza przy ul. Jezuickiej 1.

 W tym czasie Bydgoszcz liczyła ok. 51 600 mieszkańców, 

w tym ok. 25% Polaków. Rozwijało się rzemiosło – w mieście 

działało 1230 warsztatów rzemieślniczych. Kształcenie uczniów 

i doskonalenie zawodowe od początku było głównym celem Izby. 

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie na przestrzeni 

dziesięcioleci otrzymały tysiące osób.

 Po wstąpieniu Polski do UE zwiększyła się potrzeba świad-

czenia usług informacyjno-doradczych i szkoleniowych na rzecz 

przedsiębiorców, co zaowocowało utworzeniem w 2004 r. Punk-

tu Konsultacyjnego finansowanego ze środków dotacji unijnych. 

Duże zainteresowanie sprawiło, że następne tego typu placówki 

powstały w Lipnie, Świeciu i we Włocławku.

 Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Izby było 

powołanie do życia w 2007 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rze-

miosła i Przedsiębiorczości, która obecnie kształci w 19 zawodach 

i prężnie się rozwija – w ubiegłym roku powstało Technikum oraz 

Liceum Uzupełniające Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 W 2008 r. Izba poszerzyła swe usługi o bezpłatne pośred-

nictwo pracy. W planach jest także poradnictwo zawodowe oraz 

doradztwo personalne.

 W ubiegłym roku powstało Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego, zajmujące się dokształcaniem osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych. Przy Centrum działa Państwowa Komisja Egza-

minacyjna do przeprowadzania egzaminów na tytuł zawodowy 

oraz tytuł mistrza w zawodzie kucharz małej gastronomii.

 Dziś Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębior-

czości w Bydgoszczy zrzesza blisko 3 tysiące rzemieślników oraz 

małych i średnich przedsiębiorców, skupionych w 23 cechach 

rzemiosł różnych, 6 cechach branżowych oraz 1 spółdzielni 

rzemieślniczej. Więcej o historii oraz obecnych działaniach Izby 

przeczytają Państwo w folderze jubileuszowym, który ukaże się 

w kwietniu br.

O to, jak Izba będzie świętować jubileusz, spytaliśmy Pana Jana 

Stoppla, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obcho-

dów Jubileuszu 110-lecia Izby.

Zanim zaczniemy rozmawiać o tegorocznym jubileuszu, 

cofnijmy się o 10 lat, kiedy pełnił Pan funkcję Prezesa 

KPIRiP – w związku z okrągłą rocznicą powstania Izby 

pojawiły się kontrowersje dotyczące tego, którą właściwie 

rocznicę świętujemy…

 Źródłem owych kontrowersji był fakt, iż Izba powstała 

w czasach zaboru pruskiego, w związku z czym byli zwolenni-

cy wykreślenia tych 20 lat, podczas których Izba nie działała 

w wolnej Polsce. W 1980 r. ówczesne władze nie pozwoliły na 

obchodzenie 80-lecia, Izba obchodziła więc 60-lecie, dlatego 

niektórzy byli zdziwieni, że nagle po 60-leciu obchodzimy 

100-lecie. Jednak wspólnie z historykiem Rajmundem Kuczmą 

obraliśmy sobie za cel udowodnienie, że Izba ma 100 lat. Nie 

można tworzyć białych plam w historii Izby, w końcu pod pru-

skim zaborem utworzono wiele instytucji i przedsiębiorstw, 

które działały później w wolnej Polsce. Pan Kuczma zbadał ar-

chiwa w Poznaniu i Bydgoszczy; dotarł m. in. do dokumentów 

z 1925 r., które potwierdzają, że w owym roku rzemieślnicy 

obchodzili 25-lecie powstania Izby. Z tych dokumentów jedno-

znacznie wynikało, że Izba może świętować swoje 100-lecie.

Jak wyglądają plany świętowania jubileuszu 110-lecia? 

Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w Bydgosz-

czy 16 kwietnia 2010 roku. Rozpoczynamy o  godzinie 10.30 

Mszą św. w Katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy 

(FARA) celebrowaną przez Biskupa Diecezji Bydgoskiej – Jana 

Tyrawę. O godzinie 12.00 w Operze Nova odbędą się główne 

uroczystości, podczas których zasłużeni rzemieślnicy kujawsko-

-pomorscy zostaną udekorowani odznaczeniami państwowymi 

i innymi wyróżnieniami. Wśród gości pojawi się przedstawiciel 

Prezydenta RP, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Woje-

wództwa, prezydenci największych miast, prezesi izb rzemieśl-

niczych, no i najważniejsi, czyli rzemieślnicy, bo jest to święto 

rzemiosła.

 W kwietniu ukaże się folder jubileuszowy. Wybite będą rów-

nież specjalne medale, a zasłużone osoby otrzymają statuetki Jana 

Kilińskiego. Patronat nad obchodami jubileuszu objął Prezydent RP.  

Co zmieniło się w ciągu tych 10 lat?

10 lat temu Polska była w przededniu wejścia do Unii Europej-

skiej; teraz działa z większym rozmachem. Niewątpliwie ważnym 

wydarzeniem na drodze do rozwoju było utworzenie szkoły. Rze-

miosło idzie w dobrym kierunku; ostatnie dziesięciolecie to ciągły 

rozwój firm rzemieślniczych. W różnych branżach, np. w ciepłow-

niczej czy fryzjerskiej, którą ja reprezentuję, startujemy w kon-

kursach, zdobywamy tytuły mistrzów świata – nasze fryzjerstwo 

w ostatnich latach jest w czołówce światowej.
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Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie
ul. 3-go Maja 27, 89-200 Szubin, tel. 52 3842141

Założony w 1365 roku Szubin był małym miasteczkiem 

stanowiącym własność feudałów. Po 1820 r. zaczęło się tu 

rozwijać rzemiosło. W połowie XIX w. przy liczbie 3080 miesz-

kańców istniały 172 zakłady rzemieślnicze pracujące w 30 

zawodach. W latach 1920-1939 rzemieślnicy stanowili, obok 

rolników, drugą co do wielkości grupę zawodową; na terenie 

Szubina działało 12 cechów branżowych, a najliczniejsi byli 

szewcy i krawcy.

 Nowy rozdział historii cechów rzemieślniczych rozpo-

czął się z chwilą powołania 1 stycznia 1954 r. Cechu Rzemiosł 

Różnych w Szubinie. W ciągu roku Cech zjednoczył 245 rze-

mieślników różnych zawodów działających na terenie Szubi-

na i powiatu. Pierwszym Starszym Cechu został Mieczysław 

Maludziński. W 1968 r. miała miejsce uroczystość wręczenia 

sztandaru cechowego. W 1981 r. oddano do użytku Dom 

Rzemiosła w Szubinie, wybudowany wspólnymi siłami Cechu 

i Spółdzielni Rzemieślniczej.

 Cech szubiński zrzesza rzemieślników z Szubina, Barcina, 

Łabiszyna i Kcyni. Rzemieślnicy regionu szubińskiego nigdy 

nie szczędzili wysiłków i środków finansowych na realizację 

zadań społecznych, m. in. w zakresie budowy szkół, przed-

szkoli, internatów, i nadal wspierają organizacje społeczne 

i charytatywne.

 Od 1976 r. Cechowi przewodniczyli kolejno: Ryszard Bu-

galski, Kazimierz Radecki, a następnie Marian Szymański.

Zarząd Cechu
Marian Szymański Starszy Cechu

Lucjan Jabkowski I Podstarszy Cechu

Lucyna Przybysz II Podstarszy Cechu

Jan Makowiecki  Członek Zarządu

Kazimierz Radecki  Członek Zarządu

Henryk Hyjek  Członek Zarządu

Marian Domżalski  Członek Zarządu

Chełmno nad Wisłą to jedno z najładniej położonych miast w Pol-

sce; może poszczycić się bogatą historią oraz cennymi zabytkami 

architektury. Często nazywane bywa „Krakowem północy”, a dzięki 

przechowywanym w kościele farnym relikwiom św. Walentego zna-

ne jest też jako miasto zakochanych. 

 Chełmno od zarania swych dziejów odgrywało znaczną rolę 

gospodarczą – już od 1140 r. zaczęły powstawać przy grodzie drob-

ne osiedla rzemieślniczo-handlowe. Najstarszymi chełmińskimi ce-

chami były: cech sukienników założony w 1379 r. oraz cech kowali, 

powstały w 1448 r. Źródła wymieniają również piekarzy i rzeźni-

ków. Ożywienie gospodarcze przyniósł wiek XVI; rozwijała się cała 

rolnicza okolica Chełmna, dla której miasto stało się ośrodkiem 

wymiany towarów. Wśród rzemieślników Chełmna na czoło wysu-

nęli się w owym czasie sukiennicy, tkacze, szewcy, krawcy, kowale 

i rzeźnicy. Na około 2680 mieszkańców większość stanowili właśnie 

rzemieślnicy. W okresie zaborów narodziło się w Chełmnie polskie 

rzemiosło poligraficzne, dzięki któremu drukowano tu pierwsze na 

Pomorzu polskie czasopisma.

 Dla podtrzymania polskich tradycji rzemieślniczych oraz w celu 

szerzenia oświaty zawodowej w języku polskim, w 1868 r. utworzo-

no w Chełmnie Towarzystwo Przemysłowe. W 1924 r. przekształciło 

się ono w Towarzystwo Samodzielnych Rzemieślników, które zaj-

mowało się głównie sprawą kredytów dla rzemiosła oraz kwestią 

uciążliwych podatków.

 Cech Rzemiosł Różnych w Chełmnie podlegał Izbie Rzemieślni-

czej, która w latach 1900-1914 znajdowała się w Gdańsku, następnie 

do 1936 r. – w Grudziądzu, a w okresie 1936-1940 – w Toruniu.

 W okresie międzywojennym przywiązywano dużą wagę 

do kształcenia młodzieży w dziedzinie rzemiosła. Wykształcenie 

Zarząd Cechu
Roman Mielcarski Starszy Cechu

Mieczysław Chrzanowski I Podstarszy Cechu

Marek Szpręglewski II Podstarszy Cechu

Zygmunt Kamiński  Sekretarz

Sławomir Dynia  Skarbnik

Andrzej Górecki  Członek Zarządu

Adam Górecki  Członek Zarządu

Cech Rzemiosł Różnych w Chełmnie
ul. Młyńska 1 A, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 22 30

zawodowe w głównej mierze opierało się na praktyce zawodowej 

u mistrza. Praktykę uczniowie uzupełniali nauką w Szkole Dokształ-

cającej, która mieściła się przy ul. Szkolnej 12.

 Do tradycji należało organizowanie w Chełmnie zjazdów 

cechowych oraz przygotowywanie wystaw wyrobów z własnych 

warsztatów. Z wielką chlubą obchodzono jubileusze długoletniej 

pracy zawodowej lub pożycia małżeńskiego. Rzemieślnicy chełmiń-

scy nie ograniczali się tylko do pracy zawodowej, lecz brali aktywny 

udział w  politycznym i społeczno-kulturalnym  życiu miasta.

 Utworzony w 1954 r. Cech Rzemiosł Różnych jest obecnie pod-

stawową jednostką organizacyjną miejscowych rzemieślników.
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Solvit
Skuteczne rozwiązywanie problemów 
Rynku Wewnętrznego

Przedsiębiorca na rynku 
wewnętrznym Unii 

Europejskiej

Polski przedsiębiorca próbujący prowadzić działalność 

na terytorium innych państw UE, czy to wprowadzając 

na nowe rynki swoje towary, czy też tymczasowo świad-

cząc usługi albo zakładając oddział swojej spółki, korzysta 

z uprawnień wynikających z przepisów prawa wspólnotowe-

go. Są to zarówno przepisy traktatowe dotyczące m.in. tzw. 

czterech swobód – tj. swobody przepływu osób, swobody 

przepływu towarów, usług i kapitału – jak i przepisy tzw. 

prawa wtórnego, czyli przede wszystkim licznych dyrektyw 

składające się na przepisy rynku wewnętrznego UE.

 Teoretycznie przedsiębiorca z UE ma „ułatwione zada-

nie” właśnie z uwagi  na funkcjonowanie rynku wewnętrz-

nego UE. Niemniej jednak może spotkać się z nieuzasadnio-

nymi utrudnieniami ze strony administracji innych państw 

członkowskich polegającymi na wadliwym stosowaniu 

przepisów prawa wspólnotowego.

 Dlatego też Komisja Europejska powołała w 2002 roku 

nieformalny mechanizm SOLVIT. 

SOLVIT
SOLVIT jest instrumentem służącym rozwiązywaniu proble-

mów obywateli lub przedsiębiorców z państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein) 

wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnoto-

wego przez organy administracji publicznej innych państw 

członkowskich. Wszystkie państwa EOG utworzyły centra 

SOLVIT działające przede wszystkim w ramach ministerstw 

spraw zagranicznych lub ministerstw gospodarki. Centra te 

współpracują ze sobą za pośrednictwem bazy danych on-li-

ne, w celu szybkiego i praktycznego rozwiązywania proble-

mów zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców.

 W SOLVIT mogą być rozwiązywane jedynie transgra-

niczne, rzeczywiście istniejące problemy związane ze sto-

sowaniem prawa wspólnotowego pomiędzy obywatelem 

lub przedsiębiorcą z jednego państwa członkowskiego EOG, 

a organem administracji innego państwa członkowskiego. 

W ramach systemu nie mogą być prowadzone sprawy do-

tyczące relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca, konsument 

– przedsiębiorca oraz sprawy z zakresu stosunków pracow-

niczych.

 Czas przewidziany na znalezienie rozwiązania danej 

sprawy wynosi 10 tygodni, w wyjątkowych przypadkach 14 

tygodni.

 Zadaniem SOLVIT jest rozwiązywanie konkretnych pro-

blemów, a nie udzielanie informacji i porad.

Czego dotyczą sprawy 
SOLVIT?

 Z systemu korzystają przede wszystkim obywatele 

państw członkowskich mający problemy np. z uzyskaniem 

różnego rodzaju zasiłków albo ich transferem do Polski oraz 

z uznaniem ich kwalifikacji zawodowych. Centrum SOLVIT 

Polska prowadzi sporo spraw związanych z kartami pobytu 

(EEA1 i EEA2) w Wielkiej Brytanii.

 Sprawy zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczą 

najczęściej kwestii podatkowych, dostępu do rynku usług, 

dostępu produktów do rynku, należności celnych i kontroli 

granicznych. 

Zbyt mało spraw 
zgłaszanych przez 
przedsiębiorców

 Z każdym rokiem liczba spraw kierowanych do SOLVIT 

wzrasta. W 2008 r. o kolejne 22%. Wskaźnik skuteczności 

utrzymał się na poziomie 83% rozwiązanych spraw.

 Wzrost liczby spraw spowodowany jest przede wszyst-

kim większą liczbą obywateli zgłaszających się do SOLVIT. 

Liczba spraw przedsiębiorców pozostała w wartości bez-

względnej niezmienna, zatem w stosunku do całkowitej licz-

by spraw zmniejszyła się z 31% w 2006 r. do 14% w 2008 r. 

 W opinii Centrów SOLVIT nie oznacza to, że przedsię-

biorcy napotykają na rynku wewnętrznym na mniej pro-

blemów niż obywatele, lecz że mniej chętnie wnoszą skargi 

do SOLVIT. Wydaje się, że przedsiębiorcy zazwyczaj szukają 

płatnej porady prawnej, szczególnie jeżeli sprawa dotyczy 

znacznej kwoty. Ponadto mogą mieć do dyspozycji także 

inne tradycyjne kanały pomocy, takie jak izby handlowe. 

Według niektórych Centrów SOLVIT, przedsiębiorcy często 

niechętnie wnoszą skargi przeciwko organom krajowym, 

gdyż obawiają się, że będzie to miało wpływ na ich relacje 

z tymi organami. Z tego powodu niektórzy przedsiębiorcy 

godzą się na dodatkowe wymogi (takie jak kolejne testy pro-

duktów, niepotrzebne testy językowe dla pracowników itp.), 

nawet jeśli nie są one zgodne z prawem wspólnotowym. 

Sukcesy SOLVIT 
w rozwiązaniu spraw 

zgłoszonych przez 
przedsiębiorców

 Zachęcamy zatem polskich przedsiębiorców do korzystania 

z systemu SOLVIT podając przykłady spraw zakończonych sukcesem:

 Polski przedsiębiorca działający na terenie Hiszpanii złożył 

wniosek o zwrot podatku VAT. Minęło 7 miesięcy i organ hisz-

pański nie wydał żadnej decyzji dotyczącej złożonego wniosku, 

naruszając w ten sposób reguły wspólnotowe, zgodnie z którymi 

władze krajowe mają 6-cio miesięczny termin na wydanie decy-

zji w tego typu sprawach. Na skutek interwencji SOLVIT polski 

przedsiębiorca otrzymał nie tylko zwrot podatku, ale również 

odsetki za zwłokę urzędu hiszpańskiego. 

 Podobna sprawa portugalskiego przedsiębiorstwa działa-

jącego w Polsce została rozwiązana przez Centrum SOLVIT Polska 

w ciągu 8 dni. 

 Polski obywatel, który kupił na terenie Austrii samochód, 

próbował go zarejestrować w polskim urzędzie. Z austriackiego 

urzędu zamiast dowodu rejestracyjnego otrzymał jedynie tzw. 

„Typenschein”, na podstawie którego zarejestrowanie samocho-

du w innym państwie członkowskim nie jest możliwe. Wniosko-

dawca bezskutecznie zwracał się do urzędu austriackiego z proś-

bą o informację. Dzięki interwencji SOLVIT, nie tylko jego problem 

został rozwiązany. Władze austriackie zmieniły swoje krajowe 

procedury, ułatwiając wydawanie odpowiednich dokumentów. 

Centrum SOLVIT Polska

Ministerstwo Gospodarki

Departament Spraw Europejskich

Plac 3 Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

www.solvit.gov.pl

solvit@mg.gov.pl
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Międzynarodowy 
projekt QUICK
W ramach kilkuletniej i owocnej współpracy z Parla-

mentem Hanzeatyckim rozpoczęliśmy od 15 grudnia 

2009 r. wraz z innymi partnerami z Regionu Nadbałtyckiego  

realizację nowego projektu międzynarodowego QUICK.  Aby 

zapoznać Państwa z założeniami tego niezwykle ciekawego 

projektu, przedstawiamy pokrótce jego założenia i cele. 

Założenia
Projekt QUICK daje możliwość skoordynowanego i systema-

tycznego podejścia do podnoszenia innowacyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Regionie Nadbałtyckim. 

Nawiązana  i rozwijana współpraca między organizacjami 

zrzeszającymi MŚP a uniwersytetami Regionu Nadbałtyckiego 

bazuje na klastrach i służy ułatwieniu opracowania i wdraża-

nia rozwiązań badawczo-naukowych w MŚP oraz uaktualnia-

niu programów szkoleń zawodowych i akademickich. 

 Współpraca między organizacjami zrzeszającym MŚP, 

uniwersytetami, decydentami i administracją publiczną 

przyczynić się ma do opracowania jasnej strategii wsparcia 

dla MŚP oraz ich uaktywnienia na płaszczyźnie lokalnej, re-

gionalnej, krajowej, Regionu Nadbałtyckiego oraz EU. 

W ramach realizacji projektu osiągnięte zostaną w szczegól-

ności następujące wyniki: 

· ustanowienie trwałej sieci współpracy między uniwersyteta-

mi w Regionie Nadbałtyckim, zajmującymi się innowacjami 

oraz działalnością badawczo-rozwojową, nazywanej Akade-

mią Bałtycką, 

· stała współpraca między siecią organizacji MŚP (izby oraz 

stowarzyszenia) Regionu Nadbałtyckiego, siecią uniwersy-

tetów oraz decydentami i administracją publiczną w dzie-

dzinie wspierania innowacji w MŚP, wspólne zdefiniowanie 

klastrów innowacyjności, sporządzenie mapy centrów kom-

petencji w regionie, rozwój strategii klastrów,

· podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców, pracowników MŚP 

oraz potencjalnych pracowników przez opracowanie i wdro-

żenie 3 nowych oraz aktualizację 5 istniejących szkoleń dla 

zaawansowanych oraz transfer programu dualnych studiów 

licencjackich do różnych miejsc w Regionie Nadbałtyckim, 

· stworzenie systematycznej współpracy między MŚP oraz 

uniwersytetami jako jednostkami usługowymi badawczo-

-rozwojowymi, celem promowania rozwoju i wdrażania 

nowych rozwiązań dla MŚP, dotyczących produktów, usług, 

technologii, procesów i organizacji, 

· podniesienie poziomu usług oferowanych przez organiza-

cje zrzeszające MŚP przez przygotowanie platform inter-

netowych, narzędzi technologii informacyjno-komunika-

cyjnych oraz opracowanie praktycznych i metodycznych 

materiałów, 

· poprawa ogólnej polityki ramowej dotyczącej MŚP poprzez 

opracowanie i wdrożenie w Regionie Nadbałtyckim szeroko 

zakrojonej strategii w czterech dziedzinach: ekonomii, edu-

kacji, rozwoju regionalnym oraz planowaniu przestrzennym 

i promocji innowacji. 

Problemy do 
rozwiązania

Główne wysiłki MŚP w ciągu ostatnich 20 lat skierowane 

były na podniesienie wydajności przez obniżenie kosztów, 

zmiany konstrukcyjne itp. MŚP korzystały zatem w mniej-

szym stopniu z innowacji. W przeciwieństwie do dużych 

koncernów MŚP nie mają własnych działów badawczo-roz-

wojowych, jednak potrzebują tego typu zewnętrznych usług 

i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb – z jednego źró-

dła i we właściwym czasie. MŚP muszą wprowadzać innowa-

cje i mieć możliwość dokształcania, a to wymaga intensyw-

nej współpracy ze światem nauki. Aby MŚP mogły korzystać 

z procesu innowacji, konieczne jest zintensyfikowanie sys-

tematycznej współpracy z naukowcami i uczonymi. Trzeba 

wykształcić skoordynowane podejście do kwestii powiązań 

między MŚP a uniwersytetami i ich wzajemnej interakcji 

i zrozumienia. Cel ten są w stanie najlepiej osiągnąć izby jako 

przedstawiciele MŚP. I dlatego częścią projektu QUICK jest 

ustanowienie współpracy między izbami i uniwersytetami 

w Regionie Nadbałtyckim. 

Cele projektu
· Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla 

MŚP.

· Zwiększenie siły innowacyjnej oraz zmniejszenie braku 

wykwalifikowanych pracowników i kadry kierowniczej 

w MŚP.  

· Podniesienie innowacyjności oraz zwiększenie wykorzy-

stania potencjału rynkowego.

· Poprawa warunków politycznych i administracyjnych słu-

żących trwałym innowacjom w MŚP. 

Planowane rezultaty
· Opracowanie 3 klastrów innowacyjnych MŚP bazujących 

na uwarunkowaniach MŚP oraz mocnych stronach regionu. 

Podniesienie możliwości efektywnego wsparcia MŚP przez 

uniwersytety; intensyfikacja międzynarodowej współpracy 

między uniwersytetami oraz między nimi i izbami. Popra-

wa trwałej współpracy między nauką a MŚP. Wzmocnienie 

zdolności innowacyjnych MŚP przez szkolenia i rozwój pra-

cowników (human resources). 

· Stworzenie infrastruktury promującej innowacje dla MŚP 

w Regionie Nadbałtyckim. Intensywne wzmocnienie 

współpracy transgranicznej między MŚP a ośrodkami ba-

dawczymi. Intensyfikacja transferu nowych technologii 

w krajach Regionu Nadbałtyckiego przez 25 organizacji 

zrzeszających MŚP oraz 9 uniwersytetów. Rozwój między-

narodowej współpracy MŚP, celem osiągnięcia bezpośred-

niego transferu innowacji. Poszerzenie transferu przez 

informacje pisemne, narzędzia ICT, internetowe forum 

innowacyjności oraz grupy konsultantów. 

· Stworzenie oraz efektywne wykorzystanie innowacji przez 

konferencje (nauki, MŚP oraz świata polityki) i szerokie roz-

powszechnianie rezultatów publikowanych w 7 książkach. 

Otwarte imprezy publiczne z udziałem MŚP. Rozpowszech-

nienie informacji w społeczeństwie przez publikacje w pra-

sie, prasie specjalistycznej, telewizji i Internecie. Podnie-

sienie świadomości społecznej w 25 regionach (partnerzy 

2 – 26) Regionu Nadbałtyckiego. Rozwój struktury MŚP 

przez 3 strategie innowacyjne Regionu Nadbałtyckiego 

i ich wdrożenie. 

· Zwiększenie zatrudnienia i wzmocnienie potencjału in-

nowacyjnego w regionie: Wzmocnienie rozwoju organi-

zacyjnego i personalnego; podniesienie kwalifikacji przez 

dokształcanie; transfer dualnych studiów licencjackich do 

różnych miejsc w Regionie Nadbałtyckim. Wysokie kwali-

fikacje oraz rozwój personalny są istotne dla podniesienia 

zdolności innowacyjnych MŚP oraz do likwidacji ograniczeń 

wynikających z braku pracowników. Większa liczba i lepiej 

wykwalifikowanego personelu jest niezbędna do wdroże-

nia innowacji.

· Szerokie wykorzystanie rynku międzynarodowego oraz 

potencjału innowacyjnego; Wzrost aktywności między-

narodowej MŚP; aktywacja istniejących dużych rezerw 

eksportowych oraz otwarcie nowych potencjałów rynko-

wych; Międzynarodowa współpraca intensywnie rozwija 

innowacyjność, najlepsze praktyki mogą być bezpośrednio 

transferowane między przedsiębiorstwami. Jednocześnie 

MŚP mają dodatkowe możliwości wzrostu na rynkach mię-

dzynarodowych.

· Wzmacnianie wspólnej tożsamości i poczucia wspólnoty 

w krajach Regionu Nadbałtyckiego oraz podnoszenie trwa-

łej międzynarodowej współpracy przez wypracowanie 

wspólnych perspektyw i celów. Promocja innowacji, szko-

leń, współpracy i zmian w 10 krajach Nadbałtyckich wy-

maga intensywnej współpracy w całościowym podejściu 

na wszystkich trzech płaszczyznach, to jest w gospodarce, 

administracji i polityce. 

 Partner wiodący, czyli Parlament Hanzeatycki, doko-

nał podziału zadań do wykonania przez poszczególne grupy 

robocze. I tak reprezentanci naszej Izby zasiadają w grupie 

roboczej zajmującej się INNOWACJAMI W SIECIACH I KLA-

STRACH (grupa nr 3) oraz grupie zajmującej się INNOWACYJ-

NOŚCIĄ POPRZEZ EDUKACJĘ ORAZ WSPÓŁPRACĘ (grupa nr 

5 i 6). Harmonogram spotkań na obecny rok kalendarzowy 

został już opracowany. Dla naszych przedstawicieli przewi-

dziano posiedzenia w Hamburgu oraz Szwecji. Natomiast 

Izba nasza będzie także współorganizatorem jednego z ta-

kich spotkań w miesiącu kwietniu br. w ramach posiedzenia 

grupy roboczej INNOWACJE POPRZEZ ZMIANĘ POLITYKI. 

M.P.
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Zmiany w regulacjach podatku 
od towaru i usług 

Zmiany w rozliczeniach podatku VAT od 2010 r. wprowadzo-

ne zostały:

- ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1504)’

- ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podat-

ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215 poz. 1666) dokonano 

nowelizacji ustawy.

Nowy limit 
zwolnienia z VAT

Kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwol-

nienia podmiotowego od podatku VAT, po wprowadzonych 

zmianach, wynosi odpowiednio:

 Od 1 stycznia 2010 r. – 100.000 zł

 Od 1 stycznia 2011 r. – 150.000 zł

Podczas gdy do końca 2009 r. kwota ta wynosiła 50.000 zł.

 Przepisy przejściowe noweli z dnia 2 grudnia 2009 r. 

pozwalają na skorzystanie w kolejnym roku ze zwolnienia 

podmiotowego tym podatnikom, którzy przekroczyli w danym 

roku „stary limit”, ale nie przekroczyli „nowego limitu”.

 Z nowego limitu uprawniającego do zwolnienia podmio-

towego można bowiem skorzystać od początku kolejnego roku 

(odpowiednio od 1 stycznia 2010 r. lub od 1 stycznia 2011 r.).

 Tak więc np. ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r. 

oprócz podatników, którzy w 2009 r. nie przekroczyli limitu 

obrotów 50.000 zł, skorzystać mogą również podatnicy, u któ-

rych wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa 

niż 50.000 zł, ale nie przekroczyła nowego limitu tj. 100.000 zł. 

Analogicznie, ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r. oprócz 

podatników, którzy nie przekroczyli w 2010 r. limitu 100.000 

zł, będą mogli skorzystać również podatnicy, u których war-

tość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 

100.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 150.000 zł.

 Pamiętać należy jednak, że przekroczenie określonego 

na dany rok limitu np. w 2010 r. przekroczenie kwoty 100.000 

zł, skutkuje obowiązkiem rozliczania podatku VAT do końca 

tego roku, nawet jeśli podatnik nie przekroczy do końca 2010 r. 

nowego limitu, tj. 150.000 zł.

 Podobnie podatnicy, którzy wykonanie czynności pod-

legających opodatkowaniu VAT rozpoczęli w trakcie 2009 r. 

mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r., jeśli 

łączna wartość sprzedaży opodatkowanej, w proporcji do 

okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczyła 

w 2009 r. kwotę 50.000 zł, ale nie przekroczyła 100.000 zł.

 Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego 

w 2010 r. lub w 2011 r. w przypadku przekroczenia w 2009 r. 

lub w 2010 r. starego limitu obrotu, ale nieprzekroczenia no-

wego limitu obrotu jest pisemne zawiadomienie o tym za-

miarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 

15 stycznia odpowiednio 2010 r. lub 2011 r., a zwolnienie to 

obowiązuje od początku 2010 r. lub 2011 r.

 Analogicznie jak w latach ubiegłych, (art. 113 ust. 13 

ustawy o podatku VAT) powyższe zwolnienia od podatku nie 

mają zastosowania m. in. w przypadku importu towarów 

i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy 

towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz podat-

ników dokonujących dostaw: wyrobów z metali szlachetnych, 

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjąt-

kiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych), nowych 

środków transportu, terenów budowlanych lub pod zabudo-

wę, świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, 

jubilerskie.

Zmiany w zakresie 
świadczenia usług

Kolejną istotną zmianą jest wykreślenie art. 27 i 28 ustawy VAT 

i wprowadzenie w ich miejsce nowych przepisów – art. 28a do 

28o, w wyniku implementacji do przepisów o podatku od to-

warów i usług zmian wprowadzonych dyrektywą Rady Europy 

nr 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 

2006/112/WE w zakresie miejsca świadczenia usług.

 Na potrzeby ustalania świadczenia usług stworzono 

nową definicję podatnika (w art. 28a pkt 1), w myśl której 

podatnikiem jest w zasadzie każdy podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o VAT), w tym 

również osoby prawne zarejestrowane dla celów VAT, lecz nie 

prowadzące działalności gospodarczej oraz podatnicy prowa-

dzący działalność lub dokonujący transakcji nieuznawanych 

za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świad-

czenia usług. Wyjątkiem są organy władzy publicznej i urzędy 

w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi prze-

pisami prawa.

 Zgodnie z nowymi regulacjami (art. 28a – 28o) miej-

scem świadczenia usług jest miejsce, w którym usłu-

gobiorca posiada siedzibę firmy, miejsce prowadzenia 

działalności, miejsce zamieszkanie lub pobytu z wyjąt-

kiem gdy:

- podatnik odbiera usługi w innym miejscu niż siedziba 

lub stałe miejsce prowadzenia działalności, to miejscem 

świadczenia i opodatkowania tych usług jest to miejsce pro-

wadzenia działalności, gdy podatnik nie posiada siedziby lub 

stałego miejsca zamieszkania, to miejscem świadczenia usługi 

jest miejsce, w którym podatnik zwykle prowadzi działalność 

lub w którym ma miejsce zwykłego pobytu,

- usługi świadczone są dla odbiorców niebędących po-

datnikami na cele osobiste podatnika, jego pracowni-

ków, wspólników, udziałowców czy domowników – wówczas 

miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym usługodawca 

posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, 

- w przypadku świadczenia usług pośrednictwa na 

rzecz odbiorców niebędących podatnikami miejscem 

świadczenia usług jest miejsce, w którym dokonywana jest 

podstawowa transakcja,

- w przypadku usług związanych z nieruchomościami, 

w tym świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników 

w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania, bądź 

użytkowania nieruchomości oraz przygotowania i koordyno-

wania prac budowlanych miejscem świadczenia usługi jest 

miejsce położenia nieruchomości,

- w przypadku transportu pasażerów i towarów – miej-

scem wykonywania usług transportu nadal jest miejsce, gdzie 

odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odle-

głości. Jednakże w przypadku świadczenia usług transportu 

na rzecz osób nie będących podatnikami – miejscem ich 

opodatkowania jest miejsce, w którym odbywa się transport, 

z uwzględnieniem pokonanych odległości, chyba że transport 

rozpoczyna się i kończy na terytorium dwóch różnych państw 

członkowskich, wtedy jest to miejsce, gdzie transport towarów 

się rozpoczyna,

- miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy 

kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, 

rozrywkowe lub podobnych , takich jak targi i wystawy, oraz 

usług pomocniczych związanych z usługami wstępu, świad-

czonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym usługi te 

są faktycznie świadczone,

- usługi transportowe i wyceny rzeczowego majątku ru-

chomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym 

świadczone na rzecz usługobiorców niebędących podat-

nikami opodatkowane są w miejscu, w którym są faktycznie 

wykonywane,

- miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cate-

ringowych jest miejsce, w którym są one faktycznie wy-

konywane, z wyjątkiem przypadku wykonywania tych usług 

na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów 

podczas części transportu pasażerów na terytorium Wspól-

noty – wówczas są one opodatkowane w miejscu rozpoczęcia 

transportu pasażerów,

- w przypadku usług krótkoterminowego wynajmu 

środków transportu (ciągłego posiadania lub korzystania ze 

środka transportu przez okres nieprzekraczający 30 dni, a dla 

jednostek pływających okres nieprzekaraczający 90 dni) miej-

scem świadczenia usługi jest miejsce, w którym środki trans-

portu są rzeczywiście oddawane do dyspozycji usługobiorcy,

- w przypadku świadczenia usług elektronicznych 

świadczonych przez przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej 

na rzecz konsumentów, miejscem ich opodatkowania jest 

miejsce, gdzie usługobiorcy posiadają siedzibę, stałe miejsce 

zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu,

- w kwestii usług niematerialnych takich jak: sprzedaży 

praw lub udzielania licencji, przeniesienia praw autorskich, 

patentów itp., usługi reklamy, doradcze, inżynierskie, prawni-

cze, księgowe oraz podobne, przetwarzania danych, bankowe, 

finansowe, ubezpieczeniowe, dostarczania (oddelegowania) 

personelu, wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym 

charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, usługi 

telekomunikacyjne, nadawcze, radiowe i telewizyjne, elektro-

niczne, polegające na zapewnieniu dostępu do systemów ga-

zowych lub elektroenergetycznych, przesyłowe: gazu i energii 

elektrycznej świadczonych na rzecz osób niebędących podat-

nikami spoza UE ustanowiono, że miejscem ich świadczenia 

jest miejsce, gdzie usługobiorcy posiadają siedzibę, stałe miej-

sce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Przeniesiono 

zatem to obowiązek podatkowy poza teren UE,

- w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych 

oraz usług nadawczych radiowych i telewizyjnych na rzecz 

usługobiorców niebędących podatnikami z terenu UE przez 

podatnika spoza UE miejscem ich wykonywania jest nadal 

miejsce siedziby odbiorcy,

- usługi turystyczne podlegają opodatkowaniu w państwie 

członkowskim, w którym znajduje się siedziba biura podróży, 

stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, z którego podatnik świadczy usługi.

Źródło: Materiały szkoleniowe Urzędu Skarbowego
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Czas pracy w 2010 roku

W roku 2010 nie będzie wielu okazji do dłuższego świętowa-

nia. Szanse na długie weekendy wystąpią w maju, czerwcu, 

listopadzie i grudniu. Będzie można wydłużyć wypoczynek w tych 

miesiącach przy wykorzystaniu części dni z puli urlopowej lub dni 

wolnych udzielanych w zamian za święto przypadające w dniu 

wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

 Aby ustalić liczbę godzin pracy w miesiącu kalendarzo-

wym, należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przy-

padających do przepracowania w danym miesiącu. Następnie 

do otrzymanej liczby godzin należy dodać iloczyn 8 godzin 

i liczby dni pozostałych do końca miesiąca, ale przypada-

jących od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystające poza 

pełne tygodnie). Od otrzymanej w ten sposób sumy należy 

odjąć iloczyn 8 godzin i świąt przypadających w inne dni niż 

niedziela. Powstały wynik to godzinowy wymiar czasu pracy 

w danym miesiącu, po podzieleniu go przez 8 godzin otrzy-

mamy liczbę dni roboczych. Ilość dni wolnych poznamy odej-

mując liczbę dni roboczych od liczby wszystkich dni w danym 

miesiącu.  

 W sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w pierw-

szym półroczu 2010 r. czas pracy wyniesie 124 dni/992 godziny, 

a w drugim półroczu 129 dni/1032 godziny. W firmach, które 

wprowadziły pakiet antykryzysowy i w związku z nim stosują 

dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy, czas pracy wyniesie 

odpowiednio 253 dni i 2024 godziny. W roku 2010 będziemy 

więc pracować tyle samo czasu, co w roku ubiegłym. Czas 

pracy wyniesie bowiem odpowiednio 253 dni i 2024 godziny 

(253 dni pomnożone razy 8 godzin/dzień). Powyższe dane 

dotyczą zatrudnienia na pełen etat. Dla osób zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy należy czas pracy zmniej-

szyć proporcjonalnie do ich wymiaru etatu. Obliczając wymiar 

czasu pracy dla osób, których norma czasu pracy nie wynosi 

8 godzin, należy zastosować odpowiednio niższe normy (np. 

7 godzin w przypadku pracowników z umiarkowanym stop-

niem niepełnosprawności). Długość okresów rozliczeniowych 

jest uzależniona od specyfiki pracodawcy i zapisów w regu-

laminach zakładowych, nie może jednak przekraczać mak-

symalnych okresów, określonych w przepisach dotyczących 

czasu pracy.

 Ustalając plan pracy w roku 2010, należy w grafikach 

uwzględnić dni wolne od pracy:

· 1 stycznia – Nowy Rok (piątek), 

· 4 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela), 

· 5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek), 

· 1 maja – Święto Pracy (sobota), 

· 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek), 

· 23 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela), 

· 3 czerwca – Boże Ciało (czwartek), 

· 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 (niedziela), 

· 1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek), 

· 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek), 

· 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota), 

· 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela). 

Planując czas pracy, należy pamiętać o tym, że za każde święto 

przypadające w innym dniu niż niedziela, wymiar czasu pracy 

powinien być obniżony o osiem godzin. Ponadto, jeśli święto 

przypada w dniu wolnym dla pracowników z tytułu przecięt-

nie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca zobowiązany 

jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego. 

A.S.

Czas pracy dla poszczególnych okresów rozliczeniowych w roku 2010 będzie kształtował się następująco:

Miesiąc Miesięczny

okres

rozliczeniowy

Trzymiesięczny

okres

rozliczeniowy

Czteromiesięczny

okres

rozliczeniowy

styczeń 20 dni 160 godzin

63 dni / 504 godziny
84 dni / 672 godziny

luty 20 dni 160 godzin

marzec 23 dni 184 godziny 

kwiecień 21 dni 168 godzin

61 dni / 488 godzinmaj 19 dni 152 godziny

84 dni / 672 godziny
czerwiec 21 dni 168 godzin

lipiec 22 dni 176 godzin

66 dni / 528 godzinsierpień 22 dni 176 godzin

wrzesień 22 dni 176 godzin

85 dni / 680 godzin
październik 21 dni 168 godzin

63 dni / 504 godzinylistopad 20 dni 160 godzin

grudzień 22 dni 176 godzin 

Uwaga właściciele mikroprzedsiębiorstw!

Informujemy iż w styczniu bieżącego roku Urząd Marszałkowski 

ogłosił kolejny konkurs dla mikroprzedsiębiorców: Pod-

działanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. 

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać mikroprzedsię-

biorstwa mające siedzibę na terenie województwa kujawsko-

-pomorskiego oraz chcące dzięki uzyskanej dotacji zwiększyć 

zdolności wytwórcze, produkcyjne i usługowe poprzez:

· rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów 

/ usług,

· dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia 

usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych do-

datkowych produktów/usług,

· działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian 

procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia 

usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów/usług.

 Wielkość środków przewidziana do alokacji dla przed-

siębiorstw liczona w PLN na dzień ogłoszenia naboru wynosi 

9.899.760,00 PLN. Minimalna wartość projektu składanego 

przez przedsiębiorcę wynosi 50 tys. PLN, natomiast maksymal-

na – 500 tys. PLN. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą 

ubiegać się o maksymalnie 70% dofinansowania do złożonego 

przez nich projektu.

 Konkurs ma charakter otwarty – czyli nabór wniosków 

i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania 

określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uza-

sadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej. Na-

bór będzie prowadzony od dnia 01.06.2010 r. od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy 

i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, 

w piątki od 7.30 do 14.00. Miejscem składania wniosków jest 

Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-

-Curie 73, pokój nr 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewi-

duje się na grudzień 2010 roku.

 Więcej szczegółowych informacji na temat projektu, 

w tym kosztów kwalifikowanych, wymaganych załącznikach 

oraz kryteriach oceny wniosków, uzyskają Państwo w sie-

dzibie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w Świeciu miesz-

czącego się przy ulicy Klasztornej 13A. Punkt czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Mogą 

Państwo również zgłosic się na Dyżur Konsultanta pełniony 

w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Ce-

chu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu przy 

ulicy Plac Niepodległości 5.

 Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość przy-

jazdu konsultanta do zorganizowanej grupy celem wyjaśnie-

nia wątpliwości związanych z ubieganiem o dotacje w ramach 

wyżej wymienionego projektu.

Dane kontaktowe:

tel 52 515 55 73 lub 728 480 047

e-mail: pkl.swiecie@izbarzem.pl

M.P.



13

K
ą

c
ik

  p
r

z
e

d
s

ię
b

io
r

c
y

Pytania i odpowiedzi
Kodeks pracy i ubezpieczenia
Zaległy urlop dopiero w kwietniu – czy to zgodne z prawem?

Mam zaległy urlop za 2009 r. Do kwietnia nikt z po-

zostałych współpracowników nie może mnie zastą-

pić, a przerwanie na miesiąc zajęć, które prowadzę, 

zniwelowałoby dotychczasowe efekty pracy. Praco-

dawcy zależy więc, bym kontynuowała zajęcia. Ja 

także chciałabym pójść na zaległy urlop w kwietniu 

i połączyć go z urlopem bieżącym. Czy to możliwe?

Urlop wypoczynkowy stanowi uprawnienie pracownika, dlatego 

przepisy nakazują udzielnie pracownikowi urlopu w tym roku, 

w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Jeśli 

nie jest to możliwe, to zgodnie z art. 168 K.p. urlopu niewyko-

rzystanego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca 

pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 Ze względu na sankcje grożące pracodawcy w związku 

z nieudzieleniem urlopu zaległego do końca pierwszego kwar-

tału roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 

pracownik nabył do niego prawo, pracodawcy często wysyłają 

pracowników na urlop zaległy bez zgody pracownika. Obawy 

pracodawcy mają swoje podstawy w art. 282 § 2 K.p., zgodnie 

z którym nieudzielenie urlopu może stanowić wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika. Należy zaznaczyć w tym miej-

scu, że chodzi tu o nieudzielenie urlopu w ogóle, a nie w ter-

minie wyznaczonym w art. 168 K.p.

 Dlatego rozwiązaniem może być umieszczenie zaległego 

urlopu razem z bieżącym w planie urlopów na wniosek pra-

cownika bądź – jeśli w zakładzie pracy nie sporządza się planu 

urlopów – na wniosek indywidualny.

 Jednakże podstawą do zaplanowania urlopu zaległego 

w terminie późniejszym niż wskazany w art. 168 K.p. powinny 

być przyczyny leżące po stronie pracownika, a nie pracodaw-

cy. Nie jest więc dopuszczalne planowanie urlopu zaległego 

np. dopiero w drugim lub w trzecim kwartale danego roku 

w związku z np. organizacją pracy, która zależna jest od uwa-

runkowań pracodawcy – w tym przypadku to pracodawca tak 

powinien rozplanować pracę, aby możliwe było wykorzystanie 

urlopu najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku kalen-

darzowego następującego po roku, w którym pracownik nabył 

do niego prawo.

Rozwiązanie umowy przed jej rozpoczęciem

Podpisałem umowę o pracę na czas określony (trzy 

miesiące), która wchodzi w życie za miesiąc. Chcę się 

jednak z niej wycofać, dotychczasowy pracodawca 

proponuje mi lepsze warunki. W jaki sposób mogę 

anulować lub zakończyć nową umowę – przesłanie 

do nowego pracodawcy wypowiedzenia, oświadcze-

nia? W jakiej formie ma to nastąpić?

Rozwiązanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem jest moż-

liwe. Zagadnienie tego typu było w 2007 r. przedmiotem spra-

wy sądowej, w której SN wydał wyrok o treści jak niżej:

„Wyrok z dnia 29 października 2007 r., II PK 56/07

1. Przepis art. 26 K.p. nie uzależnia powstania stosunku pracy 

od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 

2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależ-

niona od nawiązania się między stronami stosunku pracy 

(rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowie-

dzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy 

jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 K.p., chyba że 

pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą 

w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły 

ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 

3. Przepis art. 49 K.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiąza-

niu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypo-

wiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno 

przez pracodawcę, jak i pracownika”. 

Sąd Najwyższy w powyższym wyroku wykazał, że możliwość 

wypowiedzenia umowy o pracę nie zależy od nawiązania mię-

dzy stronami stosunku pracy, tzn. od rozpoczęcia się okresu 

zatrudnienia.

 Powyższe wynika z wykładni art. 26 K.p., zgodnie z którą 

należy odróżniać fakt zawarcia umowy o pracę od nawiązania 

na jej podstawie stosunku pracy. Umowa o pracę jest bowiem 

podstawą nawiązania stosunku pracy, do którego dochodzi 

dopiero w momencie rozpoczęcia pracy. Zgodnie z art. 26 K.P.: 

„Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umo-

wie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie 

określono – w dniu zawarcia umowy”.

 W wyniku zawartej umowy do dnia rozpoczęcia okresu 

zatrudnienia powstaje specyficzny stosunek prawny, który 

– zgodnie z wyżej przywołanym wyrokiem SN – można roz-

wiązać na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie pracy, 

jeszcze przed faktycznym przystąpieniem pracownika do 

świadczenia pracy.

 Ponadto w ww. wyroku jako okres wypowiedzenia do-

konanego przed nawiązaniem stosunku pracy wskazano okres 

przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 K.p., tj. 2 tygodnie, chyba że 

pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą 

w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły 

ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

 Umowę można również rozwiązać na mocy porozumie-

nia stron, pod warunkiem, że obie strony umowy godzą się na 

jej zakończenie jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy 

przez zatrudnionego.

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, któ-

ry wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień 

i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam 

inną ofertę. W jaki sposób mogę rozwiązać umowę?

Według art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy 

o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 

2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 

3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Skoro umowa na okres próbny została zawarta na 3 miesiące, 

okres jej wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Aby rozwiązać 

umowę o pracę za wypowiedzeniem, należy złożyć pracodaw-

cy odpowiednie oświadczenie o wypowiedzeniu, najlepiej na 

piśmie.

 Według art. 30 § 21 K.p. okres wypowiedzenia umowy 

o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność 

kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesią-

ca. Jeżeli więc wypowiedzenie zostanie złożone np. w piątek, 

22 stycznia 2010 r., to umowa o pracę zostanie rozwiązana 

z dniem 6 lutego 2010 r., a jeżeli w poniedziałek 25 stycznia 

2010 r. – to 13 lutego 2010 r.

 Można porozmawiać z pracodawcą i zaproponować mu 

rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeżeli 

pracodawca się zgodzi, to możliwe będzie rozwiązanie umowy 

w ustalonym przez strony terminie.

Orzeczenie o niezdolności do pracy – czy pracownik może 

nadal pracować?

Zatrudniamy pracownika biurowego. Na komisji 

ZUS uznano, że jest on niezdolny do wykonywania 

pracy. Mamy kopię orzeczenia. Czy to orzeczenie jest 

podstawą do rozwiązania umowy, czy też jeszcze 

zakładowy lekarz medycyny musi zbadać takiego 

pracownika?

Pracownik, pomimo otrzymania orzeczenia potwierdzają-

cego całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, nadal 

może wykonywać pracę, pod warunkiem, że lekarz medycyny 

pracy po przeprowadzonych badaniach dopuści pracownika 

do pracy na dotychczasowym bądź innym stanowisku pracy. 

Ponadto – zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. 

zm.) – zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności danej osoby nie wyklucza możliwości 

dalszego zatrudniania tej osoby u pracodawcy niezapewniają-

cego warunków pracy chronionej, pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystoso-

waniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia jej w formie 

telepracy.

 Niezdolność do pracy z reguły oznacza bowiem niezdol-

ność do pracy w konkretnym zawodzie czy w pewnej grupie 

zawodów, nie zaś niezdolność do pracy w ogóle.

 W sytuacji opisanej w pytaniu należy pracownika skiero-

wać na badania do zakładowego lekarza medycyny pracy w celu 

pozyskania informacji, czy pracownik może nadal świadczyć 

pracę na dotychczasowym stanowisku, zgodnie z art. 229 § 4 

K.p., który mówi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy 

pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzają-

cego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 Jeżeli zatem w wyniku badań kontrolnych lekarz stwier-

dzi, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy na do-

tychczasowym stanowisku, to okoliczność ta może uzasadniać 

wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a dodatkowo 

może stanowić podstawę odsunięcia pracownika od świadcze-

nia pracy w okresie wypowiedzenia bez zachowania prawa do 

wynagrodzenia.

 Należy wspomnieć także o tym, że sposób postępowania 

będzie zupełnie inny, jeśli przyczyną powstałej niezdolności do 

pracy był wypadek przy pracy bądź choroba zawodowa.

A.S.
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Style zachowania
Na początek proponujemy rozwiązanie quizu, który pomoże Ci 

ustalić, jakiego typu zachowanie zazwyczaj przejawiasz. Zde-

cyduj, który z następujących opisów jest najbliższy sposobowi 

Twojego normalnego postępowania. Zaznacz właściwą odpo-

wiedź przy każdym pytaniu, a potem oblicz swój wynik. 

1. Znalazłeś się w restauracji z kolegami z pracy bądź ze 

znajomymi. Niestety, jesteś akurat spłukany, dlatego 

zamawiasz tylko przystawkę i wodę mineralną. Kiedy 

kelner przynosi rachunek, towarzystwo dzieli sumę 

równo między wszystkich. Co robisz ? 

a) Płacisz tyle, ile każdy. Niezręcznie byłoby się odezwać. 

b) Mówisz coś w rodzaju: “To niesprawiedliwe, prawie nic nie 

jadłem ani nie piłem. Dlaczego mam wszystkich subsydio-

wać?”

c) Mówisz coś w rodzaju: “Z przyjemnością zapłacę (podaj za-

dowalającą sumę) za swoją część”.

d) Udajesz, że właśnie się zorientowałeś, że twoja karta kre-

dytowa jest nieważna i prosisz kogoś o wyłożenie kwoty za 

Ciebie. 

2. Masz umowę z sąsiadką, że na zmianę odwozicie 

dzieci do szkoły. Dziś poprosiła wyjątkowo o zmianę 

waszego harmonogramu, tak żebyś to Ty pojechała, 

jednak nie masz na to ochoty. 

a) Mówisz, że nie możesz tego zrobić, bo masz ustalone spo-

tkanie w mieście i chowasz się do kuchni, by nie zobaczyła 

przypadkowo, że cały dzień siedzisz w domu.

b) Zgadzasz się ją zastąpić, ponieważ czułabyś się niezręcznie 

mówiąc “nie”; potem plujesz sobie w brodę, że nie odmówi-

łaś.

c) Mówisz coś w rodzaju: “Umówiłyśmy się inaczej i ja się z te-

go wywiązuję, a poza tym mam też swoje życie”.

d) Mówisz coś w rodzaju: “Tym razem muszę Ci odmówić, ale 

w przyszłym tygodniu możemy się zamienić”.

3. Nagle zwalnia się stanowisko w firmie, w której pra-

cujesz i bardzo chciałbyś je dostać.

a) Czekasz, aż pojawi się oficjalne ogłoszenie.

b) Dajesz swojemu przełożonemu do zrozumienia, że jesteś 

najlepszym kandydatem i musieliby postradać rozum, żeby 

nie dać Ci tej pracy.

c) Prosisz o spotkanie z przełożonym, żeby porozmawiać z nim 

o całej sprawie.

d) Wtrącasz żartem uwagi o tym, jak dobrze byś wykonywał tę 

pracę, mając nadzieję, że twoje aluzje zostaną zrozumiane.

4. Szef prosi, żebyś porozmawiał z pewną osobą z Two-

jego zespołu o niedociągnięciach w jej pracy. On musi 

iść na zebranie i nie może tego zrobić osobiście. Ty uwa-

żasz natomiast, że istnieją pewne okoliczności pracy tej 

osoby, które trzeba wziąć pod uwagę. Co robisz?

a) Odpowiadasz: “Prawdę mówiąc, nie należy to do moich 

obowiązków”.

b) Mówisz coś w rodzaju: “Dobrze, porozmawiam z nim, skoro 

pan sobie życzy”.

c) Mówisz coś takiego: “Rozumiem, że nie ma pan dzisiaj czasu, 

ale chciałabym, żebyśmy mogli wspólnie przedyskutować tę 

sprawę, zanim którykolwiek z nas z nim porozmawia”.

d) Mówisz: “dobrze”, planując jednak być tak zajętym, że nie 

znajdziesz czasu na tę rozmowę.

5. Twoja nastoletnia córka chce późno wieczorem we 

wtorek iść na jakąś imprezę. Przypominasz jej o waszej 

umowie co do wieczorów w powszednie dni i zabra-

niasz jej się wybrać. Wtedy zwraca się ona o pozwole-

nie do Twojej żony (męża) i je dostaje. Co robisz? 

a) Mówisz rozwścieczony, że twój partner nie ma prawa pod-

kopywać tak Twoich decyzji i ze zamkniesz córkę w pokoju na 

klucz, jeśli  to będzie konieczne. 

b) Mówisz, że masz dość ich obojga i czujesz zbliżającą się 

migrenę.

c) Tym razem przygotowujesz się na kompromis, ale mówisz, 

że chcesz, byście w trójkę przedyskutowali stosowanie reguł, 

na które wszyscy przystali, a na osobności tłumaczysz partne-

rowi, że czujesz się bardzo zawiedziony  jego postawą.

d) Poddajesz się. Byle mieć święty spokój.

Punktacja  

1a = B  1b = Z  1c = O 1d = M

2a = M 2b = B 2c = O 2d = Z

3a = B 3b = Z 3c = O 3d = M

4a = O 4b = B 4c = O 4d = M

5a = Z 5b = M 5c = O 5d = B 

Przewaga odpowiedzi Z sugeruje, że twoje zachowanie zwy-

kle jest zaczepne lub agresywne. Jeśli przeważają u ciebie B, 

wskazuje to, że zwykle zachowujesz się biernie. Jeśli zebrałeś 

najwięcej punktów M, sugeruje to, że masz okrężny, manipu-

lacyjny styl działania. Punkty O wiążą się z asertywną postawą 

opanowania.

Agresja 
Co kryje się za zachowaniem agresywnym?

U podłoża zachowań agresywnych leży przeświadczenie, że 

Twoje prawa są ważniejsze od praw innych. Ludzie, którzy 

postępują agresywnie, są zdeterminowani, by postawić na 

swoim, bez względu na to, co inni myślą, czują czy czego 

chcą. Są postrzegani jako dominujący i wrogo nastawieni 

oraz nieustannie gotowi do ataku. Czasami zachowanie tego 

typu maskuje brak pewności i wiary w siebie. Bywa, że agresja 

jest sposobem ukrywania wewnętrznych lęków i niepokojów. 

Możliwe jest także, że osoba, która zachowuje się agresywnie, 

nie zna po prostu innych sposobów reakcji, nie nabyła umiejęt-

ności poprawnego postępowania z ludźmi i sytuacjami. 

Agresywny język ciała 

Zachowania agresywne często wywoływane są przez wzrost 

poziomu adrenaliny, który prowadzi do gwałtownego i peł-

nego gróźb języka ciała. Agresja jest sygnalizowana gestami 

takimi jak wytykanie bądź wymachiwanie palcem, zaciskanie 

pięści, stukanie bądź bębnienie palcami. W postawie agresyw-

nej jesteśmy napięci, czasami krzyżujemy ramiona bądź opie-

ramy ręce na biodrach. Oznaką agresji może być też wkraczanie 

w czyjąś osobistą przestrzeń, np. stanie zbyt blisko, tak by go 

zastraszyć czy rozładowanie własnych rzeczy tak, że zajmują 

całą wspólną przestrzeń. Często jako agresywne postrzegane 

jest też marszczenie brwi lub wpatrywanie się w kogoś albo 

przeciągłe spojrzenie na niego. 

Agresja w mowie 

Oznaką agresji bywa krzyk lub podniesiony i ostry głos, ale 

również słowa wypowiadane bardzo cicho, które mogą suge-

rować groźbę, a rozmówca musi wysilać się, by je dosłyszeć. 

Instrumentem agresji jest też sarkazm, podobnie jak każda 

forma humoru użyta po to, by kpić z kogoś czy go poniżyć.

Manipulacja 
Co kryje się za zachowaniem manipulacyjnym ? 

U podłoża zachowania manipulacyjnego leży przeświadcze-

nie, że Twoje prawa są ważniejsze od praw innych ludzi, ale nie 

zamierzasz im tego uświadomić. Tego rodzaju zachowanie jest 

formą niebezpiecznej agresji, ponieważ wynika z pragnienia 

postawienia na swoim oraz wyrażania własnych myśli, tyle 

że nie wprost. Często reagujemy w taki sposób, kiedy żywimy 

wobec czegoś silne uczucia, lecz nie wiemy, jak właściwie je 

uzewnętrznić, albo też obawiamy się bezpośredniego sprze-

ciwu bądź konfrontacji. Czasami ludzie zachowują się ma-

nipulacyjnie, bo pragną być popularni i lubiani, co prowadzi 

ich do schlebiania innym i utrzymywania za wszelką cenę 

dobrych stosunków. Mówią rzeczy, których nie myślą. Udają, 

że słuchają innych i interesują się ich opiniami i problemami, 

a w rzeczywistości chodzi im jedynie o własny interes. Ludzie, 

którzy zachowują się manipulacyjnie, wprowadzają innych 

w błąd co do natury łączącego ich związku. Zachowanie takie 

może ujawnić potrzebę kontrolowania innych, ale w sposób, 

który nie jest jawnie agresywny, dzięki czemu chroni poczucie 

własnej wartości manipulatora. Notoryczny manipulator może 

mieć niskie poczucie własnej wartości oraz poczucie niższości, 

które maskuje popisami pewności siebie.

Manipulacyjny język ciała

Osoba nastawiona na manipulację może tak używać języka 

ciała, by maskować swoje prawdziwe uczucia. Jej postawa 

może być przesadnie zrelaksowana, a gesty (np. dotykanie 

ramienia) - wykorzystywane po to, by sprawić wrażenie przy-

jaznego nastawienia.

Inne przykłady to okazywanie niezadowolenia przez miotanie 

się, trzaskanie drzwiami albo celowe izolowanie się od osoby 

lub grupy. Typowe postawy to uśmiechanie się i przymilanie 

twarzą w twarz z daną osobą, a na boku unoszenie brwi lub 

strojenie min do innych obecnych.

Manipulacja w mowie

Ludzie zachowujący się manipulacyjnie mówią po to, by 

stworzyć odpowiednie wrażenie, a nie w celu bezpośredniego 

komunikowania się. Powszechną taktyką są insynuacje i czy-

nienie aluzji, a także rzucanie obelg i docinków, zakamuflowa-

nych w formie żartu. 

Bierność
Co kryje się za zachowaniem biernym ?

Uległość wysyła sygnał, że prawa wszystkich innych są waż-
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niejsze od naszych. Być może człowiek taki ma niskie poczucie 

własnej wartości i bardzo zależy mu na tym, aby być lubianym. 

Nie robi więc ani nie mówi niczego, co mogłoby wywołać ich 

negatywną reakcję, a ten strach przed wyimaginowanymi 

konsekwencjami ogranicza swobodę jego komunikacji. Unika 

różnicy zdań i konfliktu, ponieważ odbiera je jako zachowanie 

agresywne.

Bierność a język ciała

W tego rodzaju zachowaniu całe ciało wyraża postawę ule-

głości, jakby człowiek przepraszał za to, że w ogóle istnieje. 

Sylwetka jest niedbała i pochylona, ze skulonymi ramionami. 

Dłonie zakrywają usta lub są mocno splecione. Człowiek taki 

ma zazwyczaj siedzieć lub stać z zaplecionymi nogami, ręce są 

często skrzyżowane ciasno na piersi w geście obronnym. Kon-

takt wzrokowy jest niepewny i nieuchwytny, tak jakby czło-

wiek bał się spojrzeć prosto na rozmówcę. Bierność ujawniania 

się też w nerwowych gestach, takich jak podkręcanie włosów 

lub ich głaskanie.

Bierność a sposób mówienia

Sposób mowy człowieka zachowującego się biernie jest 

silnie nacechowany niepewnością i wahaniem. Dużo prze-

prasza i z trudem przychodzi mu powiedzenie czegokolwiek 

wprost. Zamiast tego owija w bawełnę i zarzuca ludzi wyja-

śnieniami i usprawiedliwieniami. 

Asertywność
O asertywności pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze.

Asertywny język ciała:

Asertywny język ciała jest pewny i odprężony. Taki człowiek 

zachowuje wyprostowaną i stabilną postawę oraz utrzymuje 

właściwy dystans w stosunku do drugiej osoby, okazując po-

szanowanie dla jej osobistej przestrzeni. Jego gesty są otwar-

te. Utrzymuje bezpośredni kontakt wzrokowy. Ton głosu oraz 

wyraz twarzy są dostosowane do wypowiadanych słów (np. 

zmarszczone brwi w chwilach powagi czy złości, a uśmiech 

podczas zadowolenia). Komunikaty są przejrzyste i spójne.

Asertywność w mowie:

Język asertywny jest precyzyjny i pozytywny. Zawiera słowa 

i wyrażenia, które budują fundament równości oraz sugerują 

oczekiwanie pozytywnego rezultatu spotkania.

Osoba asertywna nie prosi o pozwolenie na zabranie głosu, za-

danie pytania czy zwrócenie się o pomoc. Nie używa zwrotów 

takich jak „Przepraszam, że ci zawracam głowę”, lecz zyskaw-

szy uwagę rozmówcy, mówi wprost „Lidio, jest coś, o co muszę 

cię poprosić” lub „Michał, chciałbym o czymś z Tobą porozma-

wiać. Czy to jest odpowiedni moment?”.

Zmiana zachowania:
Powyższe opisy odnoszą się do sposobów zachowania, a nie 

osobowości. Warto odkryć, który styl zazwyczaj przyjmujemy 

w zetknięciu z trudnymi ludźmi i sytuacjami, oraz – jeśli to 

stosowne – zmienić sposób reakcji. 

Zachowanie jest zbiorem umiejętności, których nabywamy 

w skomplikowanym procesie socjalizacji, obserwując oto-

czenie i naśladujące je. Ale możemy też nauczyć się nowych 

umiejętności i sposobów zachowania. Chociaż ludzie czasami 

mówią: „nic na to nie poradzę, po prostu jestem taki, że mówię 

to, co myślę” albo „nigdy nie przebrnąłbym przez taką rozmo-

wę kwalifikacyjną”, faktem jest, że nikt z nas rodzi się nieśmia-

ły, pewny siebie, agresywny czy bierny. Możemy zmieniać się 

i wypracowywać różne cechy.

Nawet odruchowe zachowania, do których bardzo przywykli-

śmy, takie jak określona trasa, którą regularnie przebywamy, 

można w krótkim czasie zmienić. 

Źródło: 

Mary Hartley „Asertywność – sztuka umiejętnej 

stanowczości”

Modernizacja systemu kształcenia 
zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło oficjalnie zało-

żenia planowanych od 2012 r. zmian w systemie kształ-

cenia zawodowego i rozpoczęło konsultacje społeczne w tej 

sprawie. 

 Wraz z Kuratoriami Oświaty zaplanowano cykl regionalnych 

konferencji z udziałem przedstawicieli Kierownictwa resortu. 

Tematy paneli dyskusyjnych związane są ściśle z tytułami po-

wstałych wydawnictw MEN. Publikacje te dostępne są w wersji 

elektronicznej na stornie internetowej www.men.gov.pl i dotyczą 

następujących zagadnień: 

1. Kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym

2. Organizacja i struktura kształcenia zawodowego i ustawicz-

nego zawodowego 

3. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole 

4. Wspieranie szkoły poprzez poradnie psychologiczno-peda-

gogiczne oraz placówki doskonalenia.

W regionie kujawsko-pomorskim konferencja zaplanowana 

została na dzień 15 kwietnia 2010 r. 

Nasze środowisko rzemieślnicze wyraźnie nie zgadza się z pro-

pozycjami MEN.

 Dlatego poniżej przedstawmy wypracowane przez po-

wołany przy Izbie zespół roboczy stanowisko w sprawie pro-

jektowej modernizacji szkolnictwa zawodowego

 Analiza dokumentu „Kierunki zmian w kształceniu zawo-

dowym i ustawicznym” opracowanego w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej pozwala sformułować następującą opinię dotyczącą 

projektowanej modernizacji szkolnictwa zawodowego: 

1. uznajemy za słuszne cele proponowanej przez resort refor-

my, jednakże oceniamy negatywnie niektóre propozycje 

szczegółowych rozwiązań projektu, albowiem nie zawsze 

one w naszym przekonaniu zdążają do osiągnięcia zakłada-

nych celów,

2. popieramy wprowadzenie 3-letniego cyklu kształcenia dla 

wszystkich zawodów określonych w klasyfikacji szkolnej,

3. według założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej już od 

pierwszego roku nauki w zasadniczych szkołach zawodo-

wych odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu, a czas 

przeznaczony na nią w programie nauczania powinien wyno-

sić nie mniej niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie 

zawodowe. Decyzję w tej sprawie, podobnie jak i w sprawie 

organizacji całego procesu nauczania pozostawia się dyrek-

torom szkół. Uważamy, że zapis ten nie zapewnia większej 

ilości godzin kształcenia praktycznego. Nie sprecyzowano, 

ile czasu będzie przeznaczonego tylko i wyłącznie na kształ-

cenie zawodowe, a ile na kształcenie ogólne. Dlatego, aby 

osiągnąć zakładany w celach projektowanej reformy efekt 

w postaci wzrostu umiejętności manualnych absolwentów 

szkół zasadniczych, domagamy się, aby sztywno przyjąć, że 

kształcenie praktyczne stanowi minimum 50% wszystkich 

godzin przeznaczonych na naukę w szkole zawodowej,

4. zdecydowanie postulujemy utrzymanie w systemie zasad-

niczych szkół zawodowych formy kształcenia młodocianych 

pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego,

4. konieczne jest stworzenie możliwości kontynuowania nauki 

w zasadniczej szkole zawodowej uczniom liceów i techników 

mającym niepowodzenia w nauce już po pierwszym seme-

strze w dotychczasowej szkole,

5. domagamy się utrzymania możliwości realizacji nauki 

zawodu u pracodawcy i dokształcania z teorii zawodowej 

w formach pozaszkolnych, bezpośrednio po gimnazjum lub 

po pierwszym semestrze nauki w zasadniczej szkole zawo-

dowej w przypadku niezadawalajacych wyników w nauce 

ucznia z zachowaniem warunków młodocianego pracowni-

ka zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego,

6. postulujemy odstąpienie od projektowanej unifikacji syste-

mu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Dotychczasowy system potwierdzania kwalifikacji zarówno 

przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, jak i komisje po-

woływane przez izby rzemieślnicze sprawdził się i wymaga 

jedynie udoskonalenia. Należy bowiem mieć na uwadze, 

że komisje izb rzemieślniczych przeprowadzają egzaminy 

nie tylko w zawodach tzw. klasyfikacji szkolnej, ale również 

w klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku pracy. Wyelimino-

wanie organizacji rzemiosła z systemu egzaminowania po-

zbawi uczniów możliwości potwierdzania kwalifikacji w tej 

drugiej grupie zawodów,

7. osiągnięcie jednolitości i porównywalności w systemie po-

twierdzania kwalifikacji przed komisjami okręgowymi i ko-

misjami izb rzemieślniczych należy w naszym przekonaniu 

osiągnąć poprzez ujednolicenie standardów wymagań 

egzaminacyjnych w zawodach klasyfikacji szkolnej, nie zaś 

poprzez burzenie całego obecnie istniejącego systemu,

8. niezrozumiały jest postulat wprowadzenia zmiany polega-

jącej na możliwości potwierdzania przez ucznia w procesie 

kształcenia wyodrębnionych z zawodu kwalifikacji „cząstko-

wych”. Niejasno sformułowano kryteria, które decydować 

będą o wyodrębnieniu określonych kwalifikacji z zawodu. 

Zwłaszcza, że wydaje się, iż w przypadku niektórych za-

wodów to wyodrębnienie w ogóle nie będzie możliwe. 

W naszym pojęciu pozostawienie dotychczasowej zasady 

potwierdzania kwalifikacji w całym zawodzie daje czytelny 

obraz o zdobytych przez ucznia umiejętnościach i wiedzy 

zdobytej w okresie kształcenia,

9. popieramy proponowane rozwiązanie zakładające, że 

jedynym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwa-

lifikacji w zawodzie będzie dyplom uzyskany w wyniku 

zdania egzaminu zewnętrznego, nie zaś świadectwo 

ukończenia szkoły,

10. uznajemy za niezbędnie konieczne wdrożenie systemu do-

radztwa zawodowego, zapewniającego młodzieży gimna-

zjalnej dostęp do wiedzy o możliwościach dalszego kształce-

nia oraz fachowego poradnictwa w zakresie wyboru dalszej 

ścieżki edukacji,

11. projekt nie precyzuje, czy w zasadach finansowania szkol-

nictwa zawodowego po wdrożeniu reformy zajdą zmiany 

w stosunku do stanu obecnego.
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Reasumując: uważamy, że modernizacja kształcenia zawodo-

wego i ustawicznego powinna być procesem ciągłym, a nie 

jednorazową zmianą. Nieustannie następujące przeobrażenia 

na rynku pracy wymuszają i wymuszać będą w przyszłości 

proces modernizacyjny w tym zakresie. Rosnące zapotrze-

bowanie pracodawców na pracowników wyposażonych 

w konkretne umiejętności zawodowe, ale także posiadających 

zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów 

powodować będzie ciągłą potrzebę zmian programowo-orga-

nizacyjnych w szkolnictwie zawodowym. Jednakże proces ten 

nie powinien powodować dystansowania się od dotychczaso-

wych dobrych praktyk w tym przedmiocie.

M.Ł.

Trwa rok szkolny 
w bydgoskim „Rzemieślniku”
Trwa rok szkolny 2009/10 w bydgoskiej Zasadniczej Szkole 

Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości. To trzeci rok na-

uki naszych uczniów w tej nowej rzemieślniczej szkole. 

 Rozpoczęło go 245 uczniów, w tym 135 uczniów w I kla-

sie. W okresie pierwszego semestru ze szkoły ubyło kilkunastu 

uczniów, jednakże na skutek przejść z innych szkół przybyło 

również kilkunastu. Tak więc liczebność szkoły ciągle utrzymu-

je się na stałym poziomie.

 Najwięcej, bo 44 uczniów, kształci się w zawodzie fryzjer. 

Kolejne miejsca w rankingu zajmują: kucharz małej gastrono-

mii (43 uczniów), mechanik pojazdów samochodowych (35 

uczniów), elektromechanik pojazdów samochodowych (16 

uczniów), sprzedawca (26 uczniów) i cukiernik (18 uczniów). 

Łącznie nasi uczniowie pobierają naukę w 15 zawodach. 

Kształcenie zawodowe teoretyczne w zawodach: fryzjer, 

kucharz malej gastronomii, mechanik pojazdów samochodo-

wych i elektromechanik pojazdów samochodowych odbywa 

się w szkole według ramowego planu nauczania. Kształcenie 

zawodowe w pozostałych zawodach odbywa się na kursach 

zawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodo-

wego przy ul. Rajskiej w Bydgoszczy.

 Kształcenie zawodowe praktyczne (praktyczna nauka 

zawodu) odbywa się u 149 pracodawców – rzemieślników 

i przedsiębiorców. Uczeń posiada status pracownika młodocia-

nego. 

 Rada Pedagogiczna Szkoły w roku szkolnym 2009/10 

liczy 22 członków, w tym: pedagog szkolny. Wszyscy nauczy-

ciele posiadają wykształcenie wyższe oraz pełne kwalifikacje 

pedagogiczne. 2 nauczycieli posiada stopień zawodowy na-

uczyciela dyplomowanego, 10 – stopień nauczyciela miano-

wanego i 9 – stopień nauczyciela kontraktowego.

 W Szkole działają Rady Klasowe Rodziców oraz Rada 

Rodziców Szkoły. Reprezentantem uczniów Szkoły w relacjach 

z dyrekcją i nauczycielami jest Samorząd Uczniowski.

 Szkoła realizuje szkolny program wychowawczy zakła-

dający uniwersalny system wartości, kultywowanie tradycji 

patriotycznych i rzemieślniczych, tworzenie życzliwej i bez-

piecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej, wzajem-

nym szacunku i akceptacji, uczenie odpowiedzialności za 

słowa i czyny oraz przygotowanie absolwenta do uczestnictwa 

w przyszłym życiu zawodowym i społecznym.

 Uczniowie i ich rodzice, jak i pracodawcy, u których 

uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu, w swych opi-

niach pozytywnie oceniają funkcjonowanie szkoły związanej 

organizacyjnie z rzemiosłem. Podkreślają przede wszystkim, 

że szkoła zapewnia realny kontakt ucznia z rzemieślnikami 

i przedsiębiorcami, pozwalający dobrze poznać specyfikę życia 

gospodarczego i lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Ponadto 

zauważane jest dążenie do zapewnienia uczniom bezpieczeń-

stwa, kierowanie się dobrem ucznia oraz jego możliwościami 

i predyspozycjami.

Rusza nabór do 
Technikum i Liceum 

Uzupełniającego 
Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy

Misją szkolnictwa rzemieślniczego w Bydgoszczy jest przygo-

towanie młodego człowieka do podjęcia pełnej aktywności 

zawodowej oraz do podjęcia dalszych wyzwań na kolejnych 

etapach edukacyjnych. Dlatego konieczne jest stworzenie 

możliwości dalszego kształcenia się absolwentów naszej 

szkoły zasadniczej na kolejnych poziomach edukacji szkolnej 

i pozaszkolnej.

 Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Bydgoszczy w 2009 r. podjął decyzję o utworzeniu 

m. in. Technikum Uzupełniającego Rzemiosła i Przedsiębior-

czości w Bydgoszczy. 

 Szkoła ta to trzyletnie technikum uzupełniające dla ab-

solwentów szkół zasadniczych zawodowych, którego ukończe-

nie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifi-

kacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matu-

ralnego. 

Szkoła kształcić będzie w zawodach:

a. technik usług fryzjerskich,

b. technik pojazdów samochodowych,

c. technik handlowiec,

d. kucharz,

e. technik technologii żywności.

 Są to zawody z jednej strony deficytowe na rynku pracy, 

z drugiej zaś cieszące się zainteresowaniem młodzieży. Zara-

zem także umożliwiające kontynuowanie nauki na wyższym 

poziomie edukacyjnym absolwentom ZSZ Rzemiosła i Przed-

siębiorczości. Przewiduje się również nabór do liceum uzupeł-

niającego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Mamy nadzieję, że poszerzona oferta zawodowego szkolnic-

twa rzemieślniczego spotka się z zainteresowaniem naszych 

potencjalnych uczniów oraz przychylnością rzemieślników 

i przedsiębiorców.

Nabór do Technikum i Liceum rozpocznie się 15 kwiet-

nia 2010 roku.

M.Ł.

Nauka zawodu  w rzemiośle
Co roku zrzeszone Cechy kumulują i przekazują dane do-

tyczące ilości podpisanych umów o pracę w celu przygo-

towania zawodowego. Dzięki podanym liczbom Izba może 

przewidzieć, ile osób przystąpi w danym roku do egzaminu 

czeladniczego w danym zawodzie.

 Od kilku już lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie 

młodych ludzi podjęciem nauki w zawodach: fryzjer, mechanik 

pojazdów samochodowych, stolarz i cukiernik. Trend ten utrzy-

muje się od niespełna dekady mniej więcej na tym samym po-

ziomie. Ostatnio uwagę absolwentów gimnazjów przyciągnęły 

tzw. zawody budowlane, np.: murarz, elektryk i monter instala-

cji i urządzeń sanitarnych. Są to jednocześnie zawody, na które 

bardzo wzrósł popyt na rynku pracy. 

 Niestety, uwidacznia się jednocześnie tendencja po-

wolnego zanikania zainteresowania zawodami odzieżowymi 

i włókienniczymi, związanymi z obróbką skór i futer oraz 

tzw. zawodami unikatowymi, takimi jak: tartacznik, tokarz 

w drewnie. Z kolei zawody związane z elektromechaniką 

i elektroniką również nie cieszą się popularnością. Istnieje 

obawa, że pomimo funkcjonowania obecnie tych zawodów na 

rynku pracy, nie będzie osób, które podejmą się określonego 

rodzaju działalności w przyszłości.

 Razem (uczęszczający do ZSZ  i nieuczęszczający do ZSZ ): 

I rok nauki – 2303, II rok nauki 2343, III rok nauki – 1999.

 W 2009 r. do egzaminu czeladniczego przystąpiły ogól-

nie 1853 osoby, z czego 134 tego egzaminu nie zaliczyły. 

Wśród nich było 59 kandydatów z wolnego naboru,  2 osoby 

zakończyły ten egzamin z wynikiem negatywnym.

 115 to liczba osób ubiegających się o tytuł mistrza 

w 2009 roku. Siedmiu kandydatom  nie udało się  pozytywnie 

zaliczyć egzaminu mistrzowskiego.

 W 2009 roku odbyło się również 15 egzaminów spraw-

dzających w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, 

stolarz  i cukiernik.
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Analizując pozycję zegarmistrza na tle społeczeństwa od 

czasów narodzin i wykrystalizowania się zawodu do dnia 

dzisiejszego, można najlepiej zaobserwować wielkie zmiany, ja-

kie zaszły w poziomie wykształcenia, pozycji finansowej, formy 

organizacyjnej, sposobu wykonywania czy prestiżu zawodu. 

Od początków zegarów 
mechanicznych do 
epoki Odrodzenia

Osoba, którą w dalszej części będziemy nazywać zegarmi-

strzem, do czasu końca Średniowiecza w oczach współcze-

snych mu zwykłych śmiertelników zbliżona jest raczej do 

maga, alchemika czy czarnoksiężnika niż równego im czło-

wieka. Pracujący z dala od wścibskich oczu gawiedzi, w swojej 

ciemnej pracowni, nad stołem oświetlonym świecą, pełnym 

narzędzi, modeli i zapisków zegarmistrz buduje urządzenia 

przewidujące przyszłość. 

Praktycznie aż do końca okresu Średniowiecza zegarmistrz wy-

wodził się z kręgu uzdolnionych ślusarzy czy kowali. W zakre-

sie zawodowym “prace koncepcyjne i projektowe” od początku 

do końca wykonywał sam, “produkcyjne” z pomocnikami, 

a ewentualne “podwykonawstwo” dotyczyło tylko elementów 

zdobniczych (malowidła, rzeźby). Jakiekolwiek naśladownic-

two poprzedników zwykle było bardzo utrudnione lub wręcz 

niemożliwe, gdyż budowniczy opierał konstrukcję na podsta-

wie własnych prób i doświadczeń wykonywanych przez okres 

wielu lat, a w razie śmierci całą “wiedzę tajemną” zabierał ze 

sobą do grobu. W tym miejscu należy także zaznaczyć, że część 

koncepcyjna i projektowa dotycząca mechanizmu stanowiła 

największe wyzwanie dla wykonawcy. Ze względu na ogólny 

poziom edukacji i ułatwiony do niej dostęp dla osób duchow-

nych, przy ich usystematyzowanym czasowo rytmie życia 

codziennego, co powodowało potrzebę odmierzania czasu 

- wśród zegarmistrzów dużą (a nawet przeważającą) grupę 

stanowiły właśnie osoby duchowne. Na złożenie zamówienia 

- zlecenie wykonania zegara, mogły sobie pozwolić tylko ko-

ścioły czy bogate miasta. 

Od Odrodzenia do 
połowy XIX-go wieku

Upowszechnienie wiedzy istniejącej, odkrycia w różnorakich 

dziedzinach nauki i techniki, otwarty i większy dostęp do 

wiedzy, wynalazek druku, podróże - wszystkie te czynniki, 

przy bogaceniu się większej warstwy społeczeństw i zwięk-

szającemu się sukcesywnie popytowi na rzeczy “luksusowe 

i zbytkowe” spowodowały rozwój zawodu i uformowanie się 

grupy rzemieślników zwanych zegarmistrzami.

Teraz zegarmistrz to już nie zamawiany czy wędrowny “cu-

dotwórca”, zamknięty w klasztorze mnich wykonujący poje-

dyncze dzieło, lecz grupa znanych z nazwiska i osiadłych na 

stałe w danym mieście osób. Zorganizowanie się w cechach 

- początkowo łącznie z innymi zawodami, gdzie wspólnym 

mianownikiem był rodzaj i sposób obróbki materiału (metal 

kowalny), później już w samodzielnych cechach zegarmi-

strzowskich to najważniejsza zmiana formy - sposobu wyko-

nywania zawodu. Równoczesne z tym przyjęcie ram organiza-

cyjnych - określenie wymagań pod kątem szkolenia i wiedzy 

fachowej oraz innych regulacji ogólnych spowodowało wyod-

rębnienie się i okrzepnięcie grupy zawodowej.

Dziś dość dziwnymi wydają się wymogi stawiane braci zegar-

mistrzowskiej przez reguły cechowe. Powstały w 1752 roku 

samodzielny cech zegarmistrzów miasta Warszawy oparł 

swą działalność na przywileju obejmującym siedemnaście 

artykułów obowiązujących mistrzów, uczniów i wdowy po 

mistrzach. “Już pierwszy artykuł głosił, iż do cechu przyjęty 

mógł być jedynie rzemieślnik wyznania rzymskokatolickiego. 

Podobny warunek stawiano wobec ucznia, który przez sześć-

-siedem lat musiał terminować, aby zostać towarzyszem tzn. 

wyzwolonym. Następnie przez cztery lata winien wędrować 

po obcych krajach w celu doskonalenia się w swej sztuce. Ze 

skróconego czasu nauki korzystali jedynie synowie majstrów 

i czeladnicy ożenieni z wdowami po zegarmistrzach. Ażeby 

zostać mistrzem czeladnik powinien przepracować rok u maj-

stra, a następnie wykonać w ciągu roku “sztukę mistrzowską 

naznaczoną przez starszych”, a był nią na przykład zegarek 

kieszonkowy z datownikiem albo zegar podróżny, oraz drugą 

sztukę “wyrychtować” (naprawić - przyp. autora). Po zaak-

ceptowaniu pracy czeladnik wpłacał odpowiednią kwotę do 

skrzynki cechowej, przyjmował prawa miejskie i zostawał 

pełnoprawnym majstrem Konfraterni (cechu przyp. autora), 

mogącym prowadzić własny warsztat i kształcić uczniów. Ale 

i tu przepisy stawiały ograniczenia. Otóż majstrowi wolno 

było mieć tylko dwóch terminatorów i to pod warunkiem, że 

jeden z nich odbył już połowę czasu przewidzianego ustawą 

na naukę zawodu. Bywało jednak tak, że czeladnik uzyski-

wał tytuł mistrza, często po długoletniej pracy w zawodzie 

dopiero wtedy, gdy był w stanie opłacić swoje wyzwolenie. 

Wdowy po zegarmistrzach dopóty mogły prowadzić dalej 

warsztat i utrzymywać najlepszego terminatora, dopóki nie 

poślubiły człowieka innej profesji. Wykonywanie zawodu było 

wyłącznym prawem mistrzów cechowych. Innych uważano 

za “fuszerów i partaczy” a wyroby ich podlegały konfiskacie.” 

(Zegarmistrzowie warszawscy, W. Głębocki)

Od połowy XIX przez 
drugą wojnę światową 

do “bitwy o handel”
Biedniejsi zegarmistrze skupili w swoich rękach naprawy i kon-

serwację zegarów oraz pośrednictwo w sprzedaży 

gotowych zega-

rów. Zamożniejsi 

i bardziej przedsię-

biorczy przeistaczali 

się w kupców i wła-

ścicieli maga-

zynów han-

d l o w y c h , 

za pośred-

n i c t w e m 

k t ó r y c h 

o d b y w a ł 

się import. 

W Warszawie 

istniało kilkana-

ście firm handlo-

wych, w których można 

było kupić gotowe zegary zagraniczne. Magazyny prowadziły 

sprzedaż detaliczną i hurtową dla zegarmistrzów. Do dziś ist-

nieją w Polsce szwajcarskie zegarki firmy OMEGA z napisem na 

tarczy: Jeznacki Warszawa, albo: A. Sulikowski Cracovie”.

Powstające fabryki ze względu na koszt produkcji i jakość 

wyrobów zaczęły wypierać z rynku produkcji małe, często jed-

noosobowe czy rodzinne warsztaty zegarmistrzowskie wyko-

nujące zegary. Ta część zegarmistrzów, która znalazła zatrud-

nienie w powstających fabrykach, wciągnięta była w proces 

produkcji i tej produkcji została podporządkowana. Praktycz-

nie zegarmistrz tam zatrudniony stawał się tylko pracowni-

kiem fabryki wykonującym zadania produkcyjne (montaż) lub 

serwisowe. Zadania te były oczywiście związane z zawodem, 

jednak w świadomości osoba taka była raczej odbierana jako 

robotnik fabryki niż zegarmistrz. Większość kontynuowała na-

prawy istniejących czasomierzy i wprowadzała sprzedaż tych 

wyprodukowanych w fabrykach. Z czasem równocześnie ze 

wzrostem sprzedaży i profitem z niej wynikającym (dodatko-

wym lub większym od zysków z prowadzonych napraw) część 

warsztatów przekształciła się w sklepy prowadzące usługi 

naprawcze. Możliwość takiego przekształcenia zależna była od 

usytuowania warsztatu (handlowa część miasta) i możliwości 

finansowych właściciela.

Część warsztatów przestała istnieć. Niektóre na skutek braku 

kontynuatora, inne w wyniku także dziś spotykanego prze-

branżowienia się. Rozwój technologiczny i zmiany gospodar-

cze wprowadziły tylko nową formę zawodu i jego służebną 

rolę w stosunku do produkcji i sprzedaży.

Praktycznie z upływem czasu przestały istnieć warsztaty 

zegarmistrzowskie produkcyjne, zastąpione przez fabryki. 

Dawne warsztaty, które przeobraziły się w sklepy, na pierw-

szym miejscu stawiały sprzedaż wyrobów, co powodowało, iż 

zegarmistrz stawał się tylko jednym z współpracowników fir-

my. Z drugiej strony, mimo że rozwój produkcji przemysłowej 

spowodował, iż zegarek przestał być przedmiotem zbytku, to 

upłynąć miało jeszcze wiele czasu nim stał się dostępnym dla 

każdego. Tak więc, zwiększająca się na rynku ilość czasomie-

rzy, zdecydowanie wyższe koszty zakupu wyrobów nowych 

w stosunku do naprawy istniejących, oraz porównywalna nie-

zawodność nawet dla produktów wielokrotnie naprawianych 

powodowała, że na rynku mogły równolegle prosperować 

warsztaty, których podstawowym źródłem dochodu były na-

prawy. Rezerwując określenie zegarmistrz już tylko dla osoby 

naprawiającej zegarki, musimy zauważyć, że pozycja zegarmi-

strza stała się także podrzędna względem właścicieli firm pro-

wadzących sprzedaż czasomierzy i zatrudniają-

cych zegarmistrzów w dziale serwisu, 

a także względem właścicieli 

firm nastawionych na na-

prawy. Właściciele ci 

nie musieli być rów-

nocześnie zegar-

mistrzami, choć 

często nimi byli. 

Zdec ydowanie 

gorsza była po-

zycja finansowa 

pracowników na-

jemnych w stosunku 

do właścicieli sklepów 

i zakładów. 

C.D.N.

Mistrz od zegarów
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„Byle nie siedzieć w miejscu” 
- rozmowa z René Roszewskim

W tym roku bydgoska Izba Rzemiosła obchodzi jubi-

leusz 110-lecia istnienia. Jakie są Pana wspomnienia 

z okresu, kiedy pełnił Pan w niej funkcję Prezesa?

Było to już z dwadzieścia lat temu, w latach osiemdziesiątych. 

Pracy było sporo: remontowaliśmy budynek, odbywało się dużo 

egzaminów, powstawały organizacje rzemieślnicze, jeździło się 

w teren oraz uczestniczyło w różnego rodzaju uroczystościach 

– zajęcia było co niemiara.

Poza tym aktywnie działał Pan społecznie.

Działałem m. in w rzemieślniczej spółdzielni Gosmet; przez jakiś 

czas jej prezesowałem, a cały czas byłem w zarządzie. Była to duża 

spółdzielnia, liczyła kilkuset członków. Telefony się urywały; dziś 

zebranie, jutro spotkanie – cały czas coś się działo.

Nie możemy też nie wspomnieć o działalności w Pol-

skim Związku Motorowym oraz w Automobilklubie, 

którego  jest Pan współzałożycielem. To pewnie było 

bardziej czasochłonne hobby, niż praca?

Jeździłem na rajdy, również zagraniczne; zdobywałem masę od-

znaczeń za pierwsze, drugie, piąte czy dziesiąte miejsca. Byłem 

też w zarządzie głównym Automobilklubu.

Sporo było tych działań społecznych. Jak Pan znajdo-

wał na to wszystko czas?

Jakoś musiałem to wszystko połączyć. Poza tym w karnawale 

odbywały się w Izbie imprezy w przystosowanej do tego sali. Nie 

narzekam na swoją młodość.

Przejdźmy zatem do Pańskiej działalności jako rze-

mieślnika i właściciela zakładu. Jak to się zaczęło? Co 

zdecydowało o wyborze akurat tego zawodu?

Zaczęło się w latach 50., kiedy na ulicy Długiej wraz z ojcem praco-

wałem w sklepie elektrycznym. Wpadliśmy wówczas na pomysł, 

aby produkować radia. Telewizorów jeszcze nie było, a radiood-

biorników było bardzo mało, także był to bardzo poszukiwany 

towar. Najpierw produkowaliśmy radia na baterie, a później sie-

ciowe, dla odbiorców miejskich.

 Później zaczęliśmy produkować wszelkiego rodzaju cewki, 

wyłączniki, stacyjki, czyli osprzęt do motocykli, a także haki do 

mięsa czy bezpieczniki dla firm zachodnich. Mieliśmy odbiorców 

zagranicznych, także dużo jeździłem za granicę. Współpraca za-

wiązała się 25 lat temu i trwa do dziś.

 Był okres, w którym mieliśmy 50-60 pracowników. Wybu-

dowaliśmy drugi zakład przy ul. Puławskiego. Obecnie produkuje-

my dużo rzeczy na eksport, nie narzekamy na brak pracy. Szkolimy 

też uczniów – kiedyś było ich więcej, po 5, 10; dziś jest mniej chęt-

nych – obecnie mamy jednego.

Czym zajmuje się Pan obecnie?

Nadal działam w warsztacie – już nie tyle pracuję fizycznie, co 

nadzoruję. Zawsze coś się robi, byle nie siedzieć w domu. Dwóch 

synów pracuje ze mną, także jest to działalność rodzinna. Nie 

mogę narzekać, wszystko w zakładzie idzie dobrze.

Dziękując za rozmowę życzę zatem, aby nadal 

wszystko szło w dobrym kierunku.

S.K.

Zmiany w ustawach Kodeks cywilny 
oraz Prawo dewizowe

Dnia 24 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie 

ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe. 

Nowelizacja prawa dewizowego i kodeksu cywilnego była 

ustawą, która weszła do pakietu ponad 20 ustaw „Pakietu na 

rzecz przedsiębiorczości”, których głównym celem było two-

rzenie przyjaznego prawa gospodarczego.

 Pomimo faktu, że minął już rok od wejścia w życie tychże 

zmian, warto przypomnieć o tym, iż ustawa ta zniosła tzw. za-

sadę walutowości wyrażoną w przepisie art. 358 § 1 Kodeksu 

cywilnego, w szczególności w kontekście stale oddalającej się 

perspektywy wstąpienia Polski do strefy EURO.

 Zgodnie z nowelą, zobowiązania pieniężne na terenie 

Polski mogą być wyrażane w walucie obcej. Do dnia 24 stycznia 

2009 r zobowiązania te mogły być wyrażane w walucie obcej 

wyłącznie na podstawie zezwoleń przewidzianych przez ustawę 

prawo dewizowe. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów 

zobowiązania pieniężne mogą być wyrażone tak w walucie 

polskiej jak i obcej, a rozliczenia między stronami mogą być do-

konywane wedle umowy stron - w walucie polskiej bądź obcej. 

Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu:

“Art. 358. 

§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna 

wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie 

w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe bę-

dące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega 

spełnienie świadczenia w walucie obcej.

§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności 

roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność 

prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel 

może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

z dnia, w którym zapłata jest dokonana.”

 Rezygnacja z zasady walutowości ułatwiła dokonywanie 

transakcji bez konieczności dokonywania przeliczeń walut (obcej 

na polską) - tak w treści umowy jak i w rozliczeniu stron można 

posługiwać się walutami obcymi. Zmiany należy ocenić korzyst-

nie przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorców (w tym 

rzemieślników) dokonujących transakcji w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w walutach obcych. Zniesienie zasady 

walutowości pozwala bowiem uniknąć strat, związanych ze 

zmianą kursów walut w okresie od zawarcia umowy do dnia jej 

wykonania oraz kosztów związanych z uzyskiwaniem zezwoleń 

za dokonywanie transakcji w walucie obcej. 

 Ponadto nowelizacja umożliwiła przedsiębiorcom pro-

wadzącym działalność gospodarczą w Polsce dokonywanie 

rozliczeń i prowadzenie rachunków w walutach wymienial-

nych. Zgodnie z nowymi przepisami nie wymaga się, uzyska-

nia każdorazowo zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Pol-

skiego. Procedura ta bowiem komplikowała kwestie związane 

z płatnościami pomiędzy firmami.

 Podkreślenia wymaga również, iż pomimo zniesienia 

zasady walutowości, należności publicznoprawne, takie jak 

m.in. podatki, są nadal regulowane jedynie w walucie polskiej. 

Wszelkie rozliczenia, w tym rozliczenia ustalone i dokonane 

w walucie obcej, muszą być księgowane w złotych, analogicz-

nie do rozliczeń dokonywanych w walucie obcej z podmiotami 

zagranicznymi, gdyż nadal księgowość polskich podmiotów 

musi być prowadzona w walucie polskiej. Podatnik jest zobo-

wiązany do przeliczania przychodów oraz kosztów uzyskania 

przychodów wyrażonych w walutach obcych zgodnie z zasa-

dami ogólnymi.

Radca Prawny Robert Gierszewski

e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl

Dyżury w każdy czwartek

od 10.00 do 12.00 w siedzibie KPIRIP P
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P R Z Y J D
UZUPE NIJ WYKSZTA CENIE

I PODNIE  SWOJE KWALIFIKACJE
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE RZEMIOSŁA 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 

DLA DOROSŁYCH

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11
tel. 52 515-64-42

e-mail: szkola@izbarzem.pl
www.szkolarzem.pl

 technik us ug fryzjerskich 
 technik pojazdów samochodowych 
 technik handlowiec 
 kucharz
 technik technologii ywno ci

Szkoła kształci w formie zaocznej absolwentów szkół zasadniczych zawodowych. 

Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za-

wodowe oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Techni-

kum posiada uprawnienia szkoły publicznej.

ZAPISZ SIĘ DO NAS

SOLIDNIE UCZY ZAWODU
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