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Prezes Izby

Jan Gogolewski

Dyrektor Izby

Piotr Andrzej Krzyżaniak

Drodzy Czytelnicy!

Witamy Was w wiosennym wydaniu „Pulsu Rzemiosła”. 

 2010 rok daleko za nami. Pozostały jednak podsumowania i statystyczne sprawozdania. Preferencje młodzieży, jeżeli chodzi o wybór za-

wodu, nie zmieniają się od kilku już lat. Wśród najchętniej wybieranych zawodów w 2010 r. konsekwentnie pojawia się fryzjer i mechanik po-

jazdów samochodowych. Jakie zawody znalazły się na kolejnych miejscach, a jakie zawody nie cieszą się żadnym zainteresowaniem – o tym 

można przeczytać na kolejnych stronach.

 Być może na zainteresowanie zawodami wpłyną rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Przedstawiony do kon-

sultacji projekt wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze instytucji oświatowych, a w konsekwencji nowy podział odpowiedzialności za te 

zadania. Propozycje zmian dotyczą także nowej struktury szkół ponadgimnazjalnych oraz systemu egzaminowania, wprowadzenia nowych 

form edukacji zawodowej przewidzianych do realizacji przez szkoły i palcówki oświatowe, nadzoru pedagogicznego, możliwości grupowania 

szkół wspólnie zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 Zachęcamy do przeczytania o naszej działalności w ostatnich miesiącach. 

 W dniu 12 stycznia br. wraz z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców przy współudziale Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy zostało zorganizowane bezpłatne spotkanie z przedsiębiorcami na temat zmian w podatku VAT oraz w podatku dochodo-

wym w 2011 r.

 Z dniem 11 lutego br. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powołał przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębior-

czości, Bydgoszczy Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy i tytuł mistrza 

w zawodzie sprzedawca. To kolejny etap rozwoju usług świadczonych przez naszą Izbę.

 Wyciskanie fal na mokro, upięcie koka, strzyżenie i modelowanie klasyczne męskie – przed takimi zadaniami stanęli uczestnicy egzami-

nu sprawdzającego dla uczniów klas I – III w zawodzie fryzjer, który odbył się 13 marca br. w siedzibie Izby. Jednocześnie po raz pierwszy zo-

stał rozegrany „Międzyszkolny uczniowski konkurs fryzjerski”. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników. Szczegóły w środku.

 W dniu 22 marca br. w siedzibie Izby odbyła się konferencja inaugurująca Projekt realizowany przez Towarzystwo Altum Programy Spo-

łeczno-Gospodarcze pt. „Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt skierowany jest 

do osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, będących pomiędzy 25 a 64 rokiem życia, które wyrażają chęć potwierdzenia 

kwalifikacji zawodowych poprzez przystąpienie do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego lub kwalifikacyjnego na tytuł mistrza. Koszty 

egzaminów pokrywane są ze środków projektu. Nasza Izba jest podwykonawcą projektu.

 6 kwietnia br. Izba wyłoniła zwycięzców regionalnego etapu konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Najlepszy 

okazał się… - do przeczytania w dalszej części „Pulsu”.

 Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy działające przy Izbie zorganizowało dnia 19 kwietnia br. 

kolejne już, IV Forum Doradztwa Zawodowego pt. „Orientacja zawodowa i wybór zawodu – narzędzia do rozpoznawania predyspozycji za-

wodowych uczniów”. Spotkanie odbyło się w gronie blisko 40-osobowej grupy uczestników, na co dzień zajmujących się przygotowaniem 

uczniów do świadomego planowania kariery  i podjęcia roli zawodowej.

 W dziale „Historia oraz współczesna działalność Cechów”, dzisiaj prezentacja dwóch kolejnych Cechów należących do naszej Izby: Cech 

Rzemiosł Różnych w Sępólnie Krajeńskim oraz Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy w Świeciu. 

 W obecnym „Pulsie Rzemiosła” wywiad numeru to rozmowa z Czesławem Jarmuszem – rzemieślnikiem posiadającym od ponad 10 lat 

zaszczytny tytuł Rzemieślnika  100-lecia Izby.

 Ponadto piszemy o spotkaniu kierowników Cechów, sukcesach uczniów naszych szkół w konkursach gastronomicznych oraz dodatko-

wych 72 mln euro dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 W „Kąciku przedsiębiorcy” umieściliśmy informacje m. in. na temat umów cywilnoprawnych oraz o marnowaniu czasu w pracy. Zapra-

szamy też do poczytania o zawodzie przyszłości – mechatronik.

 Jeszcze w tym roku kalendarzowym mają wejść w życie nowe przepisy prawa spadkowego, w wyniku nowelizacji przepisów dotyczą-

cych księgi czwartej kodeksu cywilnego. Planowane zmiany prawa spadkowego, wbrew pozorom, mogą mieć duże znaczenie dla przedsię-

biorców, w tym dla rzemieślników posiadających własne zakłady rzemieślnicze. Prawnik wyjaśnia szczegóły propozycji.

 W naszym nowym cyklu artykułów pod wspólnym tytułem „Spacer po mieście” dziś poznamy Toruń.

Życzymy miłej lektury!
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Wspólnie o zmianach
22 marca br. w ramach statutowej działalności zorgani-

zowaliśmy kolejne spotkanie  Dyrektorów i Kierow-

ników Biur Cechów.

 W programie spotkania znalazły się m. in. bieżące spra-

wy związane z obecną sytuacją refundacji kosztów wyna-

grodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych 

pracowników wypłacanych z Funduszu Pracy. Ograniczeniu 

ulegną bowiem wydatki Funduszu Pracy na aktywne for-

my ograniczania bezrobocia, w tym na wspomaganie praco-

dawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowa-

nia zawodowego. 51% pracodawców w Polsce deklaruje, że 

ma trudności z zatrudnieniem kandydatów o odpowiednich 

kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe pracowników 

młodocianych od lat uznawane jest za najlepszą formę or-

ganizacji nauki zawodu, bowiem przebiega ono w realnych 

warunkach pracy. Decyzja Rządu o ograniczeniu wydatków 

Funduszu Pracy (tworzonego przez pracodawców) na ak-

i Analiza danych (EWA). Program ten ma za zadanie przede 

wszystkim uporządkowanie oraz usystematyzowanie całe-

go zasobu informacji i danych, które na co dzień Izba groma-

dzi w rejestrach, skorowidzach, księgach wieczystych, archi-

wach, a wyszukiwanie spośród nich konkretnych informacji 

stanowi duże wyzwanie i pochłania ogrom czasu. Przy oka-

zji wdrażania programu pojawiła się także potrzeba wprowa-

dzenia harmonogramu egzaminów na rok 2011 (dostępne-

go na stronie www.izbarzem.pl). Podczas spotkania dyskuto-

wano o planach i sposobach jego wdrożenia. 

 W kolejnym punkcie zaprezentowano pokrótce zało-

żenia projektu realizowanego przez Towarzystwo Altum 

pt. „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – sukces na ryn-

ku pracy”. 

I.G.

tywne formy zwalczania bezrobocia (o ponad 50%!), w tym 

na cele związane z kształceniem młodocianych, wywołuje 

ogromny niepokój społeczny, a często oburzenie – zresztą 

nie tylko pracodawców.

 Dyskutowano nad  projektem zmiany ustawy o syste-

mie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt 

jest efektem działań realizowanych w projektach systemo-

wych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz - w założeniach - publicznej debaty, jaka 

miała miejsce w ubiegłym roku. Projekt wprowadza bardzo 

istotne zmiany co do struktury instytucji oświatowych i no-

wego podziału ich zadań kompetencyjnych, co w początko-

wej wersji zostało zapisane w projekcie ustawy o systemie 

jakości edukacji. Więcej na s.6. 

 W dalszej części spotkania przedstawiono informacje 

na temat założeń związanych z wdrożeniem przez Izbę pro-

gramu zarządzającego egzaminami - Ewidencja Wniosków 

Konkurs BHP. Znamy laureatów
6 kwietnia br. nasza Izba wyłoniła zwycięzców regionalnego 

konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów 

rzemieślniczych. Przypomnijmy, że celem konkursu jest popu-

laryzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów praw-

nej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

wśród uczniów zawodu w rzemiośle. 

 W tym roku konkurs zorganizowano po raz jedenasty. 

Swoje zgłoszenia mogli nadsyłać uczniowie ze szkół zawodo-

wych, pobierający naukę u rzemieślnika, ich szkolni opieku-

nowie bądź Cechy rzemieślnicze. W konkursie wzięło udział 

35 uczestników z takich miejscowości jak: Inowrocław, Brod-

nica, Koronowo, Lubaszcz, Gniewkowo czy Bydgoszcz.

 Zwycięzcami zostali Roger Suder z Zasadniczej Szkoły Za-

wodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, pobierają-

cy naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych u Pana 

Włodzimierza Lutkowskiego w Auto-Reno-Lak w Bydgoszczy oraz 

Sebastian Grochowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lu-

baszczu, pobierający naukę w zawodzie elektromechanik pojaz-

dów samochodowych u Pana Andrzeja Zamroczyńskiego w zakła-

dzie Elektromechaniki Pojazdowej Paterek w Nakle n/Notecią. Trze-

cie miejsce zajął Mariusz Tomczyk z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, natomiast czwarte 

Bezpłatne egzaminy
Tego samego dnia w siedzibie Izby odbyła się konferencja 

inaugurująca Projekt realizowany przez Towarzystwo Al-

tum Programy Społeczno-Gospodarcze pt. „Program potwier-

dzania kwalifikacji zawodowych” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-

tet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działa-

nie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

 Konferencja rozpoczęła się powitaniem zebranych gości 

przez przedstawicieli Towarzystwa Altum, KPIRiP w Bydgosz-

czy – podwykonawcy Projektu oraz Partnera Projektu – Ce-

chu Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorczości w Grudziądzu.

 W trakcie spotkania Joanna Kowalik – Dyrektor Mazo-

wieckiego Oddziału Altum zaprezentowała historię oraz dzia-

łalność Towarzystwa Altum, a następnie Kierownik Projektu

– Aleksandra Klunder wyjaśniła, w jakiej  formie prowadzone są  

działania POKL 9.3 w kontekście Projektu. W dalszej kolejności 

Starszy Cechu w Grudziądzu, Wiesław Łasiński omówił działania 

informacyjne wynikające z partnerstwa w Projekcie. 

 Krzysztof Głąb – współpracownik Towarzystwa Al-

tum przedstawił projekty realizowane w partnerstwie 

z Izbami Rzemiosł w innych województwach, dobre prakty-

ki we współpracy z Organizacjami Samorządu Gospodarcze-

go w zakresie dofinansowania w ramach funduszy unijnych, 

a także możliwości finansowania i promocji egzaminów cze-

ladniczych i mistrzowskich w ramach POKL.

 Konferencję zwieńczyło połączone z dyskusją spotka-

nie na temat oferty Towarzystwa Altum dla Organizacji Sa-

morządu Gospodarczego.

A.K.

Nowości w podatkach
Pod taką nazwą Kujawsko-Pomorski Związek Pracodaw-

ców i Przedsiębiorców przy współudziale Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy i naszej Izby zorganizował bezpłatne spotka-

nie z przedsiębiorcami na temat zmian w podatku VAT oraz w 

podatku dochodowym w 2011 r. Spotkanie przeznaczone było 

przede wszystkim dla Prezesów (Właścicieli) firm oraz Głów-

nych Księgowych. 

 W programie szkolenia nie zabrakło informacji na temat 

zmian stawek VAT i PKWiU, zmian z zakresu zwolnień przed-

miotowych, opodatkowania nieodpłatnego przekazania to-

warów i nowej definicji odpłatnego świadczenia usług. Gro-

no uczestników zostało zapoznane także z nowymi zasadami 

w zakresie rozliczania podatku przy obrocie złomem, prawami 

do emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniami odliczenia VAT 

przy zakupie samochodów ,,z kratką” oraz procedurami w za-

kresie badań spełnienia przez kasy rejestrujące kryteriów i wa-

runków technicznych. 

I.G.
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Predyspozycje uczniów

Trasa ekspresowa S-5

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przed-

siębiorczości w Bydgoszczy działające przy naszej Izbie 

zorganizowało dnia 19 kwietnia 2011 r. kolejne już, IV Fo-

rum Doradztwa Zawodowego pt. „Orientacja zawodo-

wa i wybór zawodu – narzędzia do rozpoznawania pre-

dyspozycji zawodowych uczniów”. Spotkanie to odbyło się 

w gronie blisko czterdziestoosobowej grupy uczestników, na 

co dzień zajmujących się przygotowaniem uczniów do świa-

domego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 

 W pierwszej części zaprezentowano informacje na te-

mat planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty pod 

kątem przede wszystkim pracy nauczyciela, a także zmian 

dla szkół i uczniów. Przedyskutowano też pojawiające się 

głosy o potrzebie wzbogacenia systemu poradnictwa i do-

radztwa zawodowego z Polsce, narzędzia służące do bada-

nia predyspozycji zawodowych uczniów oraz metody dia-

gnozowania preferencji zawodowych. Prowadzący tę część 

specjalista z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgosz-

czy Mariusz Błażkow, podkreślił, że wybór przyszłego za-

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego wraz z KPIRiP wystosowa-

ły do Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska pismo do-

tyczące trasy S-5.

wodu jest ważnym krokiem w życiu młodego człowieka. Na 

podjęcie tej decyzji wpływ ma rodzina, szkoła, rówieśnicy, 

którzy często nie ze złej woli doradzają niezgodnie z predys-

pozycjami zainteresowanego. Aby wybór kierunku dalszej 

edukacji lub zawodu gwarantował wchodzącemu w życie 

młodemu człowiekowi życiowe powodzenie, potrzebna jest 

fachowa pomoc doradcy. 

 Oprócz wspomnianego tematu pojawił się także blok 

informacyjny dotyczący wymiany doświadczeń, wizyt stu-

dyjnych – w programie „Uczenie się przez całe życie” dla 

doradców zawodowych. Zaproszony przedstawiciel Fun-

dacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, Anna Kowal-

czyk, zapoznała gości z założeniami Programu Leonardo 

da Vinci jako jednego z sektorowych programów Unii Euro-

pejskiej, który propaguje działania koncentrujące się na po-

prawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowe-

go oraz dostosowaniu systemu edukacyjnego do wymogów 

rynku pracy. W ramach programu Leonardo da Vinci realizo-

wane są trzy rodzaje działań, w tym także projekty wymia-

ny doświadczeń, takie jak wyjazdy zagraniczne osób odpo-

wiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe. Mają one 

na celu zarówno rozwój zawodowy uczestników, jak i popra-

wę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez 

wprowadzenie nowych rozwiązań.

 Spotkanie zakończyło się zapoznaniem uczestników z 

aktualną ofertą edukacyjną Izby.

I.G.

 Przedsiębiorcy oraz pracodawcy regionu kujawsko-po-

morskiego czują się zawiedzeni i rozczarowani decyzjami, jakie 

zapadły w sprawie budowy trasy S-5.  Podczas kampanii wybor-

czej przedsiębiorcy otrzymali od Premiera zapewnienia, że „rząd 

nie zrezygnował z budowy trasy ekspresowej S-5”. Przesunięcie 

odcinka drogi ekspresowej S-5 na listę inwestycji realizowanych 

po roku 2013 spowoduje iż Bydgoszcz jest pozbawiona koniecz-

nego dla rozwoju miasta połączenia z krajową siecią autostrad.

Jarosław Smażyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubasz-

czu. Laureaci I i II miejsca będą reprezentować województwo ku-

jawsko-pomorskie na etapie ogólnokrajowym w Warszawie. 

 W kapitule konkursowej zasiadali: Mirosław Trojanow-

ski reprezentujący Okręgową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy, 

Violetta Tyborowska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświa-

ty w Bydgoszczy oraz Izabela Goślińska, przedstawiciel KPRiP 

w Bydgoszczy. Nagrody ufundowane przez Izbę, OIP oraz Kura-

torium Oświaty w Bydgoszczy, a także dyplomy, zostały wrę-

czone laureatom czterech pierwszych miejsc. Pozostali uczest-

nicy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

P.Ch.

Rywalizacja przyszłych fryzjerów
Wyciskanie fal na mokro, upięcie koka, strzyżenie i mo-

delowanie klasyczne męskie – przed takimi zadania-

mi stanęli uczestnicy egzaminu sprawdzającego dla uczniów 

klas I – III w zawodzie fryzjer, który odbył się 13 marca br. 

w siedzibie Izby. Jednocześnie po raz pierwszy został roze-

grany „Międzyszkolny uczniowski konkurs fryzjerski”. Udział 

w imprezie wzięło ponad 200 uczestników.

 Pomysłodawcami oraz organizatorami imprezy był 

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy, Komisja Egzaminacyj-

na w zawodzie fryzjer wraz z naszą Izbą. Egzamin dał moż-

liwość sprawdzenia się młodym i zdolnym uczniom bydgo-

skich szkół zawodowych, którzy wykazali się umiejętno-

ściami fryzjerskimi nabytymi podczas nauki zawodu. Kon-

kurs natomiast był dla uczniów motywacją do osiągnięcia 

mistrzostwa w zawodzie, rozwijania umiejętności twórczej 

oraz realizowania własnych pomysłów.

 W jury zasiedli między innymi: Jan Stoppel, Joanna 

Zaremba (zasiadający w kapitule konkursowej) oraz Danie-

la Leończuk, Barbara Kaczmarek, Zofia Kowalska, Katarzy-

na Waszak, Ewa Birkholz i Ryszard Dębczyński (oceniający 

wszystkich uczestniczących w egzaminie sprawdzającym).

Kryteria, według których jurorzy oceniali uczestników, obej-

mowały wykonanie zadań: od umiejętności i poprawności 

zorganizowania stanowiska pracy, przez umiejętność posłu-

giwania się narzędziami, po dokładne i estetyczne uczesa-

nie i strzyżenie.

 Spośród osób, które zdały egzamin na ocenę celującą, 

jury konkursu wyłoniło najlepszych oraz wręczyło puchary 

ufundowane przez Prezesa Izby – Jana Gogolewskiego. 

Na podium w kategorii „wyciskanie fal na mokro” stanęli 

uczniowie klas I:

1. Paweł Krasiński

2. Magdalena Kolarz

3. Sylwia Hryćko

Najlepszymi w kategorii „upięcie koka” zostały uczennice 

klas II:

1. Joanna Labun

2. Agata Sarbinowska

3. Paulina Strzyżewska

W „strzyżeniu i modelowaniu klasycznym męskim” trzy 

pierwsze miejsca zajęły uczennice klas III:

1. Agnieszka Zielińska

2. Paulina Markiewicz

3. Maria Śliwa

P.Ch.

I.G.
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Nowa jakość oświaty?
Środowisko rzemieślnicze otrzymało do konsultacji pro-

jekt zmian w ustawie o systemie oświaty oraz o zmia-

nie niektórych innych ustaw. Związek Rzemiosła Polskiego 

na podstawie opinii zebranych z organizacji rzemieślniczych 

skierował uwagi do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzy-

ny Hall. Przedstawione wątpliwości związane były wyłącz-

nie z troską o to, aby kształcenie zawodowe znalazło właści-

we miejsce w systemie edukacji i było dobrym źródłem wy-

kwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw. 

 Wśród propozycji nowelizacji ustawy o systemie oświaty 

pojawiają się zasadnicze zmiany w strukturze jednostek oświa-

towych zajmujących się realizacją zadań systemu edukacji, co w 

konsekwencji wprowadzić ma nowy podział odpowiedzialności 

za te zadania. Planowane zmiany dotyczą m.in. nowej struktury 

szkół ponadgimnazjalnych, zmian w systemie egzaminowania, 

wprowadzenia nowych form edukacji zawodowej w szkołach i 

placówkach oświatowych, nadzoru pedagogicznego czy możli-

wości grupowania szkół. Zmiany te przewidziane są do stopnio-

wego wdrożenia w perspektywie kilku najbliższych lat. 

 Szkoły będą uczyć zawodów deficytowych na rynku pra-

cy. Czteroletnie dzieci będą mieć zapewnione miejsce w przed-

szkolu. Gmina zamiast likwidować szkołę, przekaże ją bez 

ograniczeń stowarzyszeniu. To tylko niektóre propozycje rzą-

du zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zmiany dla nauczycieli
Obecnie gmina może stowarzyszeniu przekazać jedynie 

małą szkołę, w której uczy się do 70 uczniów. Od 2012 roku 

będzie mogła zrobić to ze wszystkimi szkołami. Wiąże się to 

z zagrożeniami: nauczyciele będą wówczas musieli praco-

wać w szkole 40 godzin tygodniowo. Nauczyciele w ciągu 

trzech miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szko-

ły będą mogli złożyć oświadczenie o odmowie podjęcia pra-

cy dla nowego podmiotu. Stowarzyszenie w dniu przejęcia 

placówki będzie musiało na piśmie zaproponować nauczy-

cielom nowe warunki pracy i płacy. Nowy pracodawca, który 

poprowadzi szkołę, nie będzie musiał zatrudniać na podsta-

wie Karty nauczyciela - wystarczy umowa o pracę.

Zmiany dla szkół
Szkoły i placówki oświatowe będą mogły połączyć się w grupy, 

jeśli taką decyzję podejmą prowadzące je samorządy. Jedna 

lub kilka gmin utworzy więc np. szkołę przedszkolno-podsta-

wową lub gimnazjalno-licealną. Grupą taką będzie zarządzać 

dyrektor wyłoniony w konkursie. Dyrektor ma też odpowiadać 

za ustalenie i realizację planu organizacyjnego szkół. Będzie 

mógł powierzać nauczycielom zajęcia we wszystkich szkołach 

zrzeszonych w grupie, co ograniczy koszty i pozwoli utrzymać 

szkoły w okresie niżu demograficznego. W ciągu 10 lat w gim-

nazjach i liceach liczba uczniów zmaleje o pół miliona. Prze-

kształcenia będą dobrowolne. Obecnie nie wolno łączyć ze 

sobą w zespół dwóch przedszkoli lub szkół tego samego typu.

Zmiany dla uczniów
Projekt przewiduje możliwość zakładania prywatnych szkół 

dla polonijnych dzieci. Osoby zainteresowane założeniem 

takiej placówki będą mogły za pośrednictwem konsula zło-

żyć wniosek do ministra edukacji narodowej. Jeśli wniosek 

spełni wszystkie wymagania, zostanie wpisany przez Ośro-

dek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a zgoda na popro-

wadzenie takiej szkoły będzie ważna przez trzy lata.

 Szkoły zawodowe będą musiały dostosowywać się 

do potrzeb lokalnego rynku pracy, a dodatkowo pracodaw-

cy będą mogli wnioskować o wprowadzenie nowych zawo-

dów. Wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawo-

dów szkolnictwa zawodowego będzie więc mogło nastąpić 

z inicjatywy ministra właściwego dla danego zawodu lub re-

prezentatywnej organizacji pracodawców.

Zmiany w strukturze 
jednostek oświatowych

Utworzony ma zostać Centralny System Zapewnienia Jako-

ści w Edukacji poprzez stworzenie w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej funkcji Naczelnego Inspektora Jakości Eduka-

cji, a także utworzenie Krajowego Ośrodka Jakości Eduka-

cji (KOJE), który powstanie na bazie Centralnej Komisji Egza-

minacyjnej. Jego zadaniem będzie przygotowanie i organiza-

cja egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego.

 Powołane mają być w miejsce obecnych 8 okręgowych 

komisji egzaminacyjnych oraz 16 kuratoriów oświaty, 16 - po 

jednym w każdym województwie – regionalne ośrodki ja-

kości edukacji (ROJE), podległe Krajowemu Ośrodkowi Ja-

kości Edukacji. Osiem z nich powstanie na bazie istniejących 

obecnie okręgowych komisji egzaminacyjnych z włączonymi 

w ich struktury pracownikami kuratoriów oświaty.

 Kuratorzy nie będą już prowadzić nadzoru pedagogiczne-

go w szkołach – ich zadania przejmą regionalne ośrodki jakości 

edukacji, na czele z naczelnym inspektorem jakości. Zyskają 

oni prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pro-

wadzeniem kształcenia w szkołach. Jeśli w trakcie kontroli okaże 

się, że są nieprawidłowości, dyrektor będzie musiał je usunąć.

 Przepisy dotyczące powstania Krajowego Ośrodka Ja-

kości Edukacji oraz regionalnych ośrodków jakości edukacji, 

wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r. Część dotychcza-

sowych kompetencji kuratorów oświaty, innych niż sprawo-

wanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami, 

przejmą wojewodowie.

Kształcenie zawodowe 
i ustawiczne

W obecnie obowiązującej strukturze szkolnictwa ponadgim-

nazjalnego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w za-

leżności od zawodu, trwa 2 lub 3 lata. W proponowanej nowej 

strukturze cykl kształcenia w zasadniczej szkole zawodo-

wej zostanie ujednolicony i dla wszystkich zawodów będzie 

trwał 3 lata. Poczynając od roku szkolnego 2012/2013 proponu-

je się stopniowe wygaszenie funkcjonujących liceów profilo-

wanych, uzupełniających liceów ogólnokształcących i tech-

ników uzupełniających, poprzez odstąpienie od rekrutacji do 

klasy pierwszej, z równoczesnym zagwarantowaniem możliwo-

ści ukończenia szkoły uczniom (słuchaczom) klas drugich i trze-

cich. Wygaszanie technikum uzupełniającego dla dorosłych roz-

pocznie się od roku szkolnego 2013/2014, aby absolwentom za-

sadniczych szkół zawodowych zagwarantować możliwość pod-

wyższania kwalifikacji zawodowych także w sytuacji wystąpie-

nia koniecznych dostosowań w przygotowaniu oferty kształce-

nia zawodowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Wątpliwości organizacji 
Rzemiosła

Okazuje się jednak, iż w zadaniach przewidzianych dla no-

wych instytucji zajmujących się jakością edukacji pominię-

to współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego. 

W ocenie organizacji rzemiosła taki kierunek zmian utrwa-

la tylko proces zatracania kształcenia zawodowego na rzecz 

kształcenia ogólnego. Rodzą się poważne wątpliwości do-

tyczące losów kształcenia zawodowego i realizacji istotne-

go celu, jakim jest zbliżenie edukacji do potrzeb pracodaw-

ców i rynku pracy. 

 Jednym z głoszonych przez resort edukacji haseł w re-

formie było doprowadzenie do tego, aby szkoła zawodowa 

stała się szkołą z tzw. pozytywnego wyboru. W ocenie śro-

dowiska rzemieślniczego proponowane definicje rodzajów 

wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze za-

wodowe i średnie nie wpłyną na poprawę wizerunku, je-

dynie w dalszym ciągu utrwalą dzisiejszy charakter zasad-

niczych szkół zawodowych. Według opinii Rzemiosła, to za-

sadnicze szkoły zawodowe powinny mieścić się w ramach 

definicji „wykształcenia średniego”, a nie stanowić wyod-

rębnionego rodzaju, gdyż szkoły te dają możliwość uzyska-

nia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej oraz doku-

mentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świa-

dectwa czeladniczego. 

System potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych
Regionalne ośrodki jakości edukacji będą przeprowadza-

ły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla 

osób, które: 

a) są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących 

kształcenie zawodowe, lub

b) ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe, lub

c) ukończyły 18 lat i nie uzyskały dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w innym trybie.

W nowym systemie egzaminacyjnym, w obszarze kształce-

nia zawodowego, będą organizowane egzaminy potwier-

dzające poszczególne kwalifikacje wyodrębnione w zawo-

dach oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w tych za-

wodach, w których specyfika nie pozwoli na wyodrębnienie 

poszczególnych kwalifikacji. 
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 Uczniowie (słuchacze) szkół prowadzących kształ-

cenie zawodowe w trakcie nauki w szkole, po zdaniu egza-

minów będą mogli uzyskiwać certyfikaty potwierdzają-

ce poszczególne kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu 

szkoły i zdobyciu certyfikatów potwierdzających wszystkie 

kwalifikacje będą mogli otrzymać dyplom potwierdzają-

cy kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem opisują-

cym nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, wydawa-

ne przez regionalne ośrodki jakości edukacji. Nabywanie ty-

tułów zawodowych będzie, tak jak dotychczas, warunkowa-

ne poziomem posiadanego wykształcenia. Dyplom potwier-

dzający kwalifikacje zawodowe będzie mogła otrzymać oso-

ba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wy-

odrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wy-

kształcenia wymagany dla danego zawodu. Proponuje się 

także odstąpienie od egzaminów kwalifikacyjnych na ty-

tuł zawodowy odpowiadający nazwie zawodu występują-

cego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz 

na tytuł zawodowy mistrza w tym zawodzie, przeprowa-

dzanych obecnie przez komisje egzaminacyjne powoły-

wane przez kuratora oświaty. 

 Wprowadzenie możliwości potwierdzania kwalifika-

cji w trakcie nauki w szkole wymusza zmiany w obowiązują-

cej obecnie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Punktem wyjścia do jej modyfikacji jest wyodrębnienie w ra-

mach zawodów poszczególnych kwalifikacji. Każda z kwali-

fikacji będzie oddzielnie potwierdzana w procesie kształce-

nia w systemie egzaminów zewnętrznych. Podział zawodów 

na kwalifikacje stanowi punkt wyjścia do wdrożenia nowego 

systemu kształcenia zawodowego w oparciu o zmodernizo-

waną podstawę programową kształcenia w zawodach uję-

tych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie sta-

nowić będzie obowiązkowy zestaw celów kształcenia i tre-

ści nauczania, opisanych w formie oczekiwanych efektów 

kształcenia, a także warunki realizacji kształcenia praktycz-

nego, uwzględniane w programach nauczania i umożliwia-

jące ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egza-

minacyjnych. Nowa podstawa programowa kształcenia 

w zawodach będzie obowiązywała od roku szkolnego 

2012/2013, równocześnie z rozpoczęciem wdrażania w szko-

łach ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. Kształcenie ogólne w gimnazjum 

oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójną całość. 

 Podjęcie decyzji o prowadzeniu przez szkołę kształce-

nia w danym zawodzie uzależnione będzie od możliwości re-

alizacji kształcenia praktycznego w warunkach określonych 

w podstawie. Ponadto, dyrektor szkoły prowadzącej kształ-

cenie zawodowe, przy ustalaniu – w porozumieniu z orga-

nem prowadzącym szkołę – zawodów, w których kształ-

ci szkoła, obowiązany będzie uwzględnić opinię wojewódz-

kiej rady zatrudnienia w zakresie potrzeb rynku pracy i stra-

tegii rozwoju województwa. Podstawa programowa kształ-

cenia w zawodach określi równocześnie standard wymagań 

egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji wyodręb-

nionych w ramach zawodu.

Szkoły zawodowe
Katalog pozaszkolnych form kształcenia proponuje się rozsze-

rzyć o nową formę, tj. kwalifikacyjny kurs zawodowy. Bę-

dzie to kurs realizowany w oparciu o podstawę programową 

kształcenia w danym zawodzie, którego ukończenie umożliwi 

przystąpienie do egzaminu potwierdzającego określoną kwa-

lifikację w tym zawodzie. Program nauczania kursu będzie re-

alizowany w wymiarze nie niższym  niż minimalna liczba go-

dzin określona w podstawie programowej kształcenia w za-

wodzie w zakresie danej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy za-

wodowe będą organizowane przez szkoły prowadzące kształ-

cenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, pla-

cówki kształcenia praktycznego, centra i ośrodki. Osoby, któ-

re ukończą taki kurs, będą mogły przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego daną kwalifikację w zawodzie, organizowa-

nego przez regionalne ośrodki jakości edukacji.

 Osoby dorosłe spełniające wymogi warunkujące obec-

nie przystąpienie do egzaminu na tytuł zawodowy odpo-

wiadający nazwie zawodu występującego w klasyfikacji za-

wodów szkolnictwa zawodowego, tj. posiadające wymaga-

ne doświadczenie zawodowe w tym zawodzie, będą mogły 

uzyskać po zdaniu egzaminu  dyplom potwierdzający kwa-

lifikacje zawodowe. Będą mogły również, jak dotychczas, 

przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły cze-

ladnika lub mistrza w zawodach występujących w klasyfi-

kacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w klasyfika-

cji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, przed 

komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. Istniejące 

w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy państwowe komisje 

egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do prze-

prowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających 

uzyskanie tytułów zawodowych przeprowadzają te egzami-

ny do 31 grudnia 2012 r. 

Egzaminatorzy 
Do ewidencji egzaminatorów będzie mogła zostać wpisana 

osoba, która między innymi  ukończy z wynikiem pozytyw-

nym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizo-

wane przez regionalny ośrodek jakości edukacji, zakończone 

egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i ocenia-

nia sprawdzianu i egzaminów.

 Ponadto do ewidencji egzaminatorów w zakresie prze-

prowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za-

wodowe będzie mogła zostać wpisana osoba, która jest 

przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców 

albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego. 

Zmiany innych ustaw
Dokonane zmiany w ustawie o zmianie ustawy o systemie 

oświaty powodują modyfikacje niektórych innych ustaw, 

w tym np. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Za-

projektowana zmiana delegacji zawartej w ustawy o rze-

miośle  dla ministra właściwego do spraw oświaty i wycho-

wania do wydania rozporządzenia regulującego m.in. wa-

runki powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślni-

czych  oraz kwestie związane z  dopuszczaniem  do egzami-

nów, sposobem ich przeprowadzania itp.  rozszerza tę dele-

gację o kwestie sposobu wydawania Suplementu do świa-

dectw (Europass). Suplement  wystawiany będzie jako za-

łącznik do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzow-

skich, co ułatwi polskim obywatelom potwierdzanie  kwali-

fikacji w krajach Unii Europejskiej. Przyjęcie takiego rozwią-

zania przyczyni się do zalecanego przez Komisję Europejską 

zwiększenia przejrzystości kwalifikacji zawodowych, a tym 

samym zwiększenia mobilności wykwalifikowanych pra-

cowników na rynkach krajów UE  i nie tylko.

Na tym etapie można już stwierdzić, iż proponowane zmia-

ny, w tym także strukturalne w instytucjach oświatowych, 

jedynie w niewielkim stopniu mogą wpłynąć na poprawę 

jakości i pozycji kształcenia zawodowego. W obliczu postę-

pującego niżu demograficznego kwestia warunkująca roz-

wój gospodarczy naszego kraju nabiera istotnego znaczenia, 

gdyż już dzisiaj odczuwamy brak wykwalifikowanych kadr w 

mikro i małych przedsiębiorstwach. 

Na podstawie materiałów ZRP

Czeladnik – tytuł z przyszłością?
Preferencje młodzieży, jeżeli chodzi o wybór zawodu, nie 

zmieniają się od kilku już lat. Wśród najchętniej wybiera-

nych zawodów (na podstawie danych KPIRiP z 2010 r.) kon-

sekwentnie pojawia się fryzjer i mechanik pojazdów samo-

chodowych. Na kolejnych miejscach uplasowały się zawo-

dy: stolarz, murarz, cukiernik, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, piekarz oraz monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych. Po raz kolejny nie wykazano zainteresowania 

zawodami odzieżowymi i włókienniczymi oraz związanymi 

z obróbką skór i futer. Wzrosło zainteresowanie zawodami 

związanym z budownictwem, przede wszystkim zawodami 

murarz oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych, a tak-

że betoniarz-zbrojarz, cieśla, posadzkarz. Uczniowie podjęli 

i kontynuują naukę również w zawodzie kucharz małej ga-

stronomii oraz sprzedawca. 

 Przyczyny zmniejszonego zainteresowania szkolnictwem 

zawodowym upatrujemy w polityce prowadzonej przez nasze 

Państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje propa-

gowanie kształcenia ogólnego, pomijając ogromne znaczenie 

kształcenia zawodowego w dalszym wymiarze dla gospodar-

ki narodowej. Młodzież podejmująca edukację w zasadniczych 

szkołach zawodowych, pomimo głoszonych haseł „szkoła zawo-

dowa szkołą pozytywnego wyboru”, czuje się gorsza od uczniów 

tzw. „ogólniaków”, do których obecnie przyjmowany jest prak-

tycznie każdy absolwent gimnazjum, bez względu na średnią. 

Ważnym aspektem tego problemu jest też na pewno demografia. 

 Podejmując trud tworzenia miejsc nauki dla osób 

pragnących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w zawo-

dzie, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębior-

czości w Bydgoszczy w 2007 roku podjęła decyzję o utwo-

rzeniu Zasadniczej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 

a w 2010 roku rozszerzyła ofertę edukacyjną o Technikum 

Uzupełniające Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Szkoła stale poszerza listę zawodów, w których młodzież 

może podjąć kształcenie. Atutem szkoły jest relacja z pra-

codawcami odpowiedzialnymi za przygotowanie zawodowe 

uczniów opierająca się między innymi na współpracy doty-

czącej tworzenia siatki zajęć teoretycznych w szkole i prak-

tycznych u pracodawców. Pomimo niesprzyjających warun-
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Nowa komisja egzaminacyjna
Z dniem 11 lutego 2011 r. Kujawsko-Pomorski Kurator 

Oświaty powołał przy Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego Rzemiosła i Przedsiębiorczości Bydgoszczy Państwo-

wą Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 

kwalifikacyjnych.

Sukcesy uczniów bydgoskiej 
rzemieślniczej szkoły zawodowej
23 marca br. w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy 

odbył się doroczny Konkurs Gastronomiczny, tym ra-

zem pod hasłem „Kasze na co dzień i od święta”. W tegorocznych 

kuchennych zmaganiach wzięła udział reprezentantka ZSZRiP, 

Marta Walczak z klasy II G. Wykonane przez nią wykwintne da-

nie, czyli pierożki z ciasta filo z farszem gryczano-cielęcym z do-

datkiem grzybów na sosie śmietanowym ze smardzami w asy-

ście sera feta zyskało ogromne uznanie jury. I w ten sposób 

Marta Walczak wywalczyła sobie I miejsce. Gratulujemy!

 13 kwietnia w Akademii Kulinarnej Sadkiewicz-Szukaj 

zorganizowano turniej dla uczniów szkół gastronomicznych 

„Powrót Do Korzeni Smaków - Smaki Babci”. W zmaganiach 

wzięli udział reprezentanci ZSZRiP w Bydgoszczy, którzy po 

raz kolejny swoimi daniami zdobyli uznanie jury konkurso-

wego. Miejsce pierwsze zdobyła Marta Walczak z klasy II G 

za potrawę pierś z kaczki „counfit” na sosie ze śliwowicy z 

pampuchami i modrą kapustą. Tuż za Martą, na drugim miej-

scu, uplasował się Mariusz Prusak z klasy II G za filet z kacz-

ki marynowany w winie i przyprawach z kluseczkami kujaw-

skimi z modrą kapustą, żurawiną i jabłkiem.

 Tego samego dnia w Zakładzie Badawczym Przemysłu 

Piekarskiego w Bydgoszczy odbył się Turniej Szkół Zawodo-

wych w zawodzie piekarz pod hasłem „Smak Polskiego Chle-

ba”. Jednym z tryumfatorów Turnieju został Radosław Sta-

rzonek z klasy III W, który zajął III miejsce. Radek Starzonek 

wykonał chleb żytni razowy oraz bułki grahamki. To pieczy-

wo z chrupiącą złotą skórką zyskało uznanie turniejowego 

jury. Gratulujemy sukcesu!

M.Ł.

 Komisja została powołana na okres 5 lat i przeprowa-

dza egzaminy na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie 

sprzedawca. Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Mi-

nistra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 

przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych z dnia 3 lutego 2006 r.

 Dokumenty do pobrania na stronie 

www.izbarzem.pl w zakładce CKURiP – Egzaminy

P.Ch.

ków dla rozwoju kształcenia zawodowego, szkoły prowa-

dzone przez KPIRiP cieszą się zainteresowaniem uczniów, 

a ich liczba sięga 300 osób.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega problem 

i w swoich planach modernizacji szkolnictwa przewiduje 

również zmiany w kształceniu zawodowym. Zmiany te (opi-

sane powyżej) uwzględnione zostały w Projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw, konsultowanym przez różne organizacje 

mające swój szeroko rozumiany udział w systemie oświaty.

 Obecnie funkcjonuje kilka instrumentów finansowych 

zachęcających pracodawców do zatrudniania młodocianych 

pracowników. Można wśród nich wymienić przepisy prawne 

gwarantujące pracodawcom spełniającym określone warun-

ki, możliwość refundowania z Funduszu Pracy wypłacanych 

płac i przekazywanych składek ubezpieczeniowych oraz do-

finansowanie kosztów kształcenia uczniów – pracowni-

ków młodocianych. Niestety, w obliczu ogromnego deficy-

tu budżetowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

poleciło Ochotniczym Hufcom Pracy wstrzymanie zawiera-

nia z pracodawcami umów o refundację ponoszonych przez 

nich wydatków na wynagrodzenie (i składkę ubezpieczenio-

wą) młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przy-

gotowania zawodowego. Taka decyzja nastąpiła po zakoń-

czeniu procesu zawierania przez tych pracodawców umów 

z młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że zmiana wa-

runków miała miejsce już po przyjęciu młodocianego do za-

kładu pracy przez pracodawcę, działającego w dobrej wie-

rze, zgodnie z przepisami i w pełnym zaufaniu do stabilności 

systemu prawnego Państwa. Sytuacja ta dotknęła szczegól-

nie małych i mikropracodawców, w tym rzemieślników zaj-

mujących się świadczeniem usług, często w firmach rodzin-

nych. Z kolei ci pracodawcy, którzy rzeczowe umowy zawar-

li, nie otrzymują obecnie należnych im środków z tytułu re-

fundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne 

pracowników młodocianych.

 Kolejną zachętą dla pracodawców miało być dofinan-

sowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych. 

Jednak ta forma zwrotu kosztów kształcenia jest wypłacana 

dopiero po zakończeniu przygotowania zawodowego pra-

cownika młodocianego i zdaniu egzaminu potwierdzające-

go kwalifikacje zawodowe, a dotacje oświatowe są wypłaca-

ne szkołom za jednego ucznia w trakcie cyklu nauki. Praco-

dawcy zauważają w tym dużą niesprawiedliwość i nie wie-

dzą, czym taka decyzja jest uzasadniona.

 Zatrudnianie pracowników młodocianych rodzi rów-

nież inne problemy. Są to między innymi trudności związane 

z przepisami dotyczącymi pracowników młodocianych, od-

dzielną dokumentacją dotyczącą tych osób. Sami uczniowie 

przysparzają niemałych kłopotów. Przerywają naukę, często 

chorują, nie przystępują do egzaminów kończących prak-

tyczną naukę zawodu.

 Problem współpracy szkół z pracodawcami zatrud-

niającymi młodocianych został dostrzeżony przez niektóre 

urzędy administracji samorządowej. W kompetencjach tych 

urzędów leży między innymi rozdysponowanie środków fi-

nansowych na różnorakie działania, w tym na poprawę ja-

kości kształcenia zawodowego. Urzędy te tworzą, w powią-

zaniu z przedstawicielami pracodawców, zespoły eksperckie 

pracujące nad opracowaniem modelu współpracy pomiędzy 

pracodawcami a placówkami prowadzącymi kształcenie za-

wodowe. Proponowanymi rozwiązaniami jest określenie 

kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach, wypo-

sażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, finansowanie 

praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych, wsparcie 

pracodawców w przygotowaniu dokumentacji, przygotowa-

nie pracowników przedsiębiorstw do nadzoru nad praktycz-

ną nauką oraz nagłaśnianiu pozytywnych zachowań praco-

dawców poprzez działania promocyjne i konkursy.

 Należy żywić nadzieję, że opracowane założenia znaj-

dą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Istotne jest podejmo-

wanie wszelkich działań prowadzących do aktywnej polityki 

edukacyjnej, w tym poprzez umiejscowienie kwestii kształ-

cenia zawodowego w strategii rozwoju lokalnego oraz zaan-

gażowanie lokalnych samorządów.

A.K.
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Uczniowie ZSZRiP na ćwiczeniach

Dodatkowe 72 mln euro 
dla naszego województwa 
Członkowie VIII posiedzenia Koordynacyjnego Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 przyjęli dwie 

uchwały w sprawie alokacji i realokacji dodatkowych środ-

ków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych. Zadecydowano o podziale ponad 

1,963 mld euro - w tym 1,331 mld euro pochodzących z Kra-

jowej Rezerwy Wykonania i 632,4 mln euro z dostosowania 

technicznego.

 W wyniku realokacji środków, województwo kujaw-

sko-pomorskie za sprawne wdrażanie Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego (RPO WK-P) otrzymało dodatkowo 36,4 

mln euro oraz za skuteczną realizację Programu Operacyjne-

go Kapitał Ludzki (PO KL) 36 mln euro, łącznie nasze woje-

wództwo otrzymało dodatkowo ponad 72 mln euro. Biorąc 

pod uwagę oba rankingi (POKL i RPO), nasz region znalazł się 

na trzecim miejscu w kraju.

 Przy rozdzielaniu środków brano pod uwagę kwotę, na 

jaką zostały zawarte umowy oraz procent certyfikacji. We-

dług danych z naszego województwa, do końca 2010 r. za-

warto umowy na 73,6 proc. wartości RPO WK-P. Procent cer-

tyfikacji, czyli wartość wniosków, jakie nasze województwo 

złożyło do Komisji Europejskiej, wyniósł  25,76 proc.

 Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie-

go przyjęto propozycję podziału środków pozyskanych z  Kra-

jowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z przyjętą 

uchwałą zaproponowano wsparcie następujących obszarów: 

• B+R, innowacyjność, przedsiębiorczość – 6 757 395 euro; 

dodatkowe środki pozwolą na wsparcie przedsięwzięć 

głównie z zakresu uzbrajania terenów inwestycyjnych;

• infrastruktura (społeczeństwo informacyjne) – 9 460 353 

euro; dodatkowe środki finansowe pozwolą na realizacje 

m.in. projektów komplementarnych do już realizowanych 

projektów samorządu województwa (projekty kluczowe);

• infrastruktura (drogi) – 20 215 106 euro, duże potrzeby 

tkwiące w regionie w zakresie infrastruktury drogowej 

nie zostały zaspokojone dzięki dotychczasowym środkom 

przewidzianym na ten cel w RPO WK-P. Budowa Autostra-

dy A-1 przez województwo pociąga za sobą konieczność 

realizacji drogowych projektów komplementarnych, za-

pewniających spójność komunikacyjną w regionie - prze-

budowa dróg wojewódzkich oraz budowa obwodnic; 

• rozwój lokalny (kultura i edukacja) – 8 616 447 euro; wspar-

ciem objęte będą następujące kategorie interwencji: ochro-

na i zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój infra-

struktury kulturalnej, infrastruktura systemu oświaty.

E.W.

Elastycznie zatrudniony – cz. III
Umowy cywilnoprawne
Umowy cywilnoprawne, w przeciwieństwie do innych 

umów regulowane są przez przepisy kodeksu cywilnego. 

Najczęściej dotyczy to:

• umów zlecenia,

•  umów o dzieło,

• umów agencyjnych.

Czasami kształtuje się również aktywność zawodową w ramach 

tzw. samozatrudnienia, tj. prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Firmy, zawierając umowy cywilnoprawne, nie 

muszą zapewnić uprawnień pracowniczych: urlopów, płatnych 

zwolnień lekarskich. Zagrożeniem jest brak kontroli nad wyko-

nywaną pracą i ryzyko „przekształcenia” takiej umowy w umo-

wę o pracę. Taki rodzaj pracy daje wykonawcy swobodę i samo-

dzielność, na ogół również wyższe wynagrodzenie niż w przy-

padku umowy o pracę, pozbawia go jednak świadczeń przysłu-

gujących pracownikom. Praca w ramach umowy o pracę wyko-

nywana jest w warunkach dobrowolnego podporządkowania 

pracownika względem pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca 

sprawuje kierownictwo nad pracownikiem i może przekazywać 

mu polecenia, które ten powinien wykonać. Zawarcie umowy 

zlecenia czy umowy o dzieło zmienia charakter pracy.
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wa zlecenia może być ukształtowana jako umowa odpłatna 

i nieodpłatna. Nigdy jednak nie występuje tu element podpo-

rządkowania względem pracodawcy - jest to cecha charakte-

rystyczna. Zleceniodawca może jedynie udzielić wskazówek co 

do wykonania usługi. 

 Umową zlecenia w ścisłym znaczeniu będzie taka umo-

wa, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania 

określonej czynności lub określonych czynności prawnych.

 Natomiast to charakterze zawartej umowy decyduje jej treść, 

a nie nazwa. W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania będzie 

dokonywanie czynności faktycznych, będzie to po prostu umo-

wa o świadczenie usług. Do czynności faktycznych, które polega-

ją na świadczeniu usług, można zaliczyć zarówno różnego rodzaju 

prace fizyczne, jak też prace umysłowe. Nie istnieją w tym wzglę-

dzie ograniczenia prawne. Strony umowy zgodnie z własnymi po-

trzebami, określają rodzaj czynności, które mają być wykonywane, 

ogólne ramy organizacyjne, w jakich praca ma być wykonywana 

oraz wynagrodzenie przysługujące z tytułu jej wykonania.

 Możliwe jest zawarcie w umowie zlecenia klauzuli o dopusz-

czalności zastępstwa, na podstawie której zleceniobiorca będzie 

mógł powierzyć wykonywanie wszystkich lub określonych czyn-

ności osobie trzeciej. Istotną sprawą z punktu widzenia podmiotu 

zatrudniającego jest to, że rozwiązanie umowy zlecenia lub umo-

wy o świadczenie usług nie napotyka na ograniczenia, jakie doty-

czą umowy o pracę. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę 

w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy zlecenia nie musi być 

uzasadnione, nie występują również okresy ochronne, w czasie 

których z prawa do wypowiedzenia w ogóle nie można korzystać.

 Większa swoboda w wypowiadaniu umów zlecenia (lub 

umów o świadczenie usług) nie oznacza jednak całkowitej do-

wolności.

Umowa agencyjna
 

Osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się przez umowę 

agencyjną w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, 

do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawie-

raniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsię-

biorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Istnieją dwa ro-

dzaje umów agencyjnych. W ujęciu węższym agent jedynie po-

średniczy w zawieraniu umów, tzn. wykonuje różnego rodzaju 

czynności faktyczne, które mają doprowadzić do zawarcia umo-

wy. Samo zawarcie umowy do obowiązków agenta już nie należy.

 W ujęciu szerszym natomiast agent nie tylko ma za zadanie 

doprowadzić do zawarcia umowy, ale również umowę tę zawiera 

w imieniu dającego zlecenie. Do zawierania umów w imieniu da-

jącego zlecenie agent jest jednak uprawniony tylko wtedy gdy ma 

do tego umocowanie. Konieczne jest więc udzielenie pełnomoc-

nictwa agentowi. Wybór odpowiedniej formy umowy agencyjnej 

należy oczywiście do stron, przy czym konstrukcja szersza, obej-

mująca również umocowanie do dokonywania czynności praw-

nych (tj. zawarcia umowy w imieniu dającego zlecenie), stwa-

rza agentowi większą swobodę działania, a jednocześnie zmniej-

sza zakres nadzoru nad jego poczynaniami. Działalność agenta nie 

musi być ograniczona np. jedynie do umowy sprzedaży. W zakresie 

dokonywanych czynności agent jest samodzielny i nie podlega kie-

rownictwu dającego zlecenie, co oczywiście pozwala odróżnić sto-

sunek agencji od stosunku pracy. Umowę agencyjną charakteryzu-

je natomiast ciągłość i powtarzalność świadczenia, a przedmiotem 

zobowiązania jest świadczenie usług określonego rodzaju. Wola 

stron wyrażona w umowie nie będzie miała jednak decydującego 

znaczenia w sytuacji, gdy w sposobie ukształtowania wzajemnych 

praw i obowiązków stron przeważają cechy charakterystyczne dla 

innego stosunku prawnego, a w szczególności dla stosunku pra-

cy. Kodeks cywilny nie reguluje żadnej szczególnej formy zawiera-

nia umowy agencyjnej. Jednak, gdy umowa została zawarta w for-

mie ustnej, agent może zażądać potwierdzenia jej zawarcia w for-

mie pisemnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na sytuację, gdy 

umowa została zawarta na czas oznaczony. Jeśli upłynął już okre-

ślony termin, a umowa jest dalszym ciągu wykonywana, będzie 

ona traktowana tak, jakby została zawarta na czas nieoznaczony.

Źródło: na podstawie materiałów szkoleniowych „Elastycznie 

Zatrudniony”  - Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi

 Zleceniodawca nie jest kierownikiem zleceniobiorcy i nie 

może polecić mu wykonywania czynności nieobjętych treścią 

tego typu umowy.

Umowa o dzieło
 

Umowa o dzieło należy do umów rezultatu (nie wystar-

czy jedynie należyte wykonywanie obowiązków w dąże-

niu do osiągnięcia efektu - przyjmujący zamówienie od-

powiada za powstanie końcowego efektu). W odróżnieniu 

np. od umowy zlecenia umowa o dzieło może być tylko od-

płatna, co oznacza, że wynagrodzenie stanowi jej element ko-

nieczny. Wynagrodzenie jest określane w sposób odpowiada-

jący stronom, w tym również poprzez wskazanie podstaw do 

jego ustalania. Jeśli jednak strony nie określiły wysokości wy-

nagrodzenia ani nie wykazały podstaw do jego ustalenia, na-

leży przyjąć, że wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodze-

nie zwykłe za dzieło danego rodzaju. Podobnie jak w przypad-

ku umowy zlecenia, nie występuje w umowie o dzieło ele-

ment podporządkowania względem pracodawcy. Przyjmują-

cy zamówienie ma daleko posuniętą swobodę przy wykony-

waniu dzieła na mocy porozumienia stron.

 W przeciwieństwie do innych umów nie prowadzi ona do 

powstania trwałej więzi prawnej pomiędzy stronami. Stosunek 

prawny ma zazwyczaj charakter jednorazowy, prowadzenie do 

konkretnego celu (stworzenia dzieła). W przypadku odstąpienia 

istniejąca dotychczas umowa nie wywołuje żadnych skutków i na-

leży traktować ją jako niezawartą. Stąd też odstąpienie od umo-

wy nastąpić może tylko w szczególnych, określonych przez prawo 

przypadkach. 

Umowa zlecenia 
Umowa zlecenia, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilne-

go, polega na wykonywaniu wyłącznie określonych czyn-

ności prawnych (np. zawarcie umowy, złożenie oferty) 

a nie czynności faktycznych (np. maszynopisanie). Rzad-

ko jednak zdarza się, aby przedmiotem umowy było tylko wy-

konywanie czynności prawnych. Zazwyczaj jest to dokony-

wanie czynności faktycznych oraz czynności prawnych. Jeśli 

przedmiotem umowy będzie dokonywanie czynności faktycz-

nych będzie to umowa o świadczenie usług. Jeśli natomiast 

przedmiotem umowy jest dokonywanie określonych czynno-

ści prawnych, wtedy właściwym jest zastosowanie konstruk-

cji umowy zlecenia.

 Umowa zlecenia należy do umów starannego działania. 

Oznacza to, że zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za po-

stanowienia końcowe efektu, lecz jedynie za należyte wyko-

nywanie obowiązków w dążeniu do osiągnięcia efektu. Umo-

Od 1 stycznia 2012 r. spółkę z o.o. będzie można założyć 

przez Internet, wykorzystując do tego wzorzec umowy. 

Takie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlo-

wych oraz niektórych innych ustaw, która obecnie czeka na 

podpis Prezydenta. Wprowadzenie nowego trybu rejestracji 

spółki z o.o. ma przede wszystkim przyspieszyć oraz znacznie 

uprościć sposób zakładania tych popularnych spółek.

 Zawarcie umowy spółki z o.o. będzie mogło nastąpić poprzez 

wypełnienie formularza umowy zawartego w systemie teleinfor-

matycznym oraz opatrzenie tej umowy podpisem elektronicznym. 

Warto przy tym zaznaczyć, iż przepisy nie wymagają w tym przy-

padku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. 

 Założyciele spółki nie będą mogli nanosić zmian w go-

towym wzorcu umowy. Takie zmiany będą mogli, już w tra-

Spółka z o.o. założona przez Internet
dycyjny sposób, wprowadzić dopiero po zarejestrowaniu spół-

ki w KRS. Wtedy konieczne będzie już zachowanie formy aktu 

notarialnego.

 Podstawową różnicą pomiędzy spółką zawieraną w opi-

sywany sposób a tworzoną na dotychczasowych zasadach jest 

niemożność wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie 

jej kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy spółki zakłada-

nej drogą elektroniczną będzie musiał zostać pokryty tylko 

poprzez wkłady pieniężne (ewentualne wkłady niepieniężne 

będą mogły być wnoszone do spółki już po dokonaniu jej reje-

stracji). Wspólnicy spółki będą mieli więcej czasu na jego po-

krycie niż w obecnym trybie, bowiem termin ten będzie wy-

nosił siedem dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Zgodnie 

z obecnymi przepisami istnieje obowiązek wniesienia wkładu 

przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. Kapi-

tał zakładowy spółki rejestrowanej elektronicznie, tak jak każ-

dej spółki z o.o., powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.

Sąd rejestrowy będzie miał jeden dzień na rozpatrzenie wnio-

sku o wpis spółki. W trybie tradycyjnym ma na to 7 dni od daty 

jego złożenia.

 Do powyższych przepisów Minister Sprawiedliwości 

wyda rozporządzenie wykonawcze, które będzie określać spo-

sób i tryb złożenia wniosku o wpis do Rejestru spółki utworzo-

nej z wykorzystaniem wzorca umowy oraz dane umożliwiają-

ce weryfikowanie tożsamości osób zaangażowanych w założe-

nie i zgłoszenie spółki.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 29 (757)
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Na temat projektu pn. „Budowa Stacji paliw płynnych wraz z za-

kupem wyposażenia, w tym gazu płynnego LPG na terenie dział-

ki nr 15/1 w miejscowości Laskowice, przy ul. Długiej 15, Gmi-

na Jeżewo, województwo Kujawsko-Pomorskie.” z Ewą Kro-

pisz, żoną p. Janusza Kropisza - Wnioskodawcy rozmawia Anna 

Niedźwiedź – konsultantka Lokalnego Punktu Konsultacyjnego 

w Świeciu

– Proszę zdradzić historię firmy. Jak powstała, ile 

osób zatrudnia?

Od 1997 r. mąż prowadzi działalność gospodarczą, na począt-

ku w wydzierżawionym obiekcie od PKP, następnie budynek 

ten wykupił i przekształcił na pomieszczenia handlowe i ga-

stronomiczne oraz zaplecze biurowe a teren przed budynkiem 

został częściowo utwardzony. W 2006 r. mąż budynek wykupił 

na własność, a powierzchnię do zagospodarowania powięk-

szył o kolejne 1000 m2 , tym samym powiększając teren do za-

gospodarowania do 2108 m2. Po przejęciu terenu od PKP część 

działki  przeznaczona do zagospodarowania pod budowę stacji 

benzynowej była porośnięta krzakami i trawą, stanowiła nie-

estetyczną wizytówkę miejscowości. 

 Budowa stacji benzynowej jest rozszerzeniem prowadzo-

nej działalności. Mamy z mężem już stałe grono klientów ko-

rzystających ze sklepu i kawiarni, spora ich część zgłaszała mi 

zapotrzebowanie rozszerzenia obecnej oferty o przedmiotową 

inwestycję. Poza tym w okresie wakacyjnym jest duży ruch tu-

rystyczny, wiele przejezdnych osób ma problem z zatankowa-

niem samochodu w gminach wiejskich, gdyż okoliczne stacje 

są czynne do godzin popołudniowych, a żadna z nich nie stwa-

rza możliwości korzystania z bezprzewodowego Internetu. Na 

dzień składania wniosku zatrudnialiśmy 3 pracowników i dwie 

uczennice były przyjęte na praktyczną naukę zawodu. 

– Proszę opowiedzieć o projekcie, który dostał dofi-

nansowanie z UE.

W ramach projektu została rozszerzona działalność firmy 

o wprowadzenie nowych usług, tzn. stację benzynową i umoż-

liwienie tankowania okolicznym mieszkańcom oraz turystom, 

a także zostały zróżnicowane i udoskonalone obecnie świad-

czone  usługi w postaci prowadzenia sklepu samoobsługo-

wego. Jednocześnie wzrosło bezpieczeństwo świadczonych 

usług, gdyż cały teren jest monitorowany. Została wybudowa-

na stacja paliw z budynkiem socjalnym, dobudowanym do ist-

niejącego pawilonu handlowego.

W ramach projektu zakupiono:

- zadaszenie dystrybutorów wiatą o powierzchni 400m2,

- zbiornik na paliwo płynne, podziemny, trzykomorowy dwu-

płaszczowy o pojemności 30m3, 

- punkt sprzedaży propan-butan, zbiornik podziemny o po-

jemności do 10m3. 

Na placu manewrowym oraz podjazdach do dystrybutorów 

utwardzono ok. 600m2 polbrukiem, w punkcie sprzedaży są 

sprzedawane napoje ciepłe i zimne oraz towar motoryzacyj-

ny, został zainstalowany Internet bezprzewodowy umożliwia-

jący przyjeżdżającym klientom porozumienie się z innymi kon-

trahentami czy klientami. Ponadto w ramach projektu zostały 

zatrudnione 3 osoby, które wcześniej miały status osoby bez-

robotnej. 

– Dlaczego warto skorzystać z funduszy UE?

Posiadając niewielkie zaplecze finansowe, zdolność kredytową 

oraz dużo cierpliwości, optymizmu i spokoju wewnętrznego, 

można spełnić swoje zawodowe marzenia, zrealizować się jako 

pracownik i pracodawca, wnieść nowoczesność do swojej fir-

my i dzięki temu zaoferować innowacyjne produkty i możliwo-

ści zaspokojenia wymagającego rynku. Dobry pomysł na biz-

nes jest wart wsparcia finansowego, ponieważ oferuje nową 

jakość świadczonych dotąd usług, zapewniając satysfakcję za-

równo usługodawcy, jak i usługobiorcom.

– Czy trudno napisać wniosek w ramach WRPO, czy 

procedury są przejrzyste, a informacja o dostęp-

nych funduszach wystarczająca? Czy stawiane wy-

mogi nie są zbyt trudne do spełnienia?

Najmniej zrozumiałą i najtrudniejszą do wypełnienia częścią 

wniosku jest część księgowo-finansowa prognozująca przy-

szłe przepływy finansowe. Dla osób nieprzeszkolonych w tym 

zakresie, wydaje się ona niemożliwa do prawidłowego wy-

pełnienia. W części opisowej, poza informowaniem o plano-

wanym przedsięwzięciu, ważne jest stosowanie właściwe-

go, specyficznego słownictwa, podkreślającego innowacyj-

ność projektu. Arkusze wniosku zawierają limity ilości stoso-

wanych wyrazów i utrudniają dokładne przedstawienie pro-

jektu. Kryteria przyporządkowania beneficjentów do konkret-

nych działań są dość jasno określone i można je dokładnie po-

znać na stronach internetowych WK-P RPO lub w Punktach 

Konsultacyjnych.

– Z jakiego źródła dowiedziała się Pani o możliwości 

skorzystania z dofinansowania na otwarcie dzia-

łalności gospodarczej? 

Szukając informacji trafiłam do Punktu Konsultacyjnego, któ-

ry mieści się w Świeciu, gdzie mili i kompetentni młodzi ludzie 

w sposób wyczerpujący opowiedzieli o całej procedurze ubie-

gania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wielo-

krotnie cierpliwie odpowiadali na wszystkie moje pytania.

– Dziękuję za rozmowę

 

„Budowa Stacji paliw płynnych wraz z zakupem wyposażenia, 

w tym gazu płynnego LPG na terenie działki nr 15/1 w miej-

scowości Laskowice, przy ul. Długiej 15, Gmina Jeżewo, woje-

wództwo Kujawsko-Pomorskie.”

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.2.1 Wsparcie 

inwestycji mikro przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 607.560,00 zł

Kwota dofinansowania: 348 600,00 zł (70% wydatków kwa-

lifikowalnych).

A.N.

Dobre praktyki
– wywiad z Ewą Kropisz

Na co uważać, by nie stracić pieniędzy?
Wiele firm wykorzystuje nieuwagę przedsiębiorców i pró-

buje wyciągnąć od nich pieniądze za bezwartościowe 

produkty lub usługi. Przed podpisaniem i odesłaniem formu-

larza, wysłaniem pieniędzy w odpowiedzi na „urzędowe” pi-

smo czy wyrażeniem zgody na zawarcie umowy przez telefon 

warto sprawdzić, z kim mamy do czynienia i ile będzie to nas 

kosztowało.

Podszywanie się 
pod MSiG

Kosztownym dla wielu firm procederem jest podszywa-

nie się pod Monitor Sądowy i Gospodarczy i wzywanie do 

informacja, że aby dokonać ogłoszenia wpisu w Central-

nym Rejestrze Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodar-

czego (lub Internetowym Rejestrze Ogłoszeń Monitora Są-

dowego i Gospodarczego), należy wpłacić 475 zł na poda-

ny numer konta.

 Zasadą jest, że wpisy do KRS podlegają obowiązkowi 

publikacji w MSiG, chyba że ustawa stanowi inaczej. Skła-

dając wniosek o wpis do KRS od razu należy uiścić opłatę za 

obowiązkową publikację w MSiG. Nigdy nie dochodzi więc 

do sytuacji, w której przedsiębiorca jest wzywany przez wy-

dawcę MSiG do uiszczania opłat. Część osób o tym nie wie i 

daje się wprowadzić w błąd po otrzymaniu wzywającego do 

zapłaty pisma, które swoją treścią i formą imituje urzędni-

czą korespondencję.

uiszczania 475 zł za niepotrzebne i bezużyteczne ogłosze-

nia. Taki proceder „uprawiają” Internetowy Rejestr Ogło-

szeń Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Central-

ny Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarcze-

go. Nie mają one nic wspólnego z właściwym Monitorem 

Sądowym i Gospodarczym (MSiG) - „pożyczyły” sobie tyl-

ko jego nazwę.

 Firmy, które te pisma rozsyłają, śledzą pojawiające 

się wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po pojawieniu 

się wpisu w KRS, a jeszcze przed opublikowaniem opłaco-

nego już wpisu w MSiG przedsiębiorca otrzymuje pismo, z 

którego wynika, że w jego dacie nie dokonano jeszcze pu-

blikacji w MSiG, podana jest też podstawa prawna obo-

wiązku takiej publikacji. W ostatnim akapicie znajduje się 
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Fikcyjna rejestracja 
znaków towarowych

W oparciu o podobny schemat działają firmy, które wyłu-

dzają od przedsiębiorców od 1.500 do 2.500 euro za rzeko-

mą rejestrację znaku towarowego, która okazuje się być cał-

kowicie bezużytecznym zamieszczeniem znaku w prywat-

nym „rejestrze” niedającym żadnej prawnej ochrony. Wysyła-

ne do przedsiębiorców formularze są zredagowane w taki spo-

sób, aby adresat odniósł wrażenie, że dotyczą one rejestracji 

wspólnotowego znaku towarowego. Ten efekt osiągany jest 

przez stosowanie nazw imitujących nazwę urzędu (zawierają-

cych wyrazy „agencja”, „urząd”, „rejestr”), układ graficzny pism, 

stosowanie oznaczeń utożsamianych z instytucjami unijnymi 

(unijnych gwiazdek). Wprowadzeni w błąd przedsiębiorcy wy-

pełniają formularz i przelewają pieniądze na podany rachunek 

uznając, że tym samym „załatwią” sprawy związane z rejestra-

cją swojego logo i uzyskają jego prawną ochronę. Tymczasem 

taka „rejestracja” jest bezużyteczna.

Niepotrzebna 
rejestracja domen

Nazwę wykorzystującą skojarzenia z urzędem stosuje też spół-

ka z o.o. o nazwie „Biuro Kontroli Domen Internetowych”. Jej 

„pomysł” na biznes sprowadza się do oferowania rejestra-

cji domen internetowych za bardzo wysokie opłaty (585 zł 

netto za rok, podczas gdy większość domen można w pierw-

szym roku zarejestrować za darmo). Kontrowersyjny jest spo-

sób przekonywania klientów do skorzystania z usług spółki. 

Jej przedstawiciel telefonuje do firm mających zarejestrowa-

ne domeny internetowe i informuje je, że właśnie zostało zło-

żone przez osobę trzecią zlecenie na zarejestrowanie domeny 

z nazwą ich firmy. Domenę można jednak „ochronić”, jeśli jesz-

cze tego samego dnia przedsiębiorca zdecyduje się na jej reje-

strację. Niektóre osoby nieobeznane z zasadami rejestracji do-

men dają się w ten sposób namówić na rejestrację nawet kil-

kunastu nowych domen.

Bardzo drogie 
„bezpłatne” reklamy

Funkcjonującym od wielu lat sposobem wyłudzania pienię-

dzy jest rozsyłanie do przedsiębiorców formularzy z prośbą o 

uaktualnienie zawartych w nich danych, podpisanie i odesła-

nie na wskazany adres. Na formularzu znajduje się napisany 

większą czcionką, wprowadzający w błąd zwrot „opublikowa-

ne za darmo”. Jak się później okazuje, dotyczy on albo jedy-

nie podstawowych danych, albo też za darmo dane były pu-

blikowane, ale tylko do momentu odesłania formularza. „Cen-

nik” jest natomiast zamieszczony małą czcionką na dole for-

mularza, ukryty wśród nieistotnych postanowień, tak aby jak 

najwięcej osób go przeoczyło. Osoby, które formularz odesła-

ły, dowiadują się o tym z wezwań do zapłaty, często na kwotę 

kilku tysięcy euro. Jeszcze kilka lat temu nadawcy takich pism 

faktycznie drukowali katalogi z danymi firm, które odesłały im 

formularze. Obecnie ograniczają się do zamieszczania ich da-

nych w internetowych wersjach katalogów. Zarówno papiero-

we, jak i internetowe katalogi są bezużyteczne, a ich wartość 

w żaden sposób nie odpowiada żądanej cenie.

Umowy „na próbę”
Niektóre firmy w nieuczciwy sposób wykorzystują konstrukcję 

prawną umów na próbę. Polega ona na tym, że klient zgadza 

się na przesłanie mu czy udostępnienie w inny sposób produk-

tu firmy na określony czas. Po tym okresie może z niego zre-

zygnować, co wymaga jednak określonego zachowania (np. 

odesłania towaru, złożenia oświadczenia o rezygnacji z umo-

wy). Brak rezygnacji oznacza zawarcie odpłatnej już umowy 

na dalszy okres. W samym stosowaniu umów na próbę nie 

ma niczego niebezpiecznego. Problem pojawia się wtedy, gdy 

umowy na próbę są tak skonstruowane, aby utrudnić klientom 

rezygnację. Jedna z firm, która sprzedaje dostęp przez Inter-

net do swoich usług, oferuje 30-dniowy okres próbny informu-

jąc, że klient może złożyć rezygnację i wtedy umowa nie będzie 

przedłużona. Problem pojawia się, gdy klienci przed upływem 

30 dni chcą zrezygnować z usługi. Wtedy okazuje się, że w wa-

runkach zamówienia znajduje się zapis, zgodnie z którym zre-

zygnować z usługi można tylko do 7 dni przed końcem okre-

su próbnego. Wiele osób nie zwraca na to uwagi, tymczasem 

w praktyce okres próbny nie wynosi wcale 30 dni, tylko 21. Po 

upływie 21 dni klient nie może już skutecznie z umowy zrezy-

gnować. Liczy się przy tym nie moment wysłania oświadcze-

nia o rezygnacji, lecz jego dotarcia do adresata.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 30 (758)

Od czasu tsunami i katastrofy reaktora w Japonii nie ulega 

najmniejszej wątpliwości: alternatywom dla energii ato-

mowej należy się najwyższy priorytet. Problemy, wąskie gar-

dła i wzrost cen w energetyce czynią oszczędność energii i sto-

Part-financed by the European Union (European Regional Development 

Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

6–8 czerwca 2011 r. seminarium szkoleniowe 
„Budownictwo efektywne energetycznie 

i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Budownictwo efektywne 
energetycznie

sowanie energii odnawialnej rynkiem o największych możli-

wościach wzrostu. Przedsiębiorstwa, które angażują się w tych 

dziedzinach działalności, mogą liczyć na rosnący popyt, wyso-

ki wzrost obrotów i pewne zyski.

 Aby przygotować przedsiębiorstwa, inżynierów, techników, 

rzemieślników itd. do wyzwań przyszłości, Brest Department of 

the Belarusian Chamber of Commerce and Industry wraz z Parla-

mentem Hanzeatyckim organizuje seminarium szkoleniowe.

 Doświadczeni eksperci z Niemiec i Białorusi przekażą in-

formacje, wiadomości, techniki i przykłady dobrych praktyk, 

dotyczące m. in. następujących tematów:

• dostępność paliw, prognozy i działania na rzecz oszczędności 

energii

• standardy izolacji i różne materiały izolacyjne

• ustalanie ostatecznego zapotrzebowania na energię z wyko-

rzystaniem wzorcowego domu

• zoptymalizowane konstrukcje budowlane w planowaniu 

oraz technika grzewcza

• formy odnawialnych źródeł energii i ich techniczne zastoso-

wanie

• dom zeroenergetyczny i przedstawienie różnych projektów

 Ponieważ w seminarium wezmą udział przedsiębiorstwa 

z różnych krajów nadbałtyckich, istnieje  jednocześnie znako-

mita możliwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów 

biznesowych.

 Udział w seminarium łącznie z napojami, jedzeniem, 

wszystkimi materiałami itd. jest bezpłatny. Znajomość języ-

ków obcych nie jest konieczna, bowiem zapewnione będzie 

tłumaczenie symultaniczne.

 Z powodu ograniczonej liczby uczestników niezbędne są 

szybkie zgłoszenia: 

Brest Department of the Belarusian Chamber of Commer-

ce and Industry, Kujbyscheva Str. 14, BY - 224016 Brest. 

Tel. +375 162218102; faks +375 162 21 78 85; 

e-mail: lenmax@tut.by  

Bliższe informacje w Internecie: 

www.cci.by lub www.bsr-quick.eu   
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Urlop młodocianego w roku, 
w którym kończy naukę

Środki na zatrudnienie 
wykwalifikowanej kadry

Młodociany jest zatrudniony w firmie od 1 września 

2009 r. do 31 sierpnia 2011. Pełnoletność osiągnął w 

pierwszym roku zatrudnienia. Do ilu dni urlopu ma 

on prawo w 2011 r.?

Pracownik młodociany prawo do pierwszego urlopu wy-

poczynkowego nabywa z dołu z upływem 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pierwszej pracy. Wymiar tego urlopu wynosi 

12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzy-

skuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Przy 

czym w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, 

ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli 

prawo to nabył przed uzyskaniem pełnoletności (art. 205 

Przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania unijnych pienię-

dzy na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego persone-

lu. Związane z tym koszty mogą być w połowie pokrywane ze 

środków unijnych maksymalnie przez trzy lata. 

Transfer wiedzy do 
świata biznesu

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowa-

nego personelu ma na celu tworzenie korzystnych warunków 

dla transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i strefą przedsię-

biorstw. Została ona przewidziana w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki w poddziałaniu 8.2.1 „Wsparcie dla współpra-

cy strefy nauki i przedsiębiorstw”. Aby ją otrzymać, przedsię-

biorca powinien przygotować wniosek o dofinansowanie re-

alizacji projektu.

 Unijne wsparcie może być udzielone na zatrudnienie wy-

kwalifikowanego personelu. Za taki należy uznać w szczególno-

ści badaczy, inżynierów, projektantów i osoby odpowiedzialne 

za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 

pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. Do do-

świadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie.

Warunki 
oddelegowania

Podstawowym warunkiem, który musi spełnić przedsiębiorca, 

by otrzymać unijną pomoc, jest zatrudnienie (w ramach pro-

jektu) osoby z jednostki naukowej lub dużego przedsiębior-

stwa (tzn. zatrudniającego powyżej 249 pracowników). Każ-

da z tych osób musi prowadzić działalność w obszarze badań 

naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta po-

mocy (przedsiębiorcy). Takie osoby nie mogą zastąpić już za-

trudnionego personelu u beneficjenta pomocy, tylko muszą 

być zatrudnione na nowym stanowisku pracy. Mogą być odde-

K.p.). W przypadku spraw nieuregulowanych przepisami 

rozdziału V działu dziewiątego Kodeksu pracy, do urlopów 

przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu 

siódmego dotyczącego urlopów pracowniczych. 

Z upływem roku pracy młodociany może nabyć pra-

wo do urlopu wypoczynkowego łącznie w wymiarze 

38 dni (12 dni + 26 dni). 

Zatem znajdzie tu zastosowanie regulacja odnośnie ustala-

nia urlopu w sposób proporcjonalny. W roku kalendarzowym, 

w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi młodociane-

mu uprawnionemu do urlopu kolejnego przysługuje u do-

tychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonal-

nym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku 

ustania zatrudnienia. Chyba że wcześniej pracownik wyko-

rzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze 

(art. 1551 § 1 K.p.). Stosuje się również przepisy o zaokrągla-

niu miesiąca pracy i niepełnego dnia urlopu. W omawianym 

przypadku, w 2011 r. pełnoletni pracownik młodociany ma u 

dotychczasowego pracodawcy prawo do 14 dni urlopu (8/12 

× 20 dni = 13,33 - po zaokrągleniu 14 dni).

Źródło:

Gazeta Podatkowa nr 24 (752)

legowane do pracy pod warunkiem, że są zatrudnione w jed-

nostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie od co najmniej 

2 lat. Za oddelegowanie w tym przypadku należy uznać tym-

czasowe zatrudnienie personelu przez beneficjenta na pewien 

czas, po którym osoby zatrudnione mają prawo wrócić do swe-

go poprzedniego pracodawcy.

 Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości oddelegowania 

pracownika z dużego przedsiębiorstwa do spółki zależnej. Jest 

ona bowiem dużym przedsiębiorstwem, co wynika z zapisów 

załącznika I do rozporządzenia Komisji 800/2008/WE. Tymcza-

sem wsparcie w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL skierowane 

jest tylko do przedsiębiorców z sektora MŚP (tzn. mikro- ma-

łych i średnich).

 Pomoc na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego per-

sonelu może być udzielona pod warunkiem, że podejmuje on 

zatrudnienie w przedsiębiorstwie na podstawie:

• umowy o pracę na czas określony albo umowy cywilnopraw-

nej, uzyskując jednocześnie urlop bezpłatny u dotychczaso-

wego pracodawcy lub

• umowy o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze go-

dzin albo umowy cywilnoprawnej, wykonując pracę w nie-

pełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego praco-

dawcy. 

Koszty pokryte 
w połowie

Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku projektów doty-

czących pomocy na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego 

personelu są wszystkie poniesione koszty związane z jego za-

trudnieniem, w tym w szczególności:

• koszt wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagro-

dzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne;  

• koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnie-

nia i z powrotem;  

• koszty skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy;  

• dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy. 

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków 

kwalifikowalnych na osobę, poniesionych przez przedsiębior-

stwo. Może być udzielana przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Tyle na ten temat mówią przepisy prawne. W praktyce okres 

realizacji projektów w zakresie poddziałania 8.2.1 PO KL nie 

może przekroczyć 24 miesięcy. Z tego powodu wynagrodzenia 

mogą być dofinansowane maksymalne przez 2, a nie 3 lata.

Gdzie po wsparcie?
Projekty w zakresie poddziałania 8.2.1 dotyczące tymcza-

sowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego 

personelu mają charakter regionalny. Oznacza to, że muszą 

być realizowane na terenie województwa, w którym został 

ogłoszony konkurs na projekty. W zależności od wojewódz-

twa ogłaszają je Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódz-

kie Urzędy Pracy (w kujawsko-pomorskim – Wojewódzki 

Urząd Pracy). Ze względu na to, że województwa mają w 

pewnym zakresie swobodę w określaniu warunków ubie-

ł k d d
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gania się o pomoc, na tle całej Polski nie będą one jednolite. 

Dotyczy to w szczególności minimalnej i maksymalnej war-

tości projektu dla ubiegania się o pomoc czy dodatkowych 

rezultatów, które powinny być osiągnięte w wyniku reali-

zacji projektu. Przykładowo mogą być promowane projek-

ty, których jednym z rezultatów tymczasowego zatrudnie-

nia wysoko wykwalifikowanych pracowników będzie opra-

cowanie przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjne-

go wraz ze strategią jego wdrożenia dla danego przedsię-

biorstwa.

Przykład:

Przedsiębiorca należący do sektora MŚP zaplanował wdroże-

nie w swojej firmie innowacyjnej technologii. Wprowadze-

niem jej w życie ma zająć się pracownik z dużego przedsię-

biorstwa, który w ramach projektu będzie zatrudniony na czas 

określony przez dwa lata. Jego miesięczna pensja w budżecie 

zawartym we wniosku o dofinansowanie ustalona została na 

8 tys. zł brutto. W przeciągu dwóch lat daje to kwotę 192 tys. zł.

Beneficjent (przedsiębiorca) na zatrudnienie tego pracownika 

może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 96 

tys. zł. Przy czym należy liczyć się z tym, że dotacja nie wpły-

nie jednorazowo na konto beneficjenta, tylko przez okres 2 lat 

trzeba będzie wnioskować o płatności na realizację projektu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.12.2010 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. 

nr 239, poz. 1598)

Rozporządzenie Komisji 800/2008/WE uznające niektóre rodza-

je pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 

87 i 88 Traktatu

Dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika

Licencja na korzystanie 
z projektu logo firmy

Stawki karty podatkowej są tak skalkulowane, że 

uwzględniają wszelkiego rodzaju przychody z działalno-

ści gospodarczej określone w art. 14 ustawy o pdof (Dz. U. z 

2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Oznacza to, że choć dofinan-

sowanie do kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

stanowi przychód z tej działalności, to u podatnika opodat-

kowanego w formie karty podatkowej otrzymanie tego do-

finansowania nie wywołuje żadnych skutków podatkowych. 

Podatek w tej formie uwzględnia bowiem również podatek 

należny od tego rodzaju dofinansowania.

O co pytał podatnik?

Podatnik w ramach działalności gospodarczej prowadzi 

zakład fryzjerski. Zatrudnia uczniów w celu praktycznej 

nauki zawodu. Otrzyma dofinansowanie kosztów kształ-

cenia młodocianych pracowników. W związku z tym, że 

formą jej opodatkowania jest karta podatkowa, miał wąt-

pliwości czy powinna opodatkować kwotę tego dofinan-

sowania.

Zdaniem Izby Skarbowej:

Organ podatkowy ustosunkowując się do zaprezentowane-

go stanu faktycznego wskazał, że do przychodów z działalno-

ści gospodarczej zalicza się m.in. dotacje, subwencje, dopłaty 

i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosz-

tów albo jako zwrot wydatków (z wyjątkiem, który nie ma tu 

zastosowania). Tak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof. 

Za mieszczące się w dyspozycji powołanego przepisu zostało 

uznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników wypłacane ze środków Funduszu Pracy na pod-

stawie przepisów o systemie oświaty.

Dochody osiągnięte przez podatników z działalności gospo-

darczej są opodatkowane według skali podatkowej, chyba że 

podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowe-

go m.in. pisemny wniosek o zastosowanie karty podatkowej. 

Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

wynika, że jest to szczególna forma opodatkowania, gdyż po-

datnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty 

podatkowej nie muszą wykazywać rzeczywistych przychodów.

Organ podatkowy uznał, że stawki karty podatkowej są tak 

skalkulowane, iż odpowiadają wysokości podatków przypa-

dających od przeciętnych w skali kraju przychodów i docho-

dów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w da-

nym rodzaju i zakresie działalności. Tym samym uwzględniają 

one wszelkiego rodzaju przychody zaliczane do kategorii przy-

chodów z działalności gospodarczej określonych w przepisach 

podatkowych. Oznacza to, że uwzględniają one również poda-

tek należny od przychodów uzyskanych z dotacji bądź innych 

dofinansowań otrzymanych w związku z prowadzoną działal-

nością gospodarczą. W konsekwencji organ podatkowy uznał, 

że u „kartowicza” otrzymane dofinansowanie kosztów kształ-

cenia młodocianego pracownika nie rodzi żadnych skutków 

podatkowych, w tym dodatkowego dochodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w War-

szawie z dnia 21 stycznia 2011 r., nr IPPB1/415-963/10-2/KS)

Kilka lat temu zleciliśmy zaprojektowanie logo naszej 

firmy. Usługa została wykonana, zapłaciliśmy projek-

tantowi za wystawioną fakturę i odebraliśmy projekt. 

Od tego czasu posługujemy się tym logo. Niedawno 

projektant wysłał nam pismo z informacją, że minęło 

już pięć lat od przekazania projektu i jeśli chcemy nadal 

się posługiwać tym logo, to musimy mu zapłacić dodat-

kowe opłaty licencyjne. Już raz za logo zapłaciliśmy. Czy 

mamy obowiązek po latach znowu płacić za to samo?

Jeśli z projektantem logo nie została zawarta na piśmie umo-

wa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, to ozna-

cza, że prawa autorskie do projektu logo nadal mu przysłu-

gują. Majątkowe prawa autorskie do utworu to odpowiednik 

własności rzeczy. Umowa o przeniesienie autorskich praw ma-

jątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności (art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach po-

krewnych, Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

 Dość częstym błędem jest zamawianie wykonania utwo-

rów (np. projektu logo) i nieuporządkowanie kwestii prawnych 

z tym związanych. Z samego faktu zamówienia logo i zapłace-

nia za otrzymany projekt nie wynika, że wraz z wydaniem pro-

jektu doszło do przejścia majątkowych praw autorskich. Jeśli 

nie zawarto w formie pisemnej umowy o przeniesienie mająt-

kowych praw autorskich, to nie nastąpiło ich przejście z projek-

tanta na firmę, która logo zamówiła.

 Przyjmuje się, że w takich przypadkach doszło do udzie-

lenia przez twórcę licencji niewyłącznej na korzystanie z pro-

jektu. Nie wymaga to zachowania formy pisemnej. W braku 

wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, 

że twórca udzielił licencji (art. 65 ustawy). Umowa licencyj-

na uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w okresie 

pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma 

swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej (art. 

66 ust. 1 ustawy). Jeśli natomiast licencji udzielono na czas nie-

oznaczony, to twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem 

terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec 

roku kalendarzowego. Jeśli więc nie doszło do przeniesienia 

majątkowych praw autorskich, a okres, na jaki twórca udzielił 

licencji już upłynął (lub została ona wypowiedziana - przy li-

cencji na czas nieoznaczony), to twórca ma prawo domagać się 

dodatkowych opłat za udzielenie licencji na dalszy okres. 

 Korzystanie z utworu bez zawarcia nowej umowy licencji 

oznacza naruszenie praw autorskich, co może być jeszcze bar-

dziej kosztowne niż zapłacenie za przedłużenie licencji. Twór-

ca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa 

majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych ko-

rzyści albo zapłacenia w podwójnej - a w przypadku gdy naru-

szenie jest zawinione, potrójnej - wysokości stosownego wy-

nagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Może również żądać 

naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszające-

go było zawinione (art. 79 ust. 1 ustawy).

 W umowie o przeniesienie praw autorskich lub w umo-

wie licencji należy wskazać tzw. pola eksploatacji, których 

umowa dotyczy. Są one wymienione w art. 50 ustawy (np. 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarza-

nie egzemplarzy utworu określoną techniką).

Źródło: 

Gazeta Podatkowa nr 30 (758)
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Dzisiaj myślę, że na świecie pracuje się o wiele za dużo, że 

uznanie pracy za cnotę wyrządziło nam wszystkim ogrom-

ne szkody i że we współczesnych gospodarczo rozwiniętych 

państwach powinniśmy głosić wartości zupełnie inne niż do-

tąd – pisał swego czasu filozof Bertrand Russell w eseju „Po-

chwała lenistwa”. Czy i my tak myślimy? 

Kiedyś zmorą dla pracodawców były per-

manentnie przeciągające się przerwy na 

kawę, lunch i papierosa oraz niekończą-

ce się rozmowy telefoniczne. Dziś pojawił 

się nowy problem: cyberslacking. 

 Cyberslacking (z angielskiego: cy-

berlenistwo), to wykorzystywanie inter-

netu w pracy do celów prywatnych. Ba-

dania firmy Gemius pokazują, że prakty-

ki takie stosuje w pracy ponad 93 proc. 

Polaków. Według I Ogólnopolskiego Ba-

dania Pracowników „Internet w pracy”, 

które przeprowadzono w ubiegłym roku 

na zlecenie PBI, najchętniej spędzamy 

w pracy czas na sprawdzaniu prywatnej 

poczty, przeglądaniu stron www, korzy-

staniu z serwisów społecznościowych, 

czytaniu internetowych wydań gazet, 

bankowości online, czatach i robieniu w sieci zakupów. Aż 74 

proc. badanych na okoliczność internetowego lenistwa Pola-

ków nie widzi w używaniu sieci w pracy niczego złego, o ile tyl-

ko nie wpływa to znacząco na wykonywanie służbowych obo-

wiązków. Warto dodać, że według badań Gemiusa,14 proc. cy-

Do czego służy nam Internet w pracy?
berslackerów wykorzystuje w pracy Internet do szukania no-

wego etatu. 

 Według statystyk Polacy są wyjątkowo pracowi-

ci. W ostatnim raporcie Organizacji Współpracy Gospodar-

czej i Rozwoju (OECD), skupiającej 34 najbardziej rozwinię-

te państwa świata, zajmujemy 2. miejsce pod względem ilo-

ści czasu spędzanego w pracy. Z wynikiem średnio 2015 pra-

cujących godzin w roku ustępujemy tylko Korei Południowej. 

W pracy spędzamy o prawie 400 godzin więcej niż wynosi 

średnia dla wszystkich państw OECD. 

 Ale ten raport warto czytać równolegle z drugim opraco-

wanym przez tą samą organizację – dotyczącym produktyw-

ności. Tam też jesteśmy na drugim miejscu, tyle że od końca. 

Mniej produktywni od nas są jedynie Meksykanie. Najlepsi Luk-

semburczycy są od Polaków kilka razy bardziej wydajni. Socjo-

lodzy próbują tłumaczyć nasze służbowe 

lenistwo mentalnością zakodowaną w ge-

nach od czasów komunizmu, która wciąż 

każe traktować nam markowanie pracy 

jak kontestację systemu, tym razem kapi-

talizmu. Specjaliści od biznesu narzekają 

z kolei na wciąż bardzo złą w Polsce orga-

nizację pracy, która sprzyja lenistwu. Pro-

blem jest jednak głębszy, bo chociaż Pola-

cy w służbowym obijaniu się są w świato-

wej czołówce, kłopoty z wydajnością mają 

dziś pracodawcy na całym świecie. 

 Nawet Amerykanie, dla któ-

rych praca jest narodową religią, według 

badań organizacji badawczej HRM Gu-

ide marnują na buszowanie po sieci, po-

gaduszki albo po prostu patrzenie w su-

fit średnio prawie dwie godziny dzien-

nie. Ankietowani najczęściej tłumaczą, że 

mają w pracy za mało zadań, zbyt niską pensję albo brakuje im 

wyzwań. 

Źródło:

http://gemius.pl/pl/archiwum_prasowe/2008-01-24/01

Zapis windykacyjny
Jeszcze w tym roku kalendarzowym mają wejść w życie nowe 

przepisy prawa spadkowego, w wyniku nowelizacji przepi-

sów dotyczących księgi czwartej kodeksu cywilnego. Planowane 

zmiany prawa spadkowego wbrew pozorom mogą 

mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców, w tym 

dla rzemieślników posiadających własne zakłady 

rzemieślnicze. Główne zmiany w prawie spadko-

wym dotyczą wprowadzenia tzw. „zapisu windy-

kacyjnego”, w uproszczeniu polegającym na tym, 

że spadkodawca będzie mógł zapisać konkretne 

rzeczy, w tym np. nieruchomości czy przedsiębior-

stwo (zakład rzemieślniczy) konkretnym osobom, 

np. córce dom, synowi działkę, a wnuczkowi za-

kład rzemieślniczy. 

 Przypomnijmy że do tej pory, na gruncie pol-

skiego prawa funkcjonuje zasada tzw. sukcesji uni-

wersalnej, tzn. każdy spadkobierca nabywa okre-

ślony udział we wszystkich składnikach majątko-

wych pozostawionych przez spadkodawcę. Testa-

tor, ustanawiając kilku spadkobierców, w świetle 

naszego prawa nie może skutecznie przesądzić o 

sposobie podziału między nimi przedmiotów nale-

żących do spadku. Nie może więc w sposób praw-

nie wiążący zdecydować o tym, jakie przedmioty 

należące do spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom. 

Pewnym odstępstwem od tej zasady jest funkcjonujący tzw. „za-

pis zwykły”, na mocy którego po stronie spadkobiercy powstaje 

zobowiązanie do wykonania określonego zapisu. Po stronie za-

pisobiorcy – z mocy zapisu zwykłego – powstaje jedynie upraw-

nienie przeciwko spadkobiercy, do żądania wykonania zapi-

su. Można więc powiedzieć, że w świetle naszego prawa wpływ 

spadkodawcy na losy poszczególnych składników majątku spad-

kowego po jego śmierci jest w znacznym stopniu ograniczony. 

 Aktualną sytuację ma zmienić zapis windykacyjny, poprzez 

stworzenie możliwości wpływu spadkodawcy na losy poszcze-

gólnych składników majątku spadkowego, za czym przemawia-

ją nie tylko względy emocjonalne, lecz również racjonalne. Spad-

kodawca, korzystając z zapisu windykacyjnego, może sprawić, że 

określone składniki majątku spadkowego przynosić będą tak-

że po jego śmierci maksymalny pożytek gospodarczy. Przykład 

może stanowić zapis windykacyjny należącego do 

spadkodawcy zakładu rzemieślniczego, ustano-

wiony na rzecz osoby bliskiej, należycie przygoto-

wanej do pełnienia roli „następcy” do prowadzenia 

zakładu. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mo-

gło należycie funkcjonować także po śmierci spad-

kodawcy.

 Zapis windykacyjny będzie można ustanowić 

tylko w testamencie notarialnym. Podobnie jak 

cały testament, w każdej chwili będzie go moż-

na zmienić lub odwołać. Nabycie rzeczy lub prawa 

na podstawie zapisu windykacyjnego będzie mógł 

stwierdzić sąd (w postanowieniu o stwierdzeniu 

nabycia spadku) lub notariusz. Zapis windykacyjny 

będzie bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spad-

ku przedmiot zapisu nie należał do spadkodawcy 

albo spadkodawca był zobowiązany do jego zby-

cia. Obdarowany zapisem będzie musiał liczyć się 

z takimi samymi minusami jak spadkodawca – od-

powiedzialnością za długi spadkowe oraz z rosz-

czeniami o zachowek.

Radca Prawny Robert Gierszewski

e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl

Dyżury w każdy czwartek

od 10.00 do 12.00 w siedzibie KPIRIP
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Cech Rzemieślniczy 
i Przemysłowo-Handlowy w Świeciu
ul. Słowackiego 16, 86-100 Świecie, tel. 52 333 32 75, e-mail: cech.swiecie@izbarzem.pl

Cech Rzemiosł Różnych  
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Studzienna 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 26 12, e-mail: cech.sepolnokraj@izbarzem.pl

Cech Rzemiosł Różnych działał od czasu powołania w roku 1954 

do czasu reorganizacji w roku 1975, kiedy to część byłego po-

wiatu sępoleńskiego przejął Cech w Nakle nad Notecią, a pozo-

stałą część Cech w Chojnicach. Zarządzeniem Wojewody Bydgo-

skiego z dniem 1 stycznia 1983 roku reaktywowano działalność 

sępoleńskiego Cechu, który swoim zasięgiem objął teren miasta 

i gminy Sępólno Krajeńskie, Kamienia Krajeńskiego, Więcborka 

i gminy Sośno.

 Największy rozkwit rzemiosła na tych terenach przypada 

na lata osiemdziesiąte. W latach 1988-1989 Cech zrzeszał 460 

zakładów rzemieślniczych różnych branż. Obecnie zrzesza 75 

lokalnych firm. Rzemieślnicy należą do Cechu na zasadach do-

browolności, jedni kontynuując tradycje rodzinne przekazywa-

ne z ojca na syna, inni z potrzeby korzystania ze wsparcia udzie-

lanego im przez Cech w prowadzonej działalności. Członkowie 

Cechu informowani są o zmianach przepisów podatkowych, 

Początki działalności Cechów w Świeciu sięgają roku 1334. 

W 1958 r. Cech Rzemiosł Różnych rozpoczął działalność  w za-

kupionej własnej siedzibie, a swoją obecną nazwę Cech Rze-

mieślniczy i Przemysłowo-Handlowy ma od roku 1997. Obec-

nie jest to prężnie działająca organizacja pracodawców powia-

Zarząd Cechu
Matylda Adamiak Starszy Cechu

Piotr Sierosławski  I Podstarszy Cechu

Piotr Suchomski II Podstarszy Cechu

Iwona Cerajewska  Sekretarz Zarządu

Grzegorz Tomasik  Skarbnik Zarządu

Krzysztof Ligmann  Członek Zarządu

Maksymilian Rostankowski Dyrektor Biura

Zarząd Cechu
Leszek  Rychlicki Starszy Cechu

Kazimierz Szalewski  Podstarszy Cechu

Szymon Grzegorczyk  Sekretarz Zarządu

Urszula Mordel  Skarbnik Zarządu

Joanna Sawicka  Członek Zarządu

Eugeniusz Majcher  Członek Zarządu

Kazimierz Nowak  Członek Zarządu

Katarzyna Wicińska  Dyrektor Biura

nowościach z zakresu prawa pracy, bhp oraz ubezpieczeń spo-

łecznych. Cech zajmuje się także prowadzeniem spraw oświato-

wych. Na podstawie upoważnienia izby rzemieślniczej, w której 

jest zrzeszony, prowadzi nadzór nad przebiegiem przygotowa-

nia zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych za-

trudnionych w zakładach członków Cechu.

 Źródłem utrzymania Cechu są dochody uzyskiwane z pro-

wadzonego na potrzeby członków, a także klientów zewnętrz-

nych Biura Rachunkowego oraz symboliczne składki członkow-

skie. W biurze Cechu zatrudnionych jest 6 osób. Od 1992 roku 

w ramach statutowej działalności Cech prowadzi biuro rachun-

kowe, zapewniając swoim klientom pełną obsługę podatko-

wą dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej. Obsłu-

ga księgowa świadczona jest dla członków, a także dla osób 

niezrzeszonych w Cechu. W chwili obecnej Cech obsługuje 230 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

tu śweckiego, skupiająca wielu przedsiębiorców w skali od mi-

kro do dużych, różnych branż rzemieślniczych, jak np. han-

dlowców i gastronomów. Działalność organizacji to wszelkie-

go rodzaju programy pomocowe dotyczące działalności gospo-

darczej i edukacyjnej zarówno przedsiębiorców, jak i uczniów.
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Kiedyś zrobienie dobrego zdjęcia 
było sztuką – rozmowa z Czesławem 
Jarmuszem, Rzemieślnikiem 100-lecia

Nazywany jest Pan „żywą kroniką Torunia”. Przez 

tyle lat musiał Pan zgromadzić nie tylko niezliczoną 

ilość zdjęć, ale i wspomnień...

Przez te moje 50 lat to ja tu przeżyłem pokolenie albo już 

prawie dwa. Byłem świadkiem różnych zmian, jakie nastę-

powały w naszym mieście. 

 Ponieważ miałem maleńki kącik, dosłownie 10 m2  

z groszami, i w nim nic nie można było zrobić, zająłem się 

fotografowaniem w terenie, czego nie robili moi dziel-

ni, bardzo kochani, świętej pamięci już wszyscy koledzy. 

Bo w 1957 r., kiedy ja zacząłem, było jeszcze sześciu pa-

nów, bardzo zacnych, z wieloletnim doświadczeniem, 

z przyzwoicie prowadzonymi zakładami. Zajmowali się oni 

zdjęciami legitymacyjnymi, ślubnymi, ale atelierowymi. 

W końcowym etapie byłem zmuszony szukać sobie pracy 

i wykorzystywała mnie nasza miejscowa prasa. W tym cza-

sie była „Gazeta Pomorska”, był „Ilustrowany Kurier Polski”, 

który był na naszym terenie bardzo lubiany i szanowany, 

bardzo sympatyczne wydawnictwo. Potem powstał rów-

nie szanowany „Dziennik Wieczorny” redagowany w Byd-

goszczy, ale miał mutację toruńską i przychodził jako po-

południówka. Jeszcze później przyszły „Nowości” - wszyst-

kim tym czasopismom służyłem jako nieetatowy fotore-

porter. Niewiele miałem z tego wszystkiego korzyści ma-

terialnej, ale cieszyłem się, że mogłem służyć, a poza tym 

miałem tym sposobem szansę być w środowisku i w życiu 

miasta.

 Prasa była bowiem zainteresowana otwarciem na-

szych pięknych zakładów. Trzeba było utrwalić to, co się 

tam nowego budowało; co się rozbierało, niekiedy też. 

Fotografowałem nie raz takie bardzo ciekawe momen-

ty życia, m. in. pierwszy w Toruniu odbiornik telewizyj-

ny. Właściciele skarżyli się, że ten ich telewizorek, 14-ca-

lowy, czarno-biały, z jednym programem, jest tak lubiany, 

że wiecznie ktoś do nich zagląda. Goście byli bardzo mile 

widziani i starali się być na tyle kulturalni, że przychodzi-

li raz na tydzień, ale i tak było ich tylu, że gospodarze nie 

mieli wolnego wieczoru i  zastanawiali się, czy nie uszko-

dzić tego odbiornika, żeby mieć chwilę przerwy... Także za 

wiele radości z tego tytułu nie było. Małem też przyjem-

ność uczestniczyć w prezentacji pierwszego komputera w 

Toruniu – a odbyło się to z wielką pompą. Musiałem zdjąć 

buty, wejść w skarpetkach, dostałem biały fartuch. Była to 

machina szerokości jakichś 3-4 m, z takimi szpulami kręcą-

cymi się, a jej możliwości były znacznie mniejsze niż w tej 

chwili telefonu komórkowego, ale to była wielka nowość. 

Pamiętam również pierwszą taksówkę polską – garbusa, 

którego w tej chwili prawdopodobnie nikt nie chciałby za 

darmo.

 Były różniste momenty, miłe i mniej miłe. Zostałem 

kiedyś zaproszony, żeby sfotografować wnętrze mieszka-

nia. Poszedłem z aparacikiem, elegancko, z panem, który 

mnie zaprosił, a tam stoi facet w progu z siekierą i nie do 

tego, który mnie przyprowadził, ale do mnie mówi: ty taki 

owaki, ja ci pokażę. Okazało się, że to zdjęcie było potrzeb-

ne do sprawy sądowej, bo sąsiedzi mieli ze sobą konflikt.

Jest Pan człowiekiem bardzo zasłużonym, nie tylko 

dla Torunia, ale także dla rzemiosła. Otrzymał Pan 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Thoru-

nium - medal honorowy prezydenta Torunia, od-

znakę Zasłużony działacz kultury nadaną przez Mi-

nistra Kultury i Sztuki, medal Zasłużony dla foto-

grafii polskiej, nie wspominając o nagrodach bran-

żowych i wszystkich możliwych odznaczeniach rze-

mieślniczych.

Robiłem ogrom prac społecznych – dla różnych instytu-

cji społecznych, dla samotnych matek, studentów. Jak coś 

było potrzebne, to przychodzili i mówili: - Panie Czesławie, 

mamy coś do zrobienia, ale nie mamy pieniędzy. To wiado-

mo było oczywiście, że robimy i tak przez lata całe ja i moi 

pracownicy staraliśmy się służyć. 

 Rzemieślnicze wyróżnienia mnie bardzo, bardzo cie-

szyły. Mieliśmy takie serdeczne, życzliwe układy, kiedy by-

łem członkiem cechu, a teraz mnie zatrzymali na takim 

honorowym stanowisku. Ten budynek cechowy, w którym 

jesteśmy [budynek Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu – 

S.K.] kiedyś tętnił życiem, bo był ogrom należących do nie-

go rzemieślników. 

 Wyróżnieniem jest dla mnie także tytuł fotografika 

nadany przez kapitułę związku fotografów.

Nie sposób nie wspomnieć o Pana działalności zwią-

zanej z Kościołem – na tym polu jest Pan również 

bardzo załużony.

Naszej diecezji służyłem od początku jej powstania, a ko-

ściołom jeszcze dawniej, od fundamentów, od pomia-

rów gruntu obsługiwałem, widziałem, jak to powstaje, 

brałem udział  w pierwszych mszach świętych w Toruniu 

i w okolicy: na placu, na trawie, niekiedy bardzo wzrusza-

jących. Nasz ksiądz biskup uznał za stosowne, że otrzyma-

łem taki medal zasługi dla diecezji toruńskiej, ale co jesz-

cze większego – to medal Ojca Świętego. Nie wypadało mi 

przynosić i się chwalić, ale jest piękny. Jest to jedno z naj-

wyższych odznaczeń, jakie Papież daje świeckim osobom. 

Uważałem, że sługa jest niegodzien, ja starałem się tylko 

w miarę możliwości służyć. 

 Kilka razy miałem okazję być blisko Ojca Święte-

go. Było mi miło, gdy podczas przyjazdu do naszego mia-

sta Ojca Świętego panowie strażacy podnieśli mnie na ta-

kim wielkim, jaki mieli najwyższy wówczas, podnośniku, 

żeby sfotografować okolicę – chodziło o to, aby pokazać, 

jak daleko telewizja będzie mogła pokazywać ten teren. 

I pamiętam, że tak się to trochę trzęsło, mnie spodnie też 

się trochę trzęsły, ale byłem.

Proszę opowiedzieć o tych odległych czasach, w któ-

rych zrobienie zdjęcia było czymś zupełnie innym niż 

dzisiaj...

Trudności były ogromne. W tej chwili dziecko może pięknie 

zrobić zdjęcie, nie mając żadnego przygotowania do foto-

grafowania, a  kiedyś zrobienie zdjęcia było troszkę sztu-

ką, bo nie było sprzętu. Problem był z oświetleniem. Jeśli 

robiło się zdjęcie wewnątrz, to na początku, dawno temu, 

były takie maszynki z tzw. magnezją – coś w rodzaju za-

palniczki, na płytce posypywało się taki proszek, który był 

zapalany przez kamień, magnezja błysnęła i akurat w tym 

momencie trzeba było zrobić zdjęcie. Potem nastąpiło 

usprawnienie, bo przyszły żarówki. Miały wewnątrz takie 

włókno i po spuszczeniu migawki następowało zwarcie, 

przepalenie się wewnątrz tego płótna. Ta żarówka była 

jednorazowa, trzeba było ją wyrzucić. A najgorsze było to, 

że była bardzo gorąca po tym błysku i teraz jak tu chodzić 

w rękawicy z aparatem? A trzeba było robić szybko następ-

ne zdjęcie, bo impreza leciała. Nie raz poparzyłem sobie 

palce, ale nie było innego wyjścia. Potem pojawiły się ta-

kie żaróweczki o tych samych możliwościach, ale małe – 

już były znacznie wygodniejsze, nie trzeba było nosić torby 

żarówek, ale i to się, Bogu dzięki, skończyło i wreszcie uka-

zały się lampy elektroniczne błyskowe, na które niestety 

nie było mnie stać. Miałem także lampę produkcji radziec-

kiej, bardzo małej mocy, dziś prawdopodobnie nikt by jej 

za darmo nie wziął, ale na ówczesne czasy to już było coś 

i bardzo ułatwiło mi życie.

 W ciemni się siedziało, cudowało się i czarowało się 

te fotki – czarno-białe oczywiście, ale one miały duszę. 

Wyczarowywało się, przysłaniało, doświetlało jakieś frag-

menty, żeby to zdjęcie wyszło tak trochę ciekawiej. Bar-

dzo długo to trwało. W dzień czekałem na klienta, by wie-

czorem siąść do powiększalnika i tam się męczyć. Niekie-

dy zdarzało mi się, że obudziłem się w środku nocy przy 

tym powiększalniku. Moja biedna żona czekała, a nie było 

telefonu. Martwiła się, co ze starym dziadem, a mieszka-

liśmy na przedmieściu. Była jednocześnie matką i ojcem, 

wychowała trójkę dzieci, bo ja całe dnie byłem poza do-

mem: albo w terenie, albo w zakładzie. Po obudzeniu się 

szedłem pieszo kawał drogi – samochodu oczywiście nie 

miałem, motocykla też nie, tramwaj w nocy nie chodził. 

Także kiedyś fotograf to był... No, umęczony człowiek.

Serdecznie dziekuję za rozmowę.

S.K.
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Spacer po Toruniu

Mechatronik, czyli skrzyżowanie 
kilku zawodów

Tym razem zapraszamy do odwiedzenia urokliwego Torunia – 

miasta, w którym na każdym kroku witają nas gotyckie zabyt-

ki, a cały zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowe-

go Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Osiągnięcia gotyckiej ar-

chitektury ceglanej w Europie reprezentują oryginalne średnio-

wieczne budowle monumentalne, zarówno sakralne, jak i świec-

kie, a zachowane w Toruniu domy mieszkalne stanowią najwięk-

szy i najlepiej zachowany zespół gotyckiej architektury mieszkal-

nej w Europie północnej. 

 Warto zwiedzić przede wszystkim najstarsze części miasta 

z licznymi przytulnymi zaułkami, tj. zespół staromiejski, składa-

jący z trzech elementów: Starego Miasta, Nowego Miasta i ruin 

zamku krzyżackiego, który powstał na początku XIV w. i pier-

W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce pojawiło się kilkana-

ście nowych profesji, które mogą pretendować do tytułu 

wschodzących gwiazd na rynku pracy.

 Listę nowych zawodów z dużą przyszłością otwiera skrzyżo-

wanie mechanika, elektronika i informatyka – czyli mechatronik. 

 Mechatronika znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie 

pojawia się skomplikowana aparatura - np. medyczna, obrabiar-

ki sterowane numerycznie itp. Dla laików to magia, wtajemnicze-

ni zaś wiedzą, że właściwie w każdym urządzeniu małym i dużym 

- od automatycznych drzwi do robotów przemysłowych - są urzą-

dzenia konstruowane przez mechatronika. Mechatronika - wbrew 

temu, co sugeruje jej nazwa - nie jest tylko prostym połączeniem 

mechaniki i elektroniki. Obejmuje ona bowiem całkiem nowy ob-

szar projektowania i produkcji wyrobów, w którym wykorzystuje 

wotnie pełnił funkcję siedziby zwierzchnika zakonnego. Jednym 

z najbardziej charakterystycznych elementów toruńskiej Starów-

ki jest Krzywa Wieża - baszta miejska powstała w średniowieczu, 

odchylona od pionu o około 1,5 metra. Typowym przykładem ar-

chitektury gotyckich kamienic kupieckich jest Dom Kopernika 

-  XV-wieczna kamienica uważana  za miejsce narodzin wybitne-

go astronoma. Nie sposób też przeoczyć pomnika z łacińskim na-

pisem upamiętniającym odkrycie astronoma: „Mikołaj Kopernik. 

Toruńczyk. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo”. 

 Ważnym miejscem w Toruniu jest też  pochodzący z końca 

XIX wieku Dwór Artusa, stworzony na wzór patrycjuszowskiego 

dworu z 1386 roku. Obecnie w budynku tym odbywają się wyda-

rzenia kulturalne. Warto zwrócić uwagę na Kamienicę Pod Gwiaz-

dą, której szczyt ozdobiony jest figurą w kształcie gwiazdy. Po-

czątki budowli sięgają XIII wieku; kamienica wielokrotnie była 

przebudowywana, jednak ostatni generalny remont przywrócił 

budynkowi dawny kształt i mieszczański charakter architektury 

średniowiecza. Nie przegapmy także Bramy Mostowej, czyli za-

chowanej do dziś bramy miejskiej  z XV wieku, a także Barbaka-

nu, który wchodzi w skład jednego z najstarszych systemów for-

tyfikacyjnych w kraju.

 Nie sposób nie wspomnieć o słynnych toruńskich pierni-

kach. Pierwsze wzmianki dotyczące piernikarskiego kultu w tym 

mieście pochodzą z końca XIII wieku. Geneza nazwy wywodzi się 

od dodawanej do przysmaku, pieprznej przyprawy korzennej, 

zwanej po staropolsku pierną. 

się oczywiście mechanikę, elektronikę czy informatykę, ale rów-

nież wiele innych dyscyplin, jak inżynieria materiałowa, optycz-

na, a nawet biologiczna. Układ mechatroniczny zbiera ze swego 

otoczenia sygnały za pomocą sensorów (czujników), przetwarza 

je, interpretuje i na tej podstawie - odpowiednio do sytuacji - re-

aguje za pomocą aktuatorów (członów wykonawczych). 

 Mechatronikowi niezbędne są predyspozycje ogólnoinży-

nierskie - ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń tech-

nicznych, szczególnie z zakresu automatyki. Musi oczywiście tak-

że posiadać pewne uzdolnienia matematyczne oraz być kreatyw-

ny technicznie. Musi też być otwarty na wiedzę interdyscyplinar-

ną - znać się na wielu dziedzinach: mechanice, elektronice, stero-

waniu, oprogramowaniu. A to z kolei wymusza na nim koniecz-

ność myślenia globalnego, całościowego (pod kątem wielu użyt-

kowników danej konstrukcji). Wreszcie mechatronik musi posia-

dać umiejętność pracy zespołowej i koordynacji, kierowania ze-

społami inżynierskimi. Oznacza to także umiejętność łatwego na-

wiązywania kontaktów międzyludzkich.
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