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Prezes Izby

Jan Gogolewski

Dyrektor Izby

Piotr Andrzej Krzyżaniak

Drodzy Czytelnicy!

Witamy Was w kolejnym wydaniu „Pulsu Rzemiosła”. 

 Zaczynamy od tekstu „Nowe możliwości dla przyszłych rzemieślników”, w którym Starsi Cechów z Grudziądza i Inowrocławia opowiadają 

o powołaniu następnych w regionie rzemieślniczych szkół zawodowych i pierwszych doświadczeniach w ich prowadzeniu.

 Następnie piszemy o miłych aspektach rzemieślniczej działalności samorządowej: Jubileuszu 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Byd-

goszczy oraz kolejnych osobach wyróżnionych najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – Szablą Kilińskiego.

 W okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. NSZZ „Solidarność” wraz z naszą Izbą zrealizował projekt pt.: „Szkolenia podno-

szące kompetencje uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym jako narzędzie zwiększania adaptacyjności przedsiębiorstw 

w obliczu zmiany gospodarczej”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W niniejszym numerze 

dokonujemy podsumowania projektu.

 Minął kolejny rok zmagań o zdobycie tytułu czeladnika oraz mistrza. Zainteresowani mieli okazję uzyskać kwalifikacje w 39 różnych 

zawodach rzemieślniczych. W 2011 r. nasza Izba zanotowała wzrost zainteresowania uzyskaniem tytułu rzemieślniczego. Szczegółowe dane 

statystyczne drukujemy na 8 stronie.

 Zachęcamy do przeczytania o naszych nowych inicjatywach z ostatniego okresu. 

 Od nowego roku szkolnego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieści się z nowej, większej 

siedzibie przy ul. Kijowskiej 7. Dzięki temu ponad 300 uczniów zyskało lepsze warunki nauki oraz rozwoju zawodowego. Większa ilość po-

mieszczeń pozwoli Izbie na zakup wyposażenia oraz stworzenie profesjonalnych pracowni w poszczególnych zawodach. Z pewnością wpłynie 

to na jakość i skuteczność kształcenia oraz pracy dydaktycznej w Szkole.

 Ostatnie miesiące to również realizacja Projektu „Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych”. W ramach projektu zorganizowa-

nych zostało 20 spotkań informacyjno-organizacyjnych, w których łącznie udział wzięło 300 osób. Przeprowadzone zostały 182 egzaminy 

mistrzowskie i 28 czeladniczych. Koszty egzaminów pokrywane były ze środków projektu. O stopniu realizacji projektu opowiada Aleksandra 

Klunder – Kierownik Projektu.

 Nasza Izba cały czas udoskonala i modernizuje swoje warunki lokalowe, w tym w celu dostosowania pomieszczeń do przeprowadzania 

praktycznej części egzaminów. Obecnie posiadamy bazę dydaktyczną, w której realizujemy egzaminy praktyczne w zawodach: cukiernik, 

fryzjer, kucharz małej gastronomii, piekarz, sprzedawca. Na 9 stronie prezentujemy zdjęcia z egzaminów praktycznych w ww. zawodach. 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, prowadzone przez Izbę rozszerzyło swoją ofertę. 

W biuletynie przedstawiamy rodzaje proponowanych szkoleń i zachęcamy do skorzystania z nich.

 Kujawsko-Pomorska Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozszerzyła też swoją działalność o prowadzenie Szkoły Nauki Jazdy. 

Zapraszamy naszych czytelników na kursy prawa jazdy kategorii B.

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

Rzemiosł Różnych w Mogilnie oraz Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy w Golubiu - Dobrzyniu. 

 W obecnym „Pulsie Rzemiosła” wywiad numeru to rozmowa z byłym Prezesem Izby Janem Stoppel, który wyznaje, że  w młodości 

marzył o zawodzie... marynarza, a nie fryzjera.

 Ponadto piszemy o Radzie Starszych Cechu Rzemiosł Metalowych, aktualnych cenach za egzaminy przeprowadzane przez Izbę oraz 

mało popularnym zawodzie – renowator zabytków architektury.

 W „Kąciku przedsiębiorcy” umieściliśmy informacje m. in. na temat terminowych umów o pracę, instytucji pełnomocnika przedsiębiorcy 

wpisanego do CEIDG, elektronicznej komunikacji przedsiębiorcy z urzędami oraz negocjacjach w biznesie.

 Chyba każdy z nas przyzwyczaił się już do tego, iż każdego roku kalendarzowego ustawodawca wprowadza wiele zmian w obowiązują-

cych przepisach prawnych. Również w roku 2012 czeka nas szereg zmian w obowiązującym stanie prawnym. Prawnik wyjaśnia najważniej-

sze zmiany.
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Nowe możliwości 
dla przyszłych rzemieślników

Organizacje rzemieślnicze cały czas rozwijają się i podejmu-

ją nowe inicjatywy, aby stworzyć jak najlepsze możliwo-

ści kształcenia młodzieży. Na temat nowo powstałych szkół 

w Grudziądzu i w Inowrocławiu rozmawiamy z Wiesławem 

Łasińskim i Michałem Pomeranckim.

Wiesław Łasiński, 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Grudziądzu:

- Kiedy powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemio-

sła i Przedsiębiorczości  w Grudziądzu?

 

 Koncepcja powstania szkoły powstała w oparciu o do-

świadczenia  Izby bydgoskiej w powołaniu szkoły zawodowej 

w 2007 r. W 2009 Zarząd, a następnie Zjazd Delegatów  sto-

sowną uchwałą  dał możliwość powstania szkoły. Koniec roku 

2009 to złożenie dokumentów w Kuratorium w Toruniu i for-

malne powstanie placówki. Szkoła przeprowadziła pierwszy 

nabór  na rok szkolny  2010/2011 r. Dyrektorem szkoły jest 

pani Grażyna Błażejczyk.

 

Najwięcej (9 uczniów) kształci się w zawodzie fryzjer; pozo-

stałe zawody to: murarz, piekarz, blacharz samochodowy, 

mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz. 

 

- Co sprawia, że uczniowie wybierają tę właśnie szkołę?

 Staramy się tworzyć szkołę, w której na równi stawiamy 

nacisk na naukę, jak i na wychowanie. Myślę, że dobremu kli-

matowi szkoły służy czas i zainteresowanie, jakie poświęcamy 

uczniom. Uczniowie mają  opiekę psychologa, psychiatry,  spo-

tykają  się ze Starszym Cechu. Uczestniczą  także w życiu Ce-

chu, np. w uroczystościach Święta Rzemiosła, przygotowując 

jasełka  na wigilię cechową. 

- Jak widzi Pan perspektywę rozwoju szkoły w związku 

z obowiązującą od września 2012 nową ustawą o sys-

temie oświaty?

 Rozwój szkoły opieramy na solidnych fundamentach. 

Posiadamy solidne i urozmaicone  zaplecze szkolenia prak-

tycznego w postaci zakładów zrzeszonych przedsiębiorców. 

Stosujemy sprawdzony od setek lat (Cech istnieje ponad 

650 lat) prosty system przekazywania wiedzy praktycznej 

mistrz – uczeń. Rozwiązujemy problem dopasowania szkol-

nictwa zawodowego  do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Zakłady rzemieślnicze w naturalny sposób rozwijają się 

zwiększając liczbę pracowników – w tym również uczniów.

 Wchodząca ustawa we wcześniejszej wersji sprzed 1-1,5 

roku proponowała szkoły zawodowe bez praktyk zawodowych, 

co spotkało się z uzasadnionym sprzeciwem środowisk rze-

mieślniczych. Ustawa w obecnym kształcie zachowuje praktyki 

zawodowe i zrównuje wszystkie zawody do nauki w systemie 

3-letnim. System 2-letni uniemożliwiał tworzenie klas wielo-

zawodowych – np. łączenie z zawodami w cyku 3-letnim. 

Michał Pomerancki, 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu

- Jak wyglądały początki Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Rzemiosła w Inowrocławiu?

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Inowrocławiu 

została powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków  

Cechu wiosną 2010 roku i po spełnieniu niezbędnych formal-

ności, w sierpniu została wpisana do powiatowego rejestru 

szkół ponadgimnazjalnych. Idea powołania takiej placów-

ki powstała wiele lat temu, jednakże konkretną inicjatywę 

zdecydował się podjąć obecny Zarząd Cechu, któremu mam 

zaszczyt przewodniczyć. Nie bez znaczenia był fakt wcześniej-

szego utworzenia podobnych placówek przy bydgoskiej Izbie 

i Cechu Grudziądzkim. We wrześniu  2011 roku w Szkole rozpo-

częło naukę 176 uczniów w pięciu klasach pierwszych i ośmiu 

grupach zawodowych: mechanik pojazdów samochodowych, 

elektro-mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, 

piekarsko-cukierniczy, fryzjerski, stolarski, elektryczny, bu-

dowlany. Do najpopularniejszych grup zawodowych należą 

fryzjerstwo, mechanika pojazdowa i budowlanka. 

- Jakie są największe plusy Szkoły według uczniów?

W opinii uczniów największym atutem szkoły jest powią-

zanie z zakładem pracy, w którym zatrudniony jest uczeń 

i  tygodniowa rotacja w uczęszczaniu na zajęcia do szkoły i do 

zakładu szkolącego. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to nowa 

szkoła i nieco inne zasady niż w pozostałych placówkach tego 

typu. Uczniowie sami  współtworzą swoją szkołę. 

- Czy widzi Pan jakieś zagrożenia wynikające z obowią-

zującej od września 2012 r. nowej ustawy o systemie 

oświaty? 

Wchodząca od września  2012 nowa ustawa o systemie oświaty 

zawodowej daje większe możliwości decydowania o sposobie 

i doborze programu nauczania Dyrektorowi szkoły, w zależno-

ści od lokalnych uwarunkowań. Jednakże niesie  wiele zagro-

żeń związanych z kompetencjami egzaminacyjnymi i podzia-

łem na szersze zakresy specjalności i grup zawodowych, co kłóci 

się z rzeczywistością i powszechnym trendem do zawężania 

specjalizacji celem podnoszenia jakości i wydajności. Dyplom 

czeladniczy, a w perspektywie mistrzowski, jak dotąd podnosił 

rangę i o to będziemy zabiegać w przyszłych działaniach.

Dziękujemy za rozmowę.

y j y
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Wyróżnieni Szablą Kilińskiego w 2011 r.

To już 60 lat!

Szabla Kilińskiego wręczana jest rzemieślnikom – członkom 

organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne 

zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego. Pierwszą w historii Szablę 

Kilińskiego otrzymał Papież Jan Paweł II. Kawalerami Szabli są też 

byli Prezydenci: Aleksander Kwaśniewski oraz Ryszard Kaczorowski.

3 grudnia 2011 r. Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy 

obchodził 60-lecie swego powstania. 

 19 września 1951 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Bydgoszczy podjęło decyzję o powołaniu Cechu 

Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy.  Był on jednym z czterech 

utworzonych wtedy cechów branżowych i zrzeszał rzemieśl-

y y y

Wiesław Ochociński – reprezentujący branżę ogólnobudow-

laną, Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy od 

1995 r. do 2009 r., Honorowy Starszy Cechu, odznaczony m.in. 

Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, Honorową Odznaką 

Rzemiosła, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zasługi 

dla miasta Bydgoszczy. Prowadzi Przedsiębiorstwo Budownic-

twa Ogólnego i Instalacji Sanitarnych, Gazowych, Ogrzewania, 

Elektrycznych w Bydgoszczy.

Lesław Wiliński – reprezentujący rzemiosło w branży bla-

charskiej i dekarskiej, Prezes Zarządu i Starszy Cechu Rzemiosł 

Różnych we Włocławku od 1997 r. do 2005 r., członek Zarządu 

KPIRiP, członek komisji budowlanej ZRP, otrzymał odznaczenia 

państwowe m.in. Srebrny, Złoty Krzyż Zasługi. Prowadzi Za-

kład Blacharski Lesław Wiliński we Włocławku. 

Adam Szatkowski – reprezentujący branżę ślusarską, Starszy 

Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy przez pięć kadencji 

od 1981 r. do 2001 r., Honorowy Starszy Cechu Rzemiosł Me-

talowych, otrzymał wyróżnienie Kordzik Metalowca, członek 

Komisji Egzaminacyjnej KPIRiP w zawodzie ślusarz. 

I.G

 Na terenie działania Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemio-

sła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, to najwyższe rzemieśl-

nicze odznaczenie otrzymało jedynie kilka osób. Wcześniej 

odznaczonymi Kawalerami Szabli Kilińskiego zostali: Witold 

Jaranowski, Wiesław Rapa, Jan Lewandowski, Jan Stoppel, Jan 

Gogolewski, Andrzej Hadrysiak, Stanisław Zmierczak, Wiktor 

Polak oraz Franciszek Baldowski.

 W 2011 r. do grona wyróżnionych najwyższym honorowym 

odznaczeniem przyznawanym przez Związek Rzemiosła Polskiego 

dołączyli: 

ników działających na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu, 

w branżach: budowlanej, drzewnej, spożywczej, poligraficzno-

-papierniczej, wyrobu galanterii, przemysłowej oraz usługowej. 

 23 grudnia 1954 roku Wojewódzka Rada Narodowa pod-

jęła decyzję o przejęciu przez Cech wszystkich branż. W tym 

okresie Cech wprowadził się do nowo wybudowanego Domu 

Rzemiosła, przy ul. Piotrowskiego 11. Niecały rok później, 7 

grudnia 1955 r., na wniosek Izby Rzemieślniczej wprowadzono 

kolejną reorganizację, w wyniku której Cech Rzemiosł Różnych 

stał się jednym z pięciu cechów branżowych - zrzeszał rze-

mieślników z branż: poligraficzno-papierniczej, spożywczej, 

przemysłowej oraz usługowej. Zarząd Cechu utworzył wtedy 

pięć sekcji branżowych: fryzjerów, fotografików, cukierników, 

piekarzy, szczotkarzy - a w późniejszym czasie dodatkowo sek-

cje wytwórców galanterii i zabawek oraz introligatorską. 

 W latach 1961-65 działalność rzemieślnicza znacznie 

się rozwinęła, m. in. na skutek aktu prawnego dotyczącego 

zwolnień od podatków dla nowo uruchamianych zakładów 

rzemieślniczych. Decyzją władz państwowych przynależność 

do cechów była wtedy obligatoryjna. W związku ze wzrostem 

ilości Członków Cechu utworzono następujące sekcje: fry-

zjerską, komunalną, chemiczną, zabawkarsko-galanteryjną, 

papierniczą, maglowania, wulkanizacyjną, szczotkarską, foto-

graficzną, przemysłową, kominiarską oraz sprzątania wnętrz.

  Cech Rzemiosł Różnych jest jednym z sześciu Cechów 

działających w Bydgoszczy. Z okazji jubileuszu Cech został 

odznaczony przez Związek Rzemiosła Polskiego Platynowym 

Medalem im. Jana Kilińskiego.

P.K.

j y g y p ję y ję p

3 obchodził 60 lecie swego powstania.

utworzonych wtedy cechów branżowych i zrzeszał rzemieśl-

jęła decyzję o przejęciu przez Cech wszystkich branż. W tym 

k i C h d ił i d b d D

kolejną reorganizację, w wyniku której Cech Rzemiosł Różnych 

się rozwinęła, m. in. na skutek aktu prawnego dotyczącego 

l i ń d d kó dl h i h kł dó

y y g yj ą
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W okresie od  1 września 2010 r.  do 31 grudnia 2011 r. 

NSZZ „Solidarność” wraz z naszą Izbą  zrealizował pro-

jekt pt.: „Szkolenia podnoszące kompetencje uczestników 

dialogu społecznego na poziomie zakładowym jako narzędzie 

zwiększania adaptacyjności przedsiębiorstw w obliczu zmia-

ny gospodarczej”. Projekt był współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Głównym celem projektu było podnoszenie  poziomu 

adaptacyjności firm, która zależy w dużej mierze od adapta-

cyjności samych pracowników. Jednym z ważnych elementów 

warunkujących powodzenie dostosowania się pracowników 

do nowych warunków jest ich pozytywny stosunek do zacho-

dzących zmian, a ten z kolei jest m. in. funkcją jakości dialogu 

społecznego realizowanego w przedsiębiorstwie. Jednak 

akceptacja dla zmian zachodzących w przedsiębiorstwie nie 

jest możliwa bez zrozumienia ich przyczyn i uwarunkowań 

ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego 

przyjęliśmy, że dla osiągnięcia założonego celu najefektyw-

niejsze  będzie przeszkolenie przedstawicieli pracowników 

i pracodawców z zakresu  zasad  nowoczesnego dialogu spo-

łecznego, w tym wykorzystania kluczowej ustawy z 7 kwiet-

nia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 

z nimi konsultacji.

 Dialog społeczny obejmuje m. in. informowanie i kon-

sultacje z pracownikami, za pośrednictwem rad pracowników, 

na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, 

zmian organizacyjnych oraz technologicznych mających 

wpływ na zatrudnienie oraz warunki pracy i płacy. Z badań 

własnych NSZZ „Solidarność” przeprowadzonych w 2009 r. 

Rada Starszych jest doradczym i całkowicie społecznym 

organem Zarządu Cechu, który powstał 26 czerwca 2009 r. 

z inicjatywy Starszego Cechu. W jej skład weszli rzemieślnicy, 

którzy od bardzo wielu lat należą do Cechu Rzemiosł Meta-

lowych w Bydgoszczy i zdobywali doświadczenie w pracy 

społecznej, pracując w organach statutowych Cechu. Na Prze-

wodniczącego Rady Starszych zarząd Cechu powołał Bibiana 

Brzezińskiego. W jej skład weszli Sylwester Gawroński, Jan 

Główczewski, Bogdan Gorzycki i Tadeusz Szewczuk. 

 Organ ten ma służyć swym doświadczeniem i wspoma-

gać działania Cechu w pozyskiwaniu nowych członków. Ma 

również, poprzez indywidualne spotkania z członkami Cechu, 

pomagać w integracji środowiska rzemieślniczego. Rozmowy 

z rzemieślnikami mają na celu rozpoznanie bolączek i proble-

mów oraz oczekiwań członków wobec Cechu.

     Rada Starszych działająca przy Cechu Rzemiosł Metalo-

wych jest bardzo aktywna - oprócz comiesięcznych posiedzeń 

uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach propagujących ideę 

zintegrowanego, silnego rzemiosła i podniesienie rangi rzemio-

sła. Jednak najważniejszą sprawą jest dotarcie do nowych osób  

350 osób przeszkolonych 
z dialogu społecznego

Rada Starszych 
Cechu Rzemiosł Metalowych

wynika, że członkowie tego związku (którego udział w radach 

pracowników wynosi ponad 60%) potrzebują wsparcia w po-

staci specjalistycznych szkoleń, przede wszystkim w zakresie 

znajomości mechanizmów zarządczych w przedsiębiorstwach, 

zasad komunikacji, zasad prowadzenia konstruktywnego dia-

logu społecznego.  

 Projekt zakładał niwelowanie barier skutecznego dialo-

gu, po pierwsze poprzez szkolenia podnoszące kompetencje 

przedstawicieli pracowników i przedstawicieli pracodawców 

w zakresie narzędzi dialogu społecznego, w tym informowania 

pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.  Po drugie, 

poprzez pogłębioną analizę przykładów restrukturyzacji projekt 

miał pozwolić uzupełnić wiedzę na temat najważniejszych 

mechanizmów wpływających na sytuację finansową i socjalną 

przedsiębiorstw oraz przyczyn zmian gospodarczych, a także 

roli partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji. Nacisk 

został położony na podkreślenie znaczenia stosowania modelu 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz  flexicurity 

w tworzeniu elastycznego i bezpiecznego rynku pracy. 

 Grupę docelową stanowili przedstawiciele pracowników, 

członkowie związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, członkowie 

rad pracowników, osoby zatrudnione na terenie woj. kujawsko-

-pomorskiego oraz przedstawiciele pracodawców zrzeszonych 

w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 

Przy wyborze grupy docelowej kierowaliśmy się m. in. wynikami 

wstępnej ankiety, z której wynikało, że zainteresowanych wspar-

ciem proponowanym w ramach projektu jest 800 osób.  

 Szkolenia obejmowały 20 trzydniowych sesji warsztato-

wych, w których uczestniczyło 350 osób – w tym 116 kobiet. 

 Rezultaty projektu były badane dwukrotnie: w oparciu 

o ankietę wypełnianą przez uczestników szkoleń przy zgłasza-

niu udziału oraz na zakończenie warsztatów. Ankieta wstępna 

służyła ocenie poziomu wiedzy nt. m.in. ram prawnych dialogu 

społecznego, źródeł legitymizacji rad pracowników, znajomości 

narzędzi komunikacji społ., etc. Ankieta końcowa z elementami 

testu, wypełniana na zakończenie każdego z warsztatów, posłu-

żyła zbadaniu stopnia opanowania przekazanej wiedzy, a także 

zbadaniu jakości usług zakwaterowania, wyżywienia i organi-

zacji szkoleń. Założony wskaźnik opanowania wiedzy przekaza-

nej na warsztatach przerósł nasze oczekiwania: na zakończenie 

wyniósł on 100 %, na podstawie testów podsumowujących 

wiedzę, które zaliczyli wszyscy uczestnicy. 

 Ponadto opracowano analizy 3 przypadków restruktury-

zacji przedsiębiorstw, opublikowano 5 ogłoszeń w prasie n/t 

projektu, wydano 350 skryptów.

K..S.

Projekt WND-POKL.08.01.03-04-007/10

 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 poddziałanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

prowadzących działalność gospodarczą i przekonanie ich do 

przynależności do Cechu i dołączenia do grona rzemieślników.

       Z inicjatywy Rady Starszych w dniu 1 lutego 2011 roku 

w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Za-

rządu Cechu i Rady Starszych z Przewodniczącym Rady Miasta 

Bydgoszczy, Romanem Jasiakiewiczem.

 Na  spotkaniu zostały poruszone następujące tematy:

- powołanie urzędnika zajmującego się problemami rzemiosła, 

zapraszanie przedstawicieli Cechu na posiedzenia Rady, na któ-

rych będą omawiane problemy przedsiębiorczości,

- zmiana stawki podatku od nieruchomości -  stosowanie moż-

liwie najniższej stawki.

        30 sierpnia 2011 r. członkowie Rady uczestniczyli w posie-

dzeniu Starszych Cechów Bydgoskich przy ulicy Jagiellońskiej 

10. Sylwester Gawroński – członek Rady, przedstawił swoje 

przemyślenia:  „Powinniśmy zabiegać o obligatoryjną przy-

należność do Rzemiosła, utworzyć Rady Starszych w każdym 

cechu, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce, promo-

wać Rzemiosło, pracowników, uczniów całego Rzemiosła. Pod-

kreślać udział Rzemiosła w budżecie państwa, bywać u posłów 

i władz miasta, informować rzemieślników - przedsiębiorców 

o pracy Zarządu Cechu i Rady Starszych, zabiegać o integrację 

rzemieślników, pracodawców i pracowników Rzemiosła. Mu-

simy Rzemieślników poderwać do działania, trzeba chodzić, 

składać wizyty u naszych posłów, bo oni nic nie wiedzą o nas, 

trzeba mówić, prosić, negocjować o sprawach Rzemiosła. Je-

steśmy największą grupą rzemieślniczą: rzemieślników i praco-

dawców w skali kraju zatrudniających pracowników, a oni nic 

nie mówią o nas, o naszych sprawach. Daliśmy się zepchnąć na 

margines, musimy to zmienić.”

 7 października 2011 r.  członkowie Rady Starszych uczest-

niczyli w spotkaniu Starszych Cechów  zrzeszonych w Kujawsko-

-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Korzystając z okazji Przewodniczący złożył propozycję,  aby rozwa-

żyli i powołali Radę Starszych w każdym Cechu na terenie działania 

Izby, a w przyszłości nawet w całej Polsce. Rzemiosło polskie posiada 

duży potencjał gospodarczy, intelektualny i zaplecze kompetent-

nych pracowników, aby stanowić jeszcze bardziej znaczącą grupę.

 E..M.
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Od stycznia 2012 roku w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązuje nowy cennik usług.  

Na mocy decyzji Rady Miasta Bydgoszczy oraz Prezydenta 

Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 r. Zasadnicza 

Szkoła Rzemiosła i Przedsiębiorczości zyskała dzierżawę bu-

dynku przy ulicy Kijowskiej 7, w którym odbywają się zajęcia 

od września 2011 roku. 

 Obiekt wymagał podjęcia prac remontowych i moderni-

zacyjnych, które są prowadzone w pomieszczeniach tego bu-

dynku już od 31 sierpnia ubiegłego roku. W ramach renowacji 

wymieniona została stolarka okienna oraz drzwiowa, a ponad-

to poprawiono ogólną estetykę budynku. Dzięki tym pracom 

do użytku uczniów oraz nauczycieli oddano 14 sal lekcyjnych. 

Znalazła się wśród nich sala motoryzacyjna, wyposażona 

w niezbędne materiały dydaktyczne potrzebne do nauki zawo-

du uczniów przygotowujących się między innymi do wykony-

wania pracy mechanika i elektromechanika samochodowego. 

Do dyspozycji uczniów oraz z troski o zapewnienie szerokiego 

Nowa siedziba 
bydgoskiej zawodówki rzemieślniczej

Nowy Cennik Izby

Usługi egzaminacyjne CKURiP w Bydgoszczy

Egzamin czeladniczy 430 zł (zrzeszeni)

500 zł (niezrzeszeni)

Kurs pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu

500 zł (zrzeszeni)

550 zł (niezrzeszeni)

Egzamin czeladniczy dla uczniów ZSZRiP 250 zł (zrzeszeni)

300 zł (niezrzeszeni)

Kurs przygotowawczy 

w zawodzie czeladnika

500 zł (zrzeszeni)

550 zł (niezrzeszeni)

Egzamin mistrzowski 800 zł (zrzeszeni) 

1000 zł (niezrzeszeni)

Kurs przygotowawczy 

w zawodzie mistrza

550 zł (zrzeszeni)

600 zł (niezrzeszeni)

Egzamin sprawdzający 210 zł Egzamin na tytuł zawodowy 

- kucharz małej gastronomii i sprzedawca

720 zł

Dyplom ozdobny czeladniczy 30 zł (zrzeszeni)

40 zł (niezrzeszeni)

Egzamin na tytuł mistrza 

- kucharz małej gastronomii i sprzedawca

1081 zł

Dyplom ozdobny mistrzowski 60 zł (zrzeszeni)

80 zł (niezrzeszeni)

wyboru zajęć, powstały: siłownia, sala do tenisa stołowego, 

nowoczesna sala komputerowa. W użytkowaniu jest także sala 

gimnastyczna. 

 Nad bezpieczeństwem i spokojem czuwa monitoring 

wizyjny zamontowany w budynku szkoły. Nauczyciele, jak 

i uczniowie mają do dyspozycji 22 stanowiska komputerowe, 

w tym 12 laptopów, tablice multimedialne i  5 wideoprojekto-

rów. Planowane jest także stworzenie dwóch sal multimedial-

nych, pracowni fizyki oraz kolejnych pracowni do teoretycznej 

i praktycznej nauki zawodu (w tym pracowni fryzjerskiej, 

elektromechanicznej, jak i innych). Młodzież decydująca się 

na uczęszczanie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości zyskała dzięki tym inwestycjom znakomite 

warunki do nauki oraz rozwoju osobistego. Uczniowie z zado-

woleniem przyjęli zmiany, czynnie uczestnicząc w życiu szkoły.

M.Ł.

Pełna wersja na www.izbarzem.pl
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Nowi czeladnicy i mistrzowie

Uczę zawodu po mistrzowsku

Minął kolejny rok zmagań o zdobycie tytułu czeladnika oraz 

mistrza. Zainteresowani mieli okazję uzyskać kwalifikacje  

w  39 różnych zawodach rzemieślniczych. W 2011 r. nasza Izba 

zanotowała wzrost zainteresowania uzyskaniem tytułu rze-

mieślniczego. 

 Przeprowadziliśmy w 2011 r. aż 219 egzaminów czelad-

niczych, w  których łącznie zdały 1944 osoby oraz 82 egzaminy 

mistrzowskie,  które zaliczyły 172 osoby  (natomiast w 2010 r. 

przeprowadziliśmy 210 egzaminów czeladniczych, które zda-

ło 1801 osób oraz 64 egzaminy mistrzowskie, które zaliczyło 

121 osób). Najbardziej popularne okazały się, podobnie jak 

w 2010 r., egzaminy czeladnicze w zawodach: fryzjer – 374 

osoby, mechanik pojazdów samochodowych – 356 osób, 

stolarz – 165, a także murarz – 128 oraz ślusarz – 128. 

Najmniejszym zainteresowaniem  cieszyły się wśród czeladni-

ków takie zawody jak sztukator – 1 osoba, introligator – 2 

osoby, monter instalacji gazowych – 2 osoby, kowal – 3 

osoby, krawiec – 3 osoby oraz technolog robót wykończe-

niowych w budownictwie – 3 osoby.

  Jeżeli chodzi o egzaminy mistrzowskie, do najczęściej wy-

bieranych zawodów w 2011 r. należą: stolarz – 48 pozytywnie 

zaliczyło egzamin, fryzjer – 28 osób, mechanik pojazdów 

samochodowych – 15 osób oraz murarz – również 15 osób. 

Niewielka liczba osób zdecydowała się na uzyskanie tytułu mi-

strza w takich zawodach jak kominiarz – 1 osoba, elektrome-

chanik pojazdów samochodowych – 1 osoba, rzeźnik-wę-

dliniarz – 1 osoba, sztukator – 1 osoba, tapicer – 1 osoba, 

a także kamieniarz – 2 osoby, technolog robót wykończe-

niowych w budownictwie – 2 osoby oraz krawiec – 2 osoby.

 Po raz kolejny nie wykazano zainteresowania  zawodami 

odzieżowymi i włókienniczymi. Wzrosło natomiast zaintereso-

wanie zawodami związanymi z budownictwem oraz obróbką 

drewna i metali, przede wszystkim zawodami: murarz, monter 

instalacji i urządzeń sanitarnych a także ślusarz oraz stolarz. 

Ponadto przy naszej Izbie powołaliśmy trzy komisje egzamina-

cyjne w zawodach glazurnik, cieśla oraz technolog robót wy-

kończeniowych w budownictwie dając tym samym możliwość 

uzyskania uprawnień w powyższych specjalnościach.

A.M.

W styczniu 2012 mija rok, odkąd Towarzystwo ALTUM 

Programy Społeczno-Gospodarcze rozpoczęło reali-

zację projektu pt. „Program potwierdzania kwalifikacji za-

wodowych". Po wynikach osiągniętych w 2011 roku widać, 

że projekt cieszy się zainteresowaniem wśród osób, które 

z własnej inicjatywy deklarują chęć potwierdzenia kwalifika-

cji zawodowych. Na początku były obawy, a jednak udało się 

osiągnąć takie liczby. 

Rozmowa z Aleksandrą Klunder 

– Kierownikiem Projektu 

- Proszę pokrótce przedstawić czytelnikom, na jakim 

etapie realizacji znajduje się projekt?

- W ramach projektu do dnia 16.01.2012 zorganizowanych zo-

stało 20 spotkań informacyjno-organizacyjnych, w których łącz-

nie udział wzięło 300 osób, w tym 88 kobiet. Przeprowadzone 

zostały 182 egzaminy mistrzowskie i 28 czeladniczych. Ważną 

informacją jest fakt, że z końcem grudnia 2011 zakończony 

został nabór beneficjentów na egzaminy mistrzowskie, nadal 

jednak zachęcamy do udziały osoby zainteresowane zdobyciem 

dyplomu czeladnika. Do rozdysponowania zostało 25 miejsc. 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do wyczerpania 

miejsc, jednak nie dłużej niż do końca lutego 2012, a zakończe-

nie projektu zaplanowane zostało z końcem marca 2012. 

- W takim razie przypomnijmy jakie kryteria musi 

spełniać osoba, która w ramach projektu pretenduje 

do tytułu czeladnika?

- Projekt skierowany jest do zarówno do osób pracujących, jak 

i bezrobotnych w przedziale wiekowym 25-64 lata, zamiesz-

kujących województwo kujawsko-pomorskie. Ponadto osoba 

chcąca potwierdzić kwalifikacje na tytuł czeladnika musi wy-

kazać się odpowiednim wykształceniem i stażem pracy. Re-

asumując każdy uczestnik musi spełniać szczegółowe wymogi 

kwalifikowalności wynikające z Rozporządzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 12.10.2005 w sprawie egzaminów na 

tytuły czeladnika we wskazanym zawodzie. 

- Udział w projekcie to tylko egzamin, czy projekt 

wspiera również beneficjentów pod kątem przygoto-

wania do egzaminu?

- Ideą projektu jest umożliwienie osobom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje bezpłatnego przystąpienia do eg-

zaminu na tytuł czeladnika. Obligatoryjnie każdy beneficjent 

zobowiązany jest wziąć udział w 5-godzinnym spotkaniu 

informacyjnym. Celem spotkania jest usystematyzowanie 

wiedzy teoretycznej uczestników oraz przekazanie kompletu 

materiałów, które maja ułatwić beneficjentom przygotowanie 

się do egzaminu.

- W jakich zawodach egzaminy cieszą się największym 

zainteresowaniem?

- Najpopularniejszymi zawodami, w których beneficjenci 

zadeklarowali inicjatywę potwierdzenia kwalifikacji zawo-

dowych, okazały się, m. in: kucharz, fryzjer, elektryk, stolarz, 

dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kominiarz, 

fotograf, mechanik pojazdów samochodowych i blacharz.

- Czy realizacja projektu to tylko sztywne procedury?

- I tak, i nie. Z jednej strony zarządzanie projektem i jego re-

alizacja to cały szereg procedur i zasad, wobec których nie 

mogą być stosowane żadne odstępstwa. Przykład może sta-

nowić założenie mówiące, że osoby rekrutowane do projektu 

muszą wiekiem odpowiadać przedziałowi 25-64 lata. W tym 

przypadku kryterium wieku jest czynnikiem, który zaważył 

o niekwalifikowaności tych osób. Bieżące działania projektowe 

podporządkowane są licznym zasadom związanym chociażby 

z rekrutacją czy rozliczaniem projektu. Oczywiście, zdarzają się 

sytuacje, w których na podstawie odpowiedniej argumentacji 

istnieje możliwość odstępstwa od wskazanych założeń. Przy-

kładem może być kwalifikowanie do projektu beneficjentów 

„pracujących na własny rachunek”, pomimo że wskaźnik udzia-

łu osób samozatrudnionych w projekcie został przekroczony. 

Istotne jest żeby wszystkie wprowadzane zmiany były zgła-

szane opiekunowi projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej. 

- Jakie są Pani doświadczenia z realizacji projektu, 

w którym bierze udział dość duża liczba uczestników?

- „Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych” jest to 

drugi projekt przy realizacji, którego mam okazję pracować. 

W trakcie studiów magisterskich byłam zaangażowana w re-

alizację ogólnopolskiego projektu szkoleniowego skierowane-

go do kadr turystyki. Jako asystent projektu w głównej mierze 

byłam odpowiedzialna za organizowanie zaplecza trenerskie-

go. Udział w realizacji poprzedniego zlecenia zaowocował 

licznymi znajomościami, a nawet przyjaźniami. Jedną z takich 

osób jest moja obecna współpracowniczka Pani Eliza Bet, która 

pełni rolę Asystenta projektu. 

- Czy Pani zdaniem warto powtórzyć podobne przedsię-

wzięcie, by dać raz jeszcze szansę pozostałym osobom, 

które chcą, a nawet nie wiedzą o możliwościach bez-

płatnego zdobycia tytułu zawodowego?

- Jestem zdania, że kolejny projekt o podobnej lub tożsamej 

specyfice miałby szansę odnieść sukces. Korzyści, które niesie 

za sobą udział w projekcie, to nie tylko możliwość sprawdze-

nia siebie pod kątem posiadanych umiejętności i wiadomości, 

pozyskanie prestiżowego w branży rzemieślniczej tytułu, ale 

również zaoszczędzenia wydatków związanych z uzyskaniem 

tytułu zawodowego. Z uwagi na fakt, że jest to pierwsze 

w województwie tego rodzaju przedsięwzięcie, jestem mile 

zaskoczona osiągniętymi wskaźnikami i zainteresowaniem ze 

strony potencjalnych uczestników. Liczby mówią same za sie-

bie: do końca grudnia 2011 roku 255 osób zadeklarowało chęć 

przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego i blisko 70 osób 

do czeladniczego. Osobom, którym udało się zakwalifikować 

do projektu i bezpłatnie przystąpić do egzaminu, gratulujemy 

determinacji i życzymy, żeby zdobyte tytuły miały pozytywny 

wpływ rozwój ich kariery zawodowej.  

 Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach projektu 

"Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych" współfi-

nansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompeten-

cji w regionach, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego 

kształcenia ustawicznego nadal istnieje możliwość bezpłatne-

go potwierdzenia kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika 

w jednym z 37 zawodów, a wśród nich m.in cukiernik, dekarz, 

fotograf, fryzjer, stolarz, czy monter instalacji i urządzeń sani-

tarnych.

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo ALTUM Programy 

Społeczno-Gospodarcze w partnerstwie z Cechem Rzemiosł 

Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu oraz we współpracy 

z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła w Bydgoszczy.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do końca lutego 

2012, a zakończenie projektu zaplanowane zostało z końcem 

marca 2012. Zapraszamy do udziału.
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Egzaminy praktyczne

Nasza Izba cały czas udoskonala  i modernizuje swoje wa-

runki lokalowe przede wszystkim w celu dostosowania po-

mieszczeń do przeprowadzania praktycznej części egzaminów. 

Poprzez modernizację i adaptację pomieszczeń oraz wyposaże-

nie w nowoczesny sprzęt uruchomiono kilka pracowni. Już dziś 

możemy pochwalić się bazą dydaktyczną, w której realizujemy 

egzaminy praktyczne w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz 

małej gastronomii, piekarz, sprzedawca.
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Terminowe umowy o pracę – cz. IV
Kontynuujemy nasz cykl artykułów o umowach pracowniczych. 

W tym numerze przyjrzymy się umowom terminowym.

 Nawiązywanie terminowych stosunków pracy, w odróż-

nieniu od zatrudnienia na czas nieokreślony, pozwala praco-

dawcy dostosowywać poziom zatrudnienia do aktualnych lub 

przewidywanych potrzeb przedsiębiorstwa. 

 Tego rodzaju umowy o pracę charakteryzują się przede 

wszystkim oparciem takiego zatrudnienia na przepisach Ko-

deksu pracy, w którym każda z tych umów ma odrębną pod-

stawę prawną. Nawiązanie tego typu umowy powoduje, że po 

stronie pracownika występują prawa pracownicze i odpowia-

dające im obowiązki pracodawcy. Strony umowy o pracę nie 

mogą wyłączyć stosowania tych przepisów, co daje gwaran-

cję ochrony praw zatrudnionych. Ogranicza to jednak istotne 

możliwości pracodawcy w zakresie elastycznego dostosowy-

wania zatrudnienia do potrzeb gospodarczych. W przypadku 

umów terminowych określa się termin, do kiedy umowa obo-

wiązuje, poprzez wskazanie daty (np. do 30 września 2012 r.), 

okresu (np. trzy miesiące) lub zdarzenia (np. powrót do pracy 

pracownicy po urlopie macierzyńskim) – to przede wszystkim 

odróżnia terminową umowę o pracę od umowy zawartej na 

czas nieokreślony. Istotny jest również fakt, że w przeci-

wieństwie do umów na czas nieokreślony, pracodawca musi 

uzasadnić (podawać powód) wypowiedzenia jakiejkolwiek 

z umów terminowych. Z tego wynika, że umowy terminowe 

są zdecydowanie mniej korzystne dla pracowników a bardziej 

korzystne dla pracodawców. Pracodawca stosujący prawidło-

wo tego rodzaju umowy o pracę nie ma obowiązku wypłacania 

pracownikom dodatkowych odpraw pieniężnych w przypadku 

zakończenia stosunku pracy wraz z upływem terminu, na jaki 

dana umowa została zawarta. Pracownikom terminowe umo-

wy o pracę w ogólnym przekonaniu nie dają poczucia tzw. 

„stabilności zatrudnienia”. Pamiętać należy, że nawet umowa o 

pracę zawarta na czas nieokreślony może być w każdym czasie 

wypowiedziana przez pracodawcę. Utrudnieniami w tej ma-

terii w porównaniu z umowami terminowymi, są: obowiązek 

podania przyczyny wypowiedzenia i ewentualnie dłuższe (lecz 

nie zawsze) okresy wypowiedzenia. W pozostałym zakresie 

pracownicy zatrudnieni w ramach terminowych umów o pracę 

mają takie same prawa pracownicze jak osoby, z którymi na-

wiązano umowy na czas nieokreślony. Zasadę tę gwarantuje 

zakaz dyskryminowania pracowników zatrudnionych w ra-

mach umów terminowych (art. 18 (3a) Kodeks pracy). 

Umowa na czas 
określony

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: 

Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 

 Najczęściej stosowanymi umowami o pracę są umowy na 

czas określony. Mogą być one zawierane z jednym pracowni-

kiem tylko dwa razy, ponieważ zgodnie z art. 25 (1) Kodek-

su pracy trzecia umowa zawarta na czas określony staje się 

z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej 

zasady jest sytuacja, gdy przerwa między umowami na czas 

określony (zatrudnieniem w ramach stosunku pracy) wynosi 

co najmniej jeden miesiąc. Ograniczenie takie stanowi powa-

żaną barierę dla pracodawców, zwłaszcza tych, którzy z uwagi 

na charakter działalności, muszą korzystać z zatrudnienia 

pracowników na krótsze okresy, np. 3-6 miesięcy. Wówczas np. 

w ciągu jednego roku, wyczerpuje się możliwości zawarcia z 

tym samym (często, wykwalifikowanym i znającym specyfikę 

pracy) pracownikiem kolejnej umowy o pracę na czas określony.

 Dodatkowo może być ona wypowiedziana przez każdą 

ze stron z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia. 

Kobieta zatrudniona na czas zastępstwa nie korzysta w pełni 

z ochrony trwałości stosunku pracy w przypadku macierzyń-

stwa. Te elementy dotyczące rozwiązania umowy czynią ją 

bardzo korzystną dla pracodawcy i niezbyt „lubianą” przez pra-

cowników. Pracodawcy nie stosują tego typu umów często, jak 

się wydaje, z uwagi na brak wiedzy o charakterze tej umowy. 

Kształt umowy na zastępstwo wynika z odmiennego celu za-

trudnienia, jakim nie jest utworzenie trwałej więzi pomiędzy 

pracodawcą a pracownikiem, lecz więzi tymczasowej związa-

nej z przejściową potrzebą pracodawcy. Stąd jej zasadniczym 

elementem jest łatwość rozwiązywania umowy na czas 

zastępstwa. Pozostałe kwestie związane z zatrudnieniem są 

uregulowane tak jak w przypadku umowy na czas określony. 

Umowa na czas 
wykonywania 

określonej pracy
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ((tekst jednolity: 

Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) 

 W ramach umowy o pracę na czas wykonywania okre-

ślonej pracy do obowiązków pracodawcy, tak jak w przypadku 

standardowych umów o pracę, należy udostępnienie stano-

wiska pracy, terminowa wypłata wynagrodzenia, pokrycie 

kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

oraz zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy. Pracownik natomiast jest zobowiązany do 

świadczenia pracy w czasie oraz miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę. Rodzaj wykonywanej pracy oraz zakres obowiąz-

ków są określone postanowieniami umowy. Bardzo istotną 

różnicą w stosunku do umowy o pracę na czas nieokreślony 

jest termin wypowiedzenia umowy. Strony mogą bowiem 

ustalić, że z zachowaniem np. dwutygodniowego terminu wy-

powiedzenia umowa może zostać rozwiązana. Jest to istotna 

różnica w stosunku do umowy o pracę na czas nieokreślony, 

gdzie terminy wypowiedzenia są zdecydowanie dłuższe, a roz-

wiązanie umowy wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosz-

tów przez pracodawcę. Należy podkreślić, że umowa zawarta 

na czas wykonywania określonej pracy wygasa wraz z wyko-

nywaniem określonego w umowie zadania. Ustawodawstwo 

polskie nie uzależnia dopuszczalności zawarcia umowy na 

czas wykonywania określonej pracy od zaistnienia określonej 

przyczyny, ponadto nie określa również maksymalnego cza-

su trwania umowy. Umowa na czas wykonywania określonej 

pracy stosowana jest wtedy, gdy nie jest możliwe wskazanie 

wyraźnej daty jej zakończenia. Bywa wykorzystywana np. 

w budownictwie z pracownikami, którzy są zatrudnieni na czas 

realizacji określonej inwestycji. W takiej sytuacji strony określa-

ją, że taka umowa o pracę skończy się np. w dniu odbioru tech-

nicznego budynku. Kalendarzowe określenie takiego zdarzenia 

bywa często niemożliwe. Tym samym gospodarcze uzasadnie-

nie dla takiego rodzaju umowy jest ciągle aktualne.  

 Wadą tego rodzaju umowy, zarówno dla pracodawcy 

jak i dla pracownika, jest brak możliwości jej rozwiązania za 

wypowiedzeniem. Pozostaje zatem możliwość rozwiązania 

za porozumieniem stron – jeśli obie strony się na to zgadzają, 

ewentualnie pracodawca może zastosować, w szczególnych 

przypadkach, rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym 

(art. 52 k.p.). Obecnie ten rodzaj umowy jest rzadko stosowa-

ny, głównie z powodu braku możliwości wypowiedzenia. 

Umowa sezonowa
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ((tekst jednolity: 

Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 Barierą w powszechnym stosowaniu umów sezonowych 

w praktyce jest brak definicji ustawowej prac sezonowych. 

Uznaje się jednak, że pracą sezonową jest każda praca, która 

ze względu na pory roku lub warunki atmosferyczne może 

być wykonywana jedynie przez określoną część roku. Umowa 

sezonowa (na wykonanie pracy sezonowej) jest szczególnym 

rodzajem umowy terminowej, która może być poprzedzona 

umową na okres próbny. Wskazuje się, iż umowa sezonowa nie 

może być zawarta na okres dłuższy niż 10 miesięcy. Umowa 

sezonowa – podobnie jak umowa o pracę na czas określony 

– ulega rozwiązaniu z końcem sezonu na jaki została zawarta. 

Dodatkowo, umowę sezonową można rozwiązać za porozu-

mieniem stron oraz bez wypowiedzenia z winy pracownika 

lub pracodawcy. Rozwiązanie umowy sezonowej za wypo-

wiedzeniem wydaje się możliwe w przypadku zastosowania 

do konkretnej umowy sezonowej konstrukcji umowy na czas 

określony. W powyższym przypadku tylko umowa sezonowa 

zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i przy wyraźnym 

wskazaniu w umowie możliwości jej wypowiedzenia mogłaby 

być rozwiązana za wypowiedzeniem. 

 Korzyścią płynącą z możliwości zawierania umowy 

o pracę sezonową jest fakt, iż w odróżnieniu od umów na 

czas określony, pracodawca, zgodnie z brzmieniem art. 25 (1) 

Kodeksu pracy, może bez przeszkód podpisywać z pracowni-

kami dowolną liczbę kolejno następujących po sobie umów 

o pracę sezonową bez obawy, że w którymś momencie kolejna 

z umów sezonowych przekształci się w umowę o pracę na czas 

nieokreślony. 

Źródło: na podstawie materiałów szkoleniowych „ABC ela-

stycznego zatrudnienia” Fundacja im. Królowej Polski św. 

Jadwigi 

p y, yp y g , p y
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Nowe prawo w 2012 r.
Przedstawiamy najwaniejsze zmiany w prawie, które wchodzą 

w życie od 2012 roku.

Pełnomocnik 
przedsiębiorcy 

wpisanego do CEIDG 
Od 1 stycznia 2012 r. swoje funkcjonowanie rozpoczął rejestr 

pełnomocnictw działający w ramach CEIDG. Ustanowienie 

przez przedsiębiorcę pełnomocnika i rejestracja jego danych 

w tym systemie oznacza, iż w postępowaniach administra-

cyjnych przed organami administracji publicznej pełnomocnik 

może reprezentować swego mocodawcę bez konieczności 

posługiwania się, ani dołączania do akt sprawy, odrębnych 

dokumentów.

Rejestr nie dla wszystkich przedsiębiorców

Początek roku 2012 przynosi kolejne zmiany w działalności tego 

systemu, które wprowadza nowelizacja ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Swoje działanie rozpoczął bowiem 

rejestr pełnomocnictw. Jest on częścią składową systemu 

CEIDG. Dostępny więc jest dla przedsiębiorców podlega-

jących wpisowi do tego systemu, tj. dla osób fizycznych 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

bądź w formie spółek cywilnych. W związku z tym, iż 

CEIDG jest jawna i dostępna dla każdego, również rejestr 

pełnomocnictw jest w pełni jawny. Dane pełnomocnika 

upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, 

wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane 

pełnomocnictwo, są udostępniane poprzez stronę CEIDG: 

www.ceidg.gov.pl.

Jak i gdzie wpisać pełnomocnika?

O podaniu danych pełnomocnika w systemie CEIDG decy-

duje sam przedsiębiorca, wypełniając w tym celu rubrykę 

30 formularza CEIDG-1. W rubryce tej musi określić, czy 

pełnomocnik jest osobą prawną, podać ewentualnie 

nazwę firmy pełnomocnika, jego imię i nazwisko, PESEL 

lub numer KRS, datę urodzenia, NIP oraz posiadane przez 

niego obywatelstwa. W celu wykazania większej ilości 

pełnomocników można wykorzystać formularz CEIDG – 

PN. Do CEIDG przedsiębiorca może wpisać tylko ważnie 

ustanowionych pełnomocników na podstawie przepisów 

Kodeksu cywilnego bądź zgodnie z regulacjami Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Co istotne, wpisanie danych 

pełnomocnika do CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustano-

wieniem, niezbędne jest więc wcześniejsze sporządzenie pełno-

mocnictwa, np. ogólnego bądź rodzajowego.

Pełnomocnictwo i opłaty skarbowe

Kwestia potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa oraz 

regulacje dotyczące opłat skarbowych za złożenie dokumentu 

pełnomocnictwa były bardzo kłopotliwe dla wielu przedsię-

biorców. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca upoważnił jednego 

ze swoich pracowników do występowania w sprawach przed 

urzędami administracji publicznej, to za każdym razem jego 

pełnomocnik musiał uiszczać opłatę skarbową od złożonego 

w danej sprawie pełnomocnictwa. Uiszczanie każdorazowo opła-

ty skarbowej było bowiem koniecznością. Opłacie tej podlegało 

każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa. Stawka tej opłaty wynosiła 17 zł - od każdego 

stosunku pełnomocnictwa - niezależnie od tego, czy złożono 

oryginał, czy kopię (odpis, wypis) tego dokumentu. Oznacza-

ło to, że uregulowanie opłaty skarbowej związało się z samą 

czynnością złożenia pełnomocnictwa przez osobę legitymującą 

się możliwością dokonywania określonych czynności w danej 

sprawie. Na mocy przepisów Kodeksu postępowania admini-

stracyjnego pełnomocnik dołączał do akt sprawy oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Obecnie od 

momentu rozpoczęcia funkcjonowania rejestru pełnomocnictw, 

przedsiębiorca może wpisać dane ustanowionego wcześniej 

pełnomocnika wraz z określeniem rodzajów spraw, do których 

został umocowany. Załatwiając konkretną sprawę, pełnomocnik 

może  powołać się na rejestr pełnomocnictw, w którym figuruje 

i nie musi w celu reprezentowania przedsiębiorcy posługiwać się 

i dołączać do akt sprawy stosownych dokumentów. Co więcej, 

w momencie powoływania się na to pełnomocnictwo nie musi 

opłacać każdorazowo opłaty skarbowej. Regulacje dotyczące 

rejestru pełnomocnictw i pełnomocników działających na 

podstawie wpisu do CEIDG nie mają zastosowania w sprawach 

prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy 

o kontroli skarbowej.

Organ pełnomocnika sprawdzi w CEIDG

Jak już wspomniano, nowe przepisy nie mają wpływu na re-

gulacje dotyczące zasad ustanawiania przez przedsiębiorców 

pełnomocników. Mocodawca nadal może  przedstawiać przed 

kontrahentami lub organami administracji publicznej swoje 

pełnomocnictwo w formie papierowej, jednakże organ admini-

stracji publicznej nie może wymagać od niego przedstawienia 

tego dokumentu, gdyż wystarczający jest sam wpis do rejestru 

pełnomocnictw. Celem sprawdzenia pełnomocnictwa i jego za-

kresu, organ administracji publicznej z urzędu może potwierdzić 

w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy 

w imieniu przedsiębiorcy.

 Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej: „Nie jest wymagane po-

sługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec 

organów administracji publicznej w zakresie wskazanym na 

stronie internetowej CEIDG, w przypadku gdy udzielenie peł-

nomocnictwa jest uwidocznione na stronie internetowej CEIDG. 

Opłacie skarbowej (w wysokości 17 zł) podlega złożenie doku-

mentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku peł-

nomocnictwa (prokury). W związku z tym, że w tych przypad-

kach nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa, nie występuje również obowiązek 

zapłaty opłaty skarbowej”.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.05.2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

nr 131, poz. 764)

 (Źródło: Gazeta Podatkowa nr 93 (821) z dn. 2011.11.21)

Odpady- obowiązki 
przedsiębiorcy

Mijający rok przyniósł dobre dla przedsiębiorców wieści na te-

mat gospodarowania odpadami. Kara za niezłożenie lub spóź-

nione złożenie przez firmę sprawozdania w tym zakresie spadła 

z 10 tysięcy do 500 zł. A dokładniej, zgodnie z nowymi przepisa-

mi, przedsiębiorcy, którzy nie złożą terminowo sprawozdania za 

2011 rok do marszałka województwa, zapłacą:

500 zł, mając 14 dni na dostarczenie stosownych dokumentów,

2000 zł, jeśli nie spełnią ww. warunku i otrzymają kolejne 14 

dni na złożenia sprawozdania, 10 000 zł – to kara maksymalna, 

która zostanie nałożona za uporczywe uchylenie się od złożenia 

raportu.

Definicja przedsiębiorcy obowiązanego do gospodaro-

wania odpadami jest bardzo szeroka, można więc uznać, 

że ten obowiązek dotyczy każdej firmy. Zgodnie z art.5 

Ustawy o odpadach, kto podejmuje działania powodujące 

lub mogące powodować powstawanie odpadów, powi-

nien takie działania planować, projektować i prowadzić 

tak, aby: 

Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich 

ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko przy 

wytwarzaniu produktów, podczas ich użytkowania i po 

zakończeniu korzystania z nich;

Zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk 

odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu,

Zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska uniesz-

kodliwienie odpadów, których powstaniu się udało się 

zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Należy pamiętać, że istnieje również ustalony obowiązek 

dotyczący stosowania takich sposobów produkcji (lub 

formy świadczonych usług) oraz surowców i materiałów, 

które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają 

utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie, 

a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko 

lub zmniejszają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

 Katalog odpadów, który znajduje się w rozporządze-

niu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2001 nr 112 poz. 1206), dzieli odpady w zależności od źródła 

ich powstania na grupy. Są to m.in.: odpady powstające przy 

poszukiwaniu i wydobywaniu rud oraz innych kopalin, odpady 

z rolnictwa, sadownictwa i przetwórstwa spożywczego, odpa-

dy z przetwórstwa drewna, odpady z przeróbki ropy naftowej, 

odpady z przemysłu fotograficznego, odpady opakowaniowe, 

odpady z budowy, odpady medyczne i weterynaryjne, odpady 

z obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych i inne. Lista 

odpadów niebezpiecznych jest oznakowana indeksem górnym 

w postaci gwiazdki * - przy kodzie rodzaju odpadów. 

Najpowszechniej występujące odpady, których wytwarzanie 

dotyczy prawie każdego przedsiębiorcy, to odpadowe oleje sil-

nikowe, przekładniowe i smarowe, zużyte lub nienadające się 

do użytkowania pojazdy, opony, baterie i akumulatory, odpady 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym np. tonery * 
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(16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne ele-

menty), czy odpady w gabinetach stomatologicznych (18 01 10* 

odpady amalgamatu dentystycznego). 

Obowiązki administracyjne

Wytwórca odpadów, w zależności od ich rodzaju oraz masy, ma 

obowiązek poinformowania organów o wytwarzaniu odpadów 

lub uzyskaniu zgody na to.

Przedsiębiorcy, który wytwarzają do 100 kg rocznie odpadów 

niebezpiecznych albo powyżej 5 t rocznie odpadów innych niż 

niebezpieczne, są obowiązani do przedłożenia informacji o wy-

twarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi 

do swojego starosty. Przedsiębiorca, który wytwarza więcej niż 

100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie, jest obowiązany do 

uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpada-

mi niebezpiecznymi. Decyzje takie wydają: 

• Regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przedsięwzię-

ciach i zdarzeniach na terenach zamkniętych;

• Marszałek województwa – w sprawach kwalifikowanych jako 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko,

• Starosta – w pozostałych sprawach. 

Dla wytwórców odpadów, którzy prowadzą działalność po-

legającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, 

remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania od-

padów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, 

obowiązkowe jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej program 

gospodarki odpadami. Program taki jest zatwierdzany w drodze 

decyzji przez:

• Regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przedsię-

wzięciach i zdarzeniach na terenach zamkniętych,

• Marszałka województwa – w pozostałych przypadkach. 

Przedsiębiorca jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wy-

twarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją 

instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 t odpadów niebezpiecz-

nych lub powyżej 5000 t odpadów innych niż niebezpieczne 

rocznie. 

Jeszcze inne obowiązki dotyczą transportu, składowania i ma-

gazynowania odpadów. Najbardziej zaawansowanym doku-

mentem jest pozwolenie zintegrowane, które reguluje nie tylko 

gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, lecz także wpro-

wadzanie innych zanieczyszczeń do środowiska, m.in. gazów 

lub pyłów do powietrza, substancji do wody, gleby lub ziemi, 

emitowania hałasu, wibracji i innych.

Ewidencje, sprawozdawczość, waga 

Kolejny bardzo waży obowiązek przedsiębiorców to prowadze-

nie ilościowej i rodzajowej ewidencji odpadów zgodnie z przy-

jętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. 

Masę odpadów podaje się w kilogramach lub tonach, dlatego 

niezbędnym zakupem w firmie może okazać się waga.

Sposób prowadzenia ewidencji odpadów jest również uregulo-

wany prawnie. Podstawowymi dokumentami są karta ewidencji 

i karta przekazania odpadu. Z obowiązku wypełniania tych 

dokumentów zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych 

oraz wycofanych z eksploatacji pojazdów, ale pod warunkiem, 

że zostały one przekazane do stacji demontażu lub punktu zbie-

rania pojazdów. Ponadto ewidencji nie muszą prowadzić osoby 

fizyczne oraz jednostki, które wytworzone odpady wykorzystują 

na potrzeby własne, np. tekturę zużywają na opał. 

Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić małe i średnie przed-

siębiorstwa, które spełniają następujące warunki;

• Wytwarzają nie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych 

rocznie,

• Wytwarzają do 5 t rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, 

niebędących odpadami komunalnymi.

Zwolnione z prowadzenia ewidencji są podmioty, które wytwa-

rzają określone rodzaje odpadów (m.in. trociny, gruz, drewno, 

szkło i inne) w określonych ilościach. Jednak wskazane jest 

prowadzenie takiej ewidencji na własne potrzeby, aby mieć wie-

dzę, czy rzeczywiście przewidziana w ustawie ilość nie została 

przekroczona. 

Od 2011 r. obowiązują nowe wzory i zasady wypełniania doku-

mentów ewidencyjnych, m.in. wzór karty ewidencji odpadu, 

karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewi-

dencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, karty 

ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji oraz karty przeka-

zania odpadu.

Do 15 marca 2012 r. każdy przedsiębiorca prowadzący ewi-

dencję, a także wytwórca komunalnych osadów ściekowych, ma 

obowiązek przekazywania marszałkowi województwa właści-

wemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, zbiorczego zestawienia danych 

o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 

oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz-

kodliwienia tych odpadów, opracowanego zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami (art. 37 ustawy o odpadach) za rok 2011. Jak 

wspomniano, na złożenie zbiorczego zestawienia przedsiębiorcy 

mają czas do połowy marca, jednak wskazane jest, by dane przy-

gotowywać na bieżąco, a na pewno zapoznać się jak najszybciej 

z formularzem sprawozdania. Dokumenty ewidencji odpadów 

należy przechowywać 5 lat. 

Analizując katalog odpadów, można dojść do prostego wniosku 

- każdy stomatolog powinien złożyć informację o wytwarzaniu 

odpadów do starosty, a następnie złożyć sprawozdanie o odpa-

dach do urzędu marszałkowskiego, podobnie każdy warsztat 

samochodowy, który m.in. wymienia akumulatory, oleje, płyny, 

naprawia klimatyzację itd. 

Obniżenie kary za niezłożenie sprawozdania to wiadomość za-

razem dobra i zła dla przedsiębiorców. Z jednej strony wysokość 

kary nie jest zbyt dotkliwa, natomiast z drugiej strony urząd 

marszałkowski może pewniej sięgać po mandat w celu dyscypli-

nowania wytwórców odpadów…

Źródło: (Biuletyn Euroinfo-grudzień (129)2011 – Krystyna Bie-

łach, Enterprise Europe Network PFRR) 

Elektroniczna 
komunikacja 

przedsiębiorcy 
z urzędami

Coraz więcej spraw przedsiębiorcy mogą załatwić przez Internet. 

Sztandarowa w tej kwestii jest możliwość założenia własnej fir-

my z wykorzystaniem sieci. Choć obecnie organy administracji 

publicznej mają prawny obowiązek udostępniania petentom 

swoich skrzynek podawczych, nie oznacza to jednak, że każdą 

sprawę można załatwić drogą internetową.

Informatyzacja zapisana w przepisach

Z czasem dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców okaże się 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, do-

stępna pod adresem www.epuap.gov.pl. To bowiem podmioty 

publiczne, za pośrednictwem tej platformy, udostępniają swoje 

usługi w postaci elektronicznej. Poza tym, istnieje pewien ka-

talog spraw, które nadal trzeba załatwić osobiście, np. odebrać 

dowód osobisty.

Na mocy przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmio-

tów realizujących zadania publiczne, każdy urząd administracji 

publicznej ma obowiązek umożliwić wnoszenie podań za pomo-

cą środków elektronicznych poprzez udostępnienie elektronicznej 

skrzynki podawczej (ESP). Podmioty publiczne mogą realizować 

ten obowiązek właśnie przez platformę ePUAP. Korzystając z niej 

nie muszą bowiem budować własnych systemów.

ESP czy platforma ePUAP?

Na stronie internetowej omawianego portalu znajduje się lista 

spraw, które można przeprowadzić za jego pośrednictwem. 

Chcąc załatwić daną sprawę w wybranym, właściwym dla siebie 

urzędzie, przedsiębiorca musi najpierw sprawdzić, czy tryb elek-

troniczny za pośrednictwem platformy jest przez ten urząd prze-

widziany. Przykładowo, chcąc uzyskać pozwolenie na sprzedaż 

alkoholu trzeba wybrać dział „Przedsiębiorczość”, dalej „Zezwo-

lenia i koncesje” i wreszcie „Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu”. Następnie można od razu wpisać nazwę miejscowości, 

w której chce się takie zezwolenie uzyskać lub wyświetlić listę 

wszystkich urzędów i instytucji udostępniających tę usługę. Tu 

właśnie może okazać się, iż urząd właściwy dla przedsiębiorcy, 

takiej usługi nie udostępnia.

Jak już wspomniano, organy administracji publicznej zobowią-

zane są udostępniać elektroniczne skrzynki podawcze i umożli-

wiać wnoszenie za ich pomocą wniosków i podań. W związku 

z tym, że proces tworzenia jednolitego systemu komunikacji 

elektronicznej trwał dobre kilka lat, w międzyczasie powstały 

regionalne systemy administracji publicznej, które z powodze-

niem realizowały politykę wdrożenia e-administracji. 

Zamiast podpisu profil zaufany

Aby wysłać podanie lub wniosek do urzędu za pośrednictwem 

platformy ePUAP, najpierw należy założyć konto na tym porta-

lu. Przedsiębiorcy mogą również korzystać z udostępnianych 

bezpośrednio przez urzędy ich elektronicznych skrzynek po-

dawczych (ESP). Problemem w takich przypadkach okazywał 

się często brak podpisu elektronicznego z kwalifikowanym 

certyfikatem. Wychodząc temu naprzeciw wprowadzono możli-

wość posługiwania się w kontaktach z administracją publiczną 

profilem zaufanym, który pełni rolę takiego podpisu. Zakłada 

się go na platformie ePUAP i może być on wykorzystywany 

w kontaktach z urzędami nie tylko za pośrednictwem platformy, 

ale również przy użyciu innych systemów.

Problemem w kontaktach z e-administracją była również kwe-

stia wnoszenia opłat wraz z wnioskiem składanym w danym 

urzędzie. Większość urzędów dopuszczała możliwość wniesie-

nia podania za pośrednictwem ESP, jednakże dowód uiszczenia 

opłaty przedsiębiorca i tak musiał przedstawić bezpośrednio 

w urzędzie. W związku z powyższym wprowadzono możliwość 

dokonywania płatności w formie elektronicznej. W celu realizacji 

zapłaty za daną usługę za pośrednictwem ePUAP, w opisie danej 

usługi umieszczony jest link z przekierowaniem do systemu płat-

ności, gdzie można dokonać opłaty.

Elektroniczne postępowanie administracyjne

Organy administracji publicznej mogą kontaktować się w formie 

elektronicznej z przedsiębiorcami i obywatelami.

Na mocy art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie do-

kumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 

y p y
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elektronicznej. Przy czym pisma organu administracji publicznej 

mogą być doręczane za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania wystąpił 

do organu o takie doręczenie albo wyraził na to zgodę. W przy-

padku elektronicznego trybu dostarczania pism doręczenie jest 

skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ 

administracji publicznej otrzyma potwierdzenie jego doręcze-

nia. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ prze-

syła pismo w sposób tradycyjny, np. pocztą.

W celu doręczenia dokumentu w formie elektronicznej, organ 

przesyła na adres elektroniczny adresata informację zawierającą:

wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie do-

kumentu elektronicznego, wskazanie adresu elektronicznego, 

z którego adresat może pobrać dokument i pod którym powi-

nien dokonać potwierdzenia jego doręczenia, pouczenie doty-

czące sposobu odbioru dokumentu oraz informację o wymogu 

podpisania urzędowego poświadczenia odbioru. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności pod-

miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 

ze zm.)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administra-

cyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

(Źródło: Gazeta Podatkowa nr 90 (818) z dn. 2011.11.10)

Dotacje na duże 
inwestycje

Wsparcie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

dla przedsiębiorców produkcyjnych i usługowych wciąż jest 

dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. Choć wymaga realizacji projektu o dużej warto-

ści i generującego znaczną liczbę miejsc pracy, to wiąże się ze 

sporymi pieniędzmi, które można otrzymać, jeśli tylko firma ma 

ambitne cele.

Pomoc dla przedsiębiorców na realizację inwestycji o dużym 

znaczeniu dla gospodarki została przewidziana w działa-

niu 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

W jego skład wchodzą dwa poddziałania, w zakresie których 

wsparcie mogą otrzymać inwestycje w sektorze produkcyj-

nym (poddziałanie 4.5.1) oraz usług nowoczesnych (4.5.2).

Sektor produkcyjny

Celem poddziałania 4.5.1 PO IG jest wsparcie inwestycji o cha-

rakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, produk-

ty) podejmowanych w sektorze produkcyjnym. Aby ubiegać się 

o unijną pomoc, trzeba jednak spełnić rygorystyczne warunki. 

Inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyj-

nym muszą spełniać następujące wymogi:

• koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, są 

większe niż 160 mln zł,

• wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 150 osób,

• okres stosowania na świecie zakupionego lub wdrożonego 

w ramach inwestycji rozwiązania technologicznego nie prze-

kracza 3 lat bądź wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub 

usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekra-

cza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której 

należą. 

Maksymalna intensywność pomocy, która może być 

udzielona na realizację projektu inwestycyjnego w zakre-

sie poddziałania 4.5.1 PO IG nie może przekroczyć 30% 

wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Usługi nowoczesne

Inwestycje w sektorze usług nowoczesnych mogą obejmo-

wać m.in. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych. Muszą przyczynić się do utworzenia co najmniej 

100 nowych miejsc pracy i mogą być ukierunkowane na utwo-

rzenie lub rozbudowę centra usług wspólnych bądź IT. Centrum 

usług wspólnych będzie wewnętrzna lub zewnętrzna jednostka 

przedsiębiorstwa przejmująca od podmiotów część zadań lub 

procesów z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zaso-

bami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego 

i ubezpieczeniowego, badań rynkowych, wsparcia technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (IT). Przejęcie wskazanych 

zadań ma się przyczynić do optymalizacji kosztów i poprawy 

jakości danej usługi tych podmiotów. Z kolei centrum IT doty-

czy działalności związanej z rozwojem oprogramowania, te-

stowaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami 

danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją 

produktu oraz wsparcia działań innowacyjnych.

Inwestycja w sektorze usług nowoczesnych może polegać 

również na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego. Jest 

to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie 

jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której 

głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac 

rozwojowych. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem, 

że koszty inwestycyjne jej utworzenia przekroczą 2 mln zł. 

Konieczne jest także, by realizacja inwestycji prowadziła do 

utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu 

zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową.

Pomoc na utworzenie lub rozbudowę centrum usług wspól-

nych, IT czy B+R może być obliczana w odniesieniu do kosz-

tów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne 

i prawne, lub kosztów utworzenia miejsc pracy. Nie jest więc 

możliwe dofinansowanie jednych i drugich kosztów w ramach 

projektu. Różna jest też maksymalna intensywność pomocy 

udzielonej na realizację inwestycji w ramach poddziałania 4.5.2 

PO IG. Nie może przekroczyć 30% wydatków kwalifikujących 

się do objęcia pomocą w przypadku centrów usług wspólnych 

i centrów IT. W odniesieniu do centrów B+R maksymalną inten-

sywność wsparcia należy ustalić na podstawie mapy pomocy 

regionalnej. Może ona wynieść od 30% do 70% w zależności 

od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa, co wynika 

z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy. 

(Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1402).

Szkolenia i doradztwo

Zarówno w projektach realizowanych z poddziałania 4.5.1, jak 

i 4.5.2, poza częścią inwestycyjną, pomoc może być udzielona 

na szkolenia specjalistyczne i doradztwo. Na część szkoleniową 

poziom dofinansowania wynosi 45% dla mikro- lub małych 

przedsiębiorców, 35% dla średnich i 25% dla pozostałych, ale 

nie więcej niż 1 mln zł. Natomiast na zakup usług doradczych 

świadczonych przez podmioty zewnętrzne - 50% wartości 

wydatków kwalifikowalnych części doradczej projektu, ale nie 

więcej niż 600 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w sektorze pro-

dukcyjnym i usługowym przedsiębiorcy mogą składać w Mini-

sterstwie Gospodarki zgodnie z regulaminem konkursu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. 

w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o du-

żym znaczeniu dla gospodarki w ramach PO IG, 2007-2013 

(Dz. U. nr 75, poz. 638 ze zm.)

(Źródło: Gazeta Podatkowa nr 104 (832) z dn. 2011.12.29)

Nowe instrumenty 
wsparcia 

w Programie 
Operacyjnym Kapitał 

Ludzki
W 2012 roku będzie można skorzystać z preferencyjnych po-

życzek na uruchomienie własnej działalności gospodarczej 

i pokrycie kosztów szkolenia w zakresie projektów z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowością jest również możli-

wość dokapitalizowania zakładowych funduszy szkoleniowych 

z unijnych środków (EFS).

Pożyczka na pokrycie kosztów szkolenia

Do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO KL 

(Dz. U. z 2008 r. nr 111, poz. 710 ze zm.) wprowadzono nowy 

instrument wsparcia w formie pożyczki na pokrycie kosztów 

udziału w szkoleniach. Rozwiązanie to opiera się na finanso-

waniu zwrotnym w postaci preferencyjnych pożyczek dystrybu-

owanych przez wybraną w drodze przepisów prawa zamówień 

publicznych instytucję finansową pełniącą rolę pośrednika. 

Testowanie nowego narzędzia wsparcia PARP planuje rozpocząć 

w 2012 r. Oznacza to, że w praktyce preferencyjne pożyczki na 

szkolenia będą dla potencjalnych zainteresowanych dostępne 

w przyszłym roku.

W świetle nowych przepisów, obowiązujących od 2 listopada 

2011 r., pożyczkobiorcami mogą być osoby, które zostały zde-

finiowane w art. 3 ust. 3 ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. 

z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). Zatem będą to nie tylko pra-

cownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Mogą to być także 

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, 

zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli umowę 

taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku 

pracy, bądź jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na 

rzecz pracodawcy. Ponadto pożyczkobiorcą może zostać właści-

ciel firmy pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnik (w tym 

partner) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie 

i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Zakres wydatków kwalifikowalnych, czyli tych, które mogą być 

pokryte z pożyczki, jest zróżnicowany. Oprócz zakupu usług 

szkoleniowych obejmuje koszty egzaminu umożliwiającego 

uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia potwier-

dzającego nabycie określonych uprawnień zawodowych oraz 

koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego 

zawodu. Kwalifikowalne są również koszty podróży i zakwate-

rowania pożyczkobiorców w związku z udziałem w szkoleniu. 

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, z pożyczki 

można sfinansować koszt opieki nad dziećmi do lat 7 za czas 
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Negocjacje najczęściej kojarzone są ze sztuką prowadzenia 

rozmów, dyskusji i pertraktacji pomiędzy stronami. Celem 

negocjacji jest osiągnięcie takiego porozumienia, które umożli-

wia realizację uzasadnionych interesów obu stron w maksymal-

nym stopniu. Najczęściej za pomocą języka, który jest wizytówką 

człowieka – i poniekąd firmy, w której pracuje. 

Mowa bywa często źródłem nieporozumień. Warto więc zwró-

cić uwagę na pewne zwroty i sformułowania, które się do nich 

przyczyniają:

1. Nie należy mówić rozmówcy, że nie ma racji,

2. Nie należy zapominać o ludzkiej próżności,

3. Nie należy krytykować,

4. Nie należy kreować siebie jako osoby wszystkowiedzącej,

5. Nie należy uogólniać (wszyscy, nikt, wszędzie, każdy, zawsze, 

nigdy), pomijać niektórych informacji, nie zniekształcać celowo,

6. Nie należy dominować wiedzą, wykształceniem, doświadcze-

niem – zachowywać się skromnie,

7. Należy stosować zwroty kurtuazyjne, nie żądać, ale stanow-

czo prosić,

8. Należy odmawiać stanowczo, ale uprzejmie,

9. Na ogół należy mówić „nie”, natomiast „tak” tylko wybiórczo. 

Szyk wypowiedzi należy budować według następujących kolej-

ności:

1) od kwestii pozytywnych do złożonych,

2) od informacji znanych do nieznanych,

3) od argumentów mocnych poprzez słabsze 

 do najmocniejszych.

Ponadto szyk argumentacji powinien być dostosowany do roz-

mówcy, (jego hierarchii wartości, możliwości intelektualnych, 

posiadanej wiedzy). Korzystne jest pozostawienie silnego ar-

gumentu na zakończenie wypowiedzi w myśl zasady, że koniec 

wieńczy dzieło. Należy jednak pamiętać, że kolejność informacji 

kształtuje całokształt wrażeń. Przykład:

„Jeśli o jakiejś osobie powiedziano, że jest uprzejma i nieuczci-

wa, to może stworzyć kogoś w rodzaju Robin Hooda. Natomiast 

powiedzenie o kimś, iż jest nieuczciwy i uprzejmy może wy-

kreować obraz pewnego rodzaju oszusta. Pierwsza informacja 

zmienia sposób, w jaki druga jest interpretowana.”

Negocjacje w biznesie
Najbardziej wszechstronną techniką komunikowania i nego-

cjowania jest umiejętność  wzbudzania sympatii. Uśmiech jest 

symptomem przyjaźni i sympatii, które z kolei wiążą się ze spo-

kojem i bezpieczeństwem. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeń-

stwa wywołuje u człowieka pozytywne emocje i wzmaga jego 

życzliwość dla źródła pochodzenia. Najbardziej przyciągający 

i skuteczny sposób uśmiechania, decydujący o magnetyzmie 

osobistym, stanowi uśmiechanie się oczami. 

Oprócz mowy w kreowaniu wrażenia ważny jest także odbiór 

informacji. Umiejętne słuchanie jest sztuką, którą można do-

skonalić, 

1) Nie mówić – natura dała człowiekowi dwoje uszu, a tylko 

jeden język – w związku z czym należy dwa razy więcej słuchać 

niż mówić,

2) Spowodować, żeby rozmówca nie czuł się skrępowany,

3) Wykazać zainteresowanie (nie czytać, niczego nie szukać, 

patrzeć rozmówcy w oczy),

4) Wystrzegać się wszystkiego, co rozprasza uwagę (nie 

rysować w notesie, nie przeglądać papierów, stworzyć warunki 

ciszy i skupienia – np. zamknąć drzwi lub okno),

5) Wykazać cierpliwość (mieć czas, nie przerywać, zachowy-

wać się spokojnie),

6) Nie denerwować się, wykazać opanowanie,

7) Nie kłócić się,

8) Pytać (to wskazuje na zainteresowanie i wpływa pozytywnie 

na partnera).

Umiejętność słuchania rozmówcy jest niezwykle ważnym skład-

nikiem interakcji, umożliwia zarówno zrozumienie racji i potrzeb 

drugiej strony jak i zdobycie jej sympatii. Umiejętność słuchania 

zapewnia sukces. Każdy człowiek lubi, żeby go słuchano, odczu-

wa bowiem potrzebę mówienia. Poza samym faktem zaskarbie-

nia sobie łaski partnera, uważne słuchanie przyczynia się do jego 

właściwego zrozumienia, usłyszenia tego, co mówi, a nie tego, 

co chcemy usłyszeć. Aktywne słuchanie nastawia rozmówcę 

pozytywnie do partnera i zwiększa stopień zrozumienia prze-

kazywanych informacji. W przypadku, gdy aktywnie słuchamy, 

umożliwiamy partnerowi odreagować złość, frustrację czy inne 

negatywne emocje.

Do użytecznych narzędzi pomagających słuchaczowi należą:

Parafrazowanie – to powtarzanie własnymi słowami kluczo-

wych sformułowań partnera. Sprawdzamy tak czy dobrze rozu-

miemy intencje i treść jego wypowiedzi. (np.: z tego co mówisz, 

zrozumiałem...) uzyskujemy: koncentrację uwagi na partnerze, 

właściwe jego zrozumienie, utrzymanie tematu rozmowy.

Odzwierciedlanie – to dopasowywanie sposobu, dynamiki 

i charakteru własnej wypowiedzi, do tych które są prezentowane 

przez partnera. Czasem jest to też udzielanie informacji zwrotnych 

dotyczących przebiegu rozmowy np.: mam wrażenie, że pana zain-

teresowałem, wydaje mi się, że pana zdenerwowałem itp.

Prowadzenie – czyli porządkowanie chaotycznych wypowie-

dzi, ośmielanie rozmówcy poprzez „odsłanianie siebie”, konkrety-

zacje i zawężanie obszaru rozmowy. Zadawanie pytań ukierunko-

wujących  rozmówcę.

Komplement – dostrzeżenie, podkreślenie lub nieznaczne 

wyolbrzymienie pozytywnej cechy człowieka, na skutek czego 

rozmówca zaspokaja potrzebę akceptacji, podziwu, utwierdza 

się w przekonaniu o własnej wartości. 

Nie ulega wątpliwości, że mężczyźni i kobiety rozmawiają w od-

mienny sposób. Rozumienie tych różnic może okazać się wielką 

pomocą w procesie komunikacji, należy jednak bronić się przed 

popadaniem w stereotypy. Jeszcze stosunkowo niedawno  mie-

liśmy do czynienia z tendencją do nadawania etykiet wzorom 

kobiecym jako słabym i pasywnym, zaś męskim jako silnym 

i dynamicznym. Współczesne badania często przeciwstawiają się 

takim uproszczeniom. Różnice w porozumiewaniu się obu płci 

uwarunkowane są biologicznie i społecznie. Wśród czynników 

wynikających z naszej fizjologii dominujące znaczenie mają wła-

ściwości wokalne kobiet i mężczyzn. Kobiety zazwyczaj wydają 

dźwięki o tonach wyższych, zaś mężczyźni o tonach niższych. 

Powszechnie przyjmuje się, że mózg mężczyzn jest lepiej wy-

specjalizowany do zadań wymagających operowania liczbami, 

przestrzenią oraz logicznego rozumowania, natomiast kobiety 

wykazują przewagę w uzdolnieniach werbalnych. Częściowo 

poparto to badaniami, według których dziewczynki szybciej 

uczą się języka i bardziej płynnie nim operują, rzadziej ujawniają 

zaburzenia mowy oraz czytania. Tłumaczy się to większą liczbą 

przebywania na szkoleniu. Możliwa jest także kwalifikowalność 

kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Dokapitalizowanie funduszu szkoleniowego

Nowe przepisy zakładają możliwość dokapitalizowania za-

kładowych funduszy szkoleniowych tworzonych przez praco-

dawców będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą 

w oparciu o obowiązujące przepisy, tj. art. 67-69 ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca, który będzie chciał dokapitalizować zakładowy 

fundusz szkoleniowy ze środków EFS, nie będzie musiał przygo-

towywać wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i prze-

chodzić całej skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Środki 

w ramach PO KL mają być bowiem przekazywane za pośrednic-

twem partnerów społecznych, czyli organizacji pracodawców 

oraz związkowych. To te podmioty będą mogły ubiegać się 

o wsparcie na realizację projektu dotyczącego dokapitalizowa-

nia zakładowych funduszy szkoleniowych. Jeśli ich projekty zo-

staną zaakceptowane, to będą one wypłacały wsparcie mające 

charakter pomocy de minimis przedsiębiorcom z sektora MŚP. 

Na razie takich projektów jeszcze nie ma. Zatem by skorzystać 

z pomocy, o której mowa, trzeba jeszcze trochę poczekać.

Mikropożyczka na start

Finansowanie zwrotne w postaci preferencyjnej pożyczki na 

uruchomienie działalności gospodarczej zostało wprowadzone 

do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. 

nr 239, poz. 1598 ze zm.). Wsparcie to ma na celu niwelowanie 

tzw. luki kapitałowej w dostępie do kapitału początkowego dla 

podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planują-

cych rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będzie udzielane 

w ramach projektów realizowanych w zakresie Priorytetu 

„Zatrudnianie i integracja społeczna” oraz Priorytetu VI „Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich” PO KL. Wsparcie będzie obejmo-

wać pomoc dla osób fizycznych, w tym dla pracowników jedno-

stek naukowych i uczelni oraz studentów, doktorantów i absol-

wentów planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą 

w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Pożyczki w ramach PO KL będą udzielane na zasadach bardziej 

korzystnych niż oferowane na rynku.

Znowelizowane przepisy, obowiązujące od 10 listopada 2011 r., 

określają katalog podmiotów, które mogą udzielać pomocy 

ze środków utworzonych przez siebie instrumentów inżynierii 

finansowej, czyli wyodrębnionych księgowo funduszy powsta-

łych w celu tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości. Mogą to być:

• banki krajowe, zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytu-

cje finansowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,

• banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych,

• podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub 

przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu ko-

rzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez 

udzielanie pożyczek,

• konsorcja tych podmiotów. 

(Źródło: Gazeta Podatkowa nr 96 (824) z dn. 2011.12.01)



16

Grudziądz zaprasza na lekcję historii

Tym razem zapraszamy Państwa do Grudziądza – 100-ty-

sięcznego miasta położonego malowniczo na prawym 

brzegu Wisły.  Jego historia sięga okresu pierwszych Piastów 

i wiąże się z działalnością misyjną, jaka była prowadzona na 

terenie Prus. Miasto przez długi czas pozostawało we władaniu 

Zakonu Krzyżackiego.

 Punktem obowiązkowym jest zwiedzenie średniowiecz-

nych fortyfikacji miejskich. Jedyna ocalała, gotycka Brama 

Wodna została wzniesiona na początku XIV wieku. Od bramy 

w lewo rozciąga się zespół dawnych spichrzy, na który składa 

się 30 obiektów wkomponowanych w fortyfikacje miasta i peł-

niących funkcje magazynowe i obronne. Budowę pierwszych 

rozpoczęto w latach 1346-1365. Spichrze są ceglane, budo-

wane wielofazowo; w dolnych partiach gotyckie, w górnych 

renesansowe i barokowe. 

 Warto zobaczyć też to, co pozostało z dawnego zamku 

komturskiego w Grudziądzu. Zamek wzniesiono w okresie 

drugiej połowy XIII wieku. W ostatnich latach na wzgórzu są 

prowadzone rozpoznawcze prace archeologiczno-historycz-

ne oraz rekonstrukcyjne. Zachowane są elementy podstawy 

wieży obserwacyjno-obronnej, ostrołukowy portal, częściowo 

mury międzymurza oraz studnia. Poniżej zamku 

oraz wzdłuż ul. Zamkowej ciągną się odcinki śre-

dniowiecznych gotyckich murów.

 Spacerując po Grudziądzu, warto zajrzeć do 

zabytkowych kościołów – np. do gotyckiego kościo-

ła św. Mikołaja, gdzie możemy podziwiać barokowy 

ołtarz główny, XIV-wieczne malowidła oraz bardzo 

ciekawą chrzcielnicę. Innym ciekawym zabytkiem 

jest  kościół św. Franciszka Ksawerego. W środku 

głównego ołtarza barokowego znajdziemy nietypo-

we rzeźby przedstawiające postaci Indianina i Mu-

rzyna, adorujące obraz św. Franciszka Ksawerego. 

 Interesujące jest również dawne kolegium Je-

zuitów. Ten późnobarokowy budynek od 1897 r. jest 

siedzibą ratusza miejskiego. Wewnątrz znajdziemy 

polichromię z 1 połowy XVIII wieku. Ratusz wieńczy 

wieża, zakończona hełmem baniastym.

 Amatorzy mniej ruchliwego odpoczynku 

mogą skorzystać z niezwykłej atmosfery, jaką daje 

tężnia solankowa zabudowana kopułą w kształcie 

piramidy.

Zmiany w 2012 roku
Chyba każdy z nas przyzwyczaił się już do tego, iż każdego 

roku kalendarzowego ustawodawca wprowadza wiele zmian 

w obowiązujących przepisach prawnych. Również w roku 2012 

czeka nas szereg zmian w obowiązującym stanie prawnym. 

Biorąc pod uwagę wszechobecne nastroje kryzysowe, do waż-

niejszych należało by zaliczyć:

1. Wyższy VAT na ubranka dla niemowląt – od 1 stycznia 2012 r. 

wzrasta VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. 

Obecną 8-proc. stawkę zastąpi stawka 23 proc. Zmiana jest 

wynikiem nowelizacji ustawy o VAT, która została wymuszona 

wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE.

2. Fiskus przestanie nadawać numery NIP - podatnicy niepro-

wadzący działalności gospodarczej nie będą musieli mieć 

Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), a urzędy skarbowe 

przestaną je nadawać. To wynik noweli ustawy o zasadach 

ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników. Prowa-

dzący działalność gospodarczą będą tylko raz występować 

do urzędu skarbowego ze zgłoszeniem identyfikacyjnym bez 

względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika po-

datków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsię-

biorstw. 

3. Dłuższe urlopy dla rodziców  - od 2012 r. urlopy macierzyńskie 

i ojcowskie będą dłuższe. Matki będą mogły wykorzystać 24 

tygodnie urlopu, zaś ojcowie 2 tygodnie. Po wykorzystaniu 

podstawowego urlopu macierzyńskiego, pracownicy mogą 

skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub do-

datkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

przysługującego rodzicom adopcyjnym i zastępczym). Dodat-

kowy urlop nie jest obowiązkowy - udzielany jest na wnio-

sek pracownika (złożyć go trzeba nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem tego urlopu), a pracodawca nie może odmówić 

udzielenia go. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany 

bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Nie 

trzeba wykorzystać go w całości. W 2012 r. i 2013 r. dodatko-

wy urlop wyniesie do 4 tygodni w przypadku urodzenia jed-

nego dziecka i do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. 

4. Zgodnie z decyzją rządu, od stycznia wzrasta minimalne wy-

nagrodzenie za pracę. Od teraz wynosi ono 1500 zł, co oznacza 

wzrost o 114 zł i 8,2 proc. w stosunku do stawki obowiązującej 

w 2011 r.

5. Od lutego pracodawcy będą płacić wyższą składkę rentową 

za pracowników. Sejm i Senat przyjęły pod koniec ubiegłego 

roku podniesienie wysokości składki odprowadzanej przez 

firmy o 2 punkty procentowe. Prezydent podpisał zmiany 28 

grudnia. Pracownik będzie płacił tak jak dotychczas 1,5 pro-

cent pensji brutto, pracodawca zaś 6,5 procent pensji brutto 

na składkę rentową. Według wyliczeń rządu, dodatkowe 

wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wyż-

szej składki wyniosą około 7 miliardów zł w skali roku.

6. Koniec lokat bez podatku. Prezydent podpisał już ustawę 

okołobudżetową, która wprowadza zmiany w zasadach nali-

czania podatku od zysków z odsetek kapitałowych. Po trzech 

miesiącach vacatio legis, czyli od kwietnia, zniknie możliwość 

omijania tzw. podatku Belki. Tyle czasu ustawodawca dał 

płatnikom podatku od lokat na dostosowanie systemów in-

formatycznych do jego poboru.

Radca Prawny Robert Gierszewski

e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl

Dyżury w każdy czwartek

od 10.00 do 12.00 w siedzibie KPIRIP

www.ikancelaria.com.pl

połączeń nerwowych między półkulami mózgowymi kobiet, 

a także ośrodkami mowy zarówno w lewej, jak i prawej półkuli, 

podczas gdy męski mózg cechuje się tylko lewostronnym usytu-

owaniem tychże ośrodków. 

Interesujące badania przeprowadził psycholog o nazwisku Mulac 

wraz ze współpracownikami. Zastosowali oni analizę, polegają-

cą na wyszukaniu takich cech wypowiedzi, które pozwolą na 

identyfikację płci osoby mówiącej. Okazało się, że na tej pod-

stawie  można niemal w 100% określić płeć autora wypowiedzi. 

Cechy wypowiedzi mężczyzn to:

- podawanie własnych ustosunkowań i opinii (najlepiej będzie, 

jeśli; powinno się.. itp.)

- stosowanie zaimka „ja”,

- używanie czasu teraźniejszego, 

- wokalizacja pauz (różnego typu pomruki, chrząkania, przeryw-

niki typu: hmmm, eeee)

- błędy gramatyczne,

- czasowniki w stronie czynnej, dynamiczne (zrobił, uderzył itp)

- przymiotniki oceniające,

- odniesienia do ludzi („większość ludzi”, „wszyscy wiedzą, że...”).

 Cechy wypowiedzi kobiet to:

- stosowanie opozycji (zaprzeczenie własnego postulatu: „powi-

nieneś to zrobić teraz, ale możesz też później”),

- pytania retoryczne,

- odniesienia do stanów emocjonalnych („byłam taka zaskoczo-

na!”) 

- stosowanie przerywników („aha”),

- dłuższe zdania, 

- negacje, zaprzeczanie,

- stosowanie intensyfikatorów przysłówków („tak bardzo”, 

„ogromnie dużo”, „niezmiernie”).

P.T.
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Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy w Golubiu-

-Dobrzyniu powstał 17 grudnia 1956 roku. Do pierwszego 

zarządu Cechu wybrani zostali: Leonard Golus – Starszy Ce-

chu, Wacław Przedpełski i Urlych Veith – Podstarsi, Henryk 

Mauch – Sekretarz, Lucjan Żołobiński – skarbnik i Bernard 

Szwajkowski – Opiekun Młodzieży. Od 15 grudnia 1984 r. po 

dzień dzisiejszy siedziba Cechu znajduje się przy ul. Mosto-

wej 1a w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Nowy statut Cechu uchwalony został przez Walne 

Zgromadzenie Członków Cechu 29 czerwca 1999 roku, wów-

czas też zmieniono nazwę na Cech Rzemieślniczy i Przemy-

słowo-Handlowy.

 Kronika cechowa spośród wybitnych działaczy zasłużo-

nych dla Cechu i miejscowej społeczności wyróżnia mistrza 

zegarmistrzowskiego Leonarda Golusa, mistrzów stolarskich 

Cech Rzemieślniczy 
i Przemysłowo-Handlowy  
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Mostowa 1 A, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 28 34, e-mail: cech.golubdobrzyn@izbarzem.pl                

Cech Rzemiosł Różnych 
w Mogilnie
ul. Kościuszki 8, 88-300 Mogilno, tel. 52 315 27 23, e-mail: cech.mogilno@izbarzem.pl 

Bernarda Szwajkowskiego i Tadeusza Witkowskiego 

z Golubia-Dobrzynia, mistrza krawieckiego Jana Wik-

torowicza z Kowalewa Pomorskiego, mistrza komi-

niarskiego Władysława Bożka, mistrza elektryka Jana 

Lewandowskiego oraz długoletniego członka Zarządu 

Cechu, mistrza kamieniarskiego Jerzego Wiśniewskiego. 

  Cech jest miejscem spotkań zrzeszonych człon-

ków, gdzie wymieniane są doświadczenia, bieżące 

informacje dotyczące podatków, spraw prawnych 

i ekonomicznych. Podstawowymi zadaniami Cechu jest 

wsparcie i pomoc rzemieślnikom w prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej oraz obrona ich interesów. 

 W 2000 roku Cech uhonorowany został za cało-

kształt działalności srebrnym medalem im. Jana Kiliń-

skiego.

Pierwsze wzmianki dokumentujące istnienie cechów na 

ziemi mogileńskiej pochodzą z 1839 roku. Powstawały 

one w Mogilnie, Strzelnie i Trzemesznie, wyłącznie jako cechy 

branżowe: piekarskie, rzeźnickie, szewskie, krawieckie, stolar-

sko-kołodziejskie, kowalskie. 

 6 stycznia 1946 r. powołano Powiatowy Związek Cechów 

w Mogilnie dla rzemieślniczych zakładów powiatu mogileń-

skiego. Związek ten zrzeszał wiele branżowych organizacji 

cechowych, wśród których najliczniejszymi były cechy: szew-

sko-cholewkarski, krawiecki, kołodziejsko-stolarski i kowalski. 

W wyniku nowego podziału administracyjnego powołującego 

województwo bydgoskie, związek ten uległ likwidacji i 15 mar-

ca 1952 r. Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy ustanowiła Cech 

Rzemiosł Różnych w Mogilnie. 

 Funkcję Starszego Cechu pełnili kolejno: Roman Kosiak 

(1946-53), Franciszek Stręk (1953-67), Józef Olejniczak (1967-

77), Stanisław Jamry (1977-85). Od roku 1985 funkcję tę nie-

przerwanie pełni Marian Wegner, przewodnicząc siedmiooso-

bowemu Zarządowi.

 Pierwszą powojenną siedzibą Cechu były pomieszczenia 

w hotelu przy ul. Jagiełły. Od 1950 do 1980 r. siedziba Cechu 

znajdowała się w budynku przy ul. Rynek 1. Na kolejne sześć 

lat biura zostały przeniesione na ul. Jagiełły 13, a od roku 

1986 Cech przeniósł się do odrestaurowanego przez rzemiosło 

budynku byłego Banku Spółdzielczego, znajdującego się nad 

jeziorem mogileńskim. Od 1998 r. Cech ma swoją siedzibę przy 

ul. Sądowej 21 A.

 Na przestrzeni całego 60-lecia istnienia Cechu corocz-

nie dyplomy czeladnicze otrzymywało 35-50 osób. Najwięcej 

uczniów zostało wyszkolonych w zawodach: malarstwo i tape-

ciarstwo, instalatorstwo elektryczne, me-

chanika pojazdowa i blacharstwo samocho-

dowe, stolarstwo, krawiectwo, fryzjerstwo. 

Aktualnie wiodącymi branżami w Cechu są: 

motoryzacyjna, drzewna i budowlana.

 Rzemiosło zawsze było znane z aktyw-

ności i dużej ofiarności na rzecz własnego 

środowiska, przede wszystkim przez wy-

konywanie wszelkiego rodzaju budynków 

użyteczności publicznej. Bardzo duży nakład 

pracy został włożony w kapitalny remont 

budynku po byłym banku spółdzielczym, 

stanowiącego przez kilkanaście lat okazałą 

siedzibę Cechu. Cech Rzemiosł Różnych 

w Mogilnie był organizatorem licznych 

wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla 

swoich członków, pracowników i ich rodzin. 

Organizował imprezy choinkowe dla dzieci 

i wieczorki  taneczne. Prowadził Kasę Wza-

jemnej Pomocy, tworząc tzw. fundusz samopomocy dla rodzin 

członka cechu, a z tworzonego funduszu socjalnego i mieszka-

niowego wspomagał akcje letniego wypoczynku dzieci, pra-

cowników rzemiosła i członków cechu, udzielał również licznych 

pożyczek na remont lokali mieszkaniowych.

 Dzisiaj, choć organizacja samorządu rzemieślniczego nie 

odgrywa już takiej roli jak w przeszłości, w tym regionie rzemio-

sło nadal pełni ważną funkcję gospodarczą, m. in. prowadząc 

szkolenie młodzieży i przekazując jej wszystkie tajniki zawodu. 

Kultywując zaś dawne tradycje, przyczynia się do zachowania i 

pielęgnowania polskiej kultury i tożsamości.

Zarząd Cechu
Marian Wegner Starszy Cechu

Marek Czarnecki  I Podstarszy

Czesław Borucki II Podstarszy

Maria Weber  Skarbnik

Zdzisław Łukasik  Sekretarz

Józef Bielik  Członek

Lech Brukiewicz Członek

Zarząd Cechu
Andrzej Broszko Starszy Cechu

Henryk Sławiński  Podstarszy

Piotr Chełmoniewicz Członek

Grzegorz Dąbrowski  Członek

Adam Stasiak  Członek

Jerzy Wiśniewski  Członek

Stanisław Zaporowicz Członek
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Wzrost zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego 

sprawił, że renowacja zabytków stała się jedną z istot-

nych potrzeb społecznych, renowator zabytków architektury 

jest więc zawodem poszukiwanym na rynku pracy. 

 Jest to zajęcie bardzo ciekawe, pełne wyzwań. Renowa-

tor zabytków architektury wykonuje restauracje powierzchni 

i struktur warstw epidemicznych zabytków budowli, ozdób 

i detali architektonicznych. Zajmuje się konserwacją kamienia, 

cegły, stiuków, sztablatur i sztukaterii, kopiowaniem zabytko-

wych elementów i detali, rekonstruowaniem faktur i patyno-

waniem powierzchni. Absolwent szkoły może być zatrudniony 

w: instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, 

muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych; organach ad-

ministracji państwowej w zakresie ochrony zabytków lub we 

własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków.

O tajnikach tej profesji rozmawiamy 

z Anną Wiśniewską, przewodniczącą 

w komisji egzaminującej w zakresie 

renowatora zabytków architektonicz-

nych, a także w zawodzie sztukator.

- Kiedy zaczęła się Pani przygoda z renowacją zabytków?

- Zaczęłam działać na tym rynku 23 lata temu. W tamtych 

czasach sztukateria wymierała: chciano wszystko wygładzić, 

wyprostować, a nie odtwarzać. Z czasem jednak człowiek 

W tym roku szykuje się dla Pana wiele okazji do 

świętowania...

Tak się właśnie zbiegło, szykuje się dużo jubileuszy: od 55 lat 

jestem w zawodzie, 50 lat temu zacząłem brać udział w kon-

kursach fryzjerskich: najpierw jako zawodnik, później trener 

i sędzia. A od 25 lat tworzymy firmę rodzinną. Uczestniczą 

w niej już trzy pokolenia: ja z żoną Cecylią, córka Dorota i syn 

Jacek oraz synowa Halina, a także wnuczka Agata. Swoją pa-

sją zaraziłem rodzinę: moja córka i wnuczka również zdobyły 

tytuły Mistrza Polski.

Proszę nam zatem przybliżyć początki tej pasji.

Pracę w tym zawodzie rozpocząłem 12 maja 1957 r. Zaczęło się 

całkiem przypadkowo. Chciałem być marynarzem, ale tato zmarł 

i musiałem zacząć szybko zarabiać, aby pomóc mamie, gdyż byłem 

jedynakiem. Mama zaprowadziła mnie do zakładu fryzjerskiego. 

Szef stwierdził, że pasuję do tego zawodu, i tak się zaczęło. Kie-

dy pracowałem w Pollenie, zaczęła się moja przygoda z Wellą, 

Zawód na wysokościach: 
renowator zabytków architektury

„Chciałem być marynarzem...” 
rozmowa z Janem Stopplem, między-
-narodowym jurorem we fryzjerstwie

doszedł do wniosku, że nie wszystko, co stare, jest brzydkie. 

Obecnie działamy nie tylko w kraju, ale także za granicą, 

współpracujemy np. z firmami zagranicznymi, które zajmują 

się renowacją starych kamienic na starówkach w Niemczech, 

odnawiają m. in. wiekowe restauracyjki w starej dzielnicy 

Berlina.

- Od czego trzeba zacząć, aby odrestaurować kamienicę?

- Zaczyna się od poszukiwania źródeł w archiwach, aby dotrzeć 

do pierwszych projektów zdobienia elewacji. Bazujemy na 

starych dokumentach, czasami mieszkańcy dysponują stary-

mi zdjęciami; sprawdzamy też, czy cokolwiek zachowało się 

na murach. 

- Jak radzi sobie Pani z pracą na wysokości?

- Na obiektach, które mają płaską powierzchnię, stosujemy pod-

nośniki akumulatorowe, ale jeśli są schody, niestety pozostają 

rusztowania. Renowator musi być sprawny fizycznie. Ja nie 

mam lęku wysokości, więc nie mam z tym problemu. Z dołu to 

wszystko inaczej wygląda, wyobrażamy sobie, że to malutkie 

elementy, a widziane z bliska okazują się znacznie większe.

- Jakie predyspozycje liczą się w tym zawodzie?

- Przede wszystkim wyobraźnia przestrzenna: uczeń widzi 

element i potrafi wyobrazić go sobie np. na całym suficie, 

gdzie będzie wisiało tych elementów więcej. Trzeba mieć 

minimalne zdolności plastyczne. Ważna jest też dokładność, 

niezbędna do przygotowania modelu i formy.

- Dlaczego zainteresowanie zawodem renowatora zabyt-

ków jest tak małe?

- Przez pewien czas nauka w zawodzie renowator zabytków 

architektonicznych trwała trzy lata, a innych – dwa. To 

sprawiało, że uczniowie woleli wybrać inny zawód i uzy-

skać tytuł czeladnika rok wcześniej. Obecnie sztukatorzy 

uczą się dwa lata, tak jak malarze-tapeciarze czy murarze, 

w związku z tym zainteresowanie jest większe. W tej chwili 

kształcę dwóch uczniów, wykształciłam już kilkunastu i ci, 

którzy zostali w zawodzie, nie narzekają na brak pracy. Jeśli 

wypuszczam ucznia, biorę za niego pełną odpowiedzialność. 

Miło jest po siedmiu latach dostać telefon od pracodawcy, że 

jest zadowolony z wykształconego przeze mnie pracownika, 

jest to największa satysfakcja. 

Dziękujemy za rozmowę.

, j ą y, y p ją

Stanislav Doronenko

pierwsze szkolenia, certyfikaty. Gdy skończyłem naukę, robiłem 

wszystko, aby podnieść rangę fryzjerstwa, wprowadzić to pol-

skie fryzjerstwo do świata, oglądałem np. zagraniczne katalogi.

I zaczęły się pierwsze konkursy...

Mieliśmy konkursy państw socjalistycznych, ale nie miały tego 

prestiżu co organizacje światowe.

 Nasza przynależność do światowych organizacji OMC 

i Intercoiffure Mondial to kolejne wyróżnienie dla naszej gru-

py zawodowej i potwierdzenie światowej klasy fryzjerstwa 

polskiego.

 Zaczęliśmy od osiemnastego miejsca w 1998 roku, dwa 

lata później zdobyliśmy ósme miejsce, potem czwarte, dwa 

razy trzecie – aż do złotego medalu w 2010 r.

 Jestem szczęśliwy, że w czasie mojej kariery natrafiłem 

na bardzo zdolnych młodych ludzi  i z nimi zdobyłem te tytuły 

mistrzowskie. Połączenie mojego doświadczenia, wiedzy i pa-

sji z talentem tych młodych ludzi sprawiło, że udało nam się 

zdobyć najwyższe trofea.

Sędziowanie w konkursie to już pewnie 

zupełnie inna „bajka”...

Konkurs ma swój regulamin. W konkretnym czasie musi być 

wykonana konkretna fryzura. Startuje ponad sto osób, więc 

jest to trudne zadanie dla sędziego, który też ma ograniczoną 

ilość czasu na ocenę.

Jakie kraje są w czołówce, jeśli chodzi 

o fryzjerstwo męskie?

Tradycyjnie Niemcy, Francuzi, Włosi i Rosjanie.

Pańska żona również jest fryzjerką. 

Kiedy się Państwo poznali?

Poznałem żonę, gdy już była fryzjerką. Oboje nie mogliśmy 

startować w konkursach, więc żona wychowywała dzieci, a ja 

musiałem dużo czasu poświęcić pracy. Ciągle byłem w rozjaz-

dach. Dzięki tej branży mogłem zwiedzić świat. Chciałem jako 



marynarz, a udało się w ten sposób.

Pewnie żona jest zadowolona, że jednak nie został 

Pan marynarzem...

Na pewno. To był wspaniały traf z tym kierunkiem, i udało się.

Czy nadal wykonuje Pan zawód fryzjera?

Tak, mam stałych klientów, niektórych strzygę od kilkudzie-

sięciu lat. Nie wyobrażają sobie, żeby pójść do kogoś innego.

Czym się Pan zajmuje poza tym?

Kiedy przestałem działać w rzemiośle, wziąłem się za rzeczy 

społeczne. Jest we mnie taki duch, żeby pomagać ludziom, 

stąd moja obecność np. w Klubie Seniora Boksu.

Uprawiał Pan boks?

Nie boksowałem, ale miałem grupę przyjaciół bokserów. 

W 1960 r. na Olimpiadę w Rzymie strzygłem połowę reprezen-

tacji Polski. Byli w tej grupie nawet medaliści: Adamski, Kulej, 

Walasek. I po latach poczułem się potrzebny tej grupie ludzi, 

chciałem im pomóc. Organizujemy wczasy, spotkania. Jest to 

jedyny taki klub w Polsce.

 Z mojej pasji społecznika wzięła się też działalność w To-

warzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy. Organizujemy np. 

konkurs „Miasto w kwiatach”. 

 Zawsze znajdę sobie jakieś zajęcie. To pomaga utrzymać 

sprawność. 70-tka na karku, a człowiek jeszcze chce brylować 

wśród młodych.

A propos młodych, jakie rady miałby Pan 

dla ludzi, którzy chcieliby rozpocząć pracę 

w zawodzie fryzjera?

Jest to zawód bardzo ciekawy, bo zapewnia kontakt z wieloma 

ludźmi. To jemu zawdzięczam np. moje znajomości z mistrza-

mi olimpijskimi. Siedzieli na moim fotelu, ja ich strzygłem, 

rozmawiałem z nimi, nie wiedząc, że w przyszłości zdobędą 

medale.

 Trzeba sobie wyrobić taką cechę, żeby zawsze być na dru-

gim miejscu. Pierwszy zawsze jest klient.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Mistrzostwa Świata 2010 – I miejsce Mistrzostwa Świata 2010 I miejsce

• Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy w latach 

1993-1997

• Prezes KPIRiP w Bydgoszczy w latach 1997-2001

• Trener i sędzia reprezentacji polskiej we fryzjerstwie męskim 

w latach 1998-2010

Obecnie:

• Prezydent Polskiej Sekcji Intercoiffure Mondial w Paryżu

• Wiceprezes Klubu Seniora Boksu

• Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 

 – Przewodniczący Komisji Organizacyjnej 

 (konkurs „Bydgoszcz w kwiatach”)

Odznaczenia:

• Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

• Medal Komisji Edukacji Narodowej

• Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

• Medal Prezydenta Bydgoszczy

• Złota Odznaka Za Zasługi Dla Sportu

• Złoty Medal Kilińskiego

• Platynowy Medal Kilińskiego

• Szabla Kilińskiego

Odznaczenia międzynarodowe:

• Złoty Medal OMC

• Złoty Medal OMC Team World Cup

• L'Odre de la Chevalerie Officer

Medale reprezentacji Polski we fryzjerstwie męskim zdobyte 

w drużynowych Mistrzostwach Świata:

• Brązowy medal –  Mediolan, 2004 r.

• Brązowy medal – Moskwa, 2006 r.

• Srebrny medal – Chicago, 2008 r.

• Złoty Medal – Paryż, 2010 r.




