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Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu kolejny numer „Pulsu Rzemiosła” z najlepszymi życzeniami noworocznymi.
W bieżącym wydaniu mogą Państwo zobaczyć fotoreportaż zawierający podsumowanie wydarzeń, w które była
zaangażowana Izba w ostatnim okresie. Przedstawiamy relacje z: wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, konferencji „Potęga
rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”, IV edycji wręczenia certyfikatów „Dobry Instalator”, Ogólnopolskiego X
Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, szkolenia członków komisji egzaminacyjnych, spotkania Dyrektorów i Kierowników
Biur Cechów wraz ze Specjalistą ds. Refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, debaty z kandydatami na
Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz wizyty gości z Kamerunu.
Omawiamy także wydarzenia, które odbyły się w regionie. Zachęcamy do przeczytania o spotkaniu Sejmiku Gospodarczego
w Cechu w Grudziądzu, pasowaniu na ucznia rzemieślniczego w Cechu we Włocławku oraz rodzinnym pikniku rzemieślniczym
w Cechu w Lipnie.
Na kolejnych stronach „Pulsu Rzemiosła” w ramach rozpoczętego niedawno cyklu „Moja historia, moja firma” o swojej
rodzinnej firmie opowie Arkadiusz Rambowicz.
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Prawnik informuje
W „Kąciku przedsiębiorcy” omawiamy m.in. kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, e-Deklaracje dla płatników, zmiany
w zakresie zakupów dokonywanych poza lokalem i przez Internet, wsparcie w starcie – pieniądze na biznes w KujawskoPomorskim, wypadki przy pracy.
W dziale „Prawnik radzi” zamieszczamy informacje na temat obowiązków związanych z kasami fiskalnymi.
O swojej pracy i działalności społecznej w samorządzie rzemieślniczym opowie Wiceprezes Piotr Antoszewski, uhonorowany
kilka miesięcy temu Odznaką Honorową „Szabla Kilińskiego”.
Zachęcamy też do przeczytania o aktualnych działaniach rzemieślniczych szkół, prowadzonych przez Izbę oraz Cechy
w Grudziądzu i w Inowrocławiu.
W naszym biuletynie znajdują się również teksty o kształceniu dualnym, nowych zawodach w kształceniu zawodowym
oraz Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki. Obszar oświaty zawodowej jest bowiem cały czas priorytetem dla izb
rzemieślniczych.
„Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego”.
I tym razem nie jest to wyłącznie hasło środowiska rzemieślniczego, które taką potrzebę zgłasza od wielu lat. Tym razem
jest to cel, ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską, Roku Szkoły Zawodowców w roku
szkolnym 2014/2015.
„Jednym z priorytetów jest współpraca z pracodawcami. Dopasujemy kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy,
przygotujemy uczniów do podjęcia zawodu, zorganizujemy praktyki. Będziemy aktywnie pośredniczyć we współpracy
pracodawców i szkół. Będziemy też robić wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego, zwiększyć jego
atrakcyjność i dostępność. Stworzymy mapę zawodów i szkół, a także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pokażemy
ofertę szkół zawodowych, wypromujemy dobre praktyki.
Szkoły zawodowe nie powinny być postrzegane jako szkoły drugiego wyboru. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy zapewnią
solidne wykształcenie i jednocześnie wyuczą zawodu. Każdy uczeń czy rodzic, który będzie wiedział, że szkoła daje wykształcenie
na poziomie umożliwiającym pójście na studia, a z drugiej strony daje zawód i pracę, taką szkołę wybierze.”.
Niezmiernie cieszymy się z deklaracji Pani Minister przytoczonych powyżej i zamieszczonych na stronie internetowej
Ministerstwa. Mamy nadzieję, że uda się je zrealizować i nie pozostaną one jedynie na etapie założeń.
Rok Szkoły Zawodowców to szansa. Również dla samorządu rzemieślniczego. Czy z tej szansy uda nam się skorzystać
zależy też od naszego uczestnictwa w konsultacjach aktów prawnych czy spotkaniach roboczych. Jako rzemiosło kujawskopomorskie deklarujemy współpracę z administracją publiczną w zakresie usprawnienia szkolnictwa zawodowego.
Zapraszamy do lektury!
Dyrektor Izby
Piotr Andrzej Krzyżaniak

Prezes Izby
Sławomir Szatkowski
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Fotoreportaż

ODZNACZENIA RZEMIEŚLNICZE

Podczas uroczystości dokonano również wręczenia Platynowych Medali im. Jana Kilińskiego Za Zasługi
dla Rzemiosła Polskiego. Wyróżnienie to otrzymali:
Jan Gogolewski i Franciszek Baldowski.
Honorową Odznakę Rzemiosła Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, z rąk Prezesa Zarządu Izby, otrzymał Prezydent
Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski.
Pierwszy raz podczas obrad Walnego Zgromadzenia Dele-

gatów dokonano wręczenia odznaczenia Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej. Odznaczenia wręczono Bernardowi Popławskiemu oraz Bogdanowi Zawiszewskiemu.
Tytułem Honorowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
uhonorowano byłego Prezesa Izby, Jana Gogolewskiego.
Jak co roku, podczas obrad Walnego Zgromadzenia
rozstrzygnięto konkursy: „Rzemieślnik Roku” oraz „Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku”.
W 2014 roku tytuł Rzemieślnik Roku przyznano Marianowi Behrendt, zaś tytułem Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku uhonorowano Jana Gogolewskiego.
Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy obchodził
240-lecie istnienia.
30 maja 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Cechu. Z okazji Jubileuszu, za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, propagowanie jego tradycji,
dokonań i wspieranie środowiska rzemieślników, Cech
Rzemiosł Metalowych został wyróżniony najwyższym
odznaczeniem rzemieślniczym – Szablą Kilińskiego.
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KPIRiP w Bydgoszczy po raz kolejny wyróżniła zasłużonych rzemieślników.
23 maja 2014 r. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przyznano odznaczenia państwowe, medale, odznaki i tytuły.
Z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniewa
Ostrowskiego otrzymali je:
Brązowy Krzyż zasługi:
Paweł Milachowski, Dorota Stoppel, Bernard Strzyżewski, Krzysztof Uzarski, Tomasz Dygowski.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
Franciszek Łukaszewicz.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
Andrzej Błażewicz, Piotr Centek, Mirosław Kazimierski.
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
JoannaZaremba-Wanczura.
Dyplomy Wojewody:
Bernard Popławski, Jan Piotrowski, Ryszard Rambowicz,
Czesław Trela.

Szablę Kilińskiego – najwyższe wyróżnienie rzemieślnicze otrzymał Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
Piotr Antoszewski. Wręczenia Szabli dokonał Jan Gogolewski, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.
Szabla nadawana jest przez Kapitułę rzemieślnikom
– członkom organizacji samorządu rzemiosła, za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, za inicjatywę,
zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza
szczebla krajowego.

„POTĘGA ROZWOJU
– ROZWÓJ DO POTĘGI”

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polskie
Bractwo Kawalerów Gutenberga zorganizowały dnia
28 maja 2014 roku konferencję pt. „Potęga rozwoju
– rozwój do potęgi”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie różnych form
pozyskiwania kapitału, w tym oferty Giełdy dla przedsiębiorców, jak również umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z doradcami obecnymi podczas
spotkania.
Integralną częścią konferencji była debata prowadzona
przez redaktor Annę Raczyńską z Radia Pomorza i Kujaw,
podczas której uczestnicy, Paweł Graniewski – Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Edward Tomasz Połaski – Prezes Zarządu Fundacji
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jacek Kuśmierczyk
– Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga,
Michał Konopka – Prezes Zarządu Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o., współtwórca usługi boomway.pl, Cezary
Borowski – Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia
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Biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
dyskutowali na temat metod finansowania MSP, w tym
pozyskiwania kapitału na rozwój firmy poprzez rynek
giełdowy, dotacje unijne lub pożyczki. W trakcie debaty przedsiębiorcy dowiedzieli się o możliwościach, jakie
daje emisja akcji na rynku NewConnect i obligacji na
rynku Catalyst.

OGÓLNOPOLSKI X KONGRES
STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uczestniczyła w Ogólnopolskim
X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, które odbyło
się w dniach 11–13 września 2014 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta
Bydgoszczy.
Jednym z najważniejszych akcentów Kongresu było
odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego. Została
ona uchwalona podczas V Kongresu Regionalnych
Towarzystw Kultury w 1994 roku, we Wrocławiu. Jej
odnowienie nastąpiło zatem w 20 rocznicę jej ustanowienia. Hasło nadrzędne X Kongresu brzmiało „Regio-

13 i 14 października 2014 roku w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się szkolenie przewodniczących i zastępów przewodniczących komisji egzaminacyjnych
W uroczystości uczestniczył również Wicewojewoda
Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Ostrowski oraz Zastępca
Prezydenta Bydgoszczy, Grzegorz Dołkowski.
Uczestnicy gali wysłuchali okolicznościowych przemówień i wykładów prof. dr. hab. Roberta Karaszewskiego,
kierownika Katedry Doskonałości Biznesowej na toruńskim UMK oraz dr. hab. inż. Mariusza Chalamońskiego,
prof. UTP z Zakładu Ogrzewnictwa i Wentylacji uczelni
bydgoskiej.

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości pod nazwą „Działalność egzaminacyjna izb
rzemieślniczych istotnym zadaniem organizacji rzemiosła”. Połączone ono było z blokiem tematycznym
realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz
Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Szczecinie, w ramach projektu „Platforma Flexicurity
MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie
Flexicurity w obszarze MiŚP.” Program szkolenia odnosił

Najważniejszą częścią wydarzenia było wręczenie certyfikatów „Dobry Instalator”. Ponadto, wyróżniono 145
właścicieli, współwłaścicieli i pracowników firm instalatorskich. Otrzymali oni Honorową Odznakę Kujawsko
– Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy, którą wręczył Prezes Izby, Sławomir
Szatkowski.

Uroczystość zakończył poczęstunek oraz występ młodej
wokalistki, Marty Podulki.

się do problematyki, która bezpośrednio związana jest
z zadaniami organizacji rzemiosła w obszarze zatrudnienia, procesu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
Przedstawiono informacje dotyczące dualnego systemu
kształcenia zawodowego, realizowanego w naszym regionie. Dyskutowano także na temat procedur egzaminacyjnych, bieżących prac związanych z realizacją egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających,
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przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb
Rzemieślniczych oraz sposobów podniesienia jakości
i udoskonalenia procesu potwierdzania kwalifikacji
zawodowych w rzemiośle.
Prelegenci, Rafał Dąbrowski – Dyrektor Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie wraz z Jolantą Musialską
– ekspertem ds. merytorycznych, przybliżyli informacje związane z projektem. Jego realizatorzy
upowszechniali wdrażanie różnych instrumentów
wypracowywanych z myślą o rozwoju indywidualnych
zdolności, ułatwianiu zatrudnienia i elastycznej organizacji pracy, sprzyjającym szybkiemu i skutecznemu
zaspokojeniu potrzeb pracownika i pracodawcy.
Zaproszony gość – Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Bydgoszczy – Tomasz Zawiszewski zapoznał także uczestników ze zmianami dokonanymi
w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecni pracodawcy
poznali również nowe instrumenty wsparcia m.in.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby młode, dla których
nowym rozwiązaniem stały się bony szkoleniowe,
stażowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie.
Oprócz zagadnień związanych z działalnością egzaminacyjną przygotowano także część integracyjną
z dodatkowymi atrakcjami,na przykład 3 grupy rywalizowały o Nagrodę Prezydenta w zabawie zespołowej „Sami Swoi- budowanie zespołu”. Każdy z uczestników miał okazję wykazać się sprytem i sprawnością
fizyczną w średniowiecznych zabawach plebejskich.
Nie zabrakło też chwili relaksu w Grocie Solnej.

IZBY

SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI
EGZAMINACYJNYCH

nalizm polski – 25 lat po transformacji”. W ramach
tej inicjatywy Izba mogła wypromować informacje
na temat swojej działalności na przygotowanym specjalnie do tego stoisku.
Uroczystość objęta została Patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.

ŻYCIA

4 czerwca 2014 r. miała miejsce IV edycja wręczenia
certyfikatów „Dobry Instalator”. Certyfikat ten pomaga
w weryfikacji wykonawców; jest nagrodą dla uczciwych
i rzetelnych fachowców.

Z

IV EDYCJA
WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW
„DOBRY INSTALATOR”

SPOTKANIE
ZE SPECJALISTĄ
ds. REFUNDACJI
CENTRUM EDUKACJI
I PRACY MŁODZIEŻY
W BYDGOSZCZY

WIZYTA GOŚCI Z KAMERUNU

DEBATA Z KANDYDATAMI
NA PREZYDENTA MIASTA
BYDGOSZCZY
30 października 2014 r. odbyła się debata kandydatów na Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Współorganizatorami debaty byli również Pracodawcy
Pomorza i Kujaw, Związek Pracodawców, Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Loża Bydgoska Business Center Club.

28 października 2014 r. odbyło się spotkanie Dyrektorów i Kierowników Biur Cechów zrzeszonych
w Izbie waz ze Specjalistą ds. Refundacji Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, w sprawie
nowych zasad udzielania refundacji.
26 listopada 2014 r. Izba gościła dwóch przedstawicieli Kamerunu.

Omawiano zmiany w obowiązujących aktach prawnych
(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8
sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz.U.
2014 poz. 1140 oraz rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. 2014
poz. 1145.)
Nawiązano również do tematu badania dotyczącego zwiększania roli organizacji rzemieślniczych
w zakresie zrzeszania i wspierania przedsiębiorców
oraz promocji systemu potwierdzania kwalifikacji
zawodowych. Przedstawiono także realizację zadań PUP związanych z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

funkcję Dyrektora ds. rozwoju Shela na cały świat.
Drugi z gości, to Dyrektor Generalny – V. Didier
Ndoumbe, pomocnik Frederica Nguime Ekollo.
Goście z Kamerunu odwiedzili zarówno Izbę Rzemiosła jak i prowadzoną przez Izbę Szkołę w związku z planowanym kształceniem młodzieży kameruńskiej w Polsce. Podczas wizyty mieli oni okazję
zobaczyć, jak w praktyce uczniowie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości
uczą się rzemiosła. Skosztowali również wypieków
przygotowanych przez uczniów.
Warto dodać, że obecnie młodzi ludzie z Kamerunu
kształcą się też we Francji, jednak w przyszłości planują uczyć się również w naszym kraju.

Z

ŻYCIA

IZBY

Byli nimi: Chief Frederic Nguime Ekollo – Oficer
Narodowego Orderu Walecznych, Zastępca Senatora – Burmistrz Dibombari, Prezydent Regionu
– Wybrzeże Gmin i Zjednoczonych Miast Kamerunu. Wódz 4 tys. wiosek, przez 14 lat sprawujący
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Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli
organizacji gospodarczych i organizacji pracodawców, a także zrzeszonych przedsiębiorców.
Podczas debaty kandydaci wyrażali swoje poglądy
gospodarcze i plany oraz przedstawiali swoje filozofie zarządzania w przypadku objęcia stanowiska
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
W debacie wzięli udział następujący kandydaci:
Rafał Bruski, Piotr Cyprys, Konstanty Dombrowicz,
Marek Gralik, Anna Mackiewicz, Mariusz Nowowiejski, Małgorzata Stawicka i Marcin Sypniewski.
Debatę poprowadził Cezary Wojtczak – dziennikarz TVP Bydgoszcz.
E.R.

15 grudnia 2014 w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu odbyła się sesja wyjazdowa
Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu przewodniczył Prezydent, dr Krzysztof
Sikora. W spotkaniu udział wzięli: Sławomir Szatkowski
– Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Halina Kowalkowska – Wójt
Gminy Gruta, Poseł Janusz Dzięcioł, radni i szefowie największych organizacji pracodawców z regionu, a także
liczni rzemieślnicy.
Prezydent przypomniał cele i zadania Sejmiku Samorządowego, problemy nurtujące środowisko gospodarcze,
trudną współpracę z organami władz samorządowych
wojewódzkich i lokalnych, a także problemy związane
ze szkolnictwem zawodowym, wynikające z zaniedbań
ostatnich dwudziestu lat nietrafionych reform. K. Siko-

ra zwrócił uwagę na niedostateczny udział organizacji
przedsiębiorców w opiniowaniu aktów normatywnych.
Przypomniał, iż pozytywnym efektem licznych działań
promujących lokalny biznes było podpisanie 23 maja 2012
roku Listu Intencyjnego z Marszałkiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego o współpracy, szczególnie w obszarze tworzenia i realizacji wspólnej strategii.
Głos zabrał też Starszy Cechu, Wiesław Łasiński przedstawiając m.in. trzy elementy, na których zasadza się ich
działalność. Są to: kadencyjność pracy Starszego Cechu
(dwie kadencje), kolegialność pracy Zarządu oraz tworzenie dobrego klimatu i zaufania w stosunku do załogi
i braci rzemieślniczej.
Mirosław Pietkiewicz zwrócił uwagę na brak nowoczesnej ustawy o rzemiośle. Poprzednia, przygotowywana siedem lat temu przez Izbę Rzemieślniczą
w Katowicach, została odrzucona. W toku dalszej
dyskusji podkreślono konieczność opracowania nowej
ustawy, zwłaszcza w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
Do dyskusji włączyła się także Wójt, Halina Kowalkowska
podkreślając, iż na terenie gminy stara się wszelkie problemy gospodarcze rozwiązywać na zasadzie konsensusu
ze środowiskami gospodarczymi.
Na koniec obrad omówiono też problemy dotyczące
stowarzyszeń grupujących kupców, rzemieślników
i przedsiębiorców.
E.R.

Rzemieślnicy zrzeszeni w lipnowskim
Cechu Rzemiosł Różnych Małych
i Średnich Przedsiębiorstw świętowali
Dzień Rzemiosła.
Honorową Odznakę Rzemiosła Związku Rzemiosła
Polskiego otrzymali: Kamila Przybylska oraz Grzegorz
Wojciechowski.
Za szkolenie uczniów w rzemiośle uhonorowano Srebrną Odznaką Wiesława Przybyszewskiego i Józefa Ziemińskiego.
Uroczystość miała miejsce 7 czerwca 2014 roku
w leśniczówce w Komorowie. Była to okazja do spotkania, wymiany doświadczeń, ale również do podsumowań
i uhonorowania mistrzów – tych najbardziej zasłużonych w swojej rzemieślniczej działalności oraz w kształceniu młodzieży.

Jak na święto rzemiosła przystało, były upominki, wspaniała zabawa w pięknym plenerze, przy muzyce oraz
pysznym jedzeniu.
E.R.

Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla
Rzemiosła Polskiego” odznaczono Andrzeja Lipskiego.
Srebrnym zaś, Mariusza Jaszewskiego i Zdzisława Kurowskiego.
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Pasowanie
– Cech Włocławek
W Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, 17 października 2014 roku odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia rzemiosła”.

Przystąpiło do niego 78 uczniów klas pierwszych
w zawodach rzemieślniczych. Najliczniejszą grupę, bo 42
osobową stanowili uczniowie w zawodzie fryzjer. Zaraz
za nimi było 22 mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych.
Ślubowanie złożyli również przyszli cukiernicy i piekarze
oraz uczniowie branży budowlanej tj: murarz-tynkarz
oraz stolarz.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
organizuje
dnia 14 czerwca 2015 r.

M I S T R Z O S T WA
RZEMIEŚLNIKÓW
W STRZELANIACH
MYŚLIWSKICH
Szczegóły konkursu będą publikowane na stronie

www.izbarzem.pl

Z REGIONU...

Sejmik Gospodarczy
Kujawsko-Pomorskiego

W naszych szkołach...
Jak być aktywnym, czyli z życia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
– UCZNIOWIE ZŁOŻYLI ŚLUBY

Uczeń rzemieślnik – to brzmi dumnie. 3 października 2014 roku w gmachu Opery NOVA odbyło się
uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.
Po przywitaniu grona gości, uczniom klas drugich
i trzecich, wykazującym się wzorową postawą oraz
szczególnym zaangażowaniem podczas ubiegłego roku
szkolnego, wręczono nagrody. Przedstawiciele dyrekcji
– Bartłomiej Małek i Agnieszka Naszko nie kryli dumy
ze swoich podopiecznych. Po wręczeniu nagród nastąpił
moment najbardziej oczekiwany przez wszystkich, czyli
pasowanie uczniów z klas pierwszych na ucznia – rzemieślnika. Młodzi rzemieślnicy złożyli śluby w obecności świadków, stając się w ten sposób pełnoprawnymi
członkami społeczności szkolnej.
Przedstawieniem w wykonaniu uczniów zakończono oficjalną część uroczystości. Przy symbolicznej lampce wina i torcie w restauracji mieszczącej się w Operze
NOVA, goście dzielili się wrażeniami, wymieniając jednocześnie swe spostrzeżenia.

EDUKACJA

– BIEG DLA DZIECI
Z AUTYZMEM

Bieganie jest coraz bardziej popularną formą aktywności. Poprawa kondycji, smukła sylwetka, świetny
nastrój – to tylko niektóre zalety płynące z joggingu.
Natomiast w sytuacji, kiedy ruch na świeżym powietrzu
połączony jest z możliwością niesienia pomocy i okazania wsparcia innym, jest to sytuacja idealna!
Wiedzą o tym organizatorzy imprezy związanej
z obchodami 10-lecia istnienia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
To właśnie oni połączyli przyjemne z pożytecznym,
pozwalając wybiegać się każdemu, kto zauważając

problem autyzmu pragnie szerzyć ideę integracji zarówno z osobami chorymi, jak i z ich bliskimi. Dlatego
jubileuszowym obchodom towarzyszyło hasło „Razem
dla autyzmu”.
Impreza miała miejsce 16 października 2014 roku
na Wyspie Młyńskiej. W biegu aktywny udział wzięli uczniowie klas pierwszych, wyróżniający się również strojami sportowymi w barwach i z logo szkoły. Dobry humor
oraz duch sportowej rywalizacji towarzyszyły wszystkim
zawodnikom i reprezentantom. Każdy pamiętał jednak
o tym, co najważniejsze, czyli o okazaniu wsparcia podopiecznym Ośrodka. Metę wszyscy oczywiście przekroczyli z uśmiechem na twarzy!
– UPIÓR W SALONIE,
CZYLI FRYZURY NA HALLOWEEN

Fryzjerstwo to zarówno rzemiosło, które wymaga
zdobycia konkretnej wiedzy i umiejętności, jak i sztuka
oparta na kreatywności i wyobraźni. Doskonale zdają
sobie z tego sprawę uczennice klas II i III, które 29 października 2014 roku wzięły udział w konkursie FRYZURA I STYLIZACJA HALLOWEENOWA, zorganizowanym
przez Edytę Dolatowską.
Uczestniczki z wielkim zapałem podeszły do tworzenia stylizacji a’ la upiór na głowach szkolnych koleżanek, uruchamiając przy tym umiejętności i pokłady
inwencji twórczej, których mógłby pozazdrościć im niejeden fryzjer z wieloletnim doświadczeniem.
Dopełnieniem fryzur stały się makijaże oraz stroje
dobrane starannie na wzór rodziny Addamsów. Całość
podczas halloweenowego pokazu skutecznie mroziła
krew w żyłach. Jurorzy długo wahali się nad werdyktem. Oceniając przede wszystkim pomysłowość i kunszt
wykonania, ostatecznie przyznali nagrody za pierwsze,
drugie i trzecie miejsce, a także specjalne wyróżnienia.
– GOTUJĄC Z NAJLEPSZYMI
Profesjonalni kucharze rywalizujący między sobą
w najbardziej wymyślnych zadaniach kulinarnych – na
tym opiera się idea programu „Top Chef”. Popularny
reality show zdobył uznanie widzów na całym świecie,
w tym również w Polsce, przede wszystkim dzięki wielkim emocjom towarzyszącym zmaganiom kucharzy,
a także szerokiej wiedzy i umiejętnościom, którymi bez
wątpienia mogą się oni pochwalić.
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30 października 2014 roku gościem był Adam
Kowalewski, szef kuchni, uczestnik programu „Top Chef”.
Rodowity bydgoszczanin zachwycił jurorów programu
już podczas pierwszego odcinka. Mimo młodego wieku,
ma imponujące doświadczenie. Pracował między innymi
w wyróżnionej trzema gwiazdkami restauracji Martina
Berastegui „Michelin”, nieopodal hiszpańskiego San
Sebastian. Mistrz kuchni Adam, poprowadził warsztaty
kulinarne dla uczniów klas gastronomicznych, podczas
których wprowadzał ich, między innymi, w tajniki kuchni molekularnej.
Zainteresowanie zajęciami było ogromne, dlatego też odbyły się one w dwóch grupach. Szef kuchni
odpowiedział na wszelkie pytania nurtujące młodych
adeptów sztuki kulinarnej. Kontakt z A. Kowalewskim
był dla młodych kucharzy nieocenionym doświadczeniem. Warto zaznaczyć, że przygoda z gotowaniem
w jego towarzystwie, na pewno nie skończy się na jednym spotkaniu.
– FRYZJERZY DLA SENIORÓW

Dzień Seniora był znakomitą okazją do zetknięcia
się ze sobą dwóch różnych pokoleń. 17 listopada 2014
roku nestorzy mogli skorzystać z profesjonalnych zabiegów fryzjerskich prowadzonych przez uczniów kształcących się w zawodzie fryzjera.
Przy ul. Kijowskiej 7 nie brakowało uśmiechu oraz
wzajemnej życzliwości. Seniorzy z przyjemnością zasiadali w fotelach pracowni fryzjerskiej, powierzając swój
wizerunek szkolnym zawodowcom. W myśl zasady, że
im bardziej doświadczony klient, tym wyższe wymagania, uczniowie musieli wykazać się prawdziwym
profesjonalizmem. W ruch poszły nożyczki, grzebienie,
suszarki i szczotki. Praca przebiegała w miłej atmosferze,

– ODDALI KREW
PODCZAS „WAMPIRIADY”
W polskich szpitalach brakuje krwi. Wciąż potrzebne są jej zasoby dla ratowania życia i zdrowia pacjentów.
W niektórych placówkach magazyny świecą pustkami,
co skutkuje nawet przekładaniem planowanych wcześniej operacji. Dlatego organizowanie różnego rodzaju
akcji krwiodawczych to najlepszy sposób na jej zdobycie.
Oddanie krwi nic nie kosztuje, a pozytywy z tego płynące
są wręcz nieocenione.
Brać uczniowska szkoły postanowiła więc wziąc 19 listopada 2014 r., czynny udział w tej szlachetnej
akcji. Choć żaden z organizatorów nie przypominał
osławionego hrabiego Draculi, zainteresowanych nie

brakowało! Wystarczyło być dorosłym, zdrowym oraz
ważyć ponad 50 kg, by bezcennym „czerwonym paliwem” móc podzielić się z potrzebującymi. Zebrano aż
10 litrów krwi, co stanowi bardzo zadowalający wynik.
Odbyła się również zbiórka słodkości, które trafiły
do potrzebujących dzieci. Pomoc i wsparcie było więc
podwójne, zaś radość i satysfakcja z możliwości podzielenia się dobrem płynącym w żyłach – bezcenna.
Zapewne dlatego wszyscy honorowi dawcy krwi nie
wystraszyli się widoku igieł, co więcej – uśmiech nie
schodził z ich twarzy.
– Z KAMERUNU DO BYDGOSZCZY
26 listopada 2014 roku gośćmi szkoły byli:
Chief Frederic Nguime Ekollo i V. Didier Ndoumbe
– przedstawiciele oświaty z Kamerunu.

Z życia szkoły
w Inowrocławiu
PASOWANIE I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW
MODZIEŻY KLAS PIERWSZYCH
29 października 2014 roku w Cechu Rzemiosł
Różnych w Inowrocławiu odbyła się uroczystość pasowania i ślubowania klas pierwszych.
„Czasy, szyldy, ludzie się zmieniają, a Rzemiosło
trwało, trwa i będzie trwać. Nie damy zaginąć wielowiekowej tradycji” – tymi słowami rozpoczęła uroczystość
opiekunka teatrzyku, Barbara Citkowicz.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła w Bydgoszczy – Franciszek
Baldowski, Starszy Cechu – Piotr Jóźwiak, Dyrektor
Szkoły – Grzegorz Roszak, nauczyciele, rzemieślnicy
oraz uczniowie klas pierwszych – główni bohaterowie
uroczystości.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz okolicznościowych przemówieniach nastąpiło pasowanie do
godności ucznia w rzemiośle.
Aktu tego, oczywiście Szablą Kilińskiego – najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym, dokonali: F. Baldowski i P. Jóźwiak.
Następnym ważnym momentem było ślubowanie,
będące symboliczną chwilą przyjęcia w poczet uczniów
szkoły i złożenie przysięgi na sztandar cechowy.

Członków delegacji interesowało miejsce kształcenia się przyszłych mistrzów rzemiosła oraz realia polskiego szkolnictwa zawodowego.
Goście, w towarzystwie przedstawicieli Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
oraz dyrekcji szkoły, zwiedzili m.in.: pracownię komputerową, mechaniczną, świetlicę oraz salę gimnastyczną.
Byli też bardzo zainteresowani przebiegiem zajęć oraz
sposobami kształcenia uczniów. Ich wizyta była pierwszym krokiem do podjęcia współpracy pomiędzy placówkami oświaty w Kamerunie, a nami. Kto wie, może
za jakiś czas przy ul. Kijowskiej 7 kwalifikacje zdobywać
będą również uczniowie z Kamerunu?
E.R.

w konkursie – teście pod hasłem „Droga do wolności”,
po którym odbył się patriotyczny apel. Na początku
uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił dyrektor szkoły
Grzegorz Roszak. Głos zabrał także wicedyrektor szkoły,
Michał Pomernacki.

narodowe. Ponadto uczestnicy pikniku prowadzili konwersacje z europejskimi wolontariuszami „szlifując”
język angielski. Pomocą w porozumiewaniu się wolontariuszy z uczniami szkoły służyła nauczycielka języka
angielskiego, Lucyna Gawryś.
Podczas pikniku degustowano pizzę, pieczone
i gotowane ziemniaki, owoce, sosy, zupy, napoje i soki
autorstwa uczniów – cukierników, wykonane pod kierownictwem nauczycieli zawodu Małgorzaty Kwiatkowskiej i Żanety Marcinek.
Warsztaty – „Wycieczkę po zawodach” poprowadził
szkolny doradca zawodowy, Dawid Citkowicz. Szkołę
Rzemiosła promował Samorząd Szkolny: Wiktoria Płocińska i Julita Różańska.

Obejrzano też przedstawienie pt. „Nie zginęła!
Zmartwychwstała!” Na zakończenie uczestnicy minutą
ciszy uczcili pamięć tych, którzy walczyli i ginęli dla ukochanej ojczyzny oraz odśpiewali „Rotę” i obejrzeli prezentację multimedialną pt. „11 listopada – pamiętajmy”.
Konkurs – test, apel, prezentację przygotował Samorząd Szkolny z opiekunem Dawidem Citkowiczem.
Wystąpił teatrzyk „Tere-ferek” W przedstawieniu
słowno-muzycznym „Nie zginęła! Zmartwychwstała!”
według scenariusza Barbary Witkowicz.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2014 roku, Grzegorz Roszak, Piotr
Jóźwiak i Podstarsi: Wacław Oczki i Franciszek Żak oraz

„NIE ZGINĘŁA! ZMARTWYCHWSTAŁA!”
Z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
7 listopada 2014 roku młodzież szkoły wzięła udział

JESIENNY PIKNIK KULINARNY
3 listopada 2014 roku w Szkole Rzemiosła odbył
się Jesienny Piknik Kulinarny. Gośćmi byli wolontariusze
z Włoch, Hiszpanii i Francji działający w ramach Wolontariatu Europejskiego z unijnego Programu „Erasmus”.
Młodzież, wraz z koordynatorem Bogumiłem Pronobisem z Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy przedstawiła
prezentacje multimedialne promujące ich dziedzictwo

Samorząd Szkolny z Dawidem Citkowiczem uczestniczyli
w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Należy dodać, że Samorząd Szkolny przed rozpoczęciem uroczystości obdarowywał uczestników manifestacji kokardami narodowymi, które cieszyły się sporym
zainteresowaniem.
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zaś rozmowy, wymiana uwag i spostrzeżeń jeszcze bardziej zbliżyły młodzież do osiedlowej społeczności.
Akcja przebiegała pod znakiem chęci okazania
wsparcia i pomocy potrzebującym. Podczas niej można
było składać dobrowolne datki, które zostały przekazane
na zakup pluszaków dla najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Miłym
akcentem podsumowującym obchody Dnia Seniora był
słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów klas
cukierniczych. Było więc smacznie, wesoło, a przede
wszystkim – prospołecznie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA
Każdego roku 20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora.
Z tej okazji, Cech, 18 listopada 2014 roku zaprosił Seniorów – inowrocławskich rzemieślników oraz seniorów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kruszwicy, na uroczyste spotkanie przy świecach, kawie, ciastkach.
Gości powitał i wygłosił okolicznościowe przemówienie
koordynator, Henryk Mądrowski.
Szacownym gościom chwile umilił szkolny teatrzyk „ Tere
– ferek” w przedstawieniu słowno – muzycznym „Pa-

mięć historii żyje w nas”, według scenariusza opiekuna
Barbary Citkowicz.
Na zakończenie przedstawienia seniorzy wraz z młodzieżą
odśpiewali „Rotę”.
W dalszej kolejności goście obejrzeli prezentację
multimedialną „Moja Ojczyzna – droga do wolności”,
którą przygotował Samorząd Szkolny z opiekunem Dawidem Citkowiczem.
Na zakończenie seniorzy przy dźwiękach karaoke
śpiewali pieśni „z tamtych, mrocznych lat”.
E.R.

...a w grudziądzkim „rzemieślniku”...

1 września 2014 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Wicedyrektor Grażyna Błażejczyk powitała 84 uczniów klas I, którzy następnie złożyli ślubowanie. Pasowania na uczniów dokonał
Starszy Cechu, Wiesław Łasiński.

16 października 2014 roku uczniowie uczestniczyli w wyjazdowej lekcji historii, odwiedzając obóz
zagłady – Muzeum Stutthof.

sty International. Wysłuchali również okolicznościowej
prelekcji i obejrzeli film o prześladowaniach we współczesnym świecie.
Byli też gośćmi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu.
12 grudnia 2014 roku kolejny już raz odbyło się
świąteczne spotkanie wigilijne Zarządu Cechu. Uczniowie
zaprezentowali jasełka, do których się przygotowywali
pod opieką nauczycieli Ewy Ceglewskiej i Renaty Stróżyk.
W miłej atmosferze śpiewano kolędy i pastorałki.
„Obyśmy tą następną Wigilię w tym samym gronie spędzili…” Tak brzmiały słowa składanych życzeń.
E.R.

9 grudnia 2014 roku odbyła się wycieczka szkolna
uczniów klas pierwszych i drugich do Gdyni i Gdańska.
Młodzież zwiedziła zabytki Starego Miasta, a także Centrum Nauki Experyment. Ta atrakcyjna forma spędzenia
czasu na interaktywnych wystawach pozwoliła lepiej zrozumieć tajniki nauki, a także pobudziła ciekawość świata.
12 grudnia 2014 roku uczniowie włączyli się
w ogólnoświatową akcję „Maratonu Pisania Listów”
w obronie praw człowieka, organizowaną przez Amne-
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Kształcenie dualne
100 tysięcy osób to szacowana liczba osób uczących
się w systemie dualnego kształcenia zawodowego w Polsce.
System dualny to nazwa funkcjonującego w naszym kraju sposobu kształcenia polegającego na nauce
zawodu bezpośrednio u pracodawcy odbywanej równolegle (przemiennie) z nauką w szkole zawodowej.
Choć system ten funkcjonuje w Polsce od wielu lat
i spełnia opisane przez Komisję Europejską warunki, do
dziś nie doczekał się krajowych regulacji legislacyjnych.
O przynależności do tego systemu decydują dwa podstawowe elementy: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana między uczniem
a pracodawcą oraz podział nauki na równe części:
teoretyczną realizowaną w szkole oraz praktyczną
realizowaną u pracodawcy.
W Europie ten sposób kształcenia nazywany jest
apprenticeship lub alternate system. Największe doświadczenie w tej materii mają Niemcy. Kształcenie
dualne jest w tym kraju uregulowane ustawowo i przed-

stawia się następująco: nauka w zakładach szkolących
odbywa się trzy lub cztery dni w tygodniu. W pozostałe
dni uczniowie uczą się w szkole. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest także w formie kilkutygodniowych
bloków. Istniejące w Niemczech izby rzemieślnicze oraz
przemysłowo-handlowe prowadzą ośrodki szkoleniowe,
w których uzupełniane są zajęcia praktyczne.
Stan kształcenia dualnego w Polsce pozwala
stwierdzić, iż funkcjonuje on w części szkół zawodowych
w formie przygotowania zawodowego. Uczniowie odbywający to przygotowanie posiadają podwójny status
prawny. Są uczniami szkoły i jednocześnie pracownikami młodocianymi zatrudnionymi u pracodawcy. Z racji
nauki w szkole zawodowej podlegają przepisom Ustawy
o systemie oświaty. Z kolei zatrudnienie u pracodawcy
odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w formie nauki zawodu. To
rozwiązanie wiąże się z otrzymywaniem przez ucznia
wynagrodzenia. Wówczas uczniów i osoby, które ich zatrudniają obowiązują przepisy Kodeksu Pracy.
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Absolwenci gimnazjum, którzy nie kontynuują
nauki w szkole zawodowej, również mogą podpisać
z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego. Z tą jednak różnicą, że nie są uczniami,
ale wyłącznie pracownikami młodocianymi, których zatrudnienie odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy i akt
wykonawczych. Ta forma jest jednak mniej popularna
i korzysta z niej około 9% młodocianych.
Obecnie w Polsce kształcenie dualne nie funkcjonuje na poziomie technikum, jest jednak wprowadzane
przez uczelnie wyższe.
W kraju toczy się publiczna dyskusja na temat
rozwoju, czy wręcz odbudowy edukacji zawodowej na
poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Brak jest
jednak regulacji formalnych odnośnie definicji kształcenia dualnego. W opinii Polskiego Związku Rzemiosła
punktem wyjścia dla rozwoju kształcenia w miejscu
pracy powinno być precyzyjne zdefiniowanie tej formy
edukacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Istotne
jest także wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie
kształcenia dualnego, włącznie z umożliwieniem takiej
formy edukacji na poziomie techników.
A.K.

Dnia 8 sierpnia 2014 r. podpisane zostało przez
Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140 z 2014 r.).
Rozporządzenie to jest istotne przede wszystkim ze
względu na pojawienie się w nim nowych zawodów. Na
uwagę zasługują dwa zawody.
Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, klasyfikację uzupełniono o zawód technik chłodnictwa i klimatyzacji. Zawód ten został zaproponowany
przez bydgoskich przedsiębiorców z prężnie rozwijającej
się obecnie branży chłodnictwa i klimatyzacji, którzy
stwierdzili brak wykształconych fachowców w opisywa-

nym sektorze działalności. Dzięki połączonym staraniom
lokalnych przedsiębiorców oraz innych członków organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń branżowych
i zawodowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji znalazł swoje miejsce wśród innych zawodów klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego. Kilka szkół w Polsce, wśród nich także bydgoska, planuje uruchomić ten
kierunek w roku szkolnym 2015/2016.
Od 1 września 2015 r. w zasadniczych szkołach
zawodowych będzie można zdobywać też inny nowy
zawód – mechanik motocyklowy. Umieszczenie go
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to
efekt współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Forum Edukacji
Zawodowej i Gospodarki

Ministerstwa Gospodarki i Związku Rzemiosła Polskiego. Dzięki inicjatywie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz przychylności obu resortów,
w ciągu pół roku udało się wpisać ten zawód oraz przygotować projekt podstawy programowej kształcenia
w zawodzie.
Połączone działania instytucji oraz odpowiednich
resortów zgłaszających nowy zawód zapewniają naukę
zawodu i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, obejmujących zarówno grupę zawodów bardzo popularnych, jak i rzadkich.
Na uwagę zasługuje fakt, iż nowe zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145 z 2014 r.).
Wchodzi ono w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
A.K.

Kształcenie dualne jako kierunek rozwoju edukacji zawodowej w Polsce, było tematem Forum Edukacji
Zawodowej i Gospodarki zorganizowanego w dniach 26
i 27 listopada 2014 r. przez ZRP, Instytut Badań Edukacji
oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery z udziałem Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Kujawsko-Pomorskie
rzemiosło reprezentował Jacek Trela. Wśród zaproszonych
gości wymienić można Artura Bramorę, Zastępcę Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu
RP, Posła Jacka Tomczaka oraz przedstawicieli Naczelnej
Organizacji Technicznej, Ochotniczych Hufców Pracy i
innych instytucji państwowych, władz samorządowych,
szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego.

nie w dialogu organizacji rzemiosła ze zrzeszonymi pracodawcami i zgłaszaniu zapotrzebowania na nowe zawody.
Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu zaprezentowali oprócz omówienia modelu
kształcenia dualnego w rzemiośle, przykład współpracy
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki i Związku Rzemiosła Polskiego, jakim jest wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
nowego zawodu – mechanik motocyklowy.
W dalszej części spotkania zabrała głos Minister
Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. W swym
wystąpieniu nawiązała do wypowiedzi Prezesa ZRP, Jerzego Bartnika, który podkreślił, że środowisko rzemieślnicze nawoływało i nawołuje do monitorowania skutków

dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.
W ocenie środowiska rzemieślniczego jest wiele problemów, które utrudniają powiązanie rynku pracy ze sferą
edukacji, w tym ofertą edukacyjną rzemiosła w zakresie
kształcenia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.
Przekazano też Minister Kluzik – Rostkowskiej kuty
w metalu symbol koła motocyklowego. Wręczenia dokonał pomysłodawca i wykonawca statuetki – Jacek Trela,
Prezes Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości, starającego
się łączyć wiedzę i doświadczenie rzemiosła z nowoczesnymi formami edukacji młodzieży.
Podczas Forum odbyły się też wykłady i panele
dyskusyjne dotyczące promocji kształcenia zawodowego
i doradztwa zawodowego. Udział w nich wzięli, m.in.:
dr Krzysztof Bondyra, adiunkt UAM, doradca w zakresie
opracowania i wdrażania projektów, dr Agnieszka Chłoń-

Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele
zaproszonych instytucji i organizacji mogli zapoznać się
z tematyką poświęconą kształceniu dualnemu. Wskazano, że ten sposób kształcenia zawodowego funkcjonuje
od wielu lat w rzemiośle i jest realizowany na podstawie
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Podział na kształcenie praktyczne i teoretyczne kształtuje
się w równych proporcjach. Efektywność tego modelu
kształcenia obrazują badania przeprowadzone przez
dwa wojewódzkie urzędy pracy oraz Izbę Rzemieślniczą
i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Efekty tych badań zostały przekazane w postaci prezentacji podczas pierwszej
części konferencji. Dowodzą one, że absolwenci, którzy
w trakcie nauki zawodu byli zatrudnieni u pracodawcy,
skuteczniej znajdują pracę, a także lepiej zarabiają i szybciej awansują. Efektywność ta ma również odzwierciedle-

wprowadzania nowych rozwiązań w systemie edukacji
zawodowej. Takie postępowanie pozwoli uniknąć błędów
w kwestiach prawnych i systemowych oraz daje możliwość właściwego planowania przyszłości edukacji w Polsce. Minister wyraziła głębokie zrozumienie dla zgłaszanego problemu, gotowość do konsultacji oraz otwartość na
propozycje. Jednocześnie zaakcentowała rolę współpracy
pomiędzy resortem, który reprezentuje a rzemiosłem.
Wspomniała również, że w nowej perspektywie finansowania zaplanowane są niemałe środki przeznaczone na
edukację zawodową.
„Zależy nam na tym, aby część pieniędzy z nowej unijnej perspektywy finansowej została przekazana na stworzenie miejsc praktyk. Zależy nam na kształceniu na realnym rynku pracy” powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.
Na ręce Minister zostały złożone postulaty rzemiosła

-Domińczak, lider projektów KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika z IBE.
Eksperci przedstawiali, między innymi, aspekty kształcenia dualnego, możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania w technikach. Dyskutowali również o roli doradztwa
zawodowego w wyborach edukacyjnych młodych ludzi
o potrzebie zdefiniowania dualnego systemu kształcenia
zawodowego w przepisach prawa.
Drugi dzień Forum pokazał, iż różne gremia mają
odmienne zdanie o tym,co można nazwać dualnym systemem kształcenia zawodowego. Należy mieć na względzie,
iż niewłaściwe pojmowanie kształcenia dualnego może
doprowadzić do jego wypaczenia i doprowadzić do wdrażania w Polsce „rozmytego” systemu edukacji zawodowej,
co uniemożliwi poprawę jego efektywności.
A.K; J.T.
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Nowe zawody
w kształceniu zawodowym

PO WER 2014-2020
zatwierdzony przez Komisję Europejską
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności
i mobilności na rynku pracy.

• Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
Wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych

• Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:
Realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, międzynadnarodowych, prowadzących
do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie
miało miejsce na poziomie regionalnym,a
także realizacja programów w zakresie mobilności międzynadnarodowej.

PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby
reform w obszarach zatrudnienia, włączenia
społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego,
zdrowia i dobrego zarządzania.
Program będzie też wspierał innowacje
społeczne i współpracę międzynarodową
w wymienionych dziedzinach. W programie,
oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wsparcie programu będzie komplementarne
do działań realizowanych na poziomie regionalnym.
Priorytety PO WER:
• Osoby młode na rynku pracy – alokacja
EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:
Realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób
młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież
NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Wspierania jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki
opartej o wiedzę.

obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu
widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
• Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
– alokacja EFS 1 056 mln euro:

• Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
Realizowane bedą m.in. działania dotyczące
wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych, w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych
osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie
działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych
w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych.
• Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro.
I.G
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Gwarancje
dla młodzieży
W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie, Komisja Europejska
podjęła działania mające na celu wsparcie ludzi młodych
w podejmowaniu zatrudnienia. Na szczeblu Unii Europejskiej opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia
młodzieży. Jego częścią jest inicjatywa ustanowienia
Gwarancji dla młodzieży. Jest to postulat UE skierowany do państw członkowskich, w celu zapewnienia
osobom do 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia
i nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia, ofert zatrudnienia, a także dalszego kształcenia,
przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od
zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji dla młodzieży i opracowały własne krajowe plany, dostosowując
definicję Gwarancji dla młodzieży do swojej sytuacji.
W Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przygotowało Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce. Będzie on wdrażany w latach 2014–2020 ze
środków Funduszu Pracy, budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Realizację zadań związanych z wdrożeniem Gwarancji dla młodzieży, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powierzyło na szczeblu regionalnym wojewódz-

kim urzędom pracy. Kompetencje w zakresie Gwarancji
dla młodzieży kształtują się w następujący sposób: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – pod względem
programowym oraz konkursy na szczeblu centralnym;
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – w aspekcie finansowym i organizacyjnym; na szczeblu regionalnym
i lokalnym: Urzędy Pracy (WUP i PUP), OHP, Partnerzy
Rynku Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Obecnie w Polsce trwają prace nad przygotowaniem konkursów regionalnych na realizację Gwarancji
dla młodzieży. Opracowanie i prawidłowa realizacja programu w regionie wymaga ścisłej współpracy pomiędzy
wszystkimi zainteresowanymi stronami, tj. instytucjami
rynku pracy, samorządami terytorialnymi, organizacjami zajmującymi się problemami osób młodych na rynku
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pracy i działającymi na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodych, organizacjami zrzeszającymi osoby
młode, jednostkami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz
pracodawcami. W ramach owej współpracy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował cykl konsultacji
z przedstawicielami wymienionych instytucji. Celem
spotkań było zdiagnozowanie problemów i barier
w podjęciu zatrudnienia przez osoby młode zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie oraz określenie
ich potrzeb i priorytetów w aspekcie zwiększenia aktywności zawodowej, a także przygotowanie założeń
do uruchomienia konkursów w ramach Gwarancji dla
młodzieży, w tym wypracowanie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów i ustalenie możliwego zakresu
współpracy instytucji działających w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych.
A.K.

KOLEJNE UŁATWIENIA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy dwóch
ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności
gospodarczej. Realizują one politykę mającą na celu
stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Zmiany w oznaczaniu towarów
Do tej pory przedsiębiorca wprowadzający towar do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany był do zamieszczenia na towarze oraz jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji (lub do dostarczenia w inny,
zwyczajowo przyjęty sposób), pisemnych informacji
w języku polskim:
• określających firmę przedsiębiorcy i jego adres,
• umożliwiających identyfikację towaru.
Stanowił tak art. 20 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).
Zgodnie z interpretacjami tego przepisu, konieczne
było umieszczanie na produktach adresu dystrybutora
z siedzibą w Polsce. W związku z tym przedsiębiorcy
kontrolowani w zakresie oznaczania produktów ponosili
odpowiedzialność za nieumieszczenie na opakowaniu
adresu polskiego dystrybutora. Ponadto obowiązek ten
generował nieuzasadniony koszt dla przedsiębiorcy wynikający z konieczności zmiany oznakowania produktu
lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu
na polskim rynku.
Od 1 stycznia 2015 r. w wyniku nowelizacji ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy
są zwolnieni z obowiązku oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu adresem dystrybutora z siedzibą
w Polsce. Towary już oznaczone mogą nadal znajdować
się w obrocie. W związku z tym przedsiębiorca nie musi
dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów.
Na towarach trzeba będzie podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa
i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy,
informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju rzeczy, określenie
jego energochłonności, a także inne dane wskazane
w odrębnych przepisach. Jeżeli rzecz jest sprzedawana
w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje te powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub
być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach
sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju
rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.
Zmniejszenie obowiązków wobec GUS
Kolejna ze zmian, która weszła w życie od 1 stycznia
2015 r. zawarta jest w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej i dotyczy ograniczenia
obowiązków statystycznych w zakresie prowadzonej
działalności i jej wyników, dla mikroprzedsiębiorców
poprzez zwolnienie z obowiązku ich przedstawiania
w roku rozpoczęcia działalności. Z obowiązku tego będą

musieli się wywiązywać tylko w przypadku, gdy wymóg
przekazania takich informacji będzie wynikał z umów
i zobowiązań międzynarodowych bądź przepisów prawa
Unii Europejskiej.
Status mikroprzedsiębiorcy, w myśl art. 104 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, posiada przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro
lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 2 milionów euro.
Mniej obowiązków wobec GIODO
Zmniejsza się też ilość obowiązków wobec Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie
rejestru danych osobowych. Chodzi tu o zwolnienie
z obowiązku zgłoszenia do rejestracji zbiorów, w których
nie będą przetwarzane tzw. dane szczególnie chronione,
prowadzonych przez administratorów danych, którzy
powołali i zgłosili do GIODO administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).
Administratorem bezpieczeństwa informacji będzie mogła być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
3) nie była karana za umyślne przestępstwo.
Dostęp do środków finansowych
Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zawiera również udogodnienia dla przedsiębiorców w dostępie do finansowania inwestycji ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy, w szczególności
poprzez:
• rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek
oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek,
• udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom
chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków
publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy
zakresu terytorialnego.
Tym samym NFOŚiGW oraz fundusze wojewódzkie będą
mogły udzielać poręczeń w postaci:
1) spłaty kredytów lub pożyczek,
2) spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek,
3) zwrotu przyznanych środków
– pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek bądź środków na cele z zakresu ochrony środowiska
lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń
odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na wypadek roszczeń wynikających
z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli.
Warto zaznaczyć, że wszelkie pożyczki, dotacje i poręczenia
udzielane będą na podstawie umów cywilnoprawnych.
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Inne zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. to m.in.:
• zastąpienie dotychczasowego systemu rozliczania
podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym
systemem – ustawa wprowadza wartość pieniężną
nieodpłatnego świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do
1.600 cm3, natomiast 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3; dla
częściowo odpłatnych świadczeń wartość świadczenia
będzie stanowiła różnicę między tymi kwotami oraz
odpłatnością dokonaną przez pracownika,
• ułatwienie w dostępie do ubezpieczeń eksportowych
gwarantowanych przez Skarb Państwa (KUKE) m.in.
poprzez zwiększenie pojemności katalogu składników
pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane
i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry
wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie
odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie
eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu
eksportowego podlegającego wsparciu produktów
z większym udziałem składnika zagranicznego,
• ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich
produktów poprzez zwiększenie dostępnych punktów
granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej,
• umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom
wina będącym rolnikami,
• wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014

E-DEKLARACJE
DLA PŁATNIKÓW
Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki
wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów
uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne
podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do
sporządzania i przekazywania informacji o dochodach
osób fizycznych nowy – wyłącznie elektroniczny sposób
przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np.
za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania
w formie dokumentu elektronicznego.
Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do
urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników
mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej,
z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich
imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje
ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu
określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Korzyści wynikające z wyboru
formy elektronicznej
Wysyłanie formularzy drogą elektroniczną to oszczędność czasu i pieniędzy, które można spożytkować
w inny efektywny sposób. To nie tylko uniknięcie przygo-
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towywania papierowych formularzy, ich kopertowania
i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów
i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Masz też dłuższy termin – o miesiąc.
Na stronie internetowej www.ppus.pl znajduje się najnowsza wersja aplikacji PPUS, umożliwiająca płatnikom
masowe wysyłanie informacji PIT-11 za rok 2014 do systemu e-Deklaracje.
Bliższe informacje na stronach:
www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/
e-deklaracje-dla-platnikow
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ZMIANY W ZAKRESIE ZAKUPÓW
DOKONYWANYCH POZA
LOKALEM I PRZEZ INTERNET
Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.
poz. 827). Zastąpiły one obowiązujące do tej pory dwie
ustawy, tj. ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (…), a także ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W efekcie zmianie uległy zasady dotyczące sprzedaży
przez internet, na pokazach czy prezentacjach. Ustawa
ta wdraża do polskiego prawodawstwa regulacje zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 października 2011 r., nr 2011/83/UE, w sprawie praw
konsumentów, które będą obowiązywały we wszystkich
państwach członkowskich.
Nowa ustawa przede wszystkim wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem
przedsiębiorcy z dotychczasowych 10 do 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczynać się będzie:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej
własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Ponadto w przypadku rezygnacji z zakupów to konsument ponosi koszty odesłania towaru, natomiast sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu, oprócz ceny
produktu, także kosztu jego wysłania. Jednak zwrotowi podlegał koszt w najniższej kwocie, jaki w ofercie
ma sprzedający. Przykładowo, jeśli nabywca wybierze
dostawę za pośrednictwem kuriera i uiści za tę usługę
opłatę w wysokości 25 zł, a w ofercie sprzedający będzie
miał też przesyłkę listową w cenie 4 zł, wówczas do ceny
zwracanego produktu doliczy 4 zł, a nie uprzednio zapłacone przez kupującego 25 zł.
Zakazane jest także pobieranie przez przedsiębiorcę
dodatkowych opłat przewyższających koszty poniesione
przez sprzedawcę w przypadku skorzystania przez nabywcę z określonej formy płatności. Dodatkowa opłata
np. za płatność kartą nie może być wyższa od prowizji,
którą uiszcza w związku z tym sprzedawca.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia
15.12.2014 r.

WSPARCIE W STARCIE
– PIENIĄDZE NA BIZNES
W KUJAWSKO-POMORSKIM
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego we
współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego realizuje program
„Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II”.
Obecnie trwa nabór wniosków o wsparcie w ramach
programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.
Można uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę na założenie własnego biznesu. Jest to już druga edycja tego
programu. Tym razem pomoc dostępna jest na terenie
całego kraju.
Biuro regionalne w Kujawsko-Pomorskim
ul. Borowikowa 20, 85-367 Bydgoszcz
e-mail: fundusz.bydgoszcz@ecdf.pl
tel. 792 491 513
biuro czynne jest w poniedziałki i czwartki
w godzinach 9.30-17.30
I edycja
Początkowo program został uruchomiony pilotażowo,
wyłącznie na terenie trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. II edycja
II edycja
objęła swoim zasięgiem już cały kraj. Zmieniły się też
nieco zasady udzielania pomocy m.in. w zakresie kręgu
uprawnionych podmiotów i wysokości pożyczki.
Obecnie o jej udzielenie wnioskować mogą niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej:
• absolwenci szkół i uczelni wyższych, w okresie do 4 lat
od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• zarejestrowani bezrobotni,
• studenci ostatniego roku studiów wyższych (studiów
I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
Zmieniła się też wysokość pożyczki. W tym naborze
udzielana jest ona w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju,
czyli w okresie grudzień 2014 r. – luty 2015 r. jest to
kwota do około 75.622,80 zł.
Poza pożyczką na rozpoczęcie biznesu, program zakłada
świadczenie bezpłatnych usług doradczych oraz szkoleń.
Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na
tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, dostępna jest dla:
• osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności
gospodarczej,
• podmiotów, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli:
– prowadzących działalność gospodarczą,
– niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli,
– osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących
posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu
ustawy o podatku rolnym lub prowadzących dział
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 mie-
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sięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego
pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy
– żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Udzielana jest ona w wysokości maksymalnie stanowiącej równowartość 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli około jest to 22.686,84 zł.
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy udzielona podmiotowi, który wcześniej uzyskał pożyczkę na firmę,
będzie powiększała kapitał jego zadłużenia i podlegała
spłacie w terminie wynikającym z harmonogramu określonego dla pierwszej z pożyczek.
Wnioskowanie
Aby uzyskać pożyczkę, należy złożyć do pośrednika
wniosek wraz z uproszczonym biznesplanem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona ma być pożyczka. Dane teleadresowe pośredników dostępne są na
stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:
www.bgk.pl
Warto zaznaczyć, że wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki
publiczne na podjęcie działalności gospodarczej.
O pożyczkę mogą się też ubiegać osoby uprawnione,
które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilne.
Podczas oceny badany jest m.in. opis planowanego
przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Wnioskodawca musi
więc przedstawić biznesplan możliwy do zrealizowania
i zapewniający wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki.
Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę oraz podjęcie decyzji
w sprawie jej przyznania powinno nastąpić w terminie
14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
Konieczne zabezpieczenie
Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanych pożyczek jest weksel własny in blanco osoby fizycznej i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny
zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może zostać ustanowione
inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu środków finansowych.
W szczególności może to być: hipoteka, zabezpieczenie
rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie jednej osoby fizycznej bądź prawnej.
Warunki udzielania pożyczek:
• spłata odbywa się w okresach miesięcznych określonych umową pożyczki,
• pożyczkobiorca nie ponosi kosztów prowizji i opłat za
czynności związane z udzielaniem i obsługą pożyczek
w całym okresie finansowania,
• okres spłaty pożyczki na firmę maksymalnie może wynieść 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku,
• okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy
zasadniczo nie powinien przekraczać 3 lat,
• pożyczki są nisko oprocentowane – na poziomie 1/4
stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 0,56% w skali
roku),
• wsparcie udzielane w ramach pożyczek stanowi pomoc de minimis.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia
08.12.2014 r.

Roman Wzorek
Nadinspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Wypadki przy pracy
Każdego roku w Europie odnotowuje się 4 mln wypadków przy pracy, co powoduje olbrzymie koszty
dla gospodarki europejskiej. Wzrost liczby wypadków
i kosztów ponoszonych przez kraje Unii Europejskiej
stały się przesłanką do zobowiązania wszystkich krajów
do obniżenia liczby wypadków o 25% do 2012 roku1. Na
podstawie danych statystycznych GUS w Polsce obniżono liczbę wypadków o prawie 13%. Największy spadek
zanotowaliśmy w grupie wypadków ciężkich, których
jest mniej o prawie 20%.

zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą wypadkową”,
8) określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
Protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku2
sporządza się w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wypadku. W uzasadnionych przypadkach zespół
może sporządzić protokół w terminie późniejszym, ale

1. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM
W razie wypadku przy pracy, pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia, zapewnić udzielenie pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym
wypadkom – art. 234 § 1 Kodeksu pracy. Podstawowym
celem postępowania powypadkowego jest ustalenie
prawa poszkodowanego do świadczeń (funkcja socjalna) oraz określenie środków profilaktycznych zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości (funkcja
profilaktyczna).
Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład
którego wchodzą dwie osoby. Zazwyczaj jest to pracownik lub osoba pełniąca obowiązki służby bezpieczeństwa
i higieny oraz zakładowy społeczny inspektor pracy lub
przedstawiciel pracowników.

2. OBOWIĄZKI ZESPOŁU
POWYPADKOWEGO
Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu
urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć
wpływ na powstanie wypadku,
2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać
fotografię miejsca wypadku,
3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan
jego zdrowia na to pozwala,
4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków
wypadku,
5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny
rodzaju i skutków wypadku,
6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
7) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art.
3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.10. 2002 o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
1
2

musi szczegółowo uzasadnić w treści protokołu np. oczekiwanie na możliwość wysłuchania poszkodowanego,
oczekiwanie na ekspertyzę czy też ocenę stanu technicznego obiektu związanego z wypadkiem. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego
z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany lub członkowie rodziny zmarłego pracownika
mają prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole. Pracodawca zatwierdza protokół
w terminie 5 dni od jego sporządzenia.
W przypadku kwalifikacji prawnej zespołu, że zdarzenie
nie jest wypadkiem przy pracy albo zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do
świadczeń z tytułu wypadku, wymaga się szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących
podstawę takie stwierdzenia.

3. WNIOSKI I ŚRODKI PROFILAKTYCZNE
Jednym z podstawowych celów postępowania powypadkowego jest prewencja wypadkowa. Realizacja
wniosków i środków profilaktycznych określonych w wy-

niku postępowania powypadkowego powinna zapewnić
likwidowanie lub ograniczanie zagrożeń, które doprowadziły do wypadku. Szczególne znaczenie mają środki
wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy, na którym wystąpił wypadek. Niestety w praktyce
zapomina się o spójności środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego i postępowania
powypadkowego. Nadal ocena ryzyka zawodowego jest
traktowana przez pracodawcę oraz służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, jako dokument sporządzony dla
organów kontrolnych.

4. OGRANICZENIA W DOSTĘPIE
DO ŚWIADCZEŃ
Ustawodawca wprowadził ograniczenia w dostępie do
świadczeń, które nie przysługują ubezpieczonemu, między innymi, gdy:
• Wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione
naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez
niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
• Poszkodowany przyczynił się w znacznym stopniu do
spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Sama konstrukcja przepisu świadczy o tym, że wina
umyślna lub rażące niedbalstwo poszkodowanego
pracownika nie tyle wyłączają odpowiedzialność pracodawcy, ile uniemożliwiają pracownikowi skuteczne
dochodzenie świadczeń przewidzianych ustawą.
Wyrażenie rażące niedbalstwo nie było i nie jest zdefiniowane w ustawie wypadkowej. Prawo pracy również
nie definiuje pojęcia winy ani takich pojęć, jak umyślność, lekkomyślność, niedbalstwo. W związku z tym dla
wyjaśnienia ich znaczenia należy odwołać się do terminologii prawa karnego. Według art. 9 § 1 Kodeksu karnego, czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli
sprawca ma zamiar jego popełnienia, to znaczy chce go
popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia,
na to się godzi.
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się w sposób
zgodny pogląd, że rażące niedbalstwo jest zachowaniem
graniczącym z umyślnością, a zarazem takim, które daje
podstawę do „szczególnie negatywnej oceny postępowania” pracownika.
W wyroku z 6.08.1976 III PRN 19/76, OSNP 1977 Nr 3,
poz. 55, Sąd Najwyższy stwierdził, że działanie z rażącym
niedbalstwem oznacza taką sytuację, w której pracownik zdaje sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa,
gdyż zwykle ono występuje w danych okolicznościach
faktycznych tak, że każdy człowiek o przeciętnej przezorności ocenia je jako ewidentne, a mimo to, z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, naraża
się na to niebezpieczeństwo, ignorując następstwa własnego zachowania.
Niedbalstwo pracownika, jako wyłączna przyczyna
wypadku przy pracy zwalnia pracodawcę od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy miało charakter rażący, a więc
graniczyło z umyślnością ( tak w wyroku SN z 30.11.1999 r.,
II UKN 221/99, OSNAPIUS 2001, Nr 6, poz. 205).

Zalecenie Rady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zapobiegania urazom i propagowania bezpieczeństwa ( Tekst mający znaczenie dla OEG/ Dziennik Urzędowy C164, 18/07/2007 P.00001-002).
Rozporządzenie Rady Ministrów 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków ( Dz. U. Nr 105, poz. 870)
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Bezpieczna praca – wydajna praca

Życiorysy w kamieniu pisane
W numerze tym, w cyklu „ﬁrma rodzinna” pragniemy przedstawić panów Ryszarda i Arkadiusza
Rambowicz z Białych Błot, właścicieli ﬁrmy kamieniarskiej.

A.R.: Kamień naturalny jest rzeczywiście surowcem
twardym, ale proszę wierzyć, bardzo wdzięcznym
w obróbce. Ta piękna lita skała ma czasami żyły otwarte,
czasem zamknięte.

Założył ją pan Ryszard Rambowicz. Będąc dzieckiem
lubił przyglądać się drewnianym figurom sakralnym,
ornamentom i płaskorzeźbom wykonywanym przez
ojca – Bolesława. Swój podziw przekuł w pasję i chęć
kontynuacji tradycji rzeźbiarskiej. Jako surowiec wybrał
jednak kamień. Po zdaniu egzaminów mistrzowskich
w zawodzie kamieniarz, w 1968 roku otworzył zakład,
oferując projektowanie i wykonawstwo nagrobków,
grobowców i figur z kamieni naturalnych: granitu, marmuru, a później także z piaskowca.

E.R.: No to zaskoczył mnie Pan teraz. Skoro tak personifikujemy, to czy możemy powiedzieć, że kamień naturalny
ma też… duszę?
A.R.: Tak, oczywiście. Każdy prawdziwy kamieniarz tak
powie. My to czujemy. Wiedząc, co chcemy zrobić, zamawiamy albo płyty wycięte z głazów, na przykład na
nagrobki, albo kamień połupany na figury.

ilość wykonywanych nagrobków do pozostałej działalności?
A.R.: Nagrobki stanowią około 85% wykonywanego
przez nas asortymentu. Pozostała część to tzw. wewnętrzne roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym, kiedy aura uniemożliwia realizację innych prac.
E.R.: Czy w branży kamieniarskiej można mówić o trendach mody?
A.R.: Tak. Są sezony, gdy modne są na przykład zdjęcia
nagrobne, kiedy indziej wmontowuje się figury albo wykonuje obrazy.

E.R.: W jakim stopniu Wasza praca jest zmechanizowana?
E.R.: Realizujecie też projekty klientów. Jakie zamówienie utkwiło Panu najbardziej w pamięci?
A.R.: Miś wykonany z białego marmuru jako nagrobek
dla dziecka. To smutna historia.
E.R.: Czy mieliście przypadek, że ktoś żyjąc, zamówił już
sobie nagrobek?

FIRMA RODZINNA

A.R.: Tak, to się dosyć często zdarza. Ludzie przechowują
je wówczas w swoich ogrodach lub garażach.
E.R.: Panie Arkadiuszu, Pana tata przez okres 5 kadencji
pełnił funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, w zawodzie kamieniarz. Tę zaszczytną funkcję Pan również pełni już czwartą kadencję.
Proszę powiedzieć, czy dużo młodych ludzi jest chętnych
do nauki tego zawodu?
A.R.: Niestety nie. Ubolewam nad tym wielce, bo jaka
przyszłość czeka ten zawód? Bardzo lubię moją pracę
i chcę przekazać komuś młodszemu arkana sztuki kamieniarskiej. A już od 5 lat nie zgłasza się do mnie nikt na
naukę. Podobnie jest u kolegów po fachu. Może trochę
lepiej jest w maleńkich miejscowościach, gdzie bezrobocie jest większe.

Historia lubi się powtarzać. W przypadku rodu Rambowicz również, bowiem jego syn – Arkadiusz już jako
dziecko, każdą wolną chwilę lubił spędzać u ojca w warsztacie. Chłonął wiedzę i jako nastolatek już rwał się do
obróbki kamieni. W 1987 roku zdał egzamin mistrzowski
w zawodzie kamieniarz i dołączył do ojca. Firma powiększyła swą ofertę o projektowanie i wykonywanie:
kominków, tralek, schodów, parapetów, blatów kuchennych i posadzek. Tak jest do dziś.

A.R.: Coraz rzadziej używa się w zawodzie kamieniarza samego dłuta i młotka. Młoty pneumatyczne i inne
urządzenia mechaniczne ułatwiają naszą pracę i skracają
termin wykonania zamówienia.

Ewa Rapicka: Swoje wyroby wykonujecie Panowie
z kamieni szlachetnych: granitu i marmuru. Czy pochodzą one tylko z Polski? Jeżeli nie, to z jakiego najdalej
położonego kraju przywieźliście surowiec?

A.R.: Tak, na pewno lata doświadczeń robią swoje. Poza
tym wczuwamy się w intencje klientów. Staramy się
być empatyczni wobec nich. Wiadomo, że gdy ludzie
przychodzą zamówić nagrobek są pogrążeni w bólu i
smutku. Trzeba to uszanować i mieć zrozumienie dla ich
samopoczucia. Zawsze oferujemy najlepsze produkty
z najlepszych surowców. To nasza zasada. My, kamieniarze przerażeni jesteśmy faktem zalewu rynku tzw.
„chińszczyzną”. Nawet w naszej branży. Nie mamy nic
do tych ludzi, ale chińskie nagrobki są robione z granitu
słabej jakości, jest to kamień nasiąkliwy. Są one owszem
tańsze, ale są nietrwałe. Nie mają nic wspólnego z prawdziwą sztuką kamieniarską!

E.R.: Pięknie Pan to ujął. Kończąc rozmowę, proszę powiedzieć, czego mogę życzyć Panu w życiu prywatnym?

E.R.: Proszę powiedzieć, jak procentowo kształtuje się

E.R.: Panie Arkadiuszu, dziękuję za rozmowę.

Arkadiusz Rambowicz: „Nasz” marmur i granit rzeczywiście pochodzi nie tylko z Polski. Sprowadzamy go
z południowej części Afryki, Indii, Pakistanu, Szwecji
i Ukrainy. Szwedzki jest najbardziej twardy, a więc najtrwalszy. To prawdziwy rarytas dla koneserów. Podobnie
jak pięknie grafitowa „impala” pochodząca z Afryki.
E.R.: Kamień jest materiałem opornym, zimnym – dosłownie i w przenośni. Niełatwo chyba w nim rzeźbić?
W jakim stopniu praca Wasza jest więc zmechanizowana?

E.R.: Wykonując na przykład blat czy parapet, raczej nie
trzeba wykazać się kreatywnością. Co innego - projektowanie figur czy nagrobków. Skąd bierzecie pomysły? Czy
to „praktyka czyni mistrza”?

E.R.: Proponuję, by zatem wykorzystał Pan naszą rozmowę i zaapelował do młodzieży.
A.R.: Chętnie. Kochani, zawód kamieniarza nie jest czymś
przerastającym czyjekolwiek umiejętności! Nie należy do
najłatwiejszych, ale daje możliwość ciągłego wykazywania się. Każdy dzień stawia bowiem nowe wyzwania,
a pokonywanie ich, to jest coś, co my mężczyźni lubimy.

A.R.: Dobrego zdrowia i kondycji, ponieważ od wielu
lat gram w tenisa i jeżdżę na nartach. Cieszę się z faktu,
że moja rodzina uwielbia jeździć na nartach, w związku
z czym wolne chwile możemy spędzać razem.

Ewa Rapicka
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działania przyprawia aż o zawrót głowy! Czy może coś
pominęłam?

człowiek jest dla mnie dobrem największym . . .
znany i ceniony w środowisku rzemieślniczym, a na dodatek w 2014 roku w uznaniu zasług nadano Panu tytuł
Kawalera Szabli im. Jana Kilińskiego.
P.A.: Przyznanie mi tego tytułu bardzo mnie ucieszyło,
ale również trochę zaskoczyło. Uważam, że jest tylu
lepszych ode mnie, a ja mam jeszcze wiele do zrobienia.
Oczywiście marzyłem o tym odznaczeniu, ale spodziewałem się, że nastąpi to za kilkanaście lat. Teraz wśród
odznaczonych jestem jednym z najmłodszych.
Ewa Rapicka: Na liście zawodów z 2013 r., w których prowadzi się naukę zawodu młodocianych pracowników u pracodawców – rzemieślników, ﬁguruje
126 zawodów. Do grupy najpopularniejszych należy
zawód mechanika samochodowego. Prowadzi Pan
zakład mechaniki pojazdowej, czyli oprócz naprawy
samochodów, czym jeszcze się zajmujecie?

E.R.: Wiem, że Szabla im. Jana Kilińskiego jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym ustalonym uchwałą
przez Kongres Rzemiosła Polskiego w 1998 roku. Jest
to replika karabeli polskiej z XVIII wieku, wykonana
w skali 1:1, przyznawana wraz z legitymacją i odznaką.
Jak często jest przyznawana? Jak wielu rzemieślników
otrzymało to odznaczenie?

Piotr Antoszewski: Naprawą silników i ich podzespołów, tzn. głowic, wałów korbowych, korbowodów, itd.

P.A.: Pierwsza edycja miała miejsce w 1999 roku, kiedy
Szablę z numerem 1 i tytuł Kawalera nadano Papieżowi Janowi Pawłowi II. To wielki honor dla nas! Od tego momentu
przyznawane są corocznie, a do końca 2014 roku nadano
ich łącznie 374. Moja ma numer 339. Wśród odznaczonych
są również kobiety, którym nadaje się tytuł Damy Szabli.
Wcześniej, rzemieślnik za zasługi mógł otrzymać odznakę im. Jana Kilińskiego: brązową, srebrną lub złotą. Od
niedawna, również platynową.

E.R.: Czy w zawodzie tym są też kobiety?
P.A.: Tak, pracują jako mechanik.
E.R.: Zakład ma Pan w Wielgiem koło Lipna. Od kiedy
prowadzi Pan tę działalność?

P.A.: Nie, ale wie Pani ja uważam, że jest wciąż tyle do
zrobienia! Tyle można jeszcze ulepszyć. Polscy rzemieślnicy nie mają zielonego światła dla swojej działalności.
Prawo nie jest spójne, nie pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ustawie o rzemiośle z 1989 roku należy wprowadzić głębokie zmiany lub napisać ją od nowa,
tak byśmy mieli prawne umocowania na rynku pracy.
Dopóki mam pomysły i daję radę wraz z innymi przekuwać je w czyny, będę tak funkcjonował. Odejdę, gdy nie
będzie chciało mi się chcieć.
E.R.: Doba dla Pana jest chyba zbyt krótka? Funkcjonuje
Pan według jakiegoś planu?
P.A.: Rzeczywiście szkoda, że nie ma więcej godzin.
Ale ja stosuję zasadę, że swoje trzeba odpracować. Gdy
wiem, że muszę gdzieś wyjechać, na przykład na konferencje, to dzień wcześniej i dzień później pracuję o wiele
dłużej. Muszę swoją część zadania wykonać. Klientów
i pracę trzeba szanować.
E.R.: Skąd więc czerpie Pan siły? Jak ładuje Pan swoje
akumulatory?
P.A.: Ja po prostu lubię to co robię. Daje mi to dużo satysfakcji.
E.R.: Mając tak aktywne życie znajduje Pan czas na rodzinę? Jaki rodzaj wypoczynku Pan preferuje?

P.A.: Od kwietnia 1984 roku pracuję w rzemiośle, a od 1992
roku na własny rachunek. Po zdaniu egzaminów mistrzowskich i kursu pedagogicznego wyszkoliłem 20 uczniów.

P.A.: Wypoczywam spotykając się z rodziną i przyjaciółmi. Oboje z żoną uwielbiamy zwiedzać kolejne zakątki
naszego pięknego kraju oraz spotykać się z naszymi,
dorosłymi już dziećmi.

E.R.: Czy jest to realizacja młodzieńczej pasji, czy przypadek?

E.R.: Gdyby mógł się Pan urodzić ponownie, czy tę samą
drogę zawodową by Pan wybrał?

P.A.: Chyba raczej przypadek. Pasjonatem tego zawodu
był mój teść – Zbigniew Świerczyński. W prowadzonym przez niego zakładzie samochodowym stawiałem
pierwsze kroki w tej branży.

P.A.: Chyba nie. Czuję się spełniony, ale ja ukończyłem Technikum Kolejowe w Bydgoszczy.W całej Polsce
było ich tylko 12. Jestem więc technikiem komunikacji
o specjalności automatyka – zabezpieczenia ruchu kolejowego. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
– przekaźnikowe, bo nie było wówczas jeszcze elektroniki, były moją wielka pasją.

E.R.: Wydaje mi się, że mechanik ma w sobie coś z lekarza. Diagnozuje przecież i leczy. Co prawda pacjent jest
zupełnie inny, oprzyrządowanie też nie to samo, ale…

E.R.: Pana życiowe credo to – proszę dokończyć . . .
P.A.: O, bardzo trafnie Pani to zauważyła! Rzeczywiście pacjent nie ten, ale narzędzia ? My przecież oprócz podnośników, kanału i komputerów używamy… stetoskopów.
Tak! A im wcześniej zdiagnozujemy defekt, czyli chorobę,
tym wcześniej naprawimy, a koszty naprawy będą niższe.
E.R.: Czy swój samochód naprawia Pan sam, czy oddaje
kolegom?
P.A.: Napraw dokonuję we własnym zakresie, ale do
obowiązkowego przeglądu oddaję auto koledze. Zawsze
temu samemu; jest świetnym mechanikiem samochodowym i mam do niego zaufanie.
E.R.: Pański zakład też odwiedzają stali klienci?
P.A.:Tak, oczywiście. Z Lipna, z Włocławka, Płocka.
E.R.: Rozpoczynając z Panem rozmowę odczuwałam
lekką tremę i jednocześnie dużą ciekawość, bo jest Pan

E.R.: Od 1996 roku jest Pan członkiem CRR w Lipnie
i instruktorem praktycznej nauki zawodu. Od 1997 r.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Cechu. Od 2001 r.
członkiem Zarządu CRR. Od 2005 r. Wiceprezesem Zarządu CRRMiŚP.
Przy Radzie Rodzicielskiej Szkoły Podstawowej w Wielgiem i Radzie Rodzicielskiej w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą prowadzi Pan działalność charytatywną
i jest sponsorem dla wielu ich przedsięwzięć. Przez okres
dwóch kadencji był Pan radnym Rady Gminy w Wielgiem. To niejako na własnym podwórku.
Jest Pan również Wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego,
Przewodniczącym Stałej Komisji ds. Unii Europejskiej
i Inicjatyw Gospodarczych przy Kujawsko-Pomorskiej
Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Ilość przyznanych tytułów i funkcji, szerokie spektrum
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P.A.: Jeżeli coś robisz, rób to dobrze, albo nie rób wcale!
Nigdy nie eksperymentuj na żywym organizmie!
E.R.: „Chętnie służy radą i pomocą w sprawach rzemiosła oraz wykraczających poza zakres pełnionych funkcji.
Szanowany i ceniony w środowisku rzemieślniczym.
Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w popularyzowaniu nauki w rzemiośle, poświęcając temu również
swój prywatny czas. Jest osobą pracowitą, sumienną
i bardzo zaangażowaną.”
Czy wie Pan kogo to dotyczy?
P.A.: Nie.
E.R.: To opinia jaką usłyszałam na Pana temat od przedstawicieli Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Panie Piotrze – szacunek!
Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Ewa Rapicka

WYWIAD NUMERU

Piotr Antoszewski

Zmiany w zwolnieniach
w obowiązku stosowania kas rejestrujących od 1 stycznia 2015 r.

PRAWNIK INFORMUJE

Minister Finansów podpisał 4 listopada 2014 r.
nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Rozporządzenie to obowiązuje od
1 stycznia 2015 r. Minister Finansów w uzasadnieniu
projektu nowego rozporządzenia przypomniał, że docelowo zniknąć mają wszystkie zwolnienia z obowiązku
stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji
sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników

ryczałtowych. Nowe rozporządzenie jest więc kolejnym
krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu.
W § 2 nowego rozporządzenia znalazło się, tak jak
dotychczas, zwolnienie z obowiązku stosowania kas
rejestrujących dla czynności wymienionych w załączniku (aktualnie 49 pozycji), jednak nie dłużej niż do 31
grudnia 2016 r.
W porównaniu do obowiązującego do końca 2014 r.
rozporządzenia z załącznika do rozporządzenia znikła
przede wszystkim pozycja nr 34 załącznika, zgodnie
z którą stosowanie kas nie było konieczne jeśli każde
świadczenie usługi dokonane przez podatnika było dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę, a liczba świadczonych usług na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności czy rolników ryczałtowych, w poprzednim roku podatkowym nie
przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług
w tym okresie była mniejsza niż 20. Zgodnie z zapisem
§3 rozporządzenia pozostawiono natomiast limit kwotowy zgodnie z którym u podatników, u których obrót
zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących

działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty
20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających
w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub
świadczenie, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył,
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności
w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł,
zwalnia się ich z obowiązku ewidencjonowania (pod
warunkiem że to zwolnienie będzie mogło zostać zastosowane – o czym dalej).

Utrzymane są też zwolnienia dla podatników,
u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych
w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym
obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
rolników ryczałtowych jest większy niż 80%. Dotyczy to
także podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku 2015, czy 2016.
W § 4 nowego rozporządzenia znalazł się jednak
katalog czynności, do których nie mają zastosowania
zwolnienia przewidziane w § 2 i § 3 rozporządzenia.
Wykonanie tych czynności zawsze rodzi obowiązek ich zaewidencjonowania na kasie rejestrującej
– o ile oczywiście jest to sprzedaż na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W zakresie dostaw
pozostawiono niemal bez zmian katalog z § 4 ust. 1 pkt
1 lit. a-n dotychczas obowiązującego rozporządzenia.
Z tym, że wyłączeniem ze zwolnień objęto także dostawę niezapisanych nośników danych (dotąd w lit. l były
wymienione tylko zapisane). Dodano także do katalogu
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dostawę perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów.
Największe zmiany dotyczą jednak katalogu następujących usług całkowicie wyłączonych od zwolnień:
– usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
– usługi w zakresie wymiany opon i kół,
– usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych
pojazdów,
– usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez
lekarzy i lekarzy dentystów,
– usługi prawne, w tym w zakresie doradztwa podatkowego, z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
– usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
– usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do rozporządzenia (stołówki
w placówkach oświatowych).
Świadczenie ww. usług na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych od 2015 roku powinno być zawsze ewidencjonowane kasą fiskalną – bez względu na obrót. Dla tych
usługodawców przewidziano jednak okres dostosowawczy (na zainstalowanie kasy fiskalnej). Podatnicy realizujący obrót z ww. czynności (jeżeli aktualnie w 2014 r. korzystają ze zwolnienia z tytułu wysokości obrotów mniejszej
niż 20 tys. zł), będą zobowiązani rozpocząć stosowanie kas
fiskalnych dopiero od 1 marca 2015 r. – o ile w roku 2015
będą kontynuować działalność. Jeśli rozpoczną wykonywanie tych czynności w 2015 r., będą musieli wprowadzić kasy po upływie dwóch miesięcy następujących
po miesiącu, w których rozpoczęli wykonywanie tych
czynności. Podobnie przedsiębiorcy, którzy zaczynają
działalność gospodarczą w wymienionych obszarach,
będą mogli realizować obowiązek stosowania kas fiskalnych stopniowo, to znaczy po upływie dwóch miesięcy
następujących po miesiącu rozpoczęcia działalności.

Radca Prawny
Robert Gierszewski
e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl
Dyżury w każdy czwartek od 9.00 do 11.00
w siedzibie KPIRIP
www.ikancelaria.com.pl

POZNAJ NOWĄ OFERTĘ
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY
`
„Ucz się dziecko, ucz”… Ile razy każdy z nas to słyszał w swoim życiu. Czy te rady rodziców, dobrej cioci czy babci, braliśmy poważnie?
Zazwyczaj traktujemy je z przymrużeniem oka. A przecież „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Nigdy nie jest tak, że
wiesz już wszystko. Zawsze znajdzie się ktoś kto otworzy ci oczy na nowe rozwiązanie. Uczestnictwo w szkoleniach jest doskonałym
sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie za sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika.

Na nowo atrakcyjni zawodowo!
• Proponujemy szeroką ofertę profesjonalnie przygotowanych szkoleń, kursów podnoszących i uzupełniających umiejętności.
• Stwarzamy naszym klientom możliwości rozwoju firmy lub indywidualnej kariery poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy psychologicznej, organizacyjnej oraz doświadczenia i wyczucia biznesowego naszych ekspertów.
• Szczególną wagę przykładamy do możliwości zaspokojenia potrzeb firm małych i średnich oraz osób indywidualnych chcących się
rozwijać, a także tych którzy kompleksowo podchodzą do planowania i realizacji swojej ścieżki kariery zawodowej.
• Gwarantujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz doskonałą organizację procesu dydaktycznego. Uczestnicy szkoleń, kursów
otrzymają zaświadczenia lub certyfikaty, potwierdzające zdobycie nowych umiejętności.
• Nasze CKU dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, a szkolenia są prowadzone przez doświadczonych, certyfikowanych trenerów
w oparciu o metody aktywizujące uczestników. Stawiamy głównie na praktyczny wymiar szkoleń i ich skuteczność, dajemy możliwość zdobycia nowego zawodu, przekwalifikowania się.
• Dbamy zarówno o poziom zajęć, jak i dobrą atmosferę. To co robimy jest praktyczne i dopasowane do polskich realiów.
• Nie próbujemy zmieniać ludzi, a jedynie wzbogacać ich o nowe umiejętności.
• Unikamy teorii, z których nie wynika nic ważnego dla życia zawodowego i osobistego.

dostajesz więcej za mniej
Chcesz się przekwalifikować? Umożliwimy ci to! – Nowość!
I Kursy zawodowe z możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego w branży:
– budowlanej
– metalowej
– spożywczej
– drzewnej
– motoryzacyjnej
– fryzjersko-kosmetycznej i innych

Rozwiń swoje pasje – Nowość!
II Kursy umiejętności zawodowych
– kursy kosmetyczne (kurs make up-artist; kurs wizażu i in.)
– kursy fryzjerskie (upięcia i stylizacje, upięcia i koki, modne techniki strzyżeń)
– kursy kulinarne (carving – dekoracje z warzyw i owoców, kuchnia regionalna i in.)

III Inne kursy/szkolenia np.
– kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
– „emocje – potęga skuteczności” (szkolenie rozwijające inteligencję emocjonalną dla
menedżerów i kadry zarządzającej)
– wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji
– uwolnij swój potencjał – rozwiń swoją pamięć!
– kurs teoretyczny przygotowujący do egzaminu czeladniczego
– kursy personalne (stres – sprzymierzeniec czy przeciwnik, zarządzanie czasem i in.)

Zapraszamy do współpracy!
W związku z rozpoczęciem prac nad nową ofertą szkoleniową, rozbudową i rozwojem CKURiP, a także udziałem w przetargach, zapraszamy do współpracy nauczycieli, wykładowców, trenerów, nauczycieli praktycznej
nauki zawodu oraz zakłady rzemieślnicze. Ceniąc Waszą wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje chcemy
stworzyć razem z Wami jednostkę szkoleniową na miarę XXI wieku.
Zapisy i informacje: Patrycja Twaróg, tel. 52 321 37 66, e-mail patrycja.twarog@izbarzem.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNYCH
ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY
• sale w dobrych cenach i na elastycznych warunkach (np. wynajem na 1 godzinę)
• dobra lokalizacja – centrum Bydgoszczy (2 minuty od dworca PKS)
• rezerwacja sal bez wstępnych opłat
• dodatkowe pomieszczenia gastronomiczne na organizację przerw kawowych, przekąskowych i obiadowych

Sale szkoleniowo-komputerowe
Cena: 25 PLN/h + VAT

15 PLN + VAT/h dla zrzeszonych

30 osób

W cenie zapewniamy:
• krzesła, • stoły, • flipchart, • tablicę (w tym multimedialną,
• dostęp do internetu (8 Mb/s), • wypożyczenie laptopa
dla organizatora, • udostępnienie miejsca parkingowego
dla organizatora na zamkniętym podwórku, • klimatyzację.

30 osób

Dodatkowo istnieje możliwość:
• udostępnienia sprzętu konferencyjnego (np. rzutnik multimedialny,
dyktafon) – 100 zł/dzień • zamówienia serwisu kawowego,
• skorzystania z parkingu przy pobliskiej Bazylice po obniżonej cenie,
• zamówienia kateringu.
Uwaga: sale mogą też być wynajmowane wraz z laptopami
w celu szkoleń komputerowych: 50 PLN/h + VAT

Sala konferencyjna
35 PLN/h + VAT dla zrzeszonych

W cenie zapewniamy:
• krzesła, • stoły, • nagłośnienie (głośniki, 3 mikrofony bezprzewodowe,
stojak, mównica), • flipchart, • tablicę, • dostęp do internetu (8 Mb/s),
• wypożyczenie laptopa dla organizatora, • udostępnienie miejsca parkingowego dla organizatora na zamkniętym podwórku, • klimatyzację.

Dodatkowo istnieje możliwość:
• udostępnienia sprzętu konferencyjnego (np. rzutnik multimedialny, dyktafon)
– 100 zł/dzień • zamówienia serwisu kawowego, • skorzystania z parkingu przy
pobliskiej Bazylice po obniżonej cenie, • zamówienia kateringu.
Uwaga: sala może też być wynajmowana w celu organizacji wesel
i innych imprez okolicznościowych: 600 PLN + VAT

do 170 osób

do 170 osób

Cena: 50 PLN/h + VAT

POMIESZCZENIA BIUROWE aktualna oferta najmu w biurze KPIRiP
Szczegółowe informacje i zamawianie:
Małgorzata Twaróg – Specjalista ds. administracyjnych, tel. 52 345 75 53
e-mail: malgorzata.twarog@izbarzem.pl, pokój nr 24

