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W bieżącym numerze:

Bydgoszcz i Toruń
Cechy miast nad Wisłą

Tajemnica dobrego wypieku
rozmowa z Marianem Bobkowskim

Staropolskie wypieki
tradycja a nowoczeność

Rzemieślinik roku
konkurs próbą walki ze stereotypami



WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
Agnieszka Wiśniewska 
„Eksperci Finansowo-Księgowi” 
tel. (052) 322 89 00

WYDZIAŁ  
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 
 
Kamila Zielak  
Specjalista  
ds. administracyjno-finansowych 
tel. (052) 345-75-53
e-mail: kamila.zielak@izbarzem.pl
pokój 24

WYDZIAŁ OŚWIATY  
I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
 
Hanna Maciejewska 
Kierownik Wydziału Oświaty  
i Kwalifikacji Zawodowych
tel. (052) 322-12-76 
pokój 26
e-mail: hanna.maciejewska@izbarzem.pl
 
Aneta Korybalska 
Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych
tel. (052) 322-12-76 
e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl
pokój 26 

WYDZIAŁ DORADZTWA, PROMOCJI  
GOSPODARCZEJ, KSZTAŁCENIA  
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
Bożena Ciechanowska 
Kierownik Wydziału Doradztwa  
Promocji Gospodarczej Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego
tel. (052) 322-39-60 
e-mail bozena.ciechanowska@izbarzem.pl 
pokój 28

Izabela Goślińska 
Specjalista ds. kształcenia 
i doskonalenia zawodowego
tel. (052) 349-35-06 
e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl 
pokój 29

Marcin Pyjos 
Specjalista ds. promocji gospodarczej
tel. (052) 349-35-06 
e-mail marcin.pyjos@izbarzem.pl
Pokój 29

SEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Franciszek Baldowski 
Przewodniczący
tel. (052) 349-35-06

WYDZIAŁY IZBY

PREZES ZARZĄDU
Jan Gogolewski
Tel. (052) 322-12-77
e-mail: jan.gogolewski@izbarzem.pl

DYREKTOR 
Piotr Andrzej Krzyżaniak
tel. (052) 322 60 01
e-mail: dyrektor@izbarzem.pl

SEKRETARIAT
Patrycja Chmara
tel. (052) 322-14-23, (052) 322-12-77
e-mail sekretariat@izbarzem.pl
pokój 21

SKŁAD ZARZĄDU

Jan Gogolewski – Prezes 
Andrzej Hadrysiak – Wiceprezes
Wiesław Rapa – Wiceprezes
Marian Wróblewski – Wiceprezes
Jan Lewandowski – Sekretarz
Piotr Antoszewski
Franciszek Baldowski
Janusz Bystryk
Włodzimierz Jasiński
Jan Lewandowski
Tomasz Panecki
Jacek Trela
Joanna Zaremba - Wanczura

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz, www.izbarzem.pl

na zdjęciu od lewej siedzą: Izabela Goślińska, Bożena Ciechanowska, Aneta Korybalska, Marcin Pyjos, od lewej stoją: Katarzyna Karpiuk, Patrycja Chmara, 
Kamila Zielak, Piotr Andrzej Krzyżaniak, Hanna Maciejewska
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Prezes Izby 

Jan Gogolewski
Dyrektor Izby 

Piotr Andrzej Krzyżaniak

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o wznowieniu wydawania przez Kujawsko – Pomorską 
Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy pisma rzemieślniczego. Pierwszy magazyn pod 
nazwą „Puls Rzemiosła” niniejszym składamy w Wasze ręce. Kolejne jego numery będą ukazywały się 
raz na kwartał. 

Będziemy się starali, aby kwartalnik zawierał wiele ciekawych i zarazem ważnych informacji. Prag-
niemy zainteresować nie tylko czytelników ze środowiska rzemieślniczego, ale także osoby pragnące 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat aktualności z regionu. 

Na naszych łamach będą ukazywały się wiadomości z życia Izby, przede wszystkim współczesne-
go. Przypomnimy jednak również najważniejsze wydarzenia z historii rzemiosła na ziemiach obecne-
go województwa kujawsko – pomorskiego. W kąciku dla przedsiębiorcy znajdą się porady prawne, 
księgowe, informacje o targach, giełdach i wystawach, a także o aktualnych programach wsparcia 
z funduszy Unii Europejskiej. 

W każdym numerze kwartalnika będzie możliwość zapoznania się z działalnością oraz historią 
dwóch Cechów, należących do Izby. Zamierzamy także przeprowadzać wywiady z rzemieślnikami 
z regionu.

W „Pulsie Rzemiosła” nie zabraknie tematyki oświatowej – podstawowej działalności statutowej 
Izby. Tak więc będziemy pisać o egzaminach czeladniczych i mistrzowskich, przygotowaniu zawo-
dowym młodocianych, kształceniu zawodowym. W tej części szczególnie gorąco zapraszamy do za-
poznania się z informacjami na temat Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
– pierwszej niepublicznej szkoły zawodowej w Bydgoszczy, powołanej przez Izbę.

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości w Bydgoszczy jest organizacją o ponad 
100-letniej tradycji, zrzeszającą 30 Cechów. Członkami Izby są również 4 spółdzielnie rzemieślnicze. 
Swoim zasięgiem działania Izba obejmuje województwo kujawsko – pomorskie oraz pomorskie 
(Chojnice) i warmińsko – mazurskie (Nowe Miasto Lubawskie). Liczba zrzeszonych w Cechach sięga 
ponad 2,3 tysięcy zakładów rzemieślniczych, głównie prowadzących szkolenie młodocianych.

 Historycznym zadaniem Izby jest kształcenie zawodowe rzemieślników oraz weryfikacja 
umiejętności zawodowych poprzez przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Od 
lat prowadzimy również kursy przygotowawcze do egzaminów oraz pedagogiczne dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu.

Świadomi szans i wyzwań, jakie pojawiły się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pod-
jęliśmy się nowych inicjatyw. W Bydgoszczy, Lipnie, Świeciu oraz Włocławku za pomocą Punktów 
Konsultacyjnych Lokalnych doradzamy, jak pozyskać unijne oraz krajowe środki finansowe na pro-
wadzenie działalności gospodarczej.

Aktywnie działamy w Parlamencie Hanzeatyckim zrzeszającym instytucje działające na rzecz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Jesteśmy uczestnikami projek-
tu Parlamentu Hanzeatyckiego dotyczącego połączenia krajów nadbałtyckich w jednolitą sieć szyb-
kiej wymiany informacji przy użyciu najnowocześniejszych technologii informatycznych, co z kolei 
ułatwi kooperacje, wymianę, udział w targach, spotkaniach i międzynarodowych szkoleniach.

O tym wszystkim będziemy pisać w „Pulsie Rzemiosła”.

Zapraszamy na nasze łamy wszystkich zainteresowanych, zgłaszajcie swoje teksty i problemy. 
Chętnie o nich napiszemy.     

Redakcja numeru: 
Bożena Ciechanowska, Lidia Nawrocka, 
Dominika Strehlke .

Projekt i skład: www.jimpenny.org
Druk: www.mieruszewski.pl
Nakład: 650 egz.
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W okresie intensywnej ekspansji firm 
z dużym kapitałem zaobserwować można 
trudności z zaistnieniem na rynku małych 
firm rzemieślniczych. Jedną z najważniej-
szych barier na drodze do przełamania 
tych trudności jest brak środków na prze-
prowadzenie efektywnej promocji. Nie-
jednokrotnie z tych samych względów 
sukcesy odnoszone przez rzemieślników 
przechodzą w opinii publicznej bez echa. 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy prag-
nąc skutecznie wspierać i promować 
rzemiosło w regionie podjęła decyzję 
o zorganizowaniu cyklicznego Konkursu 
„Rzemieślnik Roku”. 

Głównym celem Konkursu jest wybór 
i promocja rzemieślników, którzy przy-
czyniają się do rozwoju gospodarczego 
rzemiosła oraz wzrostu jego znaczenia 
i prestiżu w województwie kujawsko-po-
morskim. 

Laureatem Konkursu o tytuł „Rze-
mieślnika Roku” będzie mógł zostać 
rzemieślnik, który prowadzi działalność 
gospodarczą i jest członkiem Cechu lub 
Spółdzielni zrzeszonych w KPIRiP w Byd-
goszczy oraz notuje sukcesy na rynku 
lub posiada ciekawą, nowatorską ofertę, 
rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobo-
wiązań. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu 
każdy Cech i Spółdzielnia rekomendu-
je co najmniej jednego rzemieślnika. 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane 
są w trybie ciągłym, do dnia 31 grudnia 
2007 roku. 

Sprawdź kondycję swojego 
przedsiębiorstwa! 

Nowy portal – nowe narzędzie!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 
z siedzibą w Zamościu oraz Kujawsko-Pomor-
ska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Byd-
goszczy zorganizowały we wrześniu bezpłatne 
seminaria n/t „Portal prognozowania stanów 
zagrożenia przedsiębiorstwa e – barometr” 

Na spotkaniu zaprezentowano nowe na-
rzędzie informatyczne – portal prognozowania 
stanów zagrożenia przedsiębiorstwa e – baro-
metr, który jest interaktywnym systemem słu-
żącym między innymi ocenie kondycji przed-
siębiorstw. Umożliwia on przedsiębiorstwom 
dostęp do informacji o zagrożeniach makroe-
konomicznych, mezo i mikroekonomicznych, 
dzięki czemu przedsiębiorcy mogą porównać 
stan finansowy swojej firmy z konkurencją 
w branży danego regionu oraz uzyskać szcze-
gółowe informacje o kondycji swego przed-
siębiorstwa z użyciem metod statystycznych 
i ekonometrycznych. 

Prognozy sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej oraz ostrzeżenia zebrane są w raportach 
badawczych, dostępnych dla przedsiębiorstw 
po wcześniejszym zalogowaniu do systemu, 
możliwym po wprowadzeniu danych opisują-
cych własną sytuację finansową. Narzędzie to 
może być dostosowane do każdego regionu 
w Polsce po uprzednim wprowadzeniu danych 
statystycznych z danego regionu.

Spotkanie połączono z prezentacją n/t. 
„Źródeł finansowania działalności gospodar-
czej w ramach Funduszy Strukturalnych na 
lata 2007-2013”, podczas której przedstawiono 
planowane programy wsparcia finansowego 
dla MŚP ze środków Unii Europejskiej.

Seminarium odbyło się w ramach realizacji 
projektu pn. „System przeciwdziałania powsta-
waniu bezrobocia na terenach słabo zurbani-
zowanych” a Partnerami współpracującymi 
byli: CASE – Doradcy Sp. Z o.o. w Warszawie, 
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości 
w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Za-
rządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Dominika Strehlke

Uwieńczeniem zmagań konkurso-
wych będzie uroczysta Gala, zorganizo-
wana w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Byd-
goszczy, która odbędzie się na przełomie 
stycznia i lutego 2008 roku. Podczas 
Gali zostaną ogłoszone wyniki konkur-
su, a wyłonieni zwycięzcy otrzymają na-
grody oraz dyplomy. Rzemieślnik Roku 
będzie miał prawo do wykorzystywania 
tego tytułu w prowadzonych działaniach 
promocyjnych i reklamowych.

Izba chciałaby, aby ta pierwsza edycja 
konkursu dała początek wielu następnym 
i tym samym pomogła w promocji rze-
miosła w regionie. Jej celem jest zainte-
resowanie opinii publicznej rzemiosłem, 
które wciąż niestety większości kojarzy 
się z czymś archaicznym i przestarzałym. 
Podejmując się próby przełamania tego 
stereotypu chce zaprezentować rzemieśl-
nika, jako nowatora, wykorzystującego 
w swojej pracy zawodowej najnowsze 
technologie i innowacyjne rozwiązania.

Bożena Ciechanowska

Konkurs „Rzemieślnik roku” 
– próbą walki ze stereotypami
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Warunki na jakich udzielane są pożyczki:

Cel: inwestycyjny lub obrotowy
Kwota pożyczki: do 120.000,00 zł
Oprocentowanie: stałe od 5,94% do 6,24%
Prowizja: od 0,5% do 2,5%
Karencja: do 3 miesięcy 
Okres pożyczki: 
- obrotowej do 24 miesięcy, 
- inwestycyjnej do 36 miesięcy*

* w uzasadnionych przypadkach okres spłaty może wynosić do 60 miesięcy.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
w Toruniu został utworzony przez Samorząd Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego z inicjatywy 
Kujawsko-Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości 
i należy do instrumentów finansowych wspierania 
małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jego celem 
jest pomoc przedsiębiorstwom w dostępie do 
zewnętrznego finansowania, co w efekcie ma się 
przyczynić do zwiększenia konkurencyjności, po-
tencjału inwestycyjnego oraz zatrudnienia. 

Minęły dwa lata od uruchomienia pierw-
szej pożyczki dla przedsiębiorstw, a Fundusz 
udzielił już ponad 260 pożyczek na łączną 
sumę 13,5 mln zł. Środki od samorządu wo-
jewództwa pomogły w pozyskaniu 8,2 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Dzięki temu kapitał pożyczkowy wyno-
si ponad 12 mln zł i zostanie wykorzystany 
na wkład własny do nowych projektów na 
dokapitalizowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego – mówi Przemysław Wo-
liński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Fundu-
szu Pożyczkowego. 

Pożyczki oferowane przez Fundusz przezna-
czone są dla małych firm (do 50 pracowników) 
i mogą zostać udzielone na cele obrotowe albo in-
westycyjne bezpośrednio związane z podejmowa-
niem, prowadzeniem oraz rozwijaniem działalności 
gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką 
może wnioskować przedsiębiorca, to 120 tys PLN, 
a jej oprocentowanie wynosi od 5,94% do 6,24%.

W celu przedstawienia kompleksowej oferty 
dla przedsiębiorców Fundusz nawiązał współpra-
cę z działającymi w regionie Funduszami Poręczeń 
Kredytowych: w Bydgoszczy, w Toruniu, w Świeciu, 
w Warszawie (ogólnopolski fundusz działający na 
terenach wiejskich i małych miast). Beneficjenta-
mi pożyczek w 93% są mikroprzedsiębiorstwa, za-
trudniające do 10 pracowników. Połowa pożyczek 
trafia do sektora usług a 30% finansuje działalność 
handlową. Dzięki działalności Funduszu udało się 
utworzyć ponad 400 nowych miejsc pracy.

Od lipca 2007 bieżącego roku współpracę 
z Funduszem rozpoczęła Kujawsko-Pomorska 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 
W siedzibie Izby można uzyskać niezbędną pomoc 
począwszy od informacji dotyczącej zasad ubiega-
nia się o pożyczkę, poprzez pomoc w wypełnieniu 
wniosku, aż do złożenia kompletnego wniosku 
wraz z wymaganymi załącznikami. 

Dzięki współpracy Funduszu z Punktami Kon-
sultacyjnymi prowadzonymi przez KPIRiP przed-
siębiorcy mogą pobrać formularze oraz złożyć 
wniosek o pożyczkę także w Świeciu, w Lipnie i we 
Włocławku. 

Obok pożyczek drugą ścieżką rozwoju insty-
tucji jest zwiększenie działalności szkoleniowej na 
terenie województwa poprzez realizację projektów 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanej w oparciu o partnerstwo. Aktualnie 
przygotowywana jest analiza potrzeb szkole-
niowych. Zainteresowanych przedsiębiorców 
prosimy o kontakt – dodaje prezes Funduszu 
Przemysław Woliński.

Dane teleadresowe punktów Funduszu:

Bydgoszcz: K-PIRiP 
ul. Piotrowskiego 11 
tel. 052 349 35 06

Grudziądz, KPFP (biuro) 
ul. Piłsudskiego 20, p112, NOT 
tel. 056 461 20 72

Lipno, K-PIRP 
ul. Plac 11 Listopada, 
tel. 054 287 24 86

Świecie: Inkubator Przedsiebiorczości 
ul. Chmielniki 2b 
052 33 15 101

Świecie: K-PIRP 
ul. Słowackiego 16 
tel. 052 33 33 276

Toruń (siedziba) KPFP 
ul. Szosa Chełmińska 26, p.303 
tel. 056 622  71 62

Włocławek, KPFP (biuro) 
ul. Przedmiejska 5 
0515 169 256

Włocławek, K-PIRP 
ul. Pl. Wolności 17 
tel. 054 23 25 631

Formularze dostępne w punktach informacyj-
nych oraz na stronie internetowej:  
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

Porozumienie z KPIRiP
Fundusz Pożyczkowy dla Małych Firm

Dominika Strehlke
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Historia powstawania cechów 
w Polsce sięga drugiej połowy XIII 
wieku. W Bydgoszczy zakładane były 
począwszy od  wieku XVI. W tym też 
okresie powstał w naszym mieście Cech 
Piekarzy, a po około 300 latach – Cech 
Cukierników. Zrzeszanie się stanowiło 
warunek umożliwiający rzemieślnikom 
uprawianie swojego zawodu, a także 
zatrudnianie uczniów oraz czeladni-
ków. Pełniąc swe funkcje gospodarcze 
kierowały się doktryną chrześcijańską, 
a więc rządziły się 
chrześcijańskimi 
zasadami moralny-
mi i religijnymi.

Liczba cechów 
zmieniała się wraz 
z ogólnym stanem 
społeczno - gospo-
darczym miast. 

18-ste stulecie 
okazało się zna-
czącym dla organizacji rzemieślniczych 
– oto na skutek występujących zjawisk 
o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz pro-
wadzonych wojen kozackich i szwedz-
kich wyniszczających kraj, następował 
upadek cechów. 

Rok 1945, czyli wyzwolenie się spod 
okupacji niemieckiej, dał początek 
wzmacnianiu się roli rzemiosła w gospo-

darce. Zaczęły więc powstawać w pol-
skich miastach, w tym również w Byd-
goszczy, cechy rzemieślnicze, z których 
jako pierwsze pojawiały się cechy spo-
żywcze. Powołany w 1951 roku Cech 
Rzemiosł Różnych jako jeden z czterech 
utworzonych cechów branżowych, zrze-
szał rzemieślników działających na tere-
nie miasta Bydgoszczy i powiatu. Skupiał 
zatem fachowców branży budowla-
nej, drzewnej, spożywczej, poligraficz-
no-papierniczej, wyrobu galanterii, 

przemysłowej oraz 
usługowej. Kolejne 
reorganizacje przy-
nosiły dalsze zmiany, 
by w 1955 roku do-
szło do utworzenia 
przez Zarząd Cechu 
5 sekcji branżowych 
– m. in. cukierników 
oraz piekarzy. Na-
stępne przeobraże-
nia doprowadziły 

do wyodrębnienia się branży spożyw-
czej w roku 1984, dzięki czemu uchwałą 
Walnego Zgromadzenia powstał Cech 
Rzemiosł Spożywczych. Po 23 latach 
uchwałą tego samego Zgromadzenia 
zmienił nazwę na Cech Piekarzy i Cukier-
ników w Bydgoszczy. Aktualnie jego sie-
dziba mieści się w Domu Rzemiosła przy  
ul. Jagiellońskiej 10, tel. (052) 322 20 12. 

Zarząd Cechu tworzą:
 

Starszy Cechu - Jan Gogolewski (na zdj. obok)
Podstarszy Cechu - Marian Bobkowski

Podstarszy Cechu – Krzysztof Galla
Sekretarz – Roman Sikora

Skarbnik – Andrzej Wasilewski
Członek Zarządu – Zbigniew Cyranowicz

Członek Zarządu – Mariusz Piątkowski
Dyrektor Cechu – Irena Kostyło

Główna Księgowa – Irena Wysocka

Cech Piekarzy i Cukierników zrzesza zakłady rzemieślnicze 
z Bydgoszczy i okolic. Ważną rolę Cech odgrywa m.in. w czyn-
nościach związanych ze szkoleniem i kształceniem uczniów w za-
wodach: piekarz i cukiernik. Efekty tej ciężkiej i owocnej pracy wi-
doczne są w szeregu konkursach oraz mistrzostwach, w których 
udział biorą podopieczni Cechu: 

• w zorganizowanym przez Cech Piekarzy i Cukierników oraz Ze-
spół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy Mistrzostwach Uczniów 
Szkół Zawodowych Regionu Kujawsko – Pomorskiego odbywają-
cych się przy okazji organizacji Targów Bydgoskich Sawo Sp. z o.o. 
w naszym mieście,

• w Konkursie Sztuki Cukierniczej „Plejada Słodkich Pomysłów” 
mającym miejsce  na 10. Targach Piekarstwa i Cukiernictwa 
w Gdańsku: laureatką półfinału została m. in. uczennica Zespołu 
Szkół Spożywczych w Bydgoszczy,

• oraz w konkursach okolicznościowych.

Tradycyjnie każdego roku Cech Piekarzy i Cukierników 
uczestniczy w targach INTER-PIEK POLGASTRO, w czasie których 
organizuje Mistrzostwa Młodych Cukierników i Piekarzy oraz kon-
kurs na najlepszego ucznia w zdobywanym zawodzie. 

W kalendarz imprez dla miasta Bydgoszczy na stałe wpisało 
się również urządzane przez Cech Święto Chleba połączone z „po-
żegnaniem lata”  w Myslęcinku oraz przejazd Marcina na białym 
koniu i rozdawanie „rogali marcińskich” z okazji „Marcinków”.

Cechowi Piekarzy i Cukierników nieobca jest także aktyw-
ność charytatywna - wraz z organizacją Caritas przedstawiciele 
Cechu pomagają tym najbardziej potrzebującym. Cech prowadzi 
także działalność socjalną dla rzemieślników i pracowników za-
kładów rzemieślniczych, organizuje również bale gwiazdkowe 
dla dzieci oraz spotkania z emerytami. 

Dumą Cechu Piekarzy i Cukierników są liczne wyróżnienia 
i odznaki za zasługi dla miasta i rzemiosła. Te najwartościowsze 
to Medal Prezydenta Bydgoszczy jak również Złota Odznaka Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła.

Pozostaje więc tylko ufać, że św. Klemens Dworzak – Patron 
Piekarzy i Cukierników nadal będzie czuwał nad naszymi rze-
mieślnikami, by mieszkańcy Bydgoszczy (i nie tylko) mogli jesz-
cze długo degustować smaczne wypieki i wyroby cukiernicze.

Lidia Nawrocka

mimo, że w naszym mieście działają cechy różnych branż, 
to na miano najsłodszego zasługuje tylko ten jeden:

Cech Piekarzy i Cukierników 
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Bardzo znacząca fundacja, która pozostawiała trwały ślad, to budowa legendarnej studzienki 
– pomnika z flisakiem – z okazji 750-lecia miasta Torunia, czy też budowa pomnika Stanisława 
Moniuszki, którego inicjatorem i głównym fundatorem był toruński rzemieślnik, mistrz elektro-
techniki Bernard Czajkowski. Dalsze fundacje to w roku 1978 wsparcie finansowe przy budowie 

pomnika Artylerzysty, a w 1979 r. sze-
reg prac renowacyjnych na toruńskich 
cmentarzach, związanych z mogiłami 
ofiar hitleryzmu, szczególnie na Bar-
barce. W zapomnienie nie pójdzie także 
zbiórka funduszy na odbudowę Warsza-
wy, a w 1971 roku na odbudowę Zamku 
Królewskiego. 

Oprócz rozległej działalności 
o charakterze fundacyjnym władze 
Cechu organizowały również imprezy 
regionalne i ogólnopolskie. W 1964 CRR 
koordynował II Ogólnopolską Spartakia-
dę Sportową Rzemiosła, a w roku 1978 
przygotował V Ogólnopolską Wystawę 
Prac Uczniów Rzemiosła, na którą do-
starczono 3 tysiące różnorakich prac. 

Cech Rzemiosł Różnych w Toruniu 
może pochwalić się zatem wieloma cie-
kawymi i znaczącymi dla miasta przed-
sięwzięciami, które na trwałe zapisały 
się w jego dziejach, ale i dziś Zarząd 

Cechu nie zapomina o utrwalaniu więzi środowiskowych i prowadzeniu na rzecz swoich członków 
działalności samorządowej, społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej oraz gospodarczej. 
Wspierając walkę z bezrobociem wspólnie z urzędem miasta Cech organizuje we Dworze Artusa 
Giełdy pracy i przedsiębiorczości, na których można uzyskać podstawowe informacje na temat 
rozwoju przedsiębiorczości oraz zapoznać się z ofertą w zakresie edukacji, wykorzystania dostęp-
nych środków pomocowych i zatrudnienia. Impreza ta uzyskała rangę cyklicznej i znalazła swoje 
miejsce w kalendarzu wydarzeń gospodarczych miasta. Obecnie cech ma podpisane porozumienie 
ze Zrzeszeniem Prywatnego Handlu i Usług, którego zadaniem jest m.in. pozyskiwanie terenów 
pod inwestycje oraz reprezentowanie MŚP w stosunkach z władzami administracyjnymi miasta. 
Drugie porozumienie, zawarte z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, ma natomiast na celu 
prowadzenie działań na rzecz szkoleń pracowników i pracodawców, organizowanie kursów oraz 
przygotowywanie programów nauczania. 

Toruńscy rzemieślnicy pieczołowicie kultywują wielowiekowe tradycje. Co roku w dniu 8 grudnia 
przynoszą swe sztandary i biorą udział we Mszy św. odprawianej w intencji Ołtarza Matki Boskiej Koś-
ciele o.o. Jezuitów, uroczyście poświęconego w 1945 roku (na zdjęciu poniżej). Budowy ołtarza podjął 
się ówczesny Powiatowy Związek Cechów, jako votum wdzięczności za ocalenie Torunia od zniszczeń 
wojennych. 

Przed laty zarząd urządzał bale sylwestrowe i karnawałowe oraz wycieczki krajobrazowe, 
a dziś przygotowuje dla swych rzemieślników majowy piknik rzemiosła w Twierdzy Torunia i spot-
kania noworoczne, na które bardzo chętnie przychodzą obecni działacze i ci, którzy rzemiosło two-
rzyli przed laty. I tym, pamiętanym za prace społeczne i ustanowione tradycje, od 8 lat Cech wręcza 
statuetki z okazji 40-lecia działalności i przynależności do Cechu oraz wyróżnienia za zasługi – mówi 
Gerard Frommholz, kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu.  

Okazją do spotkań ze starszymi rzemieślnikami jest także powołany Klub Emerytów i Renci-
stów, a miłośnicy wędkowania mogą działać przy założonym przez CRR kole wędkarskim.

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości 

Wszystkie imprezy wnoszą w życie rzemieślników dużo radości i emocji, służą wymianie my-
śli, doświadczeń i są pretekstem do wspomnień, choćby tych wzruszających chwil, gdy po okupacji 
hitlerowskiej poszczególni rzemieślnicy wyciągali z ukrycia przedwojenne sztandary cechowe, 
które przez 5 lat z narażeniem utraty wolności, a czasem życia – skrzętnie ukrywali przed oku-
pantem. 

Obecnie obowiązująca ustawa znosi obowiązek rejestrowania każdego zakładu w CRR. Być 
może przyczyniło się to do radykalnego spadku ilości zarejestrowanych członków, ale rzemieślnicy, 
zrzeszeni w siedmiu sekcjach branżowych, którzy nie zrezygnowali z przynależności do CRR z dumą 
reprezentują postawy zgodne z zasadami etyki oraz godności zawodowej i utrwalają więzi środo-
wiskowe. Marzeniem obecnych działaczy Cechu jest powstanie w Toruniu szkoły zawodowej, w której 
mogliby się kształcić przyszli mistrzowie, rzemieślnicy i czeladnicy, którzy w przyszłości gwarantowa-
liby rzetelne i solidne wykonawstwo usługi czy wyrobów – zdradza p. Frommholz. Przynależność 
do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu daje poczucie jedności dla osiągania 
wspólnych celów oraz mobilizuje rzemieślników do wspólnych przedsięwzięć, które na trwale za-
piszą nowe chlubne karty w historii Torunia. 

Dominika Strehlke
Wiadomości na temat historii Cechu zaczerpnięto z książki Janusza Tandeckiego 
pt. „Cechy rzemieślnicze w Toruniu i Chełmnie”.

Zarząd cechu tworzą:
 

Starszy Cechu - Andrzej Hadrysiak
Podstarszy Cechu - Maria Jabczyńska

Podstarszy Cechu – Franciszek Pokojski
Skarbnik – Marek Ludwiszewski

Sekretarz – Paulina Dziurlikowska
Członek Zarządu – Karol Bartkowski
Członek Zarządu – Andrzej Gawryś
Członek Zarządu – Arkadiusz Frelik

Członek Zarządu – Eugeniusz Kalinowski
Dyrektor biura – Gerard Frommholz

Cech Rzemiosł Różnych w Toruniu jest 
organizacją o wiekowej tradycji i od po-
czątku swego istnienia stanowił dużą, 
zwartą grupę rzemieślników, która 
jednomyślnie podejmowała różnorakie 
inicjatywy. 

Miłośnicy wędkowania zrzeszeni przy CRR w Toruniu zwracają się z propozycją do 
rzemieślników innych Cechów z województwa kujawsko-pomorskiego o reaktywowanie 
Mistrzostw w wędkarstwie o puchar Prezesa KPIRZiP. Wszyscy zainteresowani proszeni są 
o kontakt: tel. (056) 652 22 30; e-mail: cech.torun@izbarzem.pl
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Nowoczesny  smak tradycji...Nasze cukiernie:

ul. Grunwaldzka 207-209, 
tel. 052 585 29 51 

ul. J. i J. Śniadeckich 27, 
tel. 052 345 51 72 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 78a,  
tel. 052 342 04 59 

ul. Siedlecka 26,  
tel. 052 362 05 61 

ul. Zbożowy Rynek 3,  
tel. 052 373 12 69 

ul. Nakielska 186,  
tel. 052 379 89 17 

ul. Marii Konopnickiej 30 
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Cukiernia Staropolska działa od 1997 
roku tworząc wspaniałe w smaku tor-
ty, ciasta, ciastka i ciasteczka, w oparciu 
o sprawdzone i oryginalne receptury. 
Jej cukiernicy to artyści dopracowujący 
w najdrobniejszych szczegółach smak 
i ozdoby produktów. Każdy z nich jest 
indywidualnym dziełem sztuki. Dla kre-
atywności cukierników nie ma żadnych 
barier: smak oraz kompozycja produktów 
są niepowtarzalne i łatwo rozpoznawal-
ne, co cieszy i zobowiązuje. A tożsamość 
tej cukierni określa tradycja, bo: 

„Przysłowiowa polska gościnność, 
radość życia, zmysł piękna, przy-
wiązanie i szacunek do tradycji. To 
wszystko składa się na staropolską 
obyczajowość. I to wszystko znaj-
dziecie Państwo u nas.” 

Wojciech Kozłowski  
(właściciel Cukierni Staropolska)

 

Codziennie świeże, ręcznie wyrabiane, lubiane przez 
wszystkich. Doskonałe na deser albo słodką prze-
kąskę, gdy ma się ochotę na małe „co nieco” – ciasta 
wagowe..

Ale „Staropolska” to nie tylko boga-
ctwo smaków, kształtów i kolorów ukryte 
w wyjątkowych wypiekach, to także wy-
soko wykwalifikowany zespół cukierni-
ków. 
Tajemnicą sukcesu tej marki jest uczciwa 
praca, doświadczenie, talent cukierników 
i pełne ich zamiłowanie do tego, co robią. 
Nie obawiają się oni najbardziej praco-
chłonnych procesów wytwarzania ciast 
ani ich nie upraszczają – nadal większość 

prac wykonują ręcznie, a jedynym ustęp-
stwem na rzecz nowoczesności są maszy-
ny pomocnicze i piece. 

Cukiernicy używają naturalnych, naj-
lepszych surowców i sięgają po stare 
domowe receptury przekazywane z po-
kolenia na pokolenie. Ciągle poszukują 
nowych pomysłów, śledzą nowinki cu-
kiernicze w kraju i na świecie, ale przede 
wszystkim dbają o jakość swoich wyro-
bów, dlatego posiadają własne laborato-
rium, w którym kontrolowane są natural-
ne składniki wykorzystywane w produkcji 
ich wypieków. Wielu cukierników dyspo-
nuje licznymi certyfikatami potwierdzają-
cymi posiadane przez nich umiejętności, 
a swą wiedzę i doświadczenie przekazują 
następnym pasjonatom cukiernictwa, 
szkoląc w swych szeregach 27 uczniów. 
To dzięki doświadczeniu cukierników, 
ich wyobraźni i talentowi produkty mają 
indywidualny ton smaku i niepowtarzal-
ny wygląd. To oni dbają o ciągły rozwój 
oferty o nowe wyroby, stanowiące no-
watorskie i udane połączenie różnych 
składników. W ten sposób ducha dawnej 
biesiady artyści-cukiernicy przenoszą we 
współczesność. 

„Tajemnica naszej szarlotki kryje się 
w cieście robionym według starych 
receptur domowych, półkruchym, czy-
li zarazem kruchym i wilgotnym. To 
dlatego, kiedy ją jemy, czujemy i jab-
łko i spód ciasta w oddzielnej tonacji 
smakowej. Równie ważny jest wybór 
odpowiednich jabłek – „sytych”, a za-
tem takich, które po obróbce termicz-
nej wiążą same z siebie, bez żadnych 
dodatków chemicznych, czego u nas 
nigdy nie stosujemy.” 

Ireneusz Smoczyński

Nic tak nie kojarzy się z domem, jak 
zapach świeżo upieczonego ciasta. I ten 
zapach można poczuć w cukierniach 
„Staropolska” – zwłaszcza rano, kiedy 
wypełnia je aromat gorącego, przywie-
zionego wprost z pracowni cukierniczej 

placka drożdżowego i drożdżówek. Cia-
sta do cukierni dostarczane jest własnym, 
specjalistycznym transportem, kilka razy 
dziennie, przez sześć dni w tygodniu. Ich 
smak znają także klienci spoza Bydgosz-
czy, ponieważ produkty „Staropolska” 
sprzedawane są w ponad 50 stoiskach 
w całym regionie kujawsko-pomorskim. 

Pełna gama smaków i barw podkreślona elegancją 
wykonania. Niezastąpione w każdej radosnej chwili, 
pocieszą także w troskach serca – kostki deserowe.

Oprócz torcików serowych, z których 
słynie zakład, w cukierniach znaleźć moż-
na pełny wachlarz wyrobów, ponad 200 
produktów – od nasyconych miodem 
tradycyjnych pierników i różnorodnych 
mazurków, które wypiekane są zawsze 
na święta, poprzez torty, placki, babki, po 
eklery i pączki oraz drobne ciasteczka.

Cukiernia zaprasza do degustacji 
w przytulnym, delikatnie stylizowanym 
wnętrzu, przy doskonałej kawie i co równie 
ważne  – w miłej gościnnej atmosferze.

Torty – kultywujące tradycję wykwintnego smaku.

Opracowanie: Dominika Strehlke

Nowoczesny  smak tradycji...
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Wejście Polski do krajów UE spowodowało dynamiczny roz-
wój polskich przedsiębiorstw, które dostały możliwość ubiegania 
się o unijne dotacje. Przedsiębiorcy chcąc zdobyć pomoc finan-
sową w większości przypadków musieli składać skomplikowane 
wnioski. W miarę wzrostu zainteresowania otrzymaniem takiej 
formy pomocy zaczęto w kraju tworzyć sieć Punktów Konsulta-
cyjnych. 

Podstawowym zadaniem PK było udzielanie bezpłatnych 
informacji przedsiębiorcom z sektora MŚP. Dlatego też, Kujaw-
sko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wychodząc na-
przeciw potrzebom rzemieślników z dniem 1 października 2004 
roku otworzyła właśnie taki Punkt Konsultacyjny, który świadczył 
bezpłatną pomoc informacyjną zainteresowanym. Chcąc utrzy-
mać działalność Punktów musiała dostosować się do wszystkim 
wymogów stawianych m.in. przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Zwiększono nie tylko liczbę oferowanych 
usług, ale także trzeba było wykazać się ich dobrą jakością. Dla-
tego też wpisano Izbę do Rejestru Ośrodków Krajowego Systemu 
Usług w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych 
i szkolnych. Chcąc utrzymać wpis do KSU musiano wprowadzić 
system ISO-9001. Systematyczne audyty zewnętrzne pozwalały 
wyeliminować ewentualne niezgodności, które należało tak po-
prawić, aby świadczone usługi dawały satysfakcję i zadowolenie 
klientów. 

Kontynuując działania utworzono 1 lipca 2005 roku Punkt 
Konsultacyjny Lokalny, którego zadaniem jest wspieranie małej 
i średniej przedsiębiorczości oraz pomoc w zakresie możliwości 
zdobywania środków funduszy UE przez firmy. PKL jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego – Sektorowy Program Operacyjny 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W PK bezpłatnych 
informacji z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz funduszy 
europejskich udzielają zaakceptowani i upoważnieni przez PARP 
konsultanci. Daje to możliwość przedsiębiorcom uzyskania facho-
wej porady i wiedzy z zakresu ww. tematów.

– Przychodzą do nas przedsiębiorcy, aby uzyskać informację 
jak mogą pozyskać środki finansowe na realizację planowanego 
przedsięwzięcia. Często mają określony pomysł i chcą wniosko-
wać o dotację z Unii Europejskiej. Zbliżonym zainteresowaniem 
cieszą się też inne zewnętrzne źródła finansowania działalności 
chociażby kredyty inwestycyjne czy obrotowe – mówi Bożena 

Ciechanowska, Konsultant Punktu Konsultacyjnego Lokalnego 
przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy. 

To, co wyróżnia Punkt Konsultacyjny Lokalny przy Kujawsko-
Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości to bezpośrednie 
kontakty z zakładami rzemieślniczymi, silny związek ze środowi-
skiem MŚP i dobra znajomość problemów gospodarczych dająca 
gwarancję rzeczywistej pomocy oraz wsparcia praktycznego firm 
oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. PK zapewnia 
równy dostęp odbiorców i przejrzystość zasad świadczenia usług.

– Staramy się, aby problem, z jakim przychodzi do nas 
przedsiębiorca, nie pozostał nierozwiązany. Zależy nam, aby nasz 
klient otrzymał wyczerpującą odpowiedź na swoje pytania. Jeżeli 
sprawa jest złożona i wymaga szerszego rozpatrzenia umawiamy 
się z klientem na kolejne spotkanie, aby móc się do niego nale-
życie przygotować, głównie poprzez sprawdzenie wszystkich 
możliwych rozwiązań. Wszystkie oferowane usługi są całkowicie 
bezpłatne. Nie wspomnę o fachowej, profesjonalnej i życzliwej 
obsłudze, na jaką mogą liczyć nasi klienci. Nic tylko korzystać! 

Punkt świadczy na rzecz mikro przedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw w szczególności usługi w zakresie:

prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.;
dostępnych programów pomocy, finansowanych z budże-
tu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych 
na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje;
dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego 
przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, opro-
centowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje 
zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy 
leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń 
kredytowych, fundusze kapitałowe, itp.;
właściwego programu jako źródła finansowania plano-
wanego przedsięwzięcia z danego programu dotacji oraz 
zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji;
warunków spełnienia kryteriów formalnych i administra-
cyjnych przy ubieganiu się o wsparcie, w tym sprawdzenie 
poprawności wypełnionego wniosku o udzielenie wspar-
cia z punktu widzenia spełnienia w/w warunków. 

Bożena Ciechanowska

•
•

•

•

•

FAKTURY VAT – i problemy związane z ich wystawianiem przez przedsiębiorców,  
którzy złożyli druk VAT-R dla uzyskania statusu podatnika VAT zwolnionego

W myśl ustawy o podatku VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie 
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 
10 tys. euro. Te podmioty, które chcą korzystać ze zwolnienia dokonują rejestracji na formularzu VAT-R i wówczas 
stają się podatnikami VAT zwolnionymi. Podatnik może jednak zrezygnować z takiego zwolnienia VAT i wtedy ma 
obowiązek dokonania rejestracji. 
Minister finansów w rozporządzeniu wykonawczym z dn. 25 maja 2005 roku wskazał, że obowiązek wystawiania 
faktur mają tylko podatnicy VAT czynni, a na równi z fakturą traktuje się rachunki wystawiane przez podatników 
nieobowiązanych do wystawiania faktur. Podatnik VAT zwolniony przez złożenie druku VAT-R powinien zatem do-
kumentować swoją sprzedaż rachunkami w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, jednak brak jest przepi-
sów zakazujących wystawiania mu faktur VAT. A więc jeśli podatnik zechce wystawić fakturę, będzie ona treściowo 
zbieżna z rachunkiem, ponieważ podatnik nie będzie na niej wyodrębniał kwoty podatku, tylko wskazywał wartość 
sprzedaży w ujęciu brutto.
Podsumowując: zgodnie z ustawą VAT podmiot zwolniony – bez względu na fakt rejestracji – jest podatnikiem VAT 
i powinien mieć prawo do wystawiania faktur VAT, ale ogranicza to rozporządzenie ministra finansów, według któ-
rego podatnik VAT zwolniony powinien dokumentować swoją sprzedaż rachunkami w rozumieniu przepisów Ordy-
nacji podatkowej. 

Podstawy prawne: art. 96 ust. 1, art.106 ust. 1, art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, 
poz. 535 z późn. zm. ); par. 8 i par. 20 pkt 5 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798)

PRAWNIK
RADZI

Pomagamy przedsiębiorcom - bezpłatne usługi informacyjne 
Punktu Konsultacyjnego Lokalnego 

Punkty Konsultacyjne Lokalne Kujawsko - Pomorska  
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30 - 15.30, Piętro II, pokój 28
Konsultanci: Bożena Ciechanowska - tel. 052 322-39-60 
e-mail: bozena.ciechanowska@izbarzem.pl 
Personel: Izabela Goślińska - tel. 052 349-35-06
e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

Punkt Konsultacyjny Lokalny oddział w Lipnie  
mieści się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych 
Plac 11 Listopada 10, 
Czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30 – 15.30, parter
Konsultanci: Adrian Zalewski – tel. 054 288-35-07 
e-mail: adrian.zalewski@izbarzem.pl 
Radosław Paśniewski – tel. 054 288-35-07 
e-mail: radoslaw.pasniewski@izbarzem.pl 
Personel: Marcin Pyjos – tel. 052 349-35-06 
e-mail: marcin.pyjos@izbarzem.pl

Punkt Konsultacyjny Lokalny oddział we Włocławku  
mieści się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych 
Plac Wolności 17, II piętro
Czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 13.00 - 17.00
Konsultanci: Anna Wilińska – tel. 054 232 56 31 
e-mail: pkl.wloclawek@izbarzem.pl
Anna Maślankowska – tel. 054 232 56 31
e-mail: pkl.wloclawek@izbarzem.pl
Personel: Aneta Korybalska – tel. 052 322-12-76 
e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl

Punkt Konsultacyjny Lokalny oddział w Świeciu mieści się w 
siedzibie Cechu Rzemieślniczym i Przemysłowo - Handlowym 
ul. Słowackiego 16, I piętro  
Czynny jest od wtorku do czwartku w godzinach 15.00 – 19.00
Konsultanci: Anna Strysik, Wojciech Czapka – tel. 052 333-32-76 
e-mail: pkl.swiecie@izbarzem.pl
Personel: Piotr Andrzej Krzyżaniak - tel. 052 322-60-01 
e-mail: dyrektor@izbarzem.pl
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Ewidencja przebiegu pojazdu – czy to konieczne?

Ewidencji nie prowadzi się w przypadku korzystania z samochodu, który używany jest w firmie na pod-
stawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym. 
Jeśli przedsiębiorstwo zakupiło samochód to stanowi on środek trwały dla firmy, a wydatki na jego 
nabycie będą kosztem podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne, takim kosztem podatkowym będą 
także koszty paliwa i ubezpieczenia. Nie ma więc potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojaz-
du. Takiej potrzeby nie ma także w przypadku darowizny. Wówczas należy rozpoznać tzw. przychód 
w naturze z tytułu nieodpłatnego otrzymania samochodu w wysokości rynkowej tego samochodu, 
a wartość tego przychodu będzie wartością początkową samochodu na potrzeby dokonywania od-
pisów amortyzacyjnych. Jeśli przedsiębiorstwo nabędzie samochód na podstawie umowy najmu, to 
konieczne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. 
A zatem podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w następujących sytuacjach:
- gdy podatnik albo zatrudniony przez niego zleceniobiorca używa samochód osobowy nie wprowa-
dzony do ewidencji środków trwałych podatnika-osoby fizycznej, albo nie stanowiący składnika mająt-
ku podatnika opłacającego podatek dochodowy od osób prawnych:
- gdy pracownik używa prywatnego samochodu (a nie samochodu pracodawcy) na potrzeby działal-
ności pracodawcy, zarówno w podróży służbowej, jak i w tzw. jazdach lokalnych.
Należy pamiętać, że ewidencję przebiegu pojazdu trzeba prowadzić odrębnie dla każdego pojazdu. 
Powinna to czynić osoba faktycznie używająca pojazdu (pracownik, przedsiębiorca-podatnik, zlece-
niobiorca), w każdym jednak przypadku ewidencja powinna być potwierdzana przez podatnika. Ewi-
dencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona na bieżąco, tzn. powinna być uzupełniania po 

dokonaniu każdego przejazdu, a jej prowadzenie 
nie zwalnia podatnika z obowiązku zgodnego 
z prawem dokumentowania wydatków związa-
nych z używaniem pojazdu. 
Oprócz prowadzenia ewidencji przebiegu po-
jazdu podatnicy zobowiązani do prowadzenia 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
zobowiązani są także do prowadzenia miesięcz-
nego zestawienia poniesionych wydatków wyni-
kających wyłącznie z faktur zawierających numer 
rejestracyjny tego pojazdu (dotyczy to nie tylko 
faktur dokumentujących zakup paliwa). 
Jeżeli urzędnicy podczas kontroli stwierdzą, że 
ewidencja nie jest prowadzona, wydatki związa-
ne z eksploatacja samochodu nie zostaną uznane 
za koszt uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: art.21 ust.1 pkt 23b oraz art.23 ust.1 pkt 
36 i 46, ust.3a, 3b, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 
14, poz. 176, z późn. zm.) oraz art.16 ust.1 pkt 30 i 51, ust.3a, 
3b, 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., nr 54, poz. 654, 
z późn. zm.; Dz. U. z 2002r., nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

Odpowiedzialność za mienie powierzone – jakie obowiązki ma pracodawcy w
 związku z wykorzystywaniem przez pracownika komputera? 

Fundusze z Unii Europejskiej – ewidencja księgowa, oddzielny system rachunkowości? 

Podmiot korzystający ze środków pomocowych pochodzących z funduszy UE jest zobowiązany do księgowego wyodrębnienia zdarzeń 
gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz z wydatkowaniem pochodzących z niej środków. 
Jedną metodą ujmowania dotacji w księgach rachunkowych jest metoda kapitałowa, zgodnie z którą dotacje bezpośrednio zwiększają ka-
pitał, czyli fundusz własny. Środki ujmowane jako przychody należą do metody wynikowej, którą powinny stosować jednostki podlegające 
ustawie o rachunkowości, co do których przepisy systemowe nie zawierają odmiennych uregulowań. Korzystający ze środków unijnych 
muszą oddzielne prowadzić konta, które pozwolą na identyfikację wszystkich wpływów i wydatków otrzymanych środków. Trzeba zatem 
pamiętać o odpowiednim dostosowaniu swoich planów kont, na których wykazana jest ewidencja środków i wszystkich operacji z nimi 
związanych. Ewidencja ta powinna być więc wyodrębniona w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych i ma polegać na wyodrębnie-
niu w tym celu stosownych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, a za prawidłowość prowadzonych ksiąg rachunkowych 
odpowiada kierownik jednostki. 
Wyodrębnienie projektów finansowanych dotacją, oddzielna i poprawnie zorganizowana księgowość, pozwolą na terminowe rozliczenia 
wydatków kwalifikowanych, a prawidłowo zbudowane akta prawa wewnętrznego (m.in. dokumentacja zasad rachunkowości, zakładowy 
plan kont, regulamin wynagradzania) sprostają wymogom prawa unijnego.

Podstawa prawna: Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej; art. 3 ust. 1 pkt 32, art. 10 oraz art. 41 ust. 1 ustawy 
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Odpowiedzialność za mienie powierzone jest szczególnym 
rodzajem odpowiedzialności, inaczej uregulowany niż odpowie-
dzialność za wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych. 

Podstawowa różnica polega na tym, że kodeks pracy usta-
nowił w tym przypadku zasadę faktycznego domniemania winy 
pracownika, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku udo-
wodnienia przed sądem winy pracownika, a pracownik powinien 
udowodnić swą niewinność, aby uwolnić się od odpowiedzialności. 
Może tego dokonać, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn 
od niego niezależnych, a w szczególności w skutek niezapewnie-
nia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie 
powierzonego mienia. Warunkiem odpowiedzialności jest więc 
prawidłowe powierzenie mienia i jego zabezpieczenie zapewnia-
jące możliwość zwrotu. 

A zatem powierzenie mienia, czyli mienie, które pracownik 
jest w stanie objąć w posiadanie i sprawować nad nim rzeczywistą 
pieczę, łączy się zawsze z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, 
a odpowiedzialność materialną za to mienie ponoszą pracownicy. 
Po ustaniu stosunku pracy pracownik ma obowiązek zwrócić np. 
powierzony komputer, ale pracodawca nie może tym warunkować 
wydanie świadectwa pracy. Należy jednak pamiętać, że dotyczy 

to tylko pracowników, a nie osób zatrudnionych na umowach cy-
wilnoprawnych. 

Sposób powierzenia zależy od rodzaju mienia i czasu trwa-
nia obowiązku pieczy, a powierzenie może mieć charakter stały, 
okresowy lub doraźny (jednorazowy). Najczęściej powierzenie 
następuje na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, ale 
w niektórych sytuacjach rodzaj (np. odzież robocza, pieniądze) lub 
ilość mienia powodują, że nie przeprowadza się inwentaryzacji, 
a powierzenie mienia następuje w inny sposób.

Mienie, do którego dostęp ma wiele osób nie może być po-
wierzone, a zatem komputer stacjonarny też nie zawsze może być 
powierzony jednej, konkretnej osobie. Pracownicy mogą przyjąć 
wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone 
im wraz z obowiązkiem wyliczenia się pod warunkiem zawarcia 
z pracodawcą umowy. Jednak w tym wypadku to nie wystarczy, 
konieczne jest także łączne powierzenie mienia, co nie musi na-
stąpić jednocześnie. Łączne powierzenie mienia pracownikom 
i wyrażenie zgody na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności musi 
obejmować wszystkich pracowników stale zatrudnionych w miej-
scu powierzenia mienia na czas nieokreślony. Powierzenie powin-

no nastąpić w sposób umożliwiający wzięcie przez pracowników 
udziału w inwentaryzacji i zgłoszenie ewentualnych zarzutów.

Oddanie mienia pracownikowi do dyspozycji nie jest rów-
noznaczne z powierzeniem mienia. Komputer może być oddany 
pracownikowi do użytkowania do dyspozycji (zazwyczaj jest to 
komputer stacjonarny) i nie jest to równoznaczne z powierzeniem 
mienia i wówczas za ewentualne zniszczenie pracownik ponosi 
odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych, według 
przepisów V działu kodeksu pracy, pomocniczo stosuje się przepisy 
prawa cywilnego. Bardzo często materiały są oddawane do dys-
pozycji pracownika bez obowiązku zwrotu np. długopisy, ołówki, 
nożyczki, spinacze, to środki dyspozycyjne, z których korzysta np. 
sekretarka; telefon komórkowy to pomoc dana jej z obowiązkiem 
zwrotu; a znaczki pocztowe to materiał, z którego pracownica ma 
obowiązek wyliczenia się.

Obowiązki związane z wykorzystywaniem przez pracownika 
komputera, czy też innego mienia, leżą więc zarówno po stronie 
pracodawcy jak i po stornie pracownika.

Podstawa prawna: Kodeks pracy, dział piąty, art.124 par.2; art. 97 par. 1; do odpowiedzialności 
określonej w art. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy art. 117, 121, 1211 i 122.

Pracownik odpowiada za powierzone mu
(a więc oddane do użytku) z obowiązkiem zwrotu  
albo do wyliczenia się następujące mienie:

pieniądze, papiery wartościowe - dokumenty 
uprawniające do otrzymania określonej sumy 
pieniężnej, np. czeki, obligacje, weksle, akcje, 
polisy, bony lub kosztowności, np. kamienie 
i metale szlachetne, cenne wyroby i przedmio-
ty, rzadkie surowce, półfabrykaty itp.,
narzędzia i instrumenty lub podobne przed-
mioty, np. samochód, komputer, środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze,
inne mienie - głównie towary w handlu, usłu-
gach i magazynach, np. w sklepach, aptekach, 
restauracjach, barach itp.

•

•

•
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Jeśli macie Państwo problemy, wątpliwości lub pytania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
prosimy o zredagowanie ich i przesłanie na adres e-mail: centrum@izbarzem.pl 

Teksty zamieszczone w dziale Kącik Przedsiębiorcy powstały w opar-
ciu o informacje uzyskane z GAZETY PRAWNEJ (Tygodnik Podatkowy) 
oraz z artykułu z TYGODNIKA PRAWA PRACY.



ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 
3 września 2007 roku odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego Za-

sadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Placówka, która ma charakter 
ponadgimnazjalny, powstała z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Bydgoszczy, została wpisana do ewidencji szkół oraz placówek prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i posiada wszystkie uprawnienia szkoły publicznej 
– realizuje programy nauczania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Oferta edukacyjna placówki, z racji dużego zainteresowania, pozostaje wciąż otwarta 
na nowe specjalizacje, a już teraz daje możliwość zdobycia kwalifikacji w następujących 
zawodach: cukiernik, piekarz, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych. 

Praktyczna nauka zawodu w renomowanych zakładach rzemieślniczych i przodujących 
firmach, zaplecze techniczne – profesjonalna baza dydaktyczna: pracownie lekcyjne i kom-
puterowe, a przede wszystkim wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna zapewnią 
uczniom zdobycie niezbędnych umiejętności zawodowych, by w przyszłości potrafili oni 
dzielnie stawiać czoło wymaganiom rynku pracy. 

W murach szkoły można zdobyć wiedzę w systemie jednozmianowym w okresie nie 
krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, a edukację zakończyć zdaniem egzaminu 
i otrzymaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia teoretyczne 
odbywają się w budynku ZDZ przy ulicy Fordońskiej 120.

Szkoła ma na celu wykształcić przyszłych mistrzów rzemiosła, zdolnych do funkcjono-
wania w warunkach zjednoczonego rynku europejskiego, a w toku nauczania zamierza 
podejmować różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne realizowane w ramach projektów 
i programów, np. międzynarodowa wymiana uczniów.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY to:
pomoc w zdobyciu pierwszej pracy;
wyjazdy edukacyjne i rekreacyjno-turystyczne;
nauka w małych klasach; 
zajęcia pozalekcyjne, według pomysłów i na życzenie uczniów;
intensywny kurs wybranego języka obcego;
dodatkowe zajęcia w pracowni komputerowej  
z zakresu technologii informacyjnej;
wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień;
dobre współdziałanie szkoły z uczniami i ich rodzicami;
realny kontakt ucznia z rzemieślnikami i przedsiębiorcami, pozwalający dobrze poznać specyfikę 
życia gospodarczego i lepiej odnaleźć się na rynku pracy;
dobre przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Zapisy i informacje
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz tel; 052 322 12 77, 
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl,  www.izbarzem.pl/szkola
Sekretariat szkoły: Fordońska 120, dyżury: pn.: 12:00-15:00, wt.: 10:00-13:00, śr.: 10:00-13:00

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy po raz kolejny rozpoczęła w miesiącu wrześniu br. 
kursy dokształcające. 

Pierwszy z nich to kurs pedagogiczny dla instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu, którego uczestnikami byli m.in. praco-
dawcy, osoby prowadzące zakład pracy w imieniu pracodawców, 
prywatnych przedsiębiorców, posiadających uczniów (prakty-
kantów), rzemieślników prowadzących naukę zawodu, osoby za-
trudnione u pracodawcy, które zamierzają pracować w zakładzie 
jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

Każdy ze słuchaczy przeszedł przez część teoretyczną kształ-
cenia z dziedziny psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania 
oraz część praktyczną dotyczącą praktyki metodycznej. Zajęcia 
prowadzone przez specjalistów były tak przygotowane aby 
wszyscy uczestnicy mogli poznać zasady pracy dydaktyczno-
wychowawczej przede wszystkim w zakresie praktycznej nauki 
zawodu w zakładach pracy. Każdy z uczestników otrzymał kom-
plet materiałów szkoleniowych. Ponad dwudziestu kandydatów, 
przystąpiło do ustnego egzaminu końcowego przed komisją po-
wołaną przez organizatora kursu. Większość z uczestników pomi-
mo braku czasu jakim dysponują na co dzień na to by przyswoić 
sobie „suche” pojęcia wymagane od nich podczas egzaminu 
przygotowała się solidnie i została oceniona bardzo wysoko. 

W konsekwencji wszystkim osobom udało się przejść przez 
końcową część kursu i odebrać zaświadczenie o jego ukończeniu. 

Drugi kurs, który Izba rozpoczęła to kurs przygotowujący do 
egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w wybranym zawo-
dzie rzemieślniczym. 

Cieszy się on dużym zainteresowaniem głównie wśród 
młodzieży choć nie tylko.  Kurs ten jest przede wszystkim adre-
sowany do osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu 
czeladniczego bądź mistrzowskiego a nie mają odpowiedniego 
przygotowania teoretycznego w wybranej dziedzinie. Zgodnie 
z wymogami stawianymi kandydatom aby zdobyć tytuł należy 
m.in. udokumentować nie tylko lata praktyki, zdobyte doświad-
czenia w zawodzie ale także przedstawić świadectwo  ukończo-
nej kierunkowej szkoły ponadgimnazjalnej bądź zaświadczenie 
o odbyciu dokształcania  w formach pozaszkolnych (w tym właś-
nie takich kursów). Głównym celem organizowanego przez Izbę 
kursu jest przygotowanie teoretyczne osób pod kątem wymagań 
stawianych na egzaminie. 

Stwarzamy możliwości 
uzupełnienia wiedzy

Moja szkoła, by zostać mistrzem! 
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Więcej bieżących informacji n/t szkoleń, kurów, sesji, konferencji itp. można odnaleźć na stronie internetowej Izby www.izbarzem.
pl bądź kontaktując się pod numer telefonu 052 349 35 06, n/t egzaminów zawodowych pod numerem tel. 052 322 12 76.

Opracowanie: Dominika Strehlke

W ramach trzymiesięcznego kursu, który w swym programie 
zakłada około 100 godzin zajęć dydaktycznych dla poszczególne-
go zawodu możemy wyróżnić takie przedmioty jak: 

rachunkowość zawodowa (wraz z kalkulacją dla mistrza), 
dokumentacja działalności gospodarczej,
podstawowe zasady bhp i prawa pracy, 
podstawowe zasady ochrony środowiska, 
podstawowa problematyka prawa gospodarczego  
i zarządzania przedsiębiorstwem 
technologia, materiałoznawstwo, maszynoznawstwo  
i rysunek zawodowy w wybranym zawodzie,
podstawy psychologii i pedagogiki – tylko dla mistrza, 
metodykę nauczania – tylko dla mistrza,

 
oraz od  niedawna wprowadzono do programu, elementy zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. 

Wszystkie w/w zajęcia odbywają się w dni robocze w godzi-
nach popołudniowych. W chwili obecnej mamy utworzone dwie 
grupy ponad dwudziestoosobowe, które spotykają się na zaję-
ciach ogólnych natomiast technologia realizowana jest osobno 
dla każdego zawodu. Kandydaci na przyszłych czeladników, bądź 
mistrzów muszą na około trzy miesiące przenieść się do „ław 
szkolnych”, gdyż zasady sprawdzania ich postępów w nauce jak 
i systematycznego uczęszczania na zajęcia są odnotowywane 
w Dziennikach Zajęć i przypominają reguły obowiązujące w szko-
le. Wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są specjalistami z boga-
tym doświadczeniem. Po odbytym kursie uczestnicy otrzymują 
zaświadczenie o jego ukończeniu następnie składają kompletne 
dokumenty na podstawie, których dopuszczani są do egzaminów. 

Zapisy trwają cały rok 
tel: 052 349 35 06 
Osoba do kontaktu: Izabela Goślińska 
Więcej informacji na stronie
www.izbarzem.pl

•
•
•
•
•

•

•
•
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Naprzeciw oczekiwaniom
Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy po-

wstała w 1900 roku, a od 1999 r. obejmuje 
swoim zasięgiem tereny województwa 
kujawsko-pomorksiego oraz powiatu choj-
nickiego i powiatu nowomiejskiego, wraz 
z cechami, jest najsilniejszą organizacją 
samorządu gospodarczego naszego wo-
jewództwa. Podstawową funkcją Izby Rze-
mieślniczej jest reprezentowanie i obrona 
interesów zrzeszonych organizacji rzemieśl-
niczych oraz ich członków wobec organów 
administracji, instytucji państwowych i go-
spodarczych a także udzielanie tym organi-
zacjom pomocy instruktażowo-doradczej 
i koordynacja ich poczynań grupowych. 
Jednak równie ważnym zadaniem jest two-
rzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz nabywania uprawnień 
rzemieślniczych. Realizując ten cel Izba 
wciąż poprawia jakoś swych usług i posze-
rza swą działalność, dostosowując się do 
potrzeb odbiorców. 

Wymagania rynku zmuszają do korzy-
stania z wszelkich form dokształcania i zdo-
bywania nowych umiejętności. Wychodząc 

OFERTA SZKOLEŃ:
szkolenia zamknięte na zlecenie firm oraz 
otwarte dla określonych grup zawodo-
wych,
kursy doskonalące i uzupełniające kwa-
lifikacje zawodowe (przygotowujące do 
egzaminów na uzyskanie tytułu czeladnika 
i mistrza w wybranym zawodzie, pedago-
giczne dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu), 
szkolenia dla osób: trwale pozostających 
bez pracy, rozpoczynających i prowadza-
cych dzialałność gospodarczą,
szkolenia z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, ne-
gocjacji oraz szkolenia trenerskie, a także 
z tematyki UE,
sesje informacyjno-promocyjne w ramach 
funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych. 

EGZAMINY ZAWODOWE:
Izba pracuje na podstawie ustawy o rzemio-
śle z 2002 r. oraz na podstawie Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji z 12.10.2005 r. (Dz.
U. Nr 215 poz. 1820) w sprawie egzaminów 
na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie 
przeprowadzanych przez komisje egzami-
nacyjne izb rzemieślniczych.

•

•

•

•

•

•

naprzeciw oczekiwaniom Klientów Izba 
została wpisana do Rejestru Ośrodków 
Krajowego Systemu Usług, Instytucji Szko-
leniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
dlatego oprócz kursów zawodowych Izba 
proponuje także, jako ośrodek certyfi-
kowany, organizację szkoleń. Zajęcia te 
przeprowadzają specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w salach wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny, do-
stęp do Internetu. Szkolenia tzw. otwarte 
skierowane są do wszystkich osób zainte-
resowanych tematyką, a na indywidualne 
zlecenie i oczekiwania Klienta Izba przygo-
towuje szkolenia zamknięte. Zakres tema-
tyczny nauczania został dostosowywany 
do wymogów rynku, a proponowane ceny 
negocjowane są z klientem.

Oprócz kursów zawodowych, przygo-
towujących do egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich oraz szkoleń doskonalących 
w rzemiośle, Izba organizuje także semina-
ria, konferencje, narady branżowe, giełdy 
kooperacyjne, targi, wystawy i pokazy. 

KPIRiP przeprowadza egzaminy w zawodach:

bioenergoterapeuta, 
blacharz, 
blacharz samochodowy, 
cukiernik,
dekarz 
drukarz, 
elektromechanik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, 
fotograf, 
fryzjer, 
introligator, 
kaletnik, 
kamieniarz, 
kominiarz, 
kowal, 
krawiec, 
kucharz, 
lakiernik, 
lakiernik samochodowy, 
malarz-tapeciarz, 
mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych,
mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik precyzyjny, 
monter-elektronik, 
monter instalacji gazowych, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
murarz, 
piekarz, 
radiestezja, 
renowator zabytków architektonicznych, 
rzeźnik-wędliniarz, 
stolarz, 
ślusarz, 
sztukator, 
tapicer, 
wulkanizator, 
złotnik.



Rozmowa z Marianem Bobkowskim 
– właścicielem Piekarni Cukierni Brzoza, rzemieślnikiem zrzeszonym w bydgo-
skim Cechu Piekarzy i Cukierników, członkiem komisji egzaminacyjnej działa-
jącej przy KPIRiP. 

Od 28 lat prowadzi Pan zakład, w którym obecnie zatrudnia Pan 56 
pracowników, jakie zmiany zachodziły w prowadzeniu przedsiębiorstwa 
na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat?

Były momenty, że rzemiosło przechodziło ciężkie chwile, było niemal 
niezauważalne, ale mimo wszelkich trudności odbudowało sie na nowo. Bo 
rzemiosło jest siłą napędową Polski i o tym trzeba pamiętać. W latach 80-tych, 
gdy otwierałem swój zakład, były inne czasy, choć była klientela, to nie było 
z czego robić pieczywa, brakowało wówczas mąki i cukru. Oprócz podstawo-
wych suowców nie było również owoców i dodatków typu: kuwertura, żela-
tyna, agar,rodzynki,czekolada itp. Dzisiejszy rynek jest całkiem inny - surowca 
jest mnóstwo, niestety obecnie brakuje fachowców z prawdziwego zdarze-
nia. 

Myślę, że klienci faktycznie nie dostrzegają tego problemu tak bar-
dzo, ale na pewno odczuwają podwyżki chleba. W sierpniu podwyżki 
cen mąki chlebowej były aż cztery. Czy wobec tego był Pan zmuszony 
podnieść cenę chleba i czy ma to wpływ na obroty zakładu?

Od stycznia do końca sierpnia mąka zdrożała sto procent. Cenę bochenka 
chleba zwiększyłem jedynie o 15 groszy, ponieważ chleb nie mógł zdrożeć 
tyle ile mąka, z prostego powodu – jeśli czegoś jest dużo na rynku, to jest 
to tanie. Ponadto miejscem, w którym ludzie zaopatrują się w pieczywo są 
markety, które pod względem ceny są niewątpliwie naszą konkurencją, ale 
myślę, że nigdy nie wygrają w konkurecji o jakość pieczywa wytworzonego 
w zakładach rzemieślniczych. Od 1980 roku do dnia dzisiejszego różne były 
problemy i trudności, ale zakład przetrwał i nie zmienił nic na swych tradycyj-
nych wypiekach, a klienci wciąż ustawiają się w mojej piekarni w kolejkę po 
cieple pieczywo.

Podejmując temat tradycyjnych wypieków. Proszę powiedzieć, 
jaką metodą robi się chleb w Pana piekarni, bo zapewne nie jest to 
chleb z tzw. worka?

W naszej piekarni robi się chleb metodą 4-fazową. Każda z nich trwa czte-
ry godziny. Najpierw robi się zaczątek, potem półkwas, pełny kwas i dopiero 
ciasto. Co prawda maszyny wyrabiają ciasto, ale ręcznie się je waży, a wypieka 
w piecu ceramicznym. Tą metodą robię chleb wiejski, staropolski, żytni, gra-
ham oraz razowy i ludzie przychodzą po te chleby, a w marketach jest pie-
czywo z tzw. worka. Co prawda wygląda ono i pachnie bardzo apetycznie, ale 
szybko traci świeżość i nie jest najlepszej jakości. A nasze społeczeństwo szuka 
dobrego chleba i mimo trudności w piekarnictwie jesteśmy krajem, w którym 
robi się bardzo dobre pieczywo. Niestety coraz mniej jest zakładów, w których 
robi się wypieki metodą tradycyjną.

A zatem metoda 4-fazowa to tradycja rodzinna i ona, między inny-
mi, przyciąga klientów do Pańskiej piekarni?

Tak, w mojej rodzinie chleb na naturalnym kwasie produkuje się od po-
koleń, w ten sposób chleb robił mój dziadek, potem ojciec i tak robię ja. Smak 
polskiego pieczywa to chleb na kwasie, tradycyjnie, ręcznie zrobiony, on ma 
smak i polski zapach. 

W latach 80-tych robiło się zwykły chleb i zwykłe bułki, a gdy się polepszy-
ła sytuacja polityczna wprowadzano z czasem różne rodzaje pieczywa i dziś 
spada spożycie pieczywa pszennego a wzrasta spożycie chleba specjalistycz-
nego.

Zdobywa Pan medale na ogólnopolskich konkursach i odnosi suk-
cesy nie tylko w wyrobach, ale i w aranżacjach stoisk oraz prezentacji 
swoich wypieków, która nagroda ma jednak dla Pana największe zna-
czenie?

W konkursie „Smak polskiego pieczywa” występujemy od 15 lat i zawsze 
zdobywamy medale zarówno w wyrobach jak i w aranżacjach stoisk, bo to 
mnie również pasjonuje. Ale z grona wielu nagród ogromne znaczenie ma dla 
mnie pierwsza nagroda, którą zdobyłem w konkursie pn. „Chrupiące bułeczki” 
w 1987 roku. Natomiast ostatnim cennym wyróżnieniem jest srebrny medal 
od Aleksandra Kwaśniewskiego, który otrzymałem za działalność i zasługi 
w branży piekarniczej. 

Prawdziwa tajemnica dobrego wypieku tkwi w rękach 
piekarza, nie potrzebne mu laboratorium, bo to on musi 
znać pieczywo, które wyprodukował, jego podstawy, jego 
zapach oraz smak – mówi p. Marian Bobkowski – i dla-
tego dobry piekarz zrobi chleb z każdej mąki, ale te ta-
jemnicę odkrywa się latami.
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Pan Marian Bobkowski kontynuuje tradycje rodzinne lat przedwojennych i powojennych, z sentymentem wspomina swego dziadka Teodora, który prowadził piekarnię w Wielu koło Chojnic i swego ojca, 
który zdradzał mu tajniki rzemiosła. Dziś p. Bobkowski z dumą pokazuje swoje medale, dyplomy, wyróżnienia i mówi o swojej pasji...



Jest Pan członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy Izbie. Proszę zdradzi, na co 
przede wszystkim zwraca Pan uwagę egzaminując uczniów? 

Niestety przeciętnie 30 procent uczniów nie zdaje egzaminu czeladniczego nie znając podsta-
wowych zasad tworzenia pieczywa. Trzeba znać choćby budowę pieca ceramicznego, zwerkować 
kęs ciasta i skręcić chałkę czy rogala - po 3 latach nauki uczeń powinien to wykonać. Ale to jest 
transakcja wiązana – uczeń musi mieć dobrego mistrza i musi uczyć się od podstaw, to znaczy od 
czyszczenia blach po wypieki. A żeby zostać dobrym piekarzem trzeba mieć wiedzę teoretyczną 
i długoletnią praktykę. Tu ćwiczenia czynią mistrzem, a w parze z wiedzą musza iść zdolności, chęci 
i najlepiej pasja.

Będąc rzemieślnikiem zrzeszonym w bydgoskim Cechu Piekarzy i Cukierników podej-
muje się Pan m.in. organizacji Święta Chleba i imprezy INTERPIEK, ale działa Pan również 
na rzecz fundacji Caritas, proszę opowiedzieć o tych działaniach? 

W Cechu zrzeszonych jest 45 piekarzy i cukierników, z czego aktywnie działa 10-ciu. Wspólnie 
przygotowujemy imprezy, a ja zajmuje się zwłaszcza stroną merytoryczną i organizacyjną, pozysku-
ję sponsorów i jestem odpowiedzialny za prowadzenie imprez w terenie.

Są to imprezy cykliczne, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń gospodarczych na-
szego miasta. Ponadto każdego roku na świętego Marcina obdarowujemy rogalami osoby z domu 
pomocy społecznej i dzieci z fundacji Caritas. Moja piekarnia uczestniczy także w wielkanocnej akcji 
pn. „Chlebki miłości”. Myślę, że chleb jest tym, czym trzeba i czym warto się dzielić z innymi, zwłasz-
cza z potrzebującymi. 

Dziękuję za rozmowę, życzę zdolnych uczniów, smacznych wypieków a wraz z tym – dal-
szych sukcesów. 

Rozmawiała Dominika Strehlke

Żółty wóz z piecem plenerowym jest niewątpliwie wizytówką za-
kładu p. Mariana Bobkowskiego na imprezach plenerowych, m.in. 
na majówce w Myślęcinku, czy na Jarmark Kujawski. Zapach pie-
czywa bez konserwantów przyciągam tłumy ludzi…
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Fundamentem działalności firmy SetiComp jest duże zaplecze intelektualne, poparte 
wieloletnim kształceniem się oraz dużym doświadczeniem projektowym w zakresie 
elektroniki analogowej i cyfrowej, elektrotechniki: automatyki i informatyki. 

Oferujemy Państwu projekty urządzeń elektronicznych lub ich prototypów, wykonujemy 
projekty obwodów drukowanych w oparciu o schematy elektroniczne naszego autorstwa 
lub dostarczane przez Klienta. Specjalizujemy się również w tworzeniu oprogramowania 
na potrzeby rozwiązań opartych o systemy mikroprocesorowe wg specyfikacji Klienta.

Współpracujemy z licznymi znanymi producentami podzespołów elektronicznych,  
obwodów drukowanych oraz z firmami specjalistycznymi z naszej branży oraz placów-
kami naukowymi.

Cechuje nas skuteczność działania, sumienność i terminowość wykonywania powierzo-
nych nam zadań, a wyszkolona kadra inżynierska zapewnia produkty wysokiej jakości.

Gorąco zapraszamy 
do skorzystania z naszych usług! 

Tomasz Posiadeł 

SETICOMP
tel. +48 0 510 091 772

e-mail: seticomp@seticomp.pl




