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Szanowni Państwo!

SPIS TREŚCI

Ponownie przekazujemy kolejny numer „Pulsu Rzemiosła”. Wkrótce miną 2 lata, jak stworzyliśmy biuletyn informacyjny środowiska
rzemieślników oraz przedsiębiorców, zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Jest on
dla nas dużym wyzwaniem, a wydawanie go sprawia nam wiele satysfakcji. Postaramy się, aby każdy kolejny ”Puls” był dopracowany
oraz ciekawy. Chcemy, aby dostarczał Wam wielu przydatnych informacji oraz pokazywał życie samorządu gospodarczego rzemiosła.
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A co w tym numerze?

Finał konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP

Jak zwykle stare działy, czyli historia oraz współczesna działalność dwóch Cechów należących do Izby. Dziś prezentacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu oraz Cechu Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy.
W „Kąciku przedsiębiorcy” informacje m. in. na temat refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy oraz o poprawności pisania wniosków inwestycyjnych. Prawnik doradzi, jak rozwiązać problem niezapłaconych należności ze strony swoich kontrahentów lub
klientów. W tym numerze przedstawiamy sylwetkę Adama Szatkowskiego, rzemieślnika posiadającego zaszczytny tytuł „Rzemieślnika
100-lecia Izby”. Natomiast w dziale „Zapomniane Rzemiosła” prezentujemy kowalstwo artystyczne.

dla pracowników młodocianych ................................................................. 5

W ostatnim kwartale w życiu Izby miało miejsce wiele ważnych wydarzeń.
W maju Izba otrzymała na kolejne 3 lata Certyfikat ISO, będący potwierdzeniem świadczenia usług na wysokim poziomie.
Dnia 29 maja br. odbyło się w Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów. W obradach brali udział delegaci z Cechów zrzeszonych w Izbie. Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono oraz
zaakceptowano sprawozdanie finansowe z działalności Izby za rok 2008 oraz plan finansowy na 2010 rok. Ustalono również Strategię
Izby na najbliższe 4 lata. Delegaci dokonali także wyboru organów Izby na kolejną 4-letnią kadencję.
Od dnia 10 czerwca br. działa przy Izbie Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Centrum
jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Główne cele działania Centrum to dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych
w formach pozaszkolnych, doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie dokształcania i doskonalenia osób dorosłych. W najbliższym czasie Izba zamierza powołać przy CKURiP Państwowe Komisje Egzaminacyjne w zawodach:
kucharz małej gastronomii oraz sprzedawca.
Ostatnie miesiące przyniosły dla pracodawców nowy instrument rynku pracy: przygotowanie zawodowe dorosłych. Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych weszło w życie 16 kwietnia br. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane
od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego oraz
wzór wydawanego zaświadczenia, a także warunki i sposób kształcenia teoretycznego. Izba czynnie włączyła się w promowanie nowego, korzystnego dla pracodawców instrumentu rynku pracy.
Od 2 stycznia 2009 roku w ramach umowy partnerskiej z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Izba realizuje projekt„Zostań
swoim szefem”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na dalszych
stronach zamieszczamy informacje o bieżącym stanie realizacji projektu.
Trwa nabór na kolejny rok szkolny do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. O szczegółach
przeczytajcie Państwo na kolejnych stronach.
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Udział przedstawicieli KPIRiP
w spotkaniach regionalnych

W

dniach 6-8 maja br. w Wyższej Szkole Gospodarki odbyły się Dni Nauki i Przedsiębiorczości.
W programie przewidziano m.in. wykład prof. L.
Balcerowicza pt. Kryzys finansowy a gospodarka Polska.

Dni Nauki
i Przedsiębiorczości

Z

życia

Izby

N

a spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem przyszło nie
tylko liczne grono młodzieży, ale także wiele osób
starszych reprezentujących lokalne środowisko pracodawców i przedsiębiorców. Wszyscy chcieli posłuchać, jakie
zdanie na temat kryzysu ma autor polskiej transformacji
ekonomicznej. Według profesora Balcerowicza, Polska jest
jednym z nielicznych krajów Europy, które kryzys dotknął
w niewielkim stopniu. „Na szczęście mamy niewiele bogactw
naturalnych” – mówił profesor podczas wykładu. W czasach,
gdy głównym źródłem bogactwa kraju są naturalne złoża, a nie
wykonywana praca i wytwarzane dobra, łatwo jest wpaść
w spiralę światowego kryzysu. Oczywiście, że i nasz kraj odczuwa jego skutki. Ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż inne
państwa. Łagodny charakter recesji Balcerowicz tłumaczył
również tym, że kredyty w Polsce nie były przyznawane bez
żadnych zabezpieczeń, jak miało to miejsce w innych krajach.
Znaczenie miało także to, że Polacy są narodem nauczonym,
że na wiele rzeczy trzeba zapracować, a nie żyć ponad stan.
I to właśnie sprawia, że mamy dużą szansę wyjść z impasu
obronną ręką. Profesor apelował też o śmielsze korzystanie
z możliwości, jakie dają przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z tym należy przełamywać strach
urzędników przed współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami.
Natomiast najlepsze efekty dają inwestycje, w których lokalni
biznesmeni są udziałowcami i dzięki temu rośnie świadomość
lokalnej społeczności.
Część wykładu profesor poświęcił także demokracji.
Przykład wielu krajów pokazał, że bezmyślne rozdawnictwo
przyczyniło się do wzrostu bezrobocia i problemów gospodarczych. Mówił o tym, że należy dążyć do tego, aby każdy
człowiek, który może pracować, był czynny zawodowo. Jest
to niezdrowe, kiedy w takim kraju jak Polska na jednego
pracującego przypada prawie jeden niepracujący. To trzeba
zmienić – stwierdził.

działalność sieci w województwie kujawsko-pomorskim.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli UM i PFP, udział wzięli:
ekspert z Wielkiej Brytanii oraz uczestnicy reprezentujący
bydgoskie środowisko przedsiębiorców, pracodawców i innych organizacji otoczenia biznesu.
Celem Sieci Amber będzie udzielanie kompleksowego wsparcia dla autorów innowacyjnych przedsięwzięć
biznesowych szukających finansowania oraz dla doświadczonych inwestorów – Aniołów Biznesu, zmierzającego
do ich kojarzenia i w konsekwencji powstawania nowych
konkurencyjnych przedsiębiorstw. W krajach rozwiniętych
Sieci Aniołów Biznesu są pierwszym miejscem, do którego
przychodzą pomysłodawcy i naukowcy chcący komercjalizować swoją wiedzę i wyniki badań. Z pomocą Aniołów
Biznesu rozwijały się na początku takie przedsięwzięcia
jak Google czy Skype, które są teraz liderami w swoich
branżach na rynku międzynarodowym.

Kolejny finał
Konkursu na Urząd
Skarbowy Przyjazny
Przedsiębiorcy

O

rganizatorami VII edycji konkursu Urząd Skarbowy
Przyjazny Przedsiębiorcy są Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. Konkurs ma się przyczynić do ucywilizowania relacji między firmami a urzędami skarbowymi.
Dlatego celem konkursu jest wskazanie urzędów, które w opinii Przedsiębiorców wyróżniają się kompetentną kadrą, świetną organizacją pracy, a w konsekwencji wysokim poziomem
świadczonych usług w danym regionie.
W pierwszym etapie konkursu przedsiębiorcy oceniali jakość informacji udostępnianych podatnikom przez
urzędy skarbowe. W ankiecie, którą mogli wypełnić, zna-

Konferencja
Inauguracyjna

U

rząd Miasta Bydgoszczy zaangażował się w projekt
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która utworzy
pierwszą w Polsce Północno-Zachodniej Sieć Aniołów Biznesu o nazwie Amber. Inicjatywa PFP finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Dlatego też zorganizowano dnia 16 czerwca br.
w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy konferencję inaugurującą
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lazły się pytania m.in. o to, czy w urzędzie skarbowym jest
punkt informacyjny dla podatników, czy pracownicy urzędu obsługujący podatników są dla nich łatwo dostępni,
czy łatwo dostępny jest naczelnik urzędu, czy informacje
udzielane podatnikom są wyczerpujące i zrozumiałe. Znalazło się także pytanie o to, czy w urzędzie skarbowym jest
czysto i schludnie.
25 czerwca br. na tę okoliczność zorganizowano konferencję
prasową w ośrodku szkoleniowym Izby Skarbowej w Bydgoszczy połączoną z ogłoszeniem wyników Konkursu.
I tak wyróżnienie otrzymali:
III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – Naczelnik Marek Estkowski,
Urząd Skarbowy w Grudziądzu – Naczelnik Elżbieta Pokrzywnicka,
Urząd Skarbowy w Chełmnie – Naczelnik Andrzej Panek,
Urząd Skarbowy w Brodnicy – Naczelnik Marek Kryś,
Urząd Skarbowy w Żninie – Naczelnik Henryk Szary.
W konferencji prasowej wzięli udział także szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców naszego województwa, tworząc regionalną kapitułę Konkursu. Wśród
uczestników spotkania znaleźli się m.in.: Krzysztof Matela
– Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Bydgoskiej; Rafał Bruski
– Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Jan Gogolewski – Prezes
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy oraz Jan Jezierski – Starszy Cechu Rzemiosł
Różnych w Żninie i Jan Lewandowski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Brodnicy.

w Gniewkowie, na drugim miejscu uplasowała się Martyna
Uciechowska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a trzecie miejsce zajęła Marzena Dobrzyniak ze Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.
Dwie pierwsze osoby reprezentowały nasze województwo na ogólnopolskim etapie konkursu, który to odbył się
dnia 15 maja br. w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.
W finale tym uczestniczyło około 50 uczestników, zdobywców
dwóch pierwszych miejsc na szczeblu regionalnym Konkursu.
Uczestnicy finału reprezentowali głównie następujące zawody:

fryzjerstwo, mechanika pojazdów samochodowych, cukiernictwo, stolarstwo, a także kucharz małej gastronomii.
I tak reprezentująca nasz region Martyna Uciechowska
– uczennica dopiero I roku nauki kształcąca się w zawodzie
fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – otrzymała wyróżnienie
i zdobyła 6-miejce. Organizatorzy konkursów składają gratulacje i życzą dalszych sukcesów.

P.Ch.

Izby

Nowy skład Zarządu KPIRiP
-Walne Zgromadzenie Delegatów
KPIRiP

D

nia 29 maja 2009 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło
się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie
Delegatów.
W obradach wzięli udział delegaci z Cechów zrzeszonych
w Izbie. Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono oraz
zaakceptowano sprawozdanie finansowe z działalności Izby za
rok 2008 oraz plan finansowy na 2010 rok. Ustalono również
strategię Izby na najbliższe 4 lata.
Zebrani delegaci dokonali także wyboru Prezesa Izby, którym
został na drugą kadencję Jan Gogolewski.
Wybrano również pozostałych członków nowego Zarządu,
którymi zostali:
• Pani Maria Kaczmarek
oraz Panowie
• Piotr Antoszewski – Wiceprezes
• Franciszek Baldowski – Sekretarz
• Andrzej Galinski,
• Andrzej Hadrysiak – Wiceprezes
• Mirosław Łataś,
• Tomasz Panecki,
• Mirosław Pietkiewicz,
• Lesław Wiliński.

życia

D

nia 25 marca 2009 roku w siedzibie naszej Izby odbyły
się regionalne eliminacje IX Ogólnopolskiego Konkursu
wiedzy o zasadach bhp.
Dla przypomnienia dodajmy, że celem Konkursu jest
popularyzowanie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
wśród uczniów kształcących się w rzemiośle.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów szkół ponadgminazjalnych z naszego regionu. Zostali oni podzieleni na
dwie grupy – pierwszą stanowili uczniowie spoza rzemiosła,
drugą natomiast uczniowie kształcący się w zakładach rzemieślniczych.
Uczestnicy Konkursu przeszli przez szereg pytań z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, fizjologii,
psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad udzielania pierwszej pomocy.
W pierwszej grupie zwyciężył Mateusz Błach z Zespołu
Szkół Spożywczych, drugie miejsce zajęła Dorota Stelmach
z Zespołu Szkoł Handlowych w Bydgoszczy, zaś trzecie miejsce
zajął Dominik Orzechowski z Zespołu Szkół Spożywczych.
Z kolei w grupie drugiej – tej reprezentującej środowisko rzemieślnicze – wygrał Robert Wysocki ze Szkoły Zawodowej

Z

Finał konkursu Wiedzy z Prawa Pracy
i BHP dla pracowników młodocianych

Dokonano wyboru także Komisji Rewizyjnej w składzie:
• Wiesław Syrocki – Przewodniczący,
• Marek Ludwiszewski,
• Józef Pietrzak,
• Marian Wróblewski;
oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego w składzie:
• Henryk Kulas – Przewodniczący,
• Zbigniew Gawriołek,
• Janusz Bystryk,
• Piotr Karpiński.
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W obradach tych uczestniczyli także zaproszeni Honorowi
Goście, zasłużeni Rzemieślnicy 100-lecia i Starsi Cechów, nie
będących Delegatami na WZD.
Podczas spotkania miała również miejsce uroczystość wręczenia Andrzejowi Hadrysiak Szabli Jana Kilińskiego – najwyższego honorowego odznaczenia rzemieślniczego.
Aktu nadania tego odznaczenia dokonał zaproszony Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, p. Wiesław Saar.
M.P.

Otwieramy
drzwi dla dorosłych

D

nia 13 maja br. w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się
spotkanie, w którym udział wzięli: Prezes Izby, Jan
Gogolewski, Członek Zarządu, Franciszek Baldowski i Dyrektor Piotr A. Krzyżaniak oraz przedstawiciele Powiatowego
Urzędu Pracy w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektor Urzędu, Barbarę Grabowską oraz Zastępcę Dyrektora,
Tomasza Zawiszewskiego.
Celem spotkania było omówienie zapisów wynikających
z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.
7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego
dorosłych oraz nawiązanie współpracy, dotyczącej realizacji
przepisów wynikających z ww. rozporządzenia.
Rozporządzenie, które określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania dorosłych,
sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych

na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów
uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, warunki
i tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego oraz wzór
wydawanego zaświadczenia, określa także warunki i sposób
kształcenia teoretycznego.
Dlatego też w niedalekim czasie PUP ogłosi przetarg na
wybór instytucji szkoleniowej, która będzie realizowała i przeprowadzała zajęcia teoretyczne dla osób dorosłych. Natomiast
nasza Izba, jako instytucja posiadająca duże doświadczenie
właśnie w dziale szkoleniowym, zamierza przedstawić ciekawą ofertę dla PUP by móc w przyszłości odpowiadać za organizację części zajęć teoretycznych dla grupy dorosłych.
Ponadto na spotkaniu Powiatowy Urząd Pracy zobowiązał się do sporządzenia wzorów dokumentów oraz programu
przygotowania zawodowego dorosłych, wynikających z ww.

rozporządzenia. W opracowaniu tych dokumentów pomocne
były także informacje przekazane przez naszą Izbę, takie jak: lista
zawodów cieszących się największym zainteresowaniem, przeprowadzane w Izbie egzaminy czeladnicze i mistrzowskie oraz
zestawienia komisji egzaminacyjnych, powołanych przy Izbie.
PUP, chcąc dalej rozpowszechnić informacje o możliwościach, jakie pojawiły się dla dorosłych, zorganizował w dniu
22 czerwca br. w sali konferencyjnej Centrum Pracy i Przedsiębiorczości spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem
przedstawicieli pracodawców, cechów oraz rzemieślników.
Na spotkaniu rozdane zostały informatory dla pracodawców,
które zawierały praktyczne wskazówki i opis całego procesu
przygotowania zawodowego dorosłych istotny z punktu widzenia pracodawcy.
I.G.

Z

życia

Izby

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy już działa!

Z

dniem 10 czerwca 2009 r. przy Kujawsko-Pomorskiej
Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
rozpoczęło swą działalność Centrum Kształcenia
Ustawicznego.
Głównym celem Centrum Kształcenia Ustawicznego
jest dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach
pozaszkolnych oraz doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie dokształcania
i doskonalenia osób dorosłych. CKU ma zamiar podjąć współpracę z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za
granicą oraz urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr.
Swoje główne zadania Centrum będzie realizowało poprzez przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności
zawodowych na najwyższym poziomie jakości, kształtowanie
umiejętności, które pomogą absolwentowi w świadomym
wyborze dalszego kształcenia i kierowania własnej kariery zawodowej oraz poprzez kształtowanie umiejętności i nawyków
celowego, planowego działania, sprawnej organizacji, a także
oceny efektów swojej pracy.
W swojej ofercie pozaszkolnych form kształcenia CKU
proponuje kursy zawodowe oraz pedagogiczne, seminaria,

a także inne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych przewidziane przepisami prawa.
Centrum, oprócz pozaszkolnych form kształcenia
z własnej inicjatywy, będzie także organizować i prowadzić takie zajęcia na zlecenia Urzędu Pracy, zakładów
pracy, organizacji społecznych i innych instytucji.
Już niebawem przy CKU zostanie powołana Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania
egzaminów na tytuł zawodowy kucharza małej gastronomii, mistrza kucharza oraz sprzedawcy. Osoby, które
zdadzą egzamin przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną, otrzymają zaświadczenie potwierdzające
posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy umożliwi zarówno osobom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy, jak
i osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, natomiast
Izbie umożliwi zaspokojenie coraz to większych potrzeb
rzemieślników oraz rynku pracy w tym segmencie.
P.Ch.

Realizując kształcenie ustawiczne w różnych formach,
zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, miłą
i przyjazną atmosferę. Wszystkim słuchaczom jesteśmy
w stanie umożliwić realizację ambicji zawodowych, dostosowanie swojej działalności do potrzeb rynku pracy, aby
sprostać wymaganiom globalnej gospodarki.
Walcząc ze stereotypem, że nauka jest dla ludzi młodych, swoją ofertę kierujemy także do osób dorosłych, chcących się rozwijać, doskonalić i zdobywać nową wiedzę czy
choćby zmienić zawód na ciekawszy i lepiej płatny.
Nie pomijając jednocześnie osób młodocianych,
szczególnie tych, które z różnych powodów nie rozpoczęły
nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, jesteśmy w stanie
umożliwić udział w kursie przygotowującym do egzaminu
czeladniczego w wybranym zawodzie rzemieślniczym.
Jeśli więc chcesz nadrobić zaległości w nauce przy
pomocy doświadczonych nauczycieli w tempie dostosowanym do swojej sytuacji zawodowej i rodzinnej, zgłoś się do
Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieszczącym się przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
gdzie spotkasz się z życzliwością dyrekcji i pedagogów.

Projekt pt. „Zostań swoim szefem”

T

oruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. opublikowała wyniki oceny merytorycznej wniosków składanych
przez uczestników I cyklu szkoleń. Komisja Oceny Wniosków wyłoniła 15 osób, które już niebawem będą podpisywały
Umowy Na Otrzymanie Wsparcia Finansowego oraz Umowy
Na Otrzymanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

Po otrzymaniu dotacji uczestnicy projektu zamierzają uruchomić działalność gospodarczą w branży: motoryzacyjnej
(zakład mechaniki pojazdowej, wulkanizacja), budowlanej,
gastronomicznej (restauracja, bar), stolarskiej, artystycznej
(konserwacja obrazów), w pracowni psychologicznej oraz
w pośrednictwie nieruchomościami.
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Uczestnik projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej poddaje się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia. Natomiast
grupa wybranych uczestników II cyklu aktualnie realizuje blok
doradczy i jest w trakcie przygotowywania biznesplanów.

Izby

tywnej organizacji pracodawców, która będzie miała w dalszym ciągu prawo do reprezentowania środowiska rzemieślniczego w układach regionalnych, nie tylko poprzez wykazanie

we wszystkich podmiotach reprezentowanych przez ZRP m.in.
określonego stanu zatrudnienia.
I.G.

Rzemiosło na wesoło
W małym miasteczku do sklepu z artykułami metalowymi
dokonano włamania. Prowadzący śledztwo Sherlock Holmes
mówi do doktora Watsona:
- “To musiał być tutejszy fryzjer.”
- “Dlaczego tak sądzisz, Holmesie?”
- “Bo zginęły tylko brzytwy i nożyce.”
•
Szkot pyta fryzjera:
- “Ile kosztuje strzyżenie?”
- “Trzy funty.”
- “A golenie?”
- “Dwa funty.”
- “To w takim razie proszę mi ogolić głowę.”
•
Czy jest pan żonaty? - pyta krawiec klienta
- Tak.
- W takim razie mogę panu zaproponować jedną tajną kieszeń w marynarce.
•
Jak się mówi po japońsku na murarza?
- Pynk tynk.
•
Idzie dwóch hydraulików po schodach, bo winda się popsuła,
idą na ostatnie piętro.
Po chwili jeden mówi:
- Mam dobrą i złą wiadomość, którą wolisz pierwszą?
- Dobrą.
- Dobra jest taka, że zostało nam jeszcze tylko jedno piętro.
A zła: pomyliliśmy bloki.

życia

W

dniu 24 czerwca br. Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
w ramach statutowej działalności, zorganizowała kolejne spotkanie Dyrektorów i Kierowników Biur 29
zrzeszonych Cechów.
Głównym tematem spotkania było omówienie spraw
związanych z przygotowaniem biura Izby do zbliżającej się
sesji egzaminacyjnej. Dyskutowano o sposobach ustalania
dogodnych terminów egzaminów. Przedstawiano informacje dotyczące organizacji egzaminów wyjazdowych i wspólnie starano się wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązania w celu sprawnego ich przeprowadzania.
W dalszej części spotkania zaprezentowano możliwości, jakie pojawiały się zarówno dla pracodawców, jak i osób
bezrobotnych, związane z przygotowaniem zawodowym
dorosłych. Nowe szanse dla pracodawców to przede wszystkim pozyskanie pracownika i przygotowanie go do pracy we
własnej firmie, natomiast dla osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy – zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych w formie praktycznej nauki
zawodu dorosłych bądź przyuczenia do pracy.
W ostatnim punkcie spotkania przedstawiono informacje nt. weryfikacji organizacji reprezentantów i członkostwa
m.in. ZRP w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
i, co za tym idzie, utrzymania przez ZRP statusu reprezenta-

Z

Spotkanie
Kierowników Biur Cechów

Przychodzi kucharz do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, ostatnio zauważyłem, że nie słyszę na
jedno ucho.
- A na drugie?
- Kotlet schabowy, frytki i sałatka z ogórków.
•
Gość zwraca się do kelnera:
- Miesiąc temu jadłem tutaj doskonałą pieczeń. Proszę o taką
samą.
- Niech szanowny pan chwilkę poczeka. Zapytam w kuchni,
czy jeszcze jej trochę zostało!
•
Pracownik często spóźniał się do pracy, bo zasypiał. Kierownik zagroził chłopu zwolnieniem, w przypadku gdy
jeszcze raz się to powtórzy. Któregoś dnia budzi się rano
o 8:15 (do pracy na 8). Przerażony leci do sąsiada - dentysty
i mówi:
- Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan mi twarz krwią, powiem, że miałem wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty, ile się należy; ten mówi, że 400
zł. Gość zdziwiony mówi, że normalnie jest 40 zł. od sztuki.
Dentysta na to:
- Tak, ale przy niedzieli jest drożej.
•
- Czy wierzy Pan w życie po śmierci? - pyta szef pracownika.
- Tak, proszę Pana - mówi nowoprzyjęty.
- W takim razie wszystko w porządku - mówi szef - Po tym,
jak wczoraj wyszedł Pan wcześniej na pogrzeb babci, wpadła
tutaj, by Pana zobaczyć.
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Szef zebrał pracowników i mówi:
- Mam złą wiadomość. Ze względów oszczędnościowych
muszę kogoś z was zwolnić.
- Mnie nie, jestem mniejszością i mogę oskarżyć cię o rasizm
- szybko reaguje czarnoskóry pracownik.
- Jestem kobietą, od razu wniosę do sadu sprawę o seksistowskie traktowanie - ostrzega sekretarka.
- Spróbuj mnie zwolnić, to pozwę cię i oskarżę o dyskryminacje ze względu na wiek - wycedził liczący 70 lat kierownik
działu.
Wtedy wszyscy spojrzeli na bezbronnego, młodego, białego,
zdrowego pracownika. Ten zastanowił się chwilę i wyszeptał:
- Ostatnio wydaje mi się, że jestem gejem...
•
Przychodzi blondynka do fryzjera i mówi:
- Proszę mnie ostrzyc, ale nie może mi pan ściągnąć walkmana, bo umrę.
Fryzjer strzyże, ale w pewnym momencie trąca słuchawki,
które spadają.
Blondynka umiera. Fryzjer podnosi strącone słuchawki i słyszy:
- Wdech, wydech, wdech, wydech...
•
Gadatliwy fryzjer pyta klienta:
- Jak mam pana ostrzyc?
- Milcząc.

Cech Rzemiosł
Różnych
i Przedsiębiorczości
w Grudziądzu
ul. Plac Niepodległości 5, 86-300 Grudziądz, tel. (0-56) 462 62 12, mail: biuro@cechgrudziadz.pl

Prezentacja

Cechu

P

oczątki rzemiosła w Grudziądzu sięgają roku 1355,
kiedy to zawiązał się cech piekarski. W roku 1914
z rozproszonych dotąd organizacji cechowych powołano Izbę Rzemieślniczą.

W planach jest uruchomienie Zawodowej Szkoły Rzemieślniczej, w nawiązaniu do podobnej placówki działającej przy
Cechu w okresie międzywojennym. W ostatnim roku w zakładach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsię-

Historia

W

okresie międzywojennym Izba obejmowała swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa
pomorskiego. W Grudziądzu ukazywał się organ
prasowy pomorskich rzemieślników, pod nazwą „Rzemieślnik”. Na terenie Cechu funkcjonowała też Zawodowa Szkoła
Rzemieślnicza.
Od roku 1954 organizacja działała pod nazwą Cech Rzemiosł
Różnych. W roku 2005 uroczyście obchodzono 650-lecie
powstania pierwszego cechu w Grudziądzu. Z tej okazji
utworzono wystawę w miejscowym muzeum. Obecnie Cech
zrzesza 260 firm, co stawia go w czołowej trójce cechów
w województwie kujawsko-pomorskim.

Obecna działalność

Z

arząd Cechu od początku swojej działalności kładł nacisk
na dużą aktywność w kontaktach z różnymi instytucjami
i organizacjami. Cech podtrzymuje dobre relacje z kupcami
i przedsiębiorcami w ramach Grudziądzkiej Federacji Gospodarczej. Co kwartał odbywają się konsultacje w celu wypracowania
wspólnego stanowiska w kwestiach ważnych dla pracodawców.
Ważną częścią działalności Cechu jest uczestnictwo w targach
specjalistycznych, wystawach czy giełdach kooperacyjnych. Integracji służą zaś regularne zabawy i bale karnawałowe.
Cech utrzymuje dobrą współpracę z Izbą Rzemieślniczą, Związkiem
Rzemiosła Polskiego, Prezydentem Grudziądza, Powiatowym
Urzędem Pracy oraz Kujawsko-Pomorską Komendą OHP, co zaowocowało np. doprowadzeniem do płynnego przekazywania
należności z tytułu refundacji za szkolenie uczniów. W atmosferze zrozumienia i partnerstwa załatwiane są sprawy z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Rzemieślnicy otrzymują fachową poradę oraz mogą skorzystać z komputerowego wykonania deklaracji
ZUS, a także pomoc m. in. w załatwianiu formalności dotyczących
sporządzania wniosków o refundację wynagrodzeń uczniów.
W każdy czwartek w godzinach popołudniowych do dyspozycji
rzemieślników jest radca prawny.
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biorczości w Grudziądzu dyplomy czeladnicze i robotnika
wykwalifikowanego uzyskało 147 uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 liczba uczniów pobierających praktyczną
naukę zawodu wzrosła do 568.

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz, tel. 052 322 65 16, mail: cechbudowlany@izbarzem.pl

W

Cechu

pierwszych latach powojennych działały dwa
Cechy: Cech Rzemiosł Budowlanych i Cech Rzemiosł Drzewnych. W 1956 r. Cechy zostały połączone, tworząc Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych.
W 1958 r. odgórnie zdecydowano o rozdzieleniu Cechów,
a w lutym 1976 r. – o ponownym połączeniu. W 1988 r. Cech
zmienił nazwę na Cech Rzemiosł Budowlanych. 16 maja 1986
r., w 640. rocznicę nadania praw miejskich Bydgoszczy, przyznano mu sztandar. Przechowywane są też sztandary przedwojenne ówczesnych Cechów: Szklarzy, Malarzy, Dekarzy,
Zdunów i Elektryków.

Prezentacja

Cech Rzemiosł
Budowlanych
w Bydgoszczy

31

marca 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze członków Cechu.
Członkowie, zebrani w Domu Rzemiosła, podsumowali czteroletni okres pracy ustępującego Zarządu,
dokonując wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu – Starszym Cechu – wybrany został Jerzy Grzesiak.
Zastępcą Prezesa Zarządu – Podstarszym Cechu – wybrano
Annę Wiśniewską, Zygmunta Brzozowskiego oraz Zbigniewa Szatkowskiego.

Walne Zgromadzenie pożegnało długoletniego Prezesa Zarządu – Starszego Cechu Wiesława Ochocińskiego, który
przeszedł na zasłużoną emeryturę. Funkcję Starszego Cechu
pełnił od 1996 r. Nadano Mu tytuł “Honorowy Prezes Zarządu – Starszy Cechu”.
Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy zrzesza członków branży budowlanej, m.in. murarzy, malarzy-tapeciarzy,
instalatorów sanitarnych, elektryków, gazowych, ślusarzy,
stolarzy, sztukatorów oraz członków innych branż związanych z budownictwem.

9

Asertywność

czyli sztuka mówienia konstruktywnego NIE

przedsiębiorcy

Z

ostajesz przyparty do muru prośbą szefa o zajęcie się
czymś po godzinach pracy lub w dniu wolnym, czego
z wielu powodów nie chcesz zrobić. Już otwierasz usta
aby odpowiedzieć szefowi ostre NIE, a pięć minut później
okazuje się, że nie tylko zgodziłeś się zostać po godzinach, ale
również przyjść do pracy w sobotę…
Chcesz porozmawiać z kimś na trudny temat, ale rezygnujesz
z tego zamiaru, ponieważ wolisz uniknąć kłótni, boisz się reakcji rozmówcy albo obawiasz się, że nie zapanujesz nad sobą
– zabraknie ci słów, albo wybuchniesz płaczem…
Próbujesz radzić sobie w trudnych sytuacjach dając sygnały o swoich odczuciach lub poglądach, potem zaś czujesz się zły i zignorowany, ponieważ nie zostają one zauważone, zrozumiane…
Czy opisy te brzmią znajomo? Są to przykłady zachowania nieasertywnego. Zamiast w bezpośredni i poprawny sposób wyrażać swoje myśli i potrzeby, mówisz coś, czego tak naprawdę nie
myślisz. Pewnie boisz się konsekwencji bycia szczerym i otwartym
albo nie potrafisz znaleźć odpowiednich słów.
Czym zatem jest właściwie ta asertywność? Otóż jest to,
ogólnie rzecz biorąc, sztuka wyrażania i komunikowania swoich
myśli i poglądów w sposób otwarty, z zachowaniem prawa do
poszanowania zarówno siebie, jak i innych ludzi. Asertywność
jest zbiorem umiejętności, których można się nauczyć i efektywnie wykorzystywać w codziennych sytuacjach życiowych. Pewne
i właściwe komunikowanie się z ludźmi zwiększa naszą skuteczność zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Opanowanie asertywnej postawy przynosi wiele korzyści.
Przede wszystkim pozwala zwiększyć szacunek do samego
siebie. Buduje przekonanie, że możemy sobie poradzić z konfliktem, odmówić bez wzbudzania w sobie tzw. „wyrzutów sumienia”, poprosić o to czego potrzebujemy, bez zakłopotania chwalić
kogoś i przyjmować komplementy czy też omawiać drażliwe
tematy bez urażania kogoś i siebie.
Pomyśl tylko – nie musi już być duszenia gniewu w sobie tylko
dlatego, że boisz się powiedzieć, co tak naprawdę myślisz, samobiczowania za to, że odmówiłeś spełnienia jakiejś prośby, pokus,
by złożyć wymówienie tylko dlatego, że nie potrafisz omówić
z szefem nabrzmiałego problemu.

Stanie się człowiekiem
asertywnym wymaga
wiele wysiłku i ćwiczeń,

Kącik

ale jest tego warte!
Asertywność oparta jest na fundamentach zrozumienia i respektowania pewnych praw, które wszystkim nam przysługują.
Dotyczą one akceptacji oraz szacunku do siebie i innych.
Do poniższej listy zapewne mógłbyś dodać własne przykłady:
• Mam prawo być traktowany z szacunkiem.
• Mam prawo zmieniać zdanie.
• Mam prawo popełniać błędy.
• Mam prawo powiedzieć „nie”.
• Mam prawo prosić o to, czego chcę.
• Mam prawo być wysłuchanym.

• Mam prawo do własnych uczuć.
• Mam prawo do własnych przekonań.
• Mam prawo wyrażać swoje uczucia i przekonania.
• Mam prawo się mylić.
• Mam prawo do przyznania się do niewiedzy.
• Mam prawo do wyrażania gniewu.
• Mam prawo nie brać odpowiedzialności za odczucia innej
osoby.
Asertywność oznacza zdecydowane reagowanie w różnych
sytuacjach wobec ludzi przy jednoczesnym poszanowaniu ich
uczuć i uznaniu ich praw. Zachowanie asertywne pokazuje, że
jako ludzie wszyscy jesteśmy równi i mamy prawo wyrażać
swoje potrzeby, opinie, uczucia.
Masz panować nad sobą i sytuacją, ale nie dążyć do panowania nad ludźmi. Istotną sprawą do zrozumienia jest fakt,
że asertywność nie polega na stawianiu na swoim, lecz na
komunikowaniu się i znajdywaniu rozwiązań respektujących
potrzeby i prawa wszystkich zainteresowanych.

Mity na temat
asertywności
Mit: Ludzie asertywni na ogół są nielubiani.
Rzeczywistość: Prawda jest wręcz odwrotna. Większość z nas
lubi ludzi, którzy są szczerzy, uczciwi i bezpośredni (bez urażania) oraz traktują nas z szacunkiem.
Mit: Tylko niektórzy mogą być asertywni. Ja po prostu takim nie jestem.
Rzeczywistość: Asertywność odnosi się do zachowania, a nie do
osobowości, a nasze zachowanie jest wyuczone. Nie rodzimy
się z wiedzą o tym, jak postępować, uczymy się tego dopiero
w trakcie wielu procesów. Asertywność nie jest stałą cechą
osobowości, toteż nikt nie jest asertywny od urodzenia. Napawający nadzieją jest fakt, że nasz sposób zachowania można
zmieniać. Możemy nauczyć się zachowania asertywnego.
Mit: Ludzie asertywni chcą zawsze stawiać na swoim.
Rzeczywistość: W asertywności nie chodzi o stawianie na swoim (zachowanie tego typu jest agresywne, a nie asertywne).
Asertywna postawa łączy się z jasnym i otwartym komunikowaniem potrzeb, jednak bez domagania się korzyści dla siebie
kosztem drugiej osoby.
Mit: Asertywne kobiety są mniej kobiece.
Rzeczywistość: Jest to przestarzałe, stereotypowe spojrzenie na
kobietę i kobiecość, które dowodzi jednocześnie braku zrozumienia, czym jest asertywność.
Mit: Ludzie asertywni zawsze dostają to, czego chcą.
Rzeczywistość: Asertywne postępowanie wcale nie gwarantuje,
że postawisz na swoim. Zwiększa natomiast prawdopodobieństwo tego, że osiągniesz lepszy rezultat dla siebie i dla innych
zainteresowanych osób.
Główną korzyścią asertywnego zachowania jest wzrost poczucia własnej wartości oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia
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w obyciu z innymi. Masz większą szansę stworzyć i rozwijać
satysfakcjonujące relacje i związki we wszystkich sferach swojego życia.

Bariery na drodze
do zachowania
asertywnego
Powody naszego zachowania są często bardzo złożone. Mogą brać
się z dzieciństwa, z tego jak byliśmy traktowani przez rodziców czy
innych dorosłych, jakie sygnały od nich otrzymywaliśmy. Warto by
było, aby każdy zastanowił się nad psychicznymi barierami, które
mogą utrudniać przyjęcie postawy asertywnej, a zwłaszcza jednej,
dotyczącej negatywnych myśli.
Myśli te najczęściej oparte są na przyjętych założeniach, a nie na
doświadczeniu i mogą odzwierciedlać nasz brak wiary w siebie
oraz swoje zdolności do radzenia sobie w relacjach międzyludzkich i skutecznej komunikacji. Przesyłamy sobie negatywne
sygnały o tym, jak nasze zachowanie zostanie odebrane i pozwalamy aby te irracjonalne obawy więziły nas w szkodliwych schematach myślenia. Oto kilka powszechnie spotykanych schematów
negatywnego myślenia:
• Założenia na temat innych ludzi i sytuacji, np. kiedy zakładamy, że mijana osoba ignoruje nas, ponieważ nie odpowiada na nasze „dzień dobry”, a przecież mogła nas po prostu
nie zauważyć lub nie usłyszeć, możemy posunąć się dalej
spekulując, że ignoruje nas z powodu czegoś, co zrobiliśmy
lub powiedzieliśmy.
• Decydowanie o przyszłości. Czasami zachowujemy się jak szaman albo jasnowidz, który potrafi przepowiadać przyszłość, np.
„Nie ma sensu pytać, i tak odmówi”.
• Odrzucanie tego, co pozytywne. Jest to powszechna forma
wypaczonego myślenia polegająca na tym, że słyszymy tylko
negatywną część docierającej do nas informacji. Kiedy usłyszysz
np., że wygłosiłeś dobrą prezentację, lecz mogła być krótsza,
myślisz: „Wszystko sknociłem – trwało stanowczo za długo”.
Chcąc pokonać bariery stawiane przez myślenie negatywne,
przede wszystkim rozpoznaj te szkodliwe wzorce we właściwym
zachowaniu. Skorzystaj z następujących pytań, które pomogą Ci
w określeniu słuszności danego przekonania:
• Czy ta myśl ma poparcie w faktach i dowodach?
• Czy nie posuwa się czasami do skrajności zamiast zachować
umiar?
• Pomaga czy przeszkadza w podejściu asertywnym?
Kiedy rozpoznasz charakter swojej reakcji, możesz zmienić swój
sposób myślenia, skłaniając się ku bardziej konstruktywnemu
poglądowi.
Najsprawniej i najskuteczniej człowiek uczy się na własnych
życiowych doświadczeniach, czego efektem jest nabywanie
praktycznych umiejętności. Zachowania asertywne są właśnie
takimi umiejętnościami. Ktoś, komu uda się przełamać własną
uległość dzięki zachowaniu asertywnemu choćby w jednej
konkretnej sytuacji życiowej, być może zmieni dzięki temu coś
ważnego w życiu.
Mary Hartley
„Asertywność, sztuka umiejętnej stanowczości”

O poprawności pisania

T

ylko projekty doskonale przygotowane pozwolą na skuteczną aplikację i prawidłowe rozliczenie, a więc zasilenie konta
przedsiębiorstwa z zewnętrznego źródła finansowania.

Jednak aby doszło do przygotowania konkretnego projektu,
niezbędne jest spełnienie jeszcze dwóch warunków podstawowych: musi zaistnieć pomysł inwestycyjny i musi zostać
powołany zespół projektowy. Należy pamiętać, że wypełnianie
formularza wniosku o dotację z programów UE jest ostatnim
etapem naszej pracy. Projekt tworzy się podczas pracy zespołowej, analizując wewnętrzne możliwości organizacji i potrzeby zewnętrzne otoczenia, w jakim działa nasza firma.
Wszelkie prace nad przygotowaniem projektu inwestycyjnego
należy rozpocząć od powołania zespołu projektowego. Zespół
taki powinien składać się z kilku osób: przede wszystkim z menedżera projektu, którym będzie jakiś przywódca (decydent
albo wyznaczona przez niego osoba z talentem przywódczym),
osoba odpowiedzialna za finanse albo mająca w nich bieżącą
orientację oraz „wykonawcy”, czyli realizatorzy. Podstawą pracy
nad projektem jest dobre współdziałanie tych trzech komórek.

Etap koncepcyjny
projektu

T

en właśnie etap projektu uważany jest za najważniejszy
i decydujący o powodzeniu w późniejszym wnioskowaniu o unijne fundusze. Polega on głównie na:
1. Określeniu celów do zrealizowania – odpowiedzeniu sobie na
pytanie, po co realizujemy ten projekt, jakie korzyści ma to
przynieść dla rozwoju przedsiębiorstwa, czy na przykład będziemy wkraczać na nowe rynki zbytu, czy zaoferujemy nowy
produkt, czy też zmienimy technologię, aby podnieść jakość
lub obniżyć koszty produkcji.
2. Określeniu, poprzez jakie działania będziemy te cele realizować – wybór konkretnych czynności, które potrzebne będą
do zrealizowania wyżej określonych celów, np. udział w targach zagranicznych, stworzenie nowego działu produkcji czy
też zmiany w organizacji pracy.
3. Określeniu, jakie są niezbędne nakłady inwestycyjne i dlaczego właśnie takie – czy do wykonania wyznaczonych
sobie zadań potrzebny jest nam zakup maszyn i urządzeń,
czy także postawienie hali produkcyjnej, czy może zainwestowanie w wartości niematerialne. Na tym etapie należy
także dokonać wyboru technologii, która będzie wdrożona.
4. Oszacowaniu koniecznych nakładów finansowych.
5. Przygotowaniu koncepcji organizacji zespołu ludzkiego
realizującego projekt – potrzebne jest dokonanie analizy
kapitału ludzkiego pod kątem możliwości wykorzystania
go w przyszłym projekcie, dokonanie oceny, ile osób i jakiej
specjalizacji koniecznie trzeba będzie zatrudnić, a które
z obecnie pracujących obciążyć innymi obowiązkami.

Ponieważ zebranie wskazanych załączników wymaga często
specjalnych zabiegów i długiego czasu oczekiwania, warto je
wcześniej mieć na uwadze i absolutnie nie bagatelizować tego
etapu przygotowania, gdyż może on znacząco zaważyć na odrzuceniu wniosku o dotację.

Etap zbierania

realizacji projektu

informacji

E

tap ten polega na przygotowaniu z wszelkich możliwych
dostępnych źródeł i baz danych jak najdokładniejszych
informacji dotyczących następujących zagadnień: sytuacji w branży, w której działa przedsiębiorstwo; konkurencji;
technologii; kapitału ludzkiego; zasobów technicznych; zasobów finansowych; doświadczenia w realizacji innych projektów; analizy zewnętrznej i wewnętrznej firmy.

Etap przygotowania
dokumentacji

E

tap ten podzielić możemy zasadniczo na dwa działania,
które realizowane są równocześnie: A – opracowanie
biznesplanu inwestycji i wniosku aplikacyjnego, B – zdobycie wszelkich niezbędnych załączników. Przygotowanie
dokumentacji w zakresie działania A może być wykonywane
przez zespół projektowy albo też zlecone zewnętrznej firmie
zajmującej się tym specjalistycznie i profesjonalnie. Dobrze
opracowany biznesplan jest kluczem w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania zarówno z unijnych funduszy, jak
i bankowych kredytów i innych instrumentów rynku. Zakres
działania B jest ściśle uzależniony od wymagań konkretnego
programu dotacji, ale zasadniczo trzeba być przygotowanym
na zdobycie dokumentów typu np.:
1) pozwolenie na budowę, zgłoszenie modernizacji czy przebudowy,
2) zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS,
3) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
4) zaświadczenie o niekaralności właścicieli (w przypadku
spółek z o.o. i akcyjnych – o niekaralności członków zarządu i rad nadzorczych),
5) zaświadczenie o czasie stosowania technologii (wydawane przez instytuty naukowe) i o jej innowacyjności (jeśli
jest to związane z projektem),
6) promesa kredytowa, leasingowa,
7) dokumentacja księgowa o przychodach i kosztach za poprzednie 3 lata,
8) zaświadczenie od specjalisty bhp o wpływie projektu na bezpieczeństwo i higienę pracy w naszym przedsiębiorstwie,
9) zaświadczenie o wpływie inwestycji na środowisko,
10) zaświadczenie od właściciela używanego sprzętu (maszyn
i urządzeń, które chcemy kupić), że nie był on kupiony
z udziałem żadnej dotacji ani środków publicznych w ciągu
ostatnich 7 lat.

11

Trudności na etapie

P

lanując realizację projektu z udziałem środków finansowych pochodzących z zewnętrznego źródła,
warto także wcześniej zastanowić się nad mogącymi
pojawić się trudnościami, które są w stanie uniemożliwić
rozliczenie dotacji i wpłatę oczekiwanych pieniędzy na
konto firmy.
Oto kilka przykładów:
1. Niedotrzymywanie terminów finalizacji poszczególnych
etapów budowy, dostaw i instalacji maszyn – należy założyć zawsze pesymistyczny wariant długości realizacji
poszczególnych etapów w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, bo później grozi to koniecznością starania się o aneksowanie umowy dotacji.
2. Nieprzewidziane prace dodatkowe – jeśli nawet mieszczą
się w realizacji danego projektu, to nie zostaną sfinansowane z programu dotacji, jeśli nie były ujęte we wniosku.
3. Wzrost kosztów realizacji projektu – warto wcześniej
dobrze zbadać ceny na rynku, bowiem nie ma możliwości zwiększenia poziomu dotacji określonego kwotowo
w umowie dotacji, nigdy nie podlega to aneksowaniu
mimo najlepszego nawet uzasadnienia. Jedyna możliwość
to przesunięcie (w zależności od programu dotacji od 10 do
15 proc.) z kategorii kosztu niewykorzystanego do kategorii kosztu, w którym budżet został przekroczony.
4. Spory pomiędzy stronami zaangażowanymi w budowę,
dostawę maszyn – czasem okazuje się, że dostawca
usług budowlanych lub też maszyn i urządzeń, wybrany
w drodze przetargu lub wyboru najlepszej oferty, nie
jest jednak w stanie sprostać naszym oczekiwaniom.
Wówczas możliwa jest zmiana wykonawcy/dostawcy, ale może się to wiązać ze stratą już poniesionych
kosztów bądź wydłużeniem czasu realizacji projektu.
Pewnym zabezpieczeniem będą właściwie dokonane
wybory ofert i dobrze spisane umowy.
5. Wykrywanie wad i drogi ich likwidacji – jeśli wady w realizacji projektu zostaną usunięte z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, niestety
nie zostaną one w żaden sposób włączone do dofinansowania w ramach dotacji. Zabezpieczeniem przed tego
typu kosztami są oczywiście dobrze skonstruowane
umowy.
6. Pojawiające się nowe rozwiązania – może się zdarzyć,
że w wyniku trwającej kilka miesięcy procedury oceny
wniosków o dotację na rynku pojawią się nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne, które bardziej odpowiadają potrzebom firmy.

przedsiębiorcy

Merytorycznie ogół przygotowań do realizacji inwestycji podzielić można na trzy fazy:
1. Etap koncepcyjny projektu.
2. Etap zbierania informacji.
3. Etap przygotowania dokumentacji.

6. Szacowaniu ryzyka inwestycyjnego – tj. przeprowadzeniu
analizy progu rentowności, oceny jakości oraz stopy zwrotu
z inwestycji, skalkulowaniu zwrotu z inwestycji, możliwości
kontroli kosztów.
7. Przygotowaniu planu realizacji inwestycji – wyznaczeniu
czasu realizacji poszczególnych etapów realizacji inwestycji,
czasu minimalnego i maksymalnego.

Kącik

Wniosek inwestycyjny

Refundacja kosztów
wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy
(art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy)

Z

refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy utworzonego dla skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotnej może skorzystać pracodawca prowadzący działalności
gospodarczą co najmniej przez 6 miesięcy, który:
• nie zalega z wypłaceniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz
innych danin publicznych,
• nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

• w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany
za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
• nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe
dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2),
• w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem
ze strony pracodawcy.
W wyżej wymienionych punktach pracodawca składa oświadczenia, będące integralną częścią wniosku. Inne dodatkowe
oświadczenia nie są wymagane.

Maksymalna wysokość refundacji wynosi 600 % przeciętnego
wynagrodzenia (jednak ostateczna kwota refundacji jest
negocjowana indywidualne). Pracodawca jest zobowiązany
do zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy osoby
bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz utrzymania
zatrudnienia na tym stanowisku przez 24 miesiące. Niedotrzymanie warunków umowy będzie skutkowało koniecznością
zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi,
w całości lub w części.
(źródło: „Informator dla pracodawców PUP w Bydgoszczy, maj
2009 )

www.izbarzem.pl

Pytania i odpowiedzi
Kodeks pracy i ubezpieczenia
Jakie świadczenia jest zobowiązany wypłacić pracodawca
pracownikowi odbywającemu podróż służbową?
Firma otrzymała zlecenie wykonania parkietu
w innym województwie. Pracownicy na okres 1,5
miesiąca zostaną oddelegowani do pracy do innego
miasta. Jakie świadczenia jest zobowiązany z tej sytuacji wypłacić pracodawca?
Pracownik udaje się w podróż służbową. Tym samym
pracownik powinien otrzymać diety za każdy dzień pobytu,
oraz mieć zapewnione noclegi, przejazdy i dojazdy, albo otrzymać zwrot za nie. Pracownikowi przebywającemu w podróży
trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem – oznacza to, że pracownicy
mogą na koszt pracodawcy wracać na weekendy do domu.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi wykonującemu
na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym
miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów
związanych z podróżą służbową. Skoro pracodawca jest spoza
strefy budżetowej, powinien określić zasady wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy
lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę,
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub
nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.
Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę
podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju określona dla pracownika strefy budżetowej. Gdy
układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa
o pracę nie zawiera powyższych postanowień, pracownikowi
przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej

odpowiednio według przepisów właściwych dla pracowników
strefy budżetowej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz
zwrot kosztów:
- przejazdów;
- noclegów;
- dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
- innych udokumentowanych wydatków.
Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia
podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu
zadania, w następujący sposób: jeżeli podróż trwa nie dłużej
niż dobę i wynosi:
- od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
- ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości, jeżeli
podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta
w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8
godzin – przysługuje połowa diety, a ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Dieta nie przysługuje jednak:
za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, gdy pracownik wraca do
domu, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne
wyżywienie.
Pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej co
najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu
wolnym od pracy, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19
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grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236,
poz. 1990 z późn. zm.)
Czy do przychodu osiągniętego przez emeryta należy
zaliczyć wynagrodzenie otrzymane za miesiąc, w którym pracownik skończy 65 lat?
Pracownik, emeryt, w grudniu skończy 65 lat. Czy
wynagrodzenie wypłacone za grudzień należy
uwzględnić w dokonywanym przez ZUS rozliczeniu
przychodu osiągniętego przez emeryta?
Jeżeli emeryt (mężczyzna) ukończył 65 lat w trakcie roku,
kwotę graniczną ustala się proporcjonalnie dla okresu od
1 stycznia tego roku, a jeżeli prawo do emerytury zostało
stwierdzone po 1 stycznia – od dnia przyznania emerytury,
do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt ukończył 65 lat. Jeżeli emeryt ukończył 65 lat w grudniu danego
roku, wynagrodzenia za ten miesiąc nie uwzględnia się przy
dokonywanym przez ZUS rozliczeniu emerytury z uwagi na
osiągane przez emeryta przychody z działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, na jakich zasadach
prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te
ulegają zmniejszeniu. Ostateczne rozliczenie emerytury lub
renty w kontekście osiąganych przez emeryta lub rencistę przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego następuje po zakończeniu roku kalendarzowego.
W tym celu do końca lutego następnego roku świadczeniobiorca
albo zakład pracy zawiadamia ZUS o łącznej kwocie dochodu
osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta

Nie ma żadnych podstaw prawnych do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca
nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnych badań lekarskich. W przypadku osoby nowo zatrudnionej chodzi o badania wstępne. Przepisy w odniesieniu do badań wstępnych nie
posługują się terminem “pracownik”, ale “osoba przyjmowana
do pracy”. Z tego wynika, że badania prowadzi się, jeszcze
przed nawiązaniem stosunku pracy. Termin badania przed
przyjęciem do pracy jest określany jako: “Aktualnym orzeczeniem lekarskim”, w rozumieniu Kodeksu pracy. Jest to orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której
ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność
w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne
w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą
wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika. Pracodawca
nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Aktualnym orzeczeniem lekarskim jest
orzeczenie wydane po przeprowadzeniu badań w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w k.p., stwierdzające
stan zdrowia pracownika w dniu, w którym pracownik ma być
dopuszczony do pracy. Orzeczenie wydane przed dopuszczeniem pracownika do pracy zachowuje aktualność w okresie
wymienionym w tym orzeczeniu, jednak staje się nieaktualne
w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą
wskazywać na zmianę w stanie zdrowia, np. w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej
chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na

W jakiej formie pracownik powinien powiadomić zakład o nabyciu praw do emerytury lub renty?
W jakiej formie pracownik powinien powiadomić
zakład o nabyciu praw do emerytury lub renty, jeżeli
uzyskał to w trakcie trwającego stosunku pracy? Na
jakiej podstawie zakład ma przestać naliczać kwotę
wolną od podatku pracownikowi oraz jakie są konsekwencje, jeżeli tego nie uczyni? Czy wystarczy
forma ustna powiadomienia płatnika?
Jeżeli pracownik nie powiadomił pracodawcy o zmianie okoliczności faktycznych, pracodawca powinien pomniejszać zaliczkę o 1/12 kwoty wolnej. Zawiadomienie o utracie prawa do
zmniejszenia – dla celów dowodowych – winno być dokonane
w formie pisemnej.
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca jako
płatnik zmniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Warunkiem zastosowania takiego
obniżenia jest to, że pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi,
że: nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się
produkcją rolną, nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki, nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od
organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ten zakład pracy jest
właściwy do stosowania tego zmniejszenia. Zaznaczyć przy
tym należy, że PIT-2 wypełnia się tylko raz i jest on aktualny aż
do zmiany oświadczenia – jednym słowem, nie jest on składany w każdym roku. Ustawodawca wskazał, że zakład pracy nie
zmniejsza zaliczki w sposób określony powyżej, jeżeli podatnik
powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego
z oświadczenia. Należy wnioskować, że zakład pracy tak długo rozlicza kwotę wolną, jak długo pracownik nie powiadomi
go o zmianie prawa do jej rozliczania. Zatem przy braku takiej
informacji, nawet gdyby nie były spełnione warunki uprawniające do pomniejszenia zaliczki o część (1/12) kwoty wolnej,
płatnik w dalszym ciągu dokonywałby zmniejszenia i nie może
tutaj być mowy o jakiejkolwiek odpowiedzialności płatnika.
O ile samo powiadomienie o spełnieniu warunków winno być
dokonane na druku PIT-2 (według wzoru), o tyle już dla “odwołania” nie został przewidziany żaden szczególny formularz,
jednak dla celów dowodowych – moim zdaniem – powiadomienie takie winno być dokonana w formie pisemnej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z późn. zm.)
Czy pracując w jednej firmie na umowę o pracę można prowadzić księgi rachunkowe na umowę zlecenia
w innej firmie?

13

Czy pracując w jednej firmie na umowę o pracę,
posiadając certyfikat do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych i ubezpieczenie OC można
prowadzić księgi rachunkowe na umowę zlecenia
w innej firmie, czy też usługowe prowadzenie ksiąg
rachunkowych (oczywiście za wyjątkiem umowy
o pracę), może być prowadzone jedynie przez osoby mające zarejestrowaną działalność gospodarczą
w tym zakresie?
Nie ma przeszkód, aby osoba posiadająca uprawnienia mogła
prowadzić usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
w innej niż macierzysta jednostce. Ustawa o rachunkowości
stanowi, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest
działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu
usług w tymże zakresie. Przepis wskazuje, iż niezależnie
od formalnej podstawy realizacji takich usług (np. w oparciu o umowy cywilnoprawne) zawsze przychody z tytułu
usługowego prowadzenia traktowane będą jako przychody
z działalności gospodarczej. Ustawodawca nie precyzował
ściśle definicji tej formy aktywności zawodowej. Zgodnie
z treścią znowelizowanej Ustawy, księgi rachunkowe mogą
być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
poza siedzibą jednostki albo oddziału (zakładu) oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych. Możliwa jest więc hipotetycznie sytuacja,
w której księgi rachunkowe będą prowadzone w siedzibie
jednostki, natomiast o kwalifikacji tej działalności jako wypełniającej definicję usługowego prowadzenia ksiąg będą
decydowały inne okoliczności jej wykonywania, a w szczególności jej sposób zorganizowania, odpłatność i ciągłość.
Decydujące znaczenie będzie miało w analizowanej sytuacji
ustalenie, czy charakter i forma czynności wykonywanych
na podstawie umowy zlecenia będzie wypełniać znamiona
działalności gospodarczej. Dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech podstawowych cech funkcjonalnych:
- charakter zarobkowy,
- prowadzenie działalności w sposób zorganizowany,
- prowadzenia działalności w sposób ciągły.
Jeżeli mamy do czynienia z wyczerpaniem wszystkich tych
przesłanek – to bezspornie będziemy mieli do czynienia
z działalnością gospodarczą, niezależnie od faktycznej jej realizacji w oparciu o umowę cywilnoprawną.
Zmiana zasad wykonywania działalności w zakresie
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie więc
w praktyce oznaczała, że osoba, która posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wykonująca na podstawie
np. umowy zlecenia stosowne czynności z wykorzystaniem
stanowiących jej własność urządzeń (komputer, program),
na rzecz kilku jednostek, z zamiarem trwałego wykonywania tej formy zarobkowania bez względu na miejsce wykonywania działalności (siedziba/poza siedzibą) – będzie, jako
przedsiębiorca, spełniała przesłanki określone w Ustawie
o rachunkowości
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
z późn. zm.)

A.S.

przedsiębiorcy

Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte, w razie kontroli PIP, jeśli badanie wstępne będzie przeprowadzone
dzień wcześniej niż data zawarcia umowy o pracę?

dotychczasowym stanowisku. Można więc uznać, że orzeczenie wydane po wstępnym badaniu zachowuje swą aktualność,
co najmniej przez 30 dni pod warunkiem, że w tym czasie nie
nastąpiła żadna zmiana stanu osoby zatrudnianej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Wyrok SN – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 18 grudnia 2002 r. I PK 44/2002, OSNP
2004/12 poz. 209

Kącik

lub rencistę. Rozliczenie emerytury lub renty polega na porównaniu przychodu osiągniętego przez świadczeniobiorcę
w dany roku kalendarzowym z obowiązującymi w tym roku
kwotami granicznymi, których przekroczenie powoduje zawieszenie prawa do emerytury lub renty bądź zmniejszenie tych
świadczeń. Z przepisów regulujących zawieszenie prawa do
emerytury lub renty lub zmniejszenie tych świadczeń z uwagi
na osiągane przez świadczeniobiorcę przychody z działalności
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego wynika, że nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat
(kobiety) albo 65 lat (mężczyźni). Jeżeli w trakcie danego roku
kalendarzowego dodatkowo zarobkujących emeryt ukończył
60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna), kwotę graniczną
ustala się proporcjonalnie do okresu od 1 stycznia tego roku,
a jeżeli prawo do emerytury zostało stwierdzone po 1 stycznia
– od dnia przyznania emerytury, do miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym emeryt ukończył powszechny wiek emerytalny. Jeżeli emeryt (mężczyzna) ukończył 65 lat w grudniu
danego roku, rozliczenie emerytury przez ZUS będzie polegało
na porównaniu kwoty granicznej ustalonej proporcjonalnie
dla okresu od 1 stycznia do 30 listopada tego roku z zarobkami emeryta z tego okresu. Oznacza to, że wynagrodzenie
za grudzień nie będzie brane pod uwagę przy dokonywaniu
przedmiotowego rozliczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)
Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty
(Dz. U. Nr 58, poz. 290, z późn. zm.)

Przygotowanie zawodowe dorosłych

(art. 53 a – 53 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Z

dniem 16 kwietnia bieżącego roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego
dorosłych, wprowadzające nową formę aktywizacji
zawodowej finansowaną ze środków funduszu pracy.
Realizowana ona będzie na podstawie umowy pomiędzy
pracodawcą, instytucją szkoleniową i Urzędem Pracy według
programu przygotowanego przez pracodawcę. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika
przygotowania zawodowego dorosłych. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych wynosi 8 h zegarowych dziennie, 40 h tygodniowo, z czego co najmniej 80%
jest realizowane u pracodawcy w formie zajęć praktycznych.
Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające nabycie wiedzy
teoretycznej prowadząc kształcenie bezpośrednio u siebie lub
kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej.

Kto może skorzystać
z przygotowania
zawodowego dorosłych

Edukacja

N

a przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych mogą
zostać skierowane na swój wniosek lub na wniosek
specjalisty ds. rozwoju zawodowego osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
• osoby bezrobotne do 25 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne; po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
• osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
• osoby bezrobotne niepełnosprawne,
• osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej 1
dziecko do 18 roku życia,
• osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudniania.
Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych otrzymują stypendia, od kwot stypendium odprowadza się składki
na ubezpieczenia społeczne. W 2009 wysokość stypendium
wynosi:
• dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym,
bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia oraz
posiadających prawo do zasiłku – 662,20 zł brutto,
• dla pozostałych osób bezrobotnych – 551, 80 zł,
• w okresie stypendium występuje ubezpieczenie zdrowotne,
• stypendium jest przyznawanie tylko osobom, którym

w okresie trwania programu nie przysługuje z tego tytułu
inne stypendium, dieta lub inne świadczenie pieniężne
w wysokości równej lub większej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy,
• w okresie pobierania stypendium zasiłek dla bezrobotnych
nie przysługuje,
• refundacja kosztów dojazdów w przypadku odbywania
przygotowania zawodowego dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania. Podstawą refundacji jest przedstawienie
zakupionego wcześniej biletu miesięcznego PKS lub PKP
(II klasy). W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość
refundowania kosztów dojazdu własnym samochodem do
wysokości ceny biletu miesięcznego na tej trasie,
• osobie bezrobotnej samotnie wychowującej co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia przysługuje refundacja
kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do ukończenia
przez nich 7 roku życia lub osobą zależną.
Uczestnikowi przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego
dorosłych.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
• praktycznej nauki zawodu dorosłych (12-18 miesięcy)
umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego,
• przyuczenie do pracy dorosłych (3-6 miesięcy) mającego
na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub
umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych
zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy.
Sposób nabycia wiedzy teoretycznej wskazuje pracodawca,
program praktycznej nauki zawodu uwzględnia standardy
wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na
tytuł zawodowy lub tytuł czeladnika.
Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję
egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym przed komisją izby rzemieślniczej.
Przyuczenie do zawodu kończy się egzaminem przed komisją instytucji szkoleniowej.
Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc Przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego
Powiatowego Urzędu Pracy wniosek zawierający w szczególności:
• dane pracodawcy,
• liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, ze wskazaniem nazw zawodów, kwalifikacji,
formy przygotowania zawodowego dorosłych oraz czas
jego trwania,
• informację o programie, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych,
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• imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna
uczestnika,
• wymagania dotyczące wykształcenia, predyspozycji
zdrowotnych i psychofizycznych uczestników,
• informację o proponowanym sposobie uzyskiwania przez
uczestników wiedzy teoretycznej,
• wskazanie instytucji egzaminujących,
• wykaz wydatków, które ponosił będzie pracodawca na
uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.
Urząd Pracy w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku
pracodawcy informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na
podstawie umowy pomiędzy:
• Urzędem Pracy i pracodawcą,
• Urzędem Pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
Urząd Pracy refunduje pracodawcy wydatki poniesione na
materiały, surowce, eksploatację maszyn, odzież roboczą itp.
w wysokości max. 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy
miesiąc (aktualnie około 60 zł). Ponadto, po ukończeniu przez
uczestnika przygotowania zawodowego programu i zdaniu
egzaminu, pracodawcy przysługuje premia w wysokości 400
zł za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego.
PUP będzie pokrywał również koszty przysługujące instytucji szkoleniowej, koszty badań lekarskich i psychologicznych
oraz egzaminów.
Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis.
Projekt przewiduje szerokie kompetencje starosty – to on
zawiera umowę z wybranym pracodawcą oraz ewentualnie
z wybraną instytucją szkoleniową, ponadto jest odpowiedzialny za diagnozę potrzeb osób uprawnionych do skorzystania z tej możliwości. Starosta sporządza coroczny plan
realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, który
przewiduje prognozowana liczbę uczestników, utworzonych
miejsc pracy, oraz, oczywiście, wysokość środków na ten
projekt przeznaczonych. To starosta odpowiedzialny jest za
pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc
pracy, a także za wybór instytucji szkoleniowych oraz instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin na tytuł
zawodowy. Odpowiada też za upowszechnianie wszystkich
niezbędnych informacji, m. in. na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy.
Rozporządzenie w obecnej formie będzie obowiązywało do
31.12.2013 r.
(źródło: „Informator dla pracodawców PUP w Bydgoszczy, maj 2009 „Przygotowanie zawodowe dorosłych” PUB
w Bydgoszczy, maj 2009 )
Jeśli macie Państwo problemy, wątpliwości lub pytania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, prosimy o zredagowanie ich i przesłanie na adres e-mail: centrum@izbarzem.pl

O

d kilku miesięcy toczy się w naszym kraju dyskusja nad
przyszłością szkolnictwa zawodowego. Organizacje rzemiosła, których działalność jest ściśle związana z edukacją pracowników młodocianych, biorą czynny udział w debacie
nad tworzeniem nowego systemu kształcenia zawodowego.
Tak więc, z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego,
Izby Rzemieślnicze w całej Polsce, także KPIRiP, podjęły się
organizacji spotkań podejmujących temat przyszłości edukacji
zawodowej.
O debacie, która odbyła się 3 marca w naszej Izbie, pisaliśmy w poprzednim numerze. Sprawozdanie z tego spotkania,
jak i spotkań, które miały miejsce w innych Izbach, znalazło
odzwierciedlenie w materiale „Kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców – doświadczenia i możliwości rzemiosła”

przygotowanym przez ZRP. Materiały przesłane przez Izby
zostały zebrane i uzupełnione o opracowanie ZRP „Kształcenie
zawodowe na poziomie szkół średnich w świetle zamierzeń resortu edukacji narodowej – w ocenie pracodawców”. Materiał
ten to zbiór propozycji, wniosków i postulatów wynikających
ze zorganizowanych w całym kraju narad.
Aby organizacje reprezentujące środowisko rzemieślnicze
miały większy wpływ na tworzenie reformy szkolnictwa zawodowego, ich przedstawiciele weszli w skład Zespołu Opiniodawczo-Doradczego powołanego przy MEN. Zespół, który tworzą
również między innymi przedstawiciele resortów, związków
zawodowych i konfederacji pracodawców, ma za zadanie przygotowanie projektu założeń zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie zawodowym, udział w przeprowadzeniu

szerokich konsultacji społecznych na temat proponowanych
zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym ogólnopolskiej
konferencji podsumowującej konsultacje oraz opracowanie
projektu koncepcji zmian organizacyjnych i programowych, jako
dokumentu programowego, zawierającego propozycje zmian
w obowiązujących przepisach prawa oraz skutki finansowe
proponowanych zmian. Posiedzenia powołanego Zespołu rozpoczęły się w ubiegłym roku, odbywają się co kwartał, a wysiłki
osób uczestniczących w jego pracach znajdą wyraz w opracowaniu projektu koncepcji zmian organizacyjnych i programowych
w szkolnictwie zawodowym. Projekt ma zostać przedstawiony
Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzynie Hall, do końca
lipca tego roku.
A.K.

Zawody cieszące się
największym zainteresowaniem

W

kwietniu br. ZRP zebrał i przygotował opracowanie pt. „Działalność Izb Rzemieślniczych w dziedzinie potwierdzania kwalifikacji zawodowych
w 2008 r.” Materiał ten to podsumowanie danych dotyczących ubiegłorocznej sesji egzaminacyjnych, przesłanych
przez Izby Rzemieślnicze z całej Polski. Wstęp do opracowanego wykazu stanowi wyciąg z przepisów prawa, na podstawie których izby przeprowadzają egzaminy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe. Podsumowaniu poddano ogólną
ilość egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w skali całego kraju. I tak, izby przeprowadziły łącznie 27 tys. 885 egzaminów czeladniczych i 3 tys. 096 egzaminów mistrzowskich.
Egzaminy czeladnicze przeprowadzono w 76 zawodach. Od
kilku już lat najliczniejszą grupę osób podejmujących naukę
zawodu i przystępujących do egzaminu stanowią fryzjerzy (
5.542 kandydatów ), mechanicy pojazdów samochodowych
( 4.786 ), piekarze ( 2.669 ), stolarze ( 2.657 ) oraz cukiernicy

( 2.422 ). Przedstawiciele wymienionych pięciu zawodów to
18.076 osób spośród ogólnej liczby 27.885 zdających. Pomimo olbrzymiego zainteresowania zawodem fryzjer, rynek
pracy wciąż odczuwa deficyt fachowców, czego odzwierciedleniem są liczne ogłoszenia pracodawców poszukujących
pracowników w tym zawodzie.
Umiarkowanym, ale rosnącym zainteresowaniem cieszą
się tzw. zawody budowlane, takie jak murarz, malarz-tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych i elektryk.
Z biegiem czasu maleje zainteresowanie podejmowaniem
nauki i potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach
odzieżowych, włókienniczych i związanych z obróbką skór i futer. Zawody te stają się zawodami unikatowymi. Stan taki spowodowany jest zmianami gospodarczymi idącymi w kierunku
produkcji przemysłowej oraz taniego importu.
Analizie poddano również wyniki uzyskane przez
osoby przystępujące do egzaminów. Odnotowano lepsze

przygotowanie do egzaminów osób dorosłych, z tzw. wolnego naboru niż absolwentów nauki zawodu. Mniej problemów
zdającym przysporzył etap praktyczny egzaminu, dominuje
natomiast nieodpowiednie przygotowanie do etapu teoretycznego.
Do egzaminów mistrzowskich przystąpiono w 63 zawodach. Najpopularniejsze to: fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, stolarz oraz murarz. Podobnie jak w przypadku egzaminów czeladniczych, zwrócono uwagę na lepsze
przygotowanie praktyczne kandydatów w porównaniu z teoretycznym.
Porównaniu poddano również ilości uczniów, z którymi
podpisano umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz liczbę zakładów szkolących uczniów młodocianych
w podziale na poszczególne Izby. KPIRiP zajmuje w obu zestawieniach czwarte miejsce w kraju.
A.K.

Rekrutacja trwa

T

rwa rekrutacja kandydatów do Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy na rok szkolny 2009/10. Rozpoczęła się ona
już w marcu tego roku, kiedy to w Kujawsko-Pomorskiej
Izbie Rzemieślniczej, organie prowadzącym Szkoły, odbyły się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pedagogów
szkolnych i doradców zawodowych z bydgoskich gimnazjów. Cieszyły się one sporym powodzeniem, albowiem
wzięli w nich udział przedstawiciele ponad połowy tych
szkół. W ich trakcie uczestnicy zapoznali się ze specyfiką
rzemieślniczego kształcenia zawodowego oraz z ofertą
edukacyjną szkoły. W spotkaniu wziął udział również
przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Nie mogło zabraknąć stoiska Szkoły na Bydgoskich
Targach Edukacyjnych, które odbyły się 10 marca br. w Hali
Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”. Nasza ekspozycja

wzbudzała duże zainteresowanie gimnazjalistów. Ulotki
z informacjami o szkole znikały jak ciepłe bułeczki, a rozmowom z potencjalnymi kandydatami do I klasy nie było
końca.
Kolejna inicjatywa mająca na celu wypromowanie
naszej „zawodówki” to Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów,
które odbyły się w siedzibie Szkoły 30 kwietnia br. Szkołę
odwiedziło bardzo wielu uczniów, którzy w bieżącym roku
opuszczą mury gimnazjów. Mamy nadzieję, że dla wielu
z nich wybór zawodu, w którym kształci nasza szkoła, będzie przepustką do ich kariery zawodowej.
Podejmowanych jest szereg innych działań, aby
przybliżyć ofertę Szkoły. Nasi przedstawiciele niejednokrotnie uczestniczyli w lekcjach preorientacji zawodowej,
które organizowane są przez doradców zawodowych dla
uczniów III klas gimnazjów. Reklamę radiową i prasową
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spotkać można w wielu gazetach i stacjach radiowych,
zaś plakaty, banery i ulotki widoczne są w wielu miejscach Bydgoszczy. Tymi różnorodnymi przedsięwzięciami
chcemy zachęcić wielu gimnazjalistów do podjęcia nauki
i pracy w rzemiośle, będąc przekonanym, że to trafny wybór własnej drogi zawodowej.
Zamierzamy w nowym roku szkolnym utworzyć 4
klasy pierwsze, kształcące w zawodach cieszących się
największym zainteresowaniem młodzieży oraz deficytowych na rynku pracy, takich jak mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz, fryzjer, kucharz
malej gastronomii, sprzedawca, cukiernik i innych. Nabór
potrwa do 21 sierpnia br.

M.Ł.

Edukacja

Co dalej
ze szkolnictwem zawodowym?

Uczennica bydgoskiego „rzemieślnika”
laureatką konkursu wiedzy o bhp

B

ydgoska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła
i Przedsiębiorczości może poszczycić się sukcesem.
Uczennica I klasy naszej Szkoły została finalistką
Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W IX już

Regionalnym Konkursie, organizowanym wspólnie przez
Państwową Inspekcję Pracy, Kuratorium Oświaty oraz
Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy, Martyna Uciechowska z klasy fryzjerskiej
zajęła zaszczytne II miejsce, i tym samym zakwalifikowa-

ła się do ogólnopolskiego finału turnieju. Finał ten, który
odbył się w Warszawie 15 maja br., przyniósł Martynie
kolejny sukces, kiedy to znalazła się ona w ścisłej czołówce
stawki finalistów. Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów
w szkole i w życiu zawodowym.

Analiza wyników ankiety
dotyczącej wyboru szkoły

U

czniowie klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zostali
poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej ich zadowolenia z wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Badaniem
objęto 87 osób, tj. 2/3 ogółu uczniów klas I szkoły. Ankieta
była anonimowa.
Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że uczniowie
bydgoskiego „Rzemieślnika” uważają swój wybór szkoły ponadgimnazjalnej za trafny. Tak twierdzi ponad 78% ankietowanych. Czują się w niej też bezpiecznie – jest ona wolna

od agresji i przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej
– uważa 88,5% respondentów. W trudnych chwilach młodzież może liczyć na pomoc wychowawcy, nauczyciela czy
też pedagoga szkolnego. Tak uważa 72,4% poddanych badaniu. Ponadto rzemieślnicza młodzież uważa swoją szkołę za
nowoczesną. Takiej odpowiedzi udzieliło 54 ankietowanych,
czyli 62%. Opinia ta podyktowana jest głównie dużym zainteresowaniem uczniami ze strony grona pedagogicznego
(indywidualne podejście do każdego ucznia, codzienne
rozmowy, troska, pomoc w rozwiązywaniu różnego rodza-

ju problemów). Uczniowie rzemieślniczej zawodówki znają
reguły, jak trzeba zachowywać się w szkole, czego nie wolno
robić i jakie można ponieść konsekwencje swojego zachowania. To opinia 81,6% ankietowanych.
Analiza ta pozwala stwierdzić, iż uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości są
zadowoleni z wyboru swojej szkoły ponadgimnazjalnej.

M.Ł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
przy

Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Edukacja

zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Jesteś:

Chcesz:

• pracodawcą,
• osobą prowadzącą zakład pracy w imieniu pracodawcy,
• prywatnym przedsiębiorcą,
• rzemieślnikiem

• prowadzić naukę zawodu,
• pracować w zakładzie pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu,
• posiadać uczniów (praktykantów)

Zapisz się na kurs !
Rozpoczynamy 28 sierpnia 2009 r.
Zapisy i informacje
Patrycja Chmara
II piętro pok. 29
52 322 39 60
patrycja.chmara@izbarzem.pl
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Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz
www.izbarzem.pl

L

W 1957 r. Adam Szatkowski otworzył własny zakład
ślusarsko-tokarski, w którym początkowo wytwarzał przerywacze do aparatów zapłonowych – zarówno motocyklowych,
jak i samochodowych – na które był duży popyt. W 1969 r.
powstaje nowy warsztat przy ul. Orzechowej w Bydgoszczy,
produkcja poszerza się o nowe wyroby, Pan Adam zgłasza
w Urzędzie Patentowym cztery wynalazki, m. in. uchwyt do
żelazka do powieszenia na ścianę, który cieszy się wielkim
powodzeniem.
Działalność ojca kontynuują synowie: starszy, Sławomir, ma własny zakład; ponadto jest obecnie Starszym Cechu
Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy. Młodszy, Krzysztof, ma
warsztat, w którym produkuje konstrukcje stalowe. Adam
Szatkowski nadal pomaga synowi w warsztacie.

Uproszczone postępowanie sądowe
w sprawach o niezapłacone należności

O

mienić wszystkie zarzuty i dowody oraz nie wolno zgłaszać
nowych podczas procesu, chyba że udowodni się, że nie
można ich było wykazać wcześniej. Podobnie w odpowiedzi na pozew pozwany także powinien wymienić wszystkie argumenty i dowody w sprawie.
Bardzo istotną kwestią jest to, że sam pozew, pozew
wzajemny, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone
w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone
na specjalnych urzędowych formularzach. Stąd często
postępowanie uproszczone nazywane jest potocznie
„formularzowym”, a odpowiednie formularze są dostępne
w sądach lub na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Składając pozew należy dokładnie wypełniać
formularz i dołączyć niezbędne załączniki, gdyż sąd może
wezwać do uzupełnienia tych braków lub poprawienia pozwu.
Właściwym sądem do rozpatrywania roszczeń w postępowaniu uproszczonym są jedynie sądy rejonowe. Jeśli
w trakcie rozprawy sąd uzna, że sprawa złożona w postępowaniu uproszczonym jest zbyt zawiła lub wymaga wiadomości specjalnych, przekazuje ją do rozpatrzenia w trybie
zwykłym. W postępowaniu uproszczonym sąd, jeśli uzna,
że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe
lub nader utrudnione, może zasądzić odpowiednią sumę
według swojej oceny, którą oprze po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.
W postępowaniu uproszczonym znacznie ograniczono możliwość odwołania się od wyroku (ograniczono zarzuty apelacji do tych najistotniejszych), a także nie można
wnieść o kasację wyroku w postępowaniu uproszczonym.
Apelację od wyroku w postępowaniu uproszczonym można wyłącznie oprzeć na trzech zarzutach: 1) nieważności
postępowania, 2) rażącego naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 3) rażącego naruszenia istotnych przepisów
postępowania, jeżeli uchybienia te mogły mieć wpływ na
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wynik sprawy. Ponadto po wydaniu wyroku, strona może
ustnie do protokołu zrzec się żądania uzasadnienia wyroku
oraz zrzec się prawa do wniesienia apelacji, co ma na celu
dodatkowe przyspieszenie postępowania, w sytuacji gdy
strony zgadzają się z rozstrzygnięciem i nie mają zastrzeżeń. Przyspieszono również bieg postępowania odwoławczego, w którym sąd drugiej instancji nie przeprowadza
dodatkowego postępowania dowodowego z wyjątkiem
dowodu z dokumentu.
Kolejną odmiennością postępowania uproszczonego
są opłaty sądowe, które w zamyśle ustawodawcy mają być
mniejsze niż opłaty w postępowaniu zwykłym. W sprawie
podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym
pobiera się od pozwu tzw. opłatę stałą, której wysokość
ustalamy w zależności od wartości przedmiotu sporu.
Opłaty wynoszą: w sprawach do 2 000 złotych - 30 złotych,
przy sprawach ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100
złotych, w sprawach ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych
- 250 złotych, a w sprawach ponad 7 500 złotych - 300 złotych.
Na koniec należy stwierdzić, że pomimo początkowych trudności w stosowaniu przepisów dotyczących
postępowania uproszczonego, np. dużego formalizmu
jeśli chodzi o wypełnianie urzędowych formularzy, postępowanie uproszczone dość dobrze funkcjonuje w polskim
systemie prawa cywilnego i rzeczywiście przyczyniło się
do przyspieszenia procedury rozpoznawania i rozstrzygania drobnych spraw cywilnych przez polskie sądy.

Radca Prawny Robert Gierszewski
Wspólnik kancelarii prawniczej
Barczewski Gierszewski S.C.
E-mail: barczewski-gierszewski@o2.pl
Dyżury w każdy wtorek
od 9.00 do 11.00 w siedzibie KPIRIP

radzi

soby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym rzemieślnicy, spotykają się
w związku z prowadzeniem swojego przedsiębiorstwa z problemem niezapłaconych należności ze strony
swoich kontrahentów lub klientów, pomimo upływu terminu zapłaty zastrzeżonego w rachunku lub fakturze VAT.
Często podejmowane działania windykacyjne ze strony
przedsiębiorcy, takie jak monity telefoniczne czy upomnienia pisemne, nie dają oczekiwanego rezultatu. Przedsiębiorca staje wtedy przed problemem skierowania sprawy
do sądu i podjęcia próby odzyskania swoich należności za
pośrednictwem organów wymiaru sprawiedliwości. Jest to
problem tym bardziej istotny dla większości przedsiębiorców, że zasadniczo należności w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej (np. z tytułu umów sprzedaży)
ulegają stosunkowo szybkiemu terminowi przedawnienia,
tj. 2 lata od dnia dokonania sprzedaży. Dodatkowo biorąc
pod uwagę fakt, że często są to należności o niewielkiej
wartości, np. kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, powstaje
problem, czy sprawę w ogóle warto kierować do sądu.
W tym miejscu należy przypomnieć, że już od 2000 r.
obowiązują postanowienia kodeksu postępowania cywilnego mówiące o tzw. postępowaniu uproszczonym dla
spraw, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza
co do zasady 10 tys. zł. Jak sama nazwa tego postępowania
wskazuje, ustawodawca wprowadzając te przepisy, miał
przede wszystkim na celu przyspieszenie i uproszczenie
postępowania sądowego w pewnych kategoriach spraw,
tzn. w sprawach drobniejszych, ale także najczęściej spotykanych w obrocie prawnym i, co naturalne, najczęściej
będących potencjalnym zarzewiem sporów sądowych.
Postępowanie takie polega na tym, że m. in. ogranicza się w nim uprawnienia stron, a wszystko po to, by
szybko rozpatrzyć sprawę. W pozwie można dochodzić
zasadniczo tylko jednego roszczenia, ale jest możliwe połączenie kilku roszczeń wynikających z jednej umowy lub
kilku umów tego samego rodzaju. W pozwie trzeba wy-

numeru/ Prawnik

ista funkcji Pana Adama jest długa: w latach 1981-2001 Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy; od 1957 r. członek tegoż Cechu. Dwa lata
zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemiosła, przed
dwie kadencje był też członkiem Rady Spółdzielni „Gosmet” w Bydgoszczy.
Równie długa jest lista odznaczeń: Srebrny i Złoty
Krzyż Zasługi oraz Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia
Polski, Złoty Medal im. Kilińskiego, Złota Odznaka „Za zasługi dla spółdzielczości”, Srebrna Odznaka „Za szkolenie
uczniów”, Honorowa Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego, Dyplom uznania za 50 lat prowadzenia działalności
rzemieślniczej, wreszcie wspomniany tytuł „Rzemieślnik
100-lecia”, nadany w 1991 r. – to tylko niektóre z nich.

Sylwetka

Adam Szatkowski
Rzemieślnik 100-lecia

Artysta wydobywający piękno
zaklęte w metalu

P

ierwsze próby szlifowania, toczenia, wiercenia i kucia w metalu zaczęto czynić już około 4000 lat p.n.e.
Rzemiosło kowalskie rozwijało się już w starożytnym
Egipcie, Grecji, Rzymie. Rzemieślnicy wytwarzali ręcznie nie
tylko narzędzia, zbroje i przedmioty codziennego użytku – powstawały również wyroby z metalu służące do ozdoby, często
odznaczające się wysokimi walorami artystycznymi.
Na terenie ziem polskich pierwsze wyroby żelazne pojawiły się ok. 700 lat p.n.e. jako przedmioty importowane z południa Europy. Żelazo wytapiano z rud darniowych w prymitywnych piecach zwanych dymarkami. Znalezione narzędzia
kowalskie, noże i toporki dowodzą, że od dawna rzemiosło
kowalskie odgrywało ważną rolę w życiu codziennym.

Kowal – nie tylko od

Rzemiosło numeru

kucia koni

zasady współpracy między kowalami. Miały one duży wpływ
na kształcenie kowali, a także – w związku z konkurencją
w obrębie organizacji – na podnoszenie jakości wyrobów,
jak i ich walorów artystycznych. Od samego początku zawód
ten cieszył się ogromnym szacunkiem, a zapotrzebowanie
na pracę kowala było ogromne niemal we wszystkich klasach społecznych
Jeszcze do niedawna wydawało się, że zawód ten odejdzie
w zapomnienie; kojarzony był praktycznie z podkuwaniem
koni. Stało się inaczej. Kowale dostosowali się do zmieniającej się koniunktury. Okazało się, że kowal w gospodarce
rynkowej ma swoje miejsce. I już nie tylko podkuwanie koni,
ale artystyczne kształtowanie metalu stało się domeną tej
grupy zawodowej. Przy zalewającej rynek zunifikowanej,
produkowanej masowo tandecie, nastąpiło odrodzenie kowalstwa artystycznego. Jak sama nazwa wskazuje, ma ono
wytwarzać elementy upiększające, wzbudzające zachwyt
odbiorcy, działać na zmysł estetyki.

W

miarę jak od X w. powstawały grody i przyległe
do nich podgrodzia stanowiące zalążki przyszłych miast, w obrębie kowalstwa zaczął rysować się podział na kowali miejskich pracujących dla już zaznaczającej się warstwy bogatych odbiorców lub dla wojska,
co wymagało szukania nowych wzorów zdobienia i precyzji,
oraz na kowali wiejskich, zaopatrujących przede wszystkim
ludność rolniczą w podstawowe narzędzia. W momencie
tworzenia się miast i wsi rozwijało się kowalstwo związane
z budownictwem. Do nowo budowanych siedzib dorabiano
kraty, okucia do drzwi, skrzyń, latarnie itp.
Z czasem zdobnictwo weszło w modę i bardzo się rozwinęło.
Zdobiono zarówno okucia wozów, jak i przedmioty domowego użytku: kaganki, świeczniki, a nawet siekiery i dusze
do żelazek. Było to podyktowane nie tylko względami estetycznymi, ale często praktycznymi – zakończone ostrymi
kolczastymi ornamentami kraty do spichlerzy chroniły przed
złodziejami. Ornament bywał też znakiem firmowym i rozpoznawczym w razie zaginięcia lub kradzieży przedmiotu.
Czasem pełnił rolę magiczną, np. gwiazdy i półksiężyce miały chronić przed złymi mocami.
W XVIII w. w Polsce powstały organizacje
cechowe, które
regulowały

Meble metalowe
i nie tylko

N

ie możemy zapominać, jak wielkie znaczenie dla działań na rzecz naszego mieszkania ma obecnie związek
z metalem oraz z jego artystyczną obróbką. Zauważając
te możliwości, wykształciła się właśnie w Polsce nowa branża,
ekskluzywna, ale i wymagająca wysiłku wykonawcy. Postawa
otwarta na nasze życie codzienne umożliwiła kowalom powrót
na ścieżkę rodzinnego zawodu, nieraz przekazywanego z ojca
na syna.
Meble metalowe to tyko jedna z wielu opcji, jaka jest w chwili
obecnej popularna na naszym rynku. Wielkim zainteresowaniem cieszą się nie tylko artystyczne i szalenie kosztowne
ozdobne płoty, ale także najróżniejszego rodzaju małe i duże,
mniej lub bardziej wymyślne, balustrady (pięknie ozdobione
kwiatami z aluminium). Korzystanie z tych pięknych innowacji
jest znakiem naszych czasów. Niestety, sporo one kosztują, w
związku z czym nie wszystkich na nie stać. Jednak wiele osób
lubi swego rodzaju przepych w pewnych domowych sprzętach
czy elementach wykończeniowych. Meble
metalowe są obecnie „na topie”, choć nie każdy
decyduje się
na ich
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użytkowanie. Zwykle są to osoby młode lub osoby samotne
z zamiłowaniem do sztuki współczesnej.
Jednak kowalstwo artystyczne to nie tylko meble metalowe,
to także bardzo wiele najróżniejszych instalacji wykończeniowych oraz fragmentów wykończeniowych domu. Na liście
ciekawych wyrobów na pewno znajdziemy takie rozwiązania,
jak balustrady, czasami płoty; nierzadko trafią się jeszcze jakieś
drobiazgi wykonane ręką kowala artysty na terenie domu. Wyroby metalowe są nie tylko kosztowne i wyjątkowe, ale także
trwałe i piękne. Doskonale nadają się do zdobienia domu oraz
dodają mu wyjątkowego uroku.
Ponadto kowalstwo artystyczne zajmuje się wykonywaniem
zdobionych siatek i furtek. Oferowane są także drobniejsze
wyroby. Do ogrodu kowal może wykonać ozdobne kwietniki,
mostki czy studnie. Poza tym niektóre zakłady wytwarzają
również karnisze, żyrandole, akcesoria kominkowe, świeczniki czy lustra.
Zainteresowanie tego typu wyrobami jest duże. Kowalstwem
zajmuje się stosunkowo duża liczba ludzi. Wielu z nich traktuje
pracę jako hobby, coś, co kochają robić. Dla nich kowalstwo to
najwyższa forma sztuki. Praca sprawia im przyjemność.
Dziś obserwujemy wzrost zainteresowania kowali kowalstwem
artystycznym. Rzemiosło to jest ściśle powiązane z branżą budowlaną, która w ostatniej dekadzie dynamicznie się rozwija.
Pomimo tego, iż pojawiły się na rynku znacznie tańsze wyroby
masowe oraz wykonywane wyłącznie maszynowo tylko za
pomocą pras, matryc i odlewów, klientom coraz bardziej zależy nie tylko na funkcjonalności i bezpieczeństwie wyrobów
ale także na oryginalności, estetyce, i kunszcie wykonania. Te
wszystkie cechy posiadają wyroby kowalstwa artystycznego.
Wydaje się, że najistotniejszą cechą przedmiotów wykonanych
technikami metaloplastycznymi jest właśnie oryginalność,
odróżniająca je od wyrobów produkcji masowej. Moda na kute
balustrady, ogrodzenia, kraty, meble, pergole, itp. jest wyrazem tęsknoty do szlachetnych, naturalnych surowców i przedmiotów, w które ich twórca-artysta tchnął duszę. W Polsce
rzemiosło kowalstwa artystycznego dynamicznie się rozwija,
reprezentując dziś bardzo wysoki światowy poziom.
W kraju istnieje m.in. Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali. Odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie i Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej, a nawet Międzynarodowe
Pokazy Kucia Artystycznego.

Źródło:
http://www.kowal.pl/Library/historia.htm

Rozrywka

HASŁA DO KRZYŻÓWKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wzrost cen towarów i usług
Zestawienie wpływów i wydatków
Udziela kredytu
Rodzaj papierów wartościowych
Życiorys
Przemieszczanie się ludności
Wniesienie wkładu do spółki – pieniądz
lub rzecz
8. Współdziałanie kontrahentów
9. Umiejętność mówienia „NIE”
10. Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą
mieszkań i budynków
11. Występuje w sytuacji, gdy osoba nie
przynależy do żadnej grupy społecznej
12. Osoba prawna, dysponująca majątkiem,
realizuje cele społeczne
13. Grupa lub struktura kapitałowa
14. Wskaźnik informacyjny o kursie akcji
15. Instytucja utworzona na podstawie
przepisów prawa, działająca na rzecz
państwa
16. Wszelkie rzeczy materialne będące
wynikiem pracy ludzkiej
17. Badanie i ocena produktu pod względem
zgodności z normami
18. Promocyjna lub wyborcza
19. Zbiór praw
20. Sprzedaż towarów po cenach niższych za
granicą niż w kraju
21. Bezzwrotna pomoc finansowa
22. Brak pracy zarobkowej dla osób do niej
zdolnych i jej poszukujących
23. Majątek przedsiębiorstwa
24. Kupno towarów i usług za granicą
25. Nowatorstwo w przedsiębiorstwie
26. Zmniejszenie lub utrata wartości
środka trwałego na skutek jego zużycia
w wyniku normalnego używania
27. Wyjazd służbowy
28. Zysk, opłacalność
29. Odprowadzany do Urzędu Skarbowego
30. Inaczej umowa
31. Dochodzenie należności
32. Zestawienie składników majątku (aktywów)
i źródeł finansowania (pasywów)
33. Wolna posada
34. Przewidywania finansowe
35. Rodzaj spółki handlowej
36. Pożyczka z banku
37. Formalny właściciel majątku spółki
38. Umowa zawarta na piśmie, w którym
sprzedawca i konsument ustalają
przedmiot umowy
39. Jedna z form prowadzenia działalności
gospodarczej
40. Złożony proces komunikowania się, którego
celem jest osiągniecie porozumienia
41. Jednostka monetarna
42. Wzrost kursu papierów wartościowych
lub cen towarów notowanych na giełdzie
43. Inaczej referencje
44. Na czele zarządu
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