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Prezes Izby

Jan Gogolewski

Dyrektor Izby

Piotr Andrzej Krzyżaniak

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy do lektury wiosennego, słonecznego wydania „Pulsu Rzemiosła”. 

 Ostatnie miesiące obfitowały w spotkania, konkursy i szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Izbę. Na naszych 

łamach prezentujemy Państwu fotoreportaż m. in. ze spotkania noworocznego, szkolenia na temat zmian w podatkach, szkoleń dla 

Starszyzny Cechowej i Kierowników Biur Cechów na temat zmian w szkolnictwie zawodowym, konkursów: fryzjerskiego oraz z zasad 

bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, konferencji kończącej projekt „Program potwierdzenia kwalifikacji zawodowych” oraz 

spotkania Kolegium Regionu Bydgoskiego. 

 Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy od 2009 roku realizuje projekt międzynarodowy pn. „BSR 

Quick” w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego, przy współpracy z Parlamentem Hanzeatyckim. W ramach projektu oferujemy 

możliwość bezpłatnego opracowania biznesplanów lub planów inwestycyjnych niezbędnych przy aplikowaniu o kredyt inwestycyjny, 

dotacje, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu lub w celach oceny efektywności ekono-

micznej planowanej inwestycji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego już dziś zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

 W niniejszym numerze piszemy o wprowadzanej w tym roku reformie szkolnictwa zawodowego. Sytuacja na rynku pracy pokazu-

je, że faworyzowane są te osoby, które mają konkretny zawód. Zawodówka zwiększa więc szanse na zatrudnienie. To nie ma być szkoła 

dla najsłabszych, ale dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny fach. Celem reformy ma więc być zachęcenie gimnazjalistów do wyboru 

szkół zawodowych i techników. Szczegóły wewnątrz numeru.

 Jednym z elementów reformy jest nowa klasyfikacja zawodów. Niektóre zawody zostały zlikwidowane. Pojawiły się za to nowe 

zawody, np. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, który powstał z dotychczasowych trzech zawodów: malarz-

-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. O nowym zawodzie rozmawiamy z członkiem komisji 

egzaminacyjnych w zawodach budowlanych, Bogdanem Zawiszewskim.

 Zachęcamy też do przeczytania rozmowy z przedsiębiorcą prowadzącym firmę rodzinną – Grzegorzem Krajewskim. 

 Od nowego roku szkolnego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieści się w nowej siedzi-

bie przy ul. Kijowskiej 7. Większa ilość pomieszczeń pozwala Izbie tworzyć kolejne profesjonalne pracownie w poszczególnych zawo-

dach. „Szkoła wzbogaca się o nowy sprzęt” to tytuł tekstu, w którym prezentujemy nasze nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne 

podnoszące jakość i skuteczność kształcenia oraz pracy dydaktycznej w Szkole.

 Powoli kończymy prezentację Cechów należących do naszej Izby. Dzisiaj w dziale „Historia oraz współczesna działalność Cechów” 

piszemy o Cechu Rzemiosł Włókienniczych i Skórzanych w Bydgoszczy oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie. 

 W obecnym „Pulsie Rzemiosła” wywiad numeru to rozmowa z byłym Prezesem Izby, Bogdanem Gorzyckim.

 Ponadto piszemy o  prewencyjnym programie dla właścicieli zakładów, w których pracuje do 9 osób i którzy chcą poprawić bez-

pieczeństwo pracowników - Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

 W „Kąciku przedsiębiorcy” umieściliśmy informacje m. in. na temat regionalnych dotacji na promocję dla przedsiębiorców.

 W dziale „Prawnik radzi” wyjaśniamy zawiłości dotyczące dotacji dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka i z regionalnych programów operacyjnych oraz piszemy o zmianach w konkursach na projekty proeksportowe Paszport do 

eksportu.

Pozdrawiamy i życzymy miłego czytania!
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 „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie 

ustawiczne, elastyczności pracy oraz system zabezpieczenia społecz-

nego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” – to hasło seminarium, 

które 24 stycznia br. odbyło się w Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgosz-

czy. Spotkanie informacyjne zrealizowano w ramach projektu Związku 

Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślniczej w Opolu. Pracodawcy z nasze-

go regionu zapoznali się z nowym modelem Flexicurity, jego wadami 

i zaletami oraz metodami praktycznego wdrażania. 

 16 marca br. zorganizowaliśmy wraz z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębior-

ców szkolenie o tematyce finansowo-podatkowej, w którym wzięli udział rzemieślnicy i przedsiębiorcy z re-

gionu kujawsko-pomorskiego. Omówiono najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług oraz zmiany 

w zakresie podatku dochodowego. Zagadnienia te przedstawili:

• Małgorzata Skórcz – Kierownik Oddziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działal-

ność Gospodarczą;

• Grzegorz Łysio – Wicedyrektor Izby Skarbowej;

• Mirosław Triebwasser – Kierownik Oddziału Podatku od Towarów i Usług.

 Zmiany w szkolnictwie zawodowym po znowelizowaniu ustawy o systemie oświaty – nowe przepisy i obowiązki spoczywające na organizacjach rzemieślniczych – pod takim hasłem przepro-

wadzono dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych z regionu kujawsko-pomorskiego dwa szkolenia, 21 i 28 marca br. Omówiono m. in. rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawo-

dów szkolnictwa zawodowego, projektu rozporządzenia w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie. Uczestnicy zapoznali się też z procedurami wdrożenia suplementów 

EUROPASS do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.

 28 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca 

projekt „Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych” re-

alizowany przez Towarzystwo ALTUM przy współpracy z naszą 

Izbą. Projekt zakładał przeprowadzenie zarówno egzaminów 

czeladniczych, mistrzowskich, jak i na tytuł zawodowy mistrza 

w zawodach kucharz małej gastronomii oraz sprzedawca. Do 

egzaminów zakwalifikowało się 181 osób chcących uzyskać ty-

tuł mistrza w zawodach rzemieślniczych, 105 czeladników oraz 

74 osoby pragnące zdobyć tytuł zawodowy mistrza.

 27 stycznia 2012 r., przy okazji spotkania noworocznego w naszej Izbie, wręczono odznaczenia państwowe. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Sylwester Gawroński. Złoty 

Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Włodzimierz Bieranowski, Kazimierz Busse, Roman Janyska, Andrzej Karpiński oraz Paweł Kempiński. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę wręczono 

Wojciechowi Gralakowi i Andrzejowi Skąpińskiemu. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Zbigniew 

Ostrowski, Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy – Roman Jasiakiewicz.
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 „Szanse rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości  w aktualnej sy-

tuacji gospodarczej” – to temat spotkania Samorządu regionu bydgoskiego 

zorganizowanego 13 kwietnia br. w naszej Izbie. Delegaci zostali zapoznani 

z aktualnymi możliwościami finansowania działalności gospodarczej, m.in. 

z ofertą bezpłatnych biznesplanów możliwych do pozyskania w Izbie, fun-

duszy pożyczkowych oraz bezzwrotnych dotacji.  

 Podczas dyskusji zwrócono uwagę na niską skuteczność uświada-

miania społeczności lokalnej na temat propagowania wiedzy i kształcenia 

w rzemiośle. Wnioski te zostaną zaprezentowane podczas Walnego Zgro-

madzenia Delegatów KPIRiP przewidzianego w maju br.

4 marca br. w auli Izby odbył się Egzamin Sprawdzający – Międzyszkolny Konkurs Uczniowski 

dla zawodu fryzjer.

Organizatorami byli:

• Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy,

• Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,

• Komisja Egzaminacyjna dla zwodu fryzjer przy KPIRiP w Bydgoszczy.

Nad egzaminem sprawdzającym i konkursem honorowy patronat sprawował Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty.

Sponsorami przedsięwzięcia byli:

• Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,

• Firma Pollwell sp. z o.o.,

• Firma Wydawniczo-Medialna „SUZI”,

• Zaremba International Academy,

• Firma „KARCZEWSCY włosy i więcej”,

• Sekcja Fryzjersko-Kosmetyczna przy CRR w Bydgoszczy.

Cel egzaminu sprawdzającego-konkursu:

• motywacja ucznia do osiągnięcia mistrzostwa w zawodzie,

• podniesienie umiejętności praktycznych,

• rozwijanie wyobraźni twórczej,

• realizacja własnych pomysłów.

W zadaniach egzaminu sprawdzającego i konkursu pod uwagę były brane następujące zdol-

ności uczestnika:

• pomysłowość i kreatywność wykonania zadania,

• czystość i estetyka wykonania zadania,

• poprawność wykonania zadania,

• samodzielność wykonania zadania i odpowiedni dobór techniki,

• odpowiedni styl pracy uczestnika.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas od I do III.

Wyniki konkursu:

Klasa I – wyciskanie fal na mokro na całej głowie bez przedziałka

1. miejsce: Kalaczyńska Marta

2. miejsce: Reszka Agata

3. miejsce: Błażewicz Malwina

Klasa II – uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii /kok - upięcie/

1. miesjce: Pudło Izabela

2. miejsce: Tatrocka Sandra

3. miejsce: Jamnik Emilia

Klasa III – Strzyżenie i modelowanie klasyczne z przedziałkiem

1. miejsce: Grzybowska Sylwia

2. miejsce: Wałęga Agnieszka

3. miejsce: Kazimierczak Madgalena

 4 kwietnia br. zorganizowaliśmy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy i Kuratorium 

Oświaty w Bydgoszczy kolejną, już XII edycję Regionalnego Konkursu wiedzy o zasadach bez-

pieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. W konkursie wzięło udział 

40 uczniów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

 Czołowa trójka przedstawia się następująco:

Miejsce I – Monika Głyżewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu

Miejsce II – Katarzyna Wołoszczuk – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

Miejsce III – Mariusz Tomczyk – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy.

 Dwie pierwsze osoby będą reprezentowały nasze w województwo w konkursie ogólnopol-

skim, który odbędzie się w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
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Atrakcyjne szkoły zawodowe
- krok w dobrym kierunku

Europass – Twoja przepustka do 
zjednoczonej Europy

Aby zachęcić gimnazjalistów do wyboru szkół zawodo-

wych i techników i pokazać, że nie są to szkoły dla naj-

słabszych, ale dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny fach, 

zostanie wprowadzona reforma szkolnictwa zawodowego. 

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie od 1 września 2012 r. 

nowych podstaw programowych kształcenia we wszystkich 

zawodach. Cykl kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej 

zostanie ujednolicony dla wszystkich zawodów i będzie trwał 

trzy lata.

 Zmianie uległy nazwy zawodów, a z połączenia kilku 

powstały nowe. Łącznie pojawiło się 15 nowych zawo-

dów, np. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

(z połączenia: monter instalacji i urządzeń sanitarnych 

i monter sieci komunalnych), monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie (z połączenia: ma-

larz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończenio-

wych w budownictwie), murarz-tynkarz (na bazie zawodu 

murarz) czy wędliniarz (na bazie zawodu rzeźnik-wędli-

niarz). Wykreślono 28 zawodów, m.in.: monter instalacji 

gazowych, kucharz małej gastronomii, murarz, renowator 

zabytków architektury, monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog ro-

bót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, 

rzeźnik-wędliniarz, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa 

artystycznego.

 Nowością są także wyodrębnione kwalifikacje w zawo-

dach. Będą one rzutowały na wykaz zawodów, w których np. 

izby rzemieślnicze będą przeprowadzały egzaminy czeladni-

cze i mistrzowskie. Lista ta będzie obejmowała dotychczaso-

we zawody (bo są w klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku 

pracy) oraz nowe zawody w klasyfikacji szkolnej:

• zawody trzykwalifikacyjne – 1 zawód (tj. Monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownictwie),

• zawody dwukwalifikacyjne – 12; (np. Monter sieci, instalacji 

i urządzeń sanitarnych),

• zawody jednokwalifikacyjne – 63; (np. fryzjer).

 Z założeń reformy wynika także duża samodzielność 

dyrektorów szkół w zakresie określania programów naucza-

nia, w tym zasobu czasu przeznaczonego na kształcenie 

teoretyczne i praktyczne. To dyrektor szkoły w porozumieniu 

z pracodawcami, u których będzie realizowana praktyczna na-

uka zawodu, będzie ustalał, ile ostatecznie czasu uczeń spę-

dzi przy warsztacie pracy, aby jak najlepiej opanować zasób 

umiejętności zawodowych. Podstawa programowa zakłada 

przeciętnie dla każdego zawodu ok. 900-1000 godz. praktyki. 

Przy odpowiedniej organizacji pracy szkoły, w korelacji z pra-

codawcami, możliwe jest przeznaczenie na praktyczną naukę 

zawodu nawet dwukrotnie większej liczby godzin.

 Reforma zmienia też dotychczasowy model kształcenia w 

celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub ich zmiany.

– Dotychczas absolwent „zawodówki” mógł kontynuować na-

ukę na wyższym poziomie edukacyjnym w trzyletnim technikum 

uzupełniającym. W nowym systemie będzie mógł to uczynić, 

zdobywając średnie wykształcenie oraz podejmując naukę na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Co więcej, na wspomina-

nym kursie nie będzie on już musiał ponownie nabywać wiedzy, 

którą wcześniej opanował w szkole zasadniczej, jak ma to miejsce 

obecnie w technikum uzupełniającym. Albowiem kurs kwalifika-

cyjny obejmował będzie jedynie zakres wiedzy i umiejętności 

konieczny do podwyższenia kwalifikacji – wyjaśnia Mirosław 

Ławniczak, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

 Również osoba, która legitymować się będzie średnim 

wykształceniem ogólnym, będzie mogła zmienić kwalifikacje 

na wspomnianym kursie, bez konieczności ponownego zgłę-

biania wiedzy ogólnej, którą już przecież wcześniej zdobyła. To 

pozwoli na przekwalifikowanie się w zdecydowanie krótszym 

czasie niż obecnie, dzięki czemu taka osoba będzie bardziej 

elastyczna na rynku pracy.

 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego bę-

dzie przedstawiała się następująco:

• 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa,

• 3-letnie liceum ogólnokształcące,

• 4-letnie technikum,

• szkoła policealna dla osób posiadających 

 wykształcenie średnie,

• 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-

wanym/znacznym.

 Likwidacji ulegnie liceum profilowane dla młodzieży, 

dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz trzy-

letnie technikum uzupełniające. Z dniem 1 września 2012 r. 

likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne 

klasy. Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji 

kandydatów do klasy pierwszej.

 W dalszej części z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się 

klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy zasad-

niczej szkoły zawodowej, technikum, liceum profilowanego, 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz technikum 

uzupełniającego. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. organy prowa-

dzące ww. szkoły mogą przekształcić je w licea ogólnokształ-

cące dla dorosłych.

 Wśród planowanych nowości pojawi się również możli-

wość uzyskania suplementów EUROPASS do świadectw cze-

ladniczych i dyplomów mistrzowskich wydawanych na wnio-

sek osoby, która uzyskała świadectwo lub dyplom (szczegóły 

poniżej). 

 Zniesione zostaną egzaminy kwalifikacyjne na tytuł za-

wodowy. Tylko do końca 2012 r. będą działały komisje egzami-

nacyjne powołane przez kuratora oświaty, w ramach których 

można było przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych na 

tytuł zawodowy odpowiadający nazwie zawodu występujące-

go w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz na 

tytuł mistrza w tym zawodzie.

 Nowością są także egzaminy eksternistyczne potwier-

dzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, 

przewidziane dla osób, które ukończyły 18 lat.

tytuł mistrza w tym zawodzie.

Ludzie dorośli, chcący wykorzystać na rynku pracy umiejęt-

ności, wiedzę czy kwalifikacje zdobyte poprzez edukację 

ustawiczną, a szczególnie nieformalną czy incydentalną, mają 

możliwość ich jasnego i przejrzystego udokumentowania 

i zaprezentowania.

 Już w "Deklaracji Kopenhaskiej" zaapelowano o podjęcie 

działań nad utworzeniem jednego europejskiego dokumentu 

ukazującego kwalifikacje i kompetencje. W efekcie tych postula-

tów został stworzony i przyjęty decyzją Parlamentu Europejskie-

go i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku pakiet pięciu dokumentów 

o ujednoliconej formie w całej Europie o nazwie Europass, który 

obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. W skład Europass wchodzą: 

Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass-Mobilność, 

Europass-Suplement do Dyplomu i Europass-Suplement do Dy-

plomu Zawodowego. Każdy z tych dokumentów funkcjonuje sa-

modzielnie, ale kompletując je można stworzyć pełne portfolio 

dokumentów związanych z karierą zawodową różnych krajów. 

Pakiet dokumentów Europass może być wykorzystany:

• w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej 

formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki za-

graniczne),

fot. ZSRiP

fot. ZSRiP
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• do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,

• przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,

• przy wyjeździe na staż lub praktykę,

• w przypadku kontynuacji nauki za granicą,

• przy przekwalifikowaniu się.

 Dokumenty Europass po raz pierwszy dają osobie doro-

słej możliwość pełnej prezentacji umiejętności, kompetencji 

i kwalifikacji uzyskanych poprzez różnorodne formy kształcenia 

przez całe życie, a tym samym wyrównują na europejskim rynku 

zatrudnienia szanse kandydatów do pracy pochodzących z róż-

nych krajów. Inną kwestią jest formalne uznanie tych kwalifikacji 

i takiej roli dokumenty Europass z założenia nie spełniają. Jed-

nakże stanowią one ważny krok w promowaniu idei kształcenia 

przez całe życie. Perspektywa posiadania dokumentów Europass, 

zwiększających przejrzystość kwalifikacji i rozszerzających tym 

samym możliwości poszukiwania pracy na rynku krajowym 

i europejskim, może zachęcić do podejmowania dalszych działań 

edukacyjnych po zakończeniu edukacji formalnej.

 Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich 

państw UE równych szans w przedstawieniu kwalifikacji 

i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko 

w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Europass składa się 

na zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii 

Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych 

i kompetencji na obszarze całej Europy.

 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umoż-

liwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass w nowator-

ski sposób umożliwia:

• zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny 

i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/

EOG oraz krajach kandydujących);

• poruszanie się po całej Europie.

 Związek Rzemiosła Polskiego już w 2009 r. podjął roz-

mowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej odnośnie wpro-

wadzenia suplementów Europass do świadectw czeladniczych 

i dyplomów mistrzowskich. W tym celu niezbędny był stosow-

ny zapis w ustawie o rzemiośle, który otwierałby możliwość 

niezbędnych zapisów w rozporządzeniu MEN o komisjach 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych przeprowadzających 

egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie.

 Zmiana ustawy o rzemiośle dokonana w 2011 r. stworzy-

ła taką możliwość i zobowiązała Ministra Edukacji Narodowej 

do ustalenia wzorów suplementów Europass do świadectw 

czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.

 Obecnie dokument ten może otrzymać każdy, kto zdał 

egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zawiera on szczegó-

łowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posia-

dacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, 

które są dla niego dostępne z zastrzeżeniem, iż prawo do ich 

wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE 

może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymo-

gów. Suplement jest ściśle powiązany z dyplomem. W danym 

kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do 

niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita 

dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce 

w suplemencie dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz 

nazwisko i imię posiadacza (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

i Nauki z dn. 15 lutego 2006 r.).

 Już niedługo, bo z chwilą wejścia w życie znowelizowa-

nego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie oraz 

egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komi-

sje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, Suplement Europass 

będzie także wydawany na wniosek zainteresowanego za 

pośrednictwem izb rzemieślniczych. Rozporządzenie będzie 

podstawą do wydawania suplementów do świadectw czelad-

niczych oraz do dyplomów mistrzowskich, które funkcjonują od 

2004 r. w systemie egzaminów zawodowych organizowanych 

przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Suplementy do świa-

dectw i dyplomów będą opracowane przez Związek Rzemiosła 

Polskiego. W przypadku świadectw czeladniczych i dyplomów 

mistrzowskich Suplement, na wniosek zainteresowanego 

i izby rzemieślniczej, która wystawiła dokument, będzie wy-

stawiało Krajowe Centrum Europass (ulokowane przy FRSE).

 Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego 

Kwalifikacje Zawodowe będzie wydawany bezpłatnie przez 

instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom. Su-

plement będzie wydawany w języku polskim oraz, na życzenie 

posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej.

 Suplement nie będzie wydawany wstecznie, nie zastąpi 

oryginału świadectwa lub dyplomu, potwierdzającego kwali-

fikacje zawodowe. Nie będzie uprawniał także do formalnego 

uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach.

P.T.

Przykładowy wzór suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 

już niedługo w zawodach rzemieślniczych
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Tylko nieliczni wybierają zawód 
Naukę zawodu mogą prowadzić tylko ci pracodawcy, któ-

rzy spełniają określone warunki formalno-techniczne, 

organizacyjne i merytoryczne umożliwiające pełną reali-

zację programu nauki praktycznej. Szkolący rzemieślnicy 

prowadzą z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrud-

niające do pięćdziesięciu pracowników, wykonujące działal-

ność gospodarczą o charakterze usługowym, produkcyjnym 

i wytwórczym, głównie w branżach o tendencjach rozwo-

jowych, ale także o charakterze unikatowym, gdzie zapo-

trzebowanie na usługi czy wyroby występuje w mniejszym 

zakresie. Szkolenie uczniów – młodocianych pracowników 

mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, np. dyplom mistrzowski oraz przy-

gotowanie pedagogiczne uzyskane w drodze ukończenia 

kursu pedagogicznego.

 Należy podkreślić szczególną rolę rzemiosła wobec 

kształcenia w zawodach o charakterze artystycznym i rę-

kodzielniczym. W takich dziedzinach coraz trudniej jest 

przetrwać na rynku, a przygotowanie nowego fachowca bez 

udziału mistrza szkolącego po prostu nie jest możliwe.

 Dlatego niepokój wywołują  dane mówiące o zmniej-

szeniu się liczby zakładów rzemieślniczych, które obok dzia-

łalności gospodarczej zajmują się także szkoleniem uczniów. 

Z przedstawionych poniżej danych wynika, że przez kilka lat 

liczba rzemieślniczych zakładów szkolących pozostawała 

mniej więcej na tym samym poziomie, ale miniony rok wska-

zuje na narastające zagrożenie odpływu zakładów szkolących.

 Liczba rzemieślniczych zakładów szkolących – zatrud-

niających młodocianych pracowników w celu przygotowania 

zawodowego w latach 2004 – 2011 w województwie kujaw-

sko-pomorskim

Rok Liczba zakładów szkolących

2004 r. 1998

2005 r. 2037

2006 r. 1594

2007 r. 1666

2008 r. 1601

2009 r. 1639

2010 r. 1599

2011 r. 1612

Źródło: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy na podstawie danych z cechów rzemiosł

 Przyczyny rezygnacji rzemieślników ze szkolenia 

uczniów wskazywane przez środowisko to m.in.:

• Szkolenie uczniów jest dużą odpowiedzialnością dla rze-

mieślnika i obciążeniem, wynikającym z potrzeby spełnienia 

dodatkowych obowiązków nie tylko prawnych, ale także 

wychowawczych.

• W uzasadnionym przekonaniu szkolących rzemieślników 

czas przeznaczony na kształcenie praktyczne jest niewystar-

czający. To problem od wielu lat podnoszony przez środowi-

sko, które proponowało zwiększenie czasu przeznaczonego 

na praktyczną naukę zawodu.

• Szkolący rzemieślnicy w trakcie realizacji nauki zawodu 

mogą korzystać z tzw. instrumentów wsparcia w postaci 

refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie spo-

łeczne opłacanych za młodocianych pracowników, ale za-

kres formalnych obciążeń związanych z uzyskaniem tego 

wsparcia wymaga spełnienia wielu dodatkowych procedur 

formalnych, co w przypadku kilkuosobowych zakładów 

rzemieślniczych prowadzi do rezygnacji z korzystania z tego 

przywileju. Problemy z dostępem do refundacji odnotowa-

ne w roku ubiegłym, na tle zmniejszenia środków w planie 

finansowym Funduszu Pracy przeznaczonych na przed-

miotowe refundacje, miały wpływ na decyzje odnośnie 

zatrudniania młodocianych w celu nauki zawodu. Pomimo, 

że środki na ten cel zostały zwiększone, to jednak niestabil-

ność przepisów i dowolność ich interpretowania w procesie 

realizacyjnym zniechęca rzemieślników do podejmowania 

dodatkowego trudu związanego ze szkoleniem uczniów.

• Szkolący rzemieślnicy, podobnie jak inni pracodawcy, mogą 

skorzystać z dofinansowania kosztów szkolenia po zakończe-

niu nauki zawodu ucznia – młodocianego pracownika, ale 

tylko wówczas, gdy uczeń zakończy tę naukę pozytywnie 

zdanym egzaminem czeladniczym. Takie podejście ma pew-

ne uzasadnienia, ale dla rzemieślnika przyjmującego ucznia 

na naukę zawodu stanowi ryzyko, bowiem nie jest wiadomo, 

czy poniesione koszty związane ze szkoleniem będą częścio-

wo dofinansowane.

• Postęp techniczny, nowoczesne technologie, sprzęt i urządzenia, 

które wymagają wysokiego poziomu kwalifikacji, a w konse-

kwencji - w niektórych zawodach technicznych (np. mechanice 

pojazdowej) - pole działania młodocianego pracownika, a więc 

Problemy rzemiosła poruszone 
na Sejmowej Komisji Gospodarki
W marcu br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji 

Gospodarki. Związek Rzemiosła Polskiego przygotował 

i przekazał do Komisji obszerne opracowanie na temat „Przy-

szłości zawodów rzemieślniczych”. Prezes ZRP, Jerzy Bartnik, 

podkreślił, iż rzemiosło jest jedyną organizacją sieciową, któ-

ra nie zaprzestała kompleksowo zajmować się kształceniem 

zawodowym. Materiał przygotowany przez ZRP spotkał się 

z przychylną oceną posłów. Powołując się na obszerny materiał 

przedstawiciele ZRP zwrócili uwagę na następujące problemy:

• Przyszłość zawodów rzemieślniczych można rozważać 

w kategoriach edukacyjnych, ale bardzo ważny jest także 

kontekst gospodarczy, tj. warunki działalności mikro i ma-

łych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

• Trwające prace nad wdrażaniem drugiego etapu wielkiej 

reformy systemu edukacji w Polsce - oczekiwanej przez śro-

dowisko pracodawców rzemieślników i jego organizacje. Dla 

rzemiosła to ważny temat; bo nie tylko jest ono miejscem 

zatrudnienia absolwentów, czyli odbiorcą efektów systemu 

edukacji, ale tradycyjnie uczestniczy w procesie przygo-

towania zawodowego - zapewniając młodym adeptom 

zawodu szkolenie praktyczne, umożliwiając także zdobycie 

doświadczenia zawodowego. Organizacje rzemiosła wspie-

rają ten proces organizacyjnie i merytorycznie.

• Kształcenie młodych fachowców wymaga nie tylko dobrych 

programów i regulacji prawnych, ale także warunków tech-

nicznych zakładów i praktycznej wiedzy mistrzów szkolą-

cych, która jest nie do przecenienia. Poważnym problemem 

szkolnictwa zawodowego jest brak nauczycieli przedmiotów 

zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Rzemiosło dysponuje takimi zasobami, ale baza ta systema-

tycznie maleje. Obecnie ponad 26 tys. zakładów rzemieślni-

czych zajmuje się kształceniem młodocianych pracowników, 

ale jest to o blisko 600 mniej, niż w roku ubiegłym.

• Instrumenty ekonomiczne, które mają zachęcać rzemieśl-

ników do szkolenia młodych kadr nie są tak atrakcyjnie, jak 

to jest przedstawiane. Procedury związane z ubieganiem się 

o dofinansowanie szkolenia nie są przychylne mikro i małym 

przedsiębiorcom, gdyż obarczone są poważnymi obciąże-

niami biurokratycznymi oraz niepewnością realizacji. Jeśli 

zabraknie wsparcia deklarowanego przez władze, to można 

spodziewać się lawinowego wycofywania pracodawców 

z kształcenia praktycznego.

• Rzemiosło jest jedyną organizacją pracodawców, która anga-

żuje się w edukację zawodową nie tylko w roli opiniodawczej, 

ale faktycznie uczestniczy w tym procesie. W opinii ZRP szko-

lący rzemieślnicy powinni być zrzeszeni w organizacji – tylko 

wówczas jest możliwe skuteczne oddziaływanie na kształto-

wanie jakości tego procesu. Obecny system prawny zawiera 

takie ustalenia (ustawa o rzemiośle), ale niestety nie są one 

respektowane, także przez administrację samorządową.

• Problem kształcenia kadr dla gospodarki i rynku pracy, to od-

powiedzialność nie tylko ministra edukacji, ale także resortu 

gospodarki oraz pracy. Rozwiązania stosowane w innych 

krajach wskazują, że taki podział ma pełne uzasadnienie. 

Edukacja odpowiada za kształcenie ogólne a za zawodowe 

– resorty pracy i gospodarki. Jeśli nie będzie przyjaznych 

warunków dla rozwoju mikro firm rzemieślniczych, to będą 

znikały zawody rzemieślnicze, zarówno z mapy gospodar-

czej, jak też edukacyjnej.

• Bezpieczeństwo zdrowia i życia społecznego powinno być 

powiązane z wymogiem posiadania przez wykonawców 

potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. To także element 

mający wpływ nie tylko na poziom usług i produktu, ale 

również edukacji zawodowej.

• Zasadnicze znaczenie ma problem prestiżu wykształcenia 

zawodowego. Władze powinny zainicjować pozytywną 

kampanię promocyjną dla szkolnictwa zawodowego (po-

dano przykład Finlandii, gdzie 40% uczniów szkół zawodo-

wych kontynuuje naukę w szkołach wyższych).

Źródło: Materiały ZRP, „Kształcenie zawodowe w rzemiośle 

– kadry gospodarki”
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Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Mechanik 

pojazdów 

samochodo-

wych

1131 1119 1032 1118 1127 1224 1054 1030

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Fryzjer 974 966 312 1409 1434 1559 1302 1377

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Stolarz 734 706 239 755 591 604 531 447

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Murarz 152 167 52 275 318 395 307 227

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Ślusarz 166 205 65 260 259 296 167 154

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Krawiec 28 37 7 18 13 5 2 3

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Introligator 14 15 8 17 16 15 9 11

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Fotograf 27 13 1 29 26 27 34 12

Źródło: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
na podstawie danych Cechów Rzemiosł Różnych

Zawód 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Piekarz 830 632 182 437 355 265 317 192

Cukiernik 585 641 174 541 513 413 379 442

Zawody związane z pielęgnacją ciała człowieka, np. fryzjer 

– obecnie w tej w tym zawodzie szkoli się 1377 uczniów młodocianych. W tym zawodzie od 

lat systematycznie liczba uczniów wzrasta przede wszystkim wśród dziewcząt.

Zawody związane z obróbką drewna, np. stolarz 

– ostatnie lata pokazują spadek liczby uczniów kształcących się w tym zawodzie.

Zawody związane z budownictwem, np.  murarz 

– na uwagę zasługuje wzrost w 2008 r., obecnie jednak jest tendencja malejąca wobec 

uczniów z 2009 r.

Zawody spożywcze – związane z przetwórstwem żywności, np. piekarz, cukiernik 

– na przestrzeni kilku lat widoczny jest postępujący spadek liczby młodocianych zatrudnio-

nych w celu nauki zawodu.

Zawody związane z obróbką metalu, np. ślusarz 

– po kilku latach stabilizacji odnotować należy spadek zainteresowania młodzieży nauką w 

zawodach tej branży.

Zawody odzieżowe i włókiennicze, np. krawiec 

– w tej grupie zawodów od lat następuję wyraźny regres odnośnie liczby młodych ludzi 

uczących się zawodu.

Inne zawody 

– w tej grupie ujęto zawody, które ze względu na ilość uczniów można określić, że mają cha-

rakter unikatowy i niszowy np.

• introligator – 11 uczniów (w 2009 r. było 15)

• fotograf – 12 uczniów (w 2009 r. było 27).

osoby, która dopiero zdobywa kwalifikacje, znacznie się kurczy.

 Liczba uczniów – młodocianych pracowników za-

trudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu nauki 

zawodu w latach 2004-2011 w województwie kujawsko-

-pomorskim

Rok Liczba osób młodocianych 

ogółem

2004 r. 6513

2005 r. 6299

2006 r. 6018

2007 r. 6704

2008 r. 6518

2009 r. 6645

2010 r. 5727

2011 r. 5327

Źródło: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy na podstawie danych Cechów Rzemiosł Różnych

 Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w przedsiębiorstwach 

rzemieślniczych w województwie kujawsko-pomorskim szkoliło 

się łącznie 5327 młodocianych pracowników w celu nauki zawo-

du. Niepokój wywołuje fakt, że rok miniony, jak i poprzedni 2010 

po kilku latach wzrostu jest kolejnym rokiem, w którym spadła 

liczba uczniów-młodocianych pracowników zatrudnionych 

u pracodawców, będących rzemieślnikami. W stosunku do 2009 r. 

jest to obecnie o ponad tysiąc trzysta mniej uczniów – młodocia-

nych pracowników uczących się zawodu u rzemieślników.

 Przyczyny zmniejszającej się liczby uczniów zatrudnio-

nych w celu nauki zawodu u pracodawców rzemieślników:

• Zmiany demograficzne – zmniejszająca się liczba absolwen-

tów gimnazjów powoduje, że coraz mniejsze liczebnie rocz-

niki trafiają do szkół ponadgimnazjalnych.

• Niski status zasadniczych szkół zawodowych w opinii spo-

łecznej, powoduje, że młodzież chętniej wybiera naukę 

w szkołach o profilu ogólnokształcącym.

• Nauka w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe wyma-

ga większych nakładów finansowych, co sprzyja decyzjom 

jednostek samorządu terytorialnego o likwidacji tego typu 

szkół.

• Niedostateczna informacja o możliwościach dalszej ścieżki 

rozwoju zawodowego po ukończeniu nauki zawodu u rze-

mieślnika i zasadniczej szkoły zawodowej.

• Ograniczona oferta nauki zawodu spowodowana wymogami 

przepisów jakościowych związanych z warunkami wykony-

wania niektórych zawodów.

• Zmiany profili działalności gospodarczej wielu przedsię-

biorstw na serwisowanie i naprawy w ramach umów gwa-

rancyjnych.

• Ciągle niewystarczające doradztwo szkolno-zawodowe dla 

uczniów gimnazjów i ich rodziców. Brak informacji o zawo-

dach i różnych możliwościach ich wykonywania i doskonale-

nia zawodowego.

Klasyfikacja zawodów 
i specjalności dla 

potrzeb rynku pracy
Nauka zawodu w rzemiośle może być prowadzona w zawo-

dach z klasyfikacji szkolnej (wydanej na podstawie ustawy 

o systemie oświaty) oraz tych z klasyfikacji zawodów i specjal-

ności dla potrzeb rynku pracy (wydanej na podstawie ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ważne 

jest, aby nauka zawodu mogła być zamknięta egzaminem 

czeladniczym.

 Związek Rzemiosła Polskiego na podstawie delegacji 

zawartej w ustawie o rzemiośle ustalił standardy wymagań 

związanych z przeprowadzeniem egzaminów mistrzowskich 

i czeladniczych. Rzemiosło umożliwia naukę wielu zawodów, 

które nie występują w systemie szkolnictwa, bowiem szkoły 

z reguły prowadzą kształcenie w zawodach cieszących się dużą 

popularnością i powszechnością. Gospodarka generuje nowe 

zawody (postęp techniczny, zmiany technologiczne), które 

często we wstępnej fazie rozwoju mają charakter niszowych, 

gdyż potrzeba ich istnienia rodzi się w konkretnej sytuacji 

w określonym miejscu. Obecnie we wszystkich branżach 

identyfikowanych w rzemiośle, spadła liczba uczniów – mło-

docianych pracowników. Nadal – jak w latach poprzednich 

– dominuje pięć branż, w których łącznie uczy się blisko 90% 

ogółu młodocianych pracowników, tj. zawody motoryzacyjne, 

związane z pielęgnacją ciała, spożywcze oraz związane z bu-

downictwem i obróbką drewna.

Zawody związane z motoryzacją, np. mechanik pojazdów 

samochodowych – naukę w tej branży odbywa 1030 młodo-

cianych z tendencją malejącą.

Źródło: 

Materiały ZRP, 

„Kształcenie zawodowe w rzemiośle – kadry gospodarki”
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Szkoła wzbogaca się o nowy sprzęt

Elastycznie zatrudniony – cz. V
Job sharing – dzielenie etatu

 Minęły kolejne miesiące owocnej pracy w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mieszczącej 

się w nowym budynku przy ulicy Kijowskiej 7. Był to czas cią-

głego rozwoju i modernizacji placówki. Specjalnie dla uczniów 

oddano do użytku sale do tenisa stołowego z nowym sprzę-

tem do gier, doposażono siłownie o nowe elementy potrzebne 

do ćwiczeń. W sali "konstrukcji pojazdów samochodowych" 

przeznaczonej do nauki zawodów elektromechanik i me-

chanik samochodowy, pojawiły się nowe maszyny i plansze 

edukacyjne. Niedawno została także utworzona sala multi-

medialna z wysokiej klasy tablicą interaktywną, telewizorem 

3D i nagłośnieniem Yamaha 5:1. Cała szkoła jest w obrębie 

bezpłatnej sieci wi-fi do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Klasy 

wzbogaciły się o nowe tablice magnetyczne do informacji i na-

uki. W trakcie realizacji jest także projekt utworzenia pracowni 

elektromechaniki i fizyki. Warto też odnotować fakt, że od no-

wego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych będą mieli do 

użytku darmowe podręczniki.  

 Uczniowie szkoły biorą udział w licznych zawodach i kon-

kursach. W marcu odbyły się zawody międzyszkolne w piłce 

halowej między uczniami ZSZ Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

a uczniami Prywatnych Szkół "Przyszłość". Nasza reprezentacja 

rozgromiła drużynę z "Przyszłości" 12 : 5. Uczennica klasy 3F 

Weronika Zauter otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Piosenki 

i Mody Fryzjerskiej Inspirowanej Twórczością Zespołu The Beatles.

W tym numerze przyjrzymy się kolejnej elastycznej 

formie zatrudnienia, jaką jest job sharing. Ideą tej 

formy pracy jest dobrowolnie przyjęte rozwiązanie, w którym 

dwie osoby przyjmują łączną odpowiedzialność za jeden etat 

w pełnym wymiarze czasowym.

 Pracownicy zatrudnieni w systemie job sharing dzielą 

czas pracy w uzgodnionych między sobą i pracodawcą pro-

porcjach, najczęściej 50:50. Taką pracę można rozdzielić na dni 

lub tygodnie (np. w formie pracy co drugi tydzień). Taki rodzaj 

pracy określony jest też często terminami:

• Job splitting – podzielenie jednego miejsca pracy pomiędzy 

większą liczbę pracowników,

• Job pairing – połączenie wcześniej rozdzielonych pól dzia-

łania, przy czym odpowiedzialność za realizację powierzonej 

pracy spadam na tandem.

Wyróżnia się trzy typy job sharingu:

1) Unrelated responsiblity – pracownicy pracują w tym sa-

mym dziale, wykonując całkowicie odrębne zadania. Są to 

dwa stanowiska w niepełnym wymiarze czasowym, dzia-

łające w tandemie. Takie rozwiązanie jest korzystne przy 

różnych umiejętnościach partnerów.

2) Shared responsiblity – partnerzy są wymienni i nie dzielą 

obowiązków. Wymaga to wysokiego poziomu wzajem-

nej komunikacji i koordynacji oraz dobrego dopasowania 

partnerów. Taki sposób działa dobrze na stanowiskach, na 

których jest stały ciąg pracy.

3) Divided responsiblity – każdy partner ma swoje własne 

obciążenie albo projekt, którym zajmuje się w godzinach 

pracy. Funkcjonuje to dobrze, gdy praca może być rozbita 

na różne grupy klientów lub różne projekty. Jeśli partnerzy 

nie znają się dobrze, takie rozwiązanie może być korzystne.

 System job sharing jest często kierowany do kobiet 

pragnących poświęcić więcej czasu obowiązkom rodzinnym, 

utrzymując jednak swoje kwalifikacje i miejsce na rynku pracy. 

Studenci i pracownicy pragnący podnieść swoje kwalifikacje, 

pracujące małżeństwa, osoby w okresie przedemerytalnym 

oraz ludzie rozpoczynający działalność biznesową widzą w tej 

opcji zwiększone możliwości prowadzenia pożądanego stylu 

życia. Dość często osoby pragnące skorzystać z job sharing 

czynią tak dlatego, by móc realizować swoje zainteresowa-

nia poza pracą. Job sharing jest najbardziej popularny wśród 

profesjonalistów. Postrzega się go jako rozwiązanie, które 

zapobiega wypaleniu zawodowemu. Coraz więcej ludzi w róż-

nych zawodach zaczyna dostrzegać przydatność tego rodzaju 

elastycznych rozwiązań.

 Pomimo ogromnej popularności tej formy zatrudnienia 

w Europie, w Polsce koncepcja ta sporadycznie zaczyna się po-

jawiać w publikacjach i niewielu pracodawców wykorzystuje 

M.Ł
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Regionalne dotacje na promocję 
dla przedsiębiorców znów możliwe

job sharing. Taka sytuacja spowodowana jest prawdopodob-

nie obawami pracodawców przed stosowaniem nowych, 

niewypróbowanych jeszcze na gruncie polskim rozwiązań. 

Nie uregulowano dotychczas w prawie polskim formy zatrud-

nienia job sharing. Zamiast tego zawiera się umowy i pracę 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wprowadzony do Ko-

deksu pracy przepis, umożliwiający jednemu z uprawnionych 

rodziców zmniejszenie wymiaru czasu pracy (nie mniej jednak 

niż do ½ etatu) w czasie trwania urlopu wychowawczego, był 

pierwszym krokiem do wprowadzenia omawianej tu formy 

zatrudnienia dla rodziców wychowujących dzieci.

 Job sharing może być zastosowany zgodnie z polskim 

prawem pracy, bez zasady wspólnej odpowiedzialności, przy 

wykorzystaniu zasad zatrudniania pracowników w niepełnym 

wymiarze czasu pracy. Istotą podziału stanowiska pracy jest 

zatrudnienie na tym samym stanowisku, przy wykonywa-

niu tych samych obowiązków dwóch osób (lub co najmniej 

dwóch). W tym celu można:

• Wykorzystać systemy skróconego czasu pracy 

 i pracy weekendowej,

• Stosować inne systemy czasu pracy, np. podstawowy.

 Zastosowanie job sharing może polegać na połączeniu 

systemów skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej 

(oczywiście nie wobec tego samego pracownika). Umożli-

wi to funkcjonowanie zakładu pracy przez 7 dni w tygodniu 

w sytuacji, kiedy nie można zastosować systemu pracy w ru-

chu ciągłym, gdyż nie mamy do czynienia z pracą, która nie 

może być wstrzymana ze względu na technologię produkcji 

albo konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.

Podział stanowiska pracy można osiągnąć także przy zasto-

sowaniu innych systemów czasu pracy, np. w ramach podsta-

wowego systemu czasu pracy należy zatrudnić dwie osoby w 

wymiarze ½ etatu, pierwsza osoba zatrudniona w godzinach 

8-12, druga w godzinach 12-16.

Przy stosowaniu job sharing istotne są dwie sprawy.

1) Organizacja pracy i podział obowiązków na pracowników, 

którzy dzielą między siebie stanowisko pracy. Nie do każ-

dego stanowiska można zastosować job sharing, np. sta-

nowiska kierownicze, specjalistyczne związane z wysoką 

odpowiedzialnością.

2) Ważne jest prawidłowe sporządzenie umowy o pracę i za-

kresu czynności pracownika. W umowie należy wyraźnie 

wprowadzić system skróconego tygodnia pracy czy pracy 

weekendowej oraz określić obowiązki pracownika, które 

mogą być doprecyzowane w zakresie czynności. Z umowy 

o pracę i zakresu czynności powinien jasno wynikać podział 

obowiązków pracowników, którzy dzielą między siebie sta-

nowisko pracy.

W systemie job sharing należy pamiętać o zakazie dyskry-

minacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze 

czasu pracy (art. 18 3a k.p.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: 

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

Źródło: 

Na podstawie materiałów szkoleniowych „ABC elastycznego 

zatrudnienia” Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Regionalni przedsiębiorcy czekali ponad rok na możliwość 

ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 5.5. 

„Promocja i Rozwój Markowych Produktów” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie-

go (RPO WKP).

 Ostatni konkurs, dla przedsiębiorstw, grup przedsię-

biorców, grup kooperacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, 

organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Wsparcia 

w ramach w/w Działania, został ogłoszony przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucja 

Zarządzająca) w październiku 2010 roku.  Konkursy ogłaszane 

w zeszłym roku umożliwiały udział tylko jednostkom samo-

rządu terytorialnego lub samorządowi województwa. Przed-

siębiorcy nie mieli możliwości bezpośredniego wnioskowania 

o dofinansowanie.

 Jeszcze na początku bieżącego roku punkty informa-

cyjne RPO WKP przekazywały informację, że ogłoszenie kon-

kursu dla przedsiębiorców w roku 2012 nie jest planowane. 

W harmonogramie konkursów na rok 2012 również brakowało 

zapisu dotyczącego działania 5.5. Jednak 20 marca br. na stro-

nie internetowej www.mojregion.eu, nastąpiła aktualizacja 

harmonogramu konkursów na rok 2012, gdzie zaplanowany 

konkurs w ramach Działania 5.5 „Promocja i rozwój marko-

wych produktów” na marzec 2012 r. z alokacją w wysokości 

1.520.038 euro dla Samorządu Województwa, przesunięto na 

maj, zmniejszono alokację do kwoty 288.000 euro oraz zmie-

niono typ beneficjenta na przedsiębiorców.

 Zatem po długim okresie oczekiwania, przedsiębiorcy 

mający siedzibę firmy zlokalizowaną na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, znów mają szansę stać się odbiorcami 

pomocy finansowej w ramach działania 5.5.

Na co możemy 
pozyskać wsparcie 

finansowe
Przypomnijmy, że w ramach powyższego działania wniosko-

dawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na przykładowe 

rodzaje projektów:

1. Realizacja projektów mających za zadanie wsparcie promo-

cji produktów regionalnych i lokalnych;

2. Dofinansowanie kosztów przygotowania i prezentacji oferty 

handlowej i promocyjnej, w tym udział w targach i wysta-

wach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze 

międzynarodowym (jako wystawca);

3. Dofinansowanie kosztów przygotowania oferty i realizacji 

działań promocyjnych w zakresie produktu markowego;

4. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub kra-

jowych o charakterze międzynarodowym imprezach targo-

wo-wystawienniczych;

5. Dofinansowanie kosztów udziału w wyjazdowych misjach 

gospodarczych poza granice kraju (jako uczestnik);

6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i rozwoju sieci współ-

pracy pomiędzy grupami docelowymi.

Wysokość dofinansowania, o jaką można się ubiegać w ra-

mach niniejszego konkursu, wynosi do 85% kosztów kwali-

fikowanych (źródło: Uszczegółowienie RPO WKP na lata 2007-

2013 wersja 4.16 z dnia 14 marca 2012, www.mojregion.eu).

 Katalog kosztów kwalifikowanych podlegających dofi-

nansowaniu jest określony w dokumencie „Lista wydatków 

kwalifikowalnych w poszczególnych działaniach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie-

go na lata 2007-2013” znajdującym się na stronie internetowej 

www.mojregion.eu. Wydatki, jakie możemy ująć we wniosku 

o dofinansowanie, to m. in.:

a) wydatki związane z organizacją wyjazdu na targi i misje,

b) wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych 

w przypadku wyjazdów grup przedsiębiorców na targi i misje,

c) wydatki związane z organizacją przedsięwzięć promują-

cych markę województwa kujawsko-pomorskiego,

d) wydatek udziału w krajowych (pod warunkiem, że mają 

charakter międzynarodowy) i międzynarodowych impre-

zach gospodarczych, w tym:

– wydatek związany z wynajęciem powierzchni wysta-

wienniczej, zabudowy stoiska, wstęp na teren targów 

lub wystaw;

– wydatki związane z obsługą techniczną przedsięwzięć 

promujących markę województwa kujawsko-pomor-

skiego,

– transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odpra-

wą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach;

– wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;

– przygotowanie i druk materiałów promocyjnych

  w związku z udziałem w imprezie;

– wydatki związane z przygotowaniem broszur, katalo-

gów, folderów reklamowych firmy zawierających ofertę 

handlową,

e) wydatki związane z przygotowaniem filmów promocyj-

nych dotyczących produktu markowego firmy,

f) wydatki związane z przygotowaniem i publikacją wydaw-

nictwa fonograficznego,

ąg g p j p
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g) wydatki związane z przygotowaniem prezentacji multime-

dialnych dotyczących promocji produktu markowego,

h) wydatki związane z przygotowaniem oferty firmy w posta-

ci materiałów testowych (próbek) rozdawanych  podczas 

imprezy targowo-wystawienniczej potencjalnym partne-

rom handlowym,

i) wydatki dotyczące transportu i zakwaterowania przedsta-

wicieli przedsiębiorców uczestniczących w imprezach oraz 

przedstawicieli beneficjentów, którzy organizują misję,

j) koszt obsługi technicznej (np: wynajęcie sali, tłumacze, 

oprawa multimedialna),

k) wydatki osobowe związane z realizacją projektu dotyczące 

pracownika/pracowników nowozatrudnionego/ych, od-

delegowanego/ych lub któremu/ym zlecono prowadzenie 

projektu,

l) wydatki na informację i promocję projektu integralnie 

związane z realizacją inwestycji,

ł) wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy 

o dofinansowanie projektu,

m) inne wydatki, uznane przez Instytucję Zarządzającą, na 

wniosek beneficjenta, za niezbędne dla realizacji projektu.

Składanie wniosku
Aplikując o dofinansowanie należy być przygotowanym na 

konieczność przebrnięcia przez gąszcz dokumentów, z którymi 

należy się zapoznać. Dokumenty stanowiące meritum infor-

macji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowa-

nie to m.in. „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, „Szczegółowy 

Opis Osi Priorytetowych RPO WKP na lata 2007-2013”, „Tryb 

składania wniosków o dofinansowanie dla działania 5.5”, 

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WKP 2007-2013”, „Instrukcja wypełniania za-

łączników do wniosku o dofinansowanie projektu”, „Kryteria 

oceny projektów” i inne.

 Zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas ostatniego 

naboru wniosków, przedsiębiorcy lub instytucje zainteresowa-

ne otrzymaniem wsparcia, były zobligowane do wypełnienia 

wniosku za pomocą aplikacji Generator Wniosków, dostępnej 

na stronie internetowej poświęconej funduszom europejskim 

w województwie kujawsko-pomorskim, www.mojregion.eu, 

pamiętając o tym, aby pobrać jego aktualną wersję. Wniosek 

należało wydrukować i podpisać zgodnie z instrukcją oraz do-

łączyć do wersji papierowej jego tożsamą wersję elektroniczną 

zapisaną na nośniku elektronicznym. Do wydrukowanego 

wniosku niezbędne było dołączenie wszelkich wymaganych 

załączników w wersji papierowej.

 Należy pamiętać, że nawet w momencie ogłoszenia kon-

kursu, w trakcie przygotowywania dokumentacji o dofinanso-

wanie należy trzymać rękę na pulsie i jak najczęściej zaglądać 

na stronę internetową Instytucji Zarządzającej, gdyż często 

zdarza się, że dokumenty są aktualizowane bądź zmieniane 

w trakcie trwania konkursu. Natomiast niezłożenie dokumen-

tacji aplikacyjnej na aktualnych wzorach dokumentów będzie 

skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Inne możliwości 
dofinansowania udziału 

w targach
Przedsiębiorcy zainteresowani zdobyciem nowych zagra-

nicznych rynków zbytu, mają możliwość otrzymania dotacji 

z działania 6.1 „Paszport do eksportu”, w ramach  Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Instytucją 

ogłaszającą konkurs jest w tym przypadku Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 Dofinansowanie można pozyskać na projekty mające na 

celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkuren-

cyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty 

przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki 

zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz pro-

jekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Wnioskodawcami w ramach w/w działania mogą być: mikro, 

mali i średni przedsiębiorcy.

 W ramach działania 6.1,  można uzyskać wsparcie finansowe 

na m.in.:

– doradztwo w zakresie wyboru rynku docelowego działal-

ności eksportowej lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Eu-

ropejskim,

– doradztwo w zakresie przepisów, procedur, ustalonych 

zwyczajów i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub 

kapitału do wybranego rynku,

– dostępnych instrumentów wsparcia finansowego dla eks-

portera lub sprzedającego usługi lub towary, w tym spraw 

ubezpieczeniowych związanych z eksportem,

– wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,

– udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charak-

terze dostawcy,

– udział w branżowych misjach gospodarczych mających na 

celu poszukiwanie partnerów,

– uzyskanie odpowiednich dokumentów uprawniających do 

wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagra-

niczny.

Poziom dofinansowania, jaki można otrzymać, to do 100% 

kosztów kwalifikowanych w obszarze doradztwa oraz do 50% 

kosztów kwalifikowanych w innym obszarze wsparcia.

Warunki przystąpienia 
do konkursu

W tym roku pojawiły się zmiany w „Kryterium oceny projek-

tów” w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”. W ramach 

ostatnich ogłaszanych konkursach, projekty miały charakter 

dwuetapowy. Etap I polegał na opracowaniu Planu Rozwoju 

Eksportu, a drugi umożliwiał w ramach dofinansowania jego 

wdrożenie. W tym roku podczas XIV posiedzenia Komitetu Mo-

nitorującego POIG 15 marca 2012 r. zatwierdzono zmianę w ra-

mach działania 6.1,  polegającą na rezygnacji wsparcia Etapu I.  

Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca nie musi posiadać 

Planu Rozwoju Eksportu – wręcz przeciwnie, będzie on wery-

fikowany w celu spełnienia kryterium formalnego specyficz-

nego w procesie oceny wniosku i nie może być starszy niż 12 

miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

W roku bieżącym planuje się trzy rundy konkursowe. W ra-

mach I rundy przewidywany termin ogłoszenia konkursu przy-

pada na kwiecień 2012, II runda planowana jest na 18 czerwca 

2012 a III runda będzie przypadać na 15 października 2012 r.

(źródło:www.parp.gov.pl).

 Zalecamy częste odwiedzanie stron internetowych in-

stytucji ogłaszających zarówno konkursy w ramach działania 

5.5 „Promocja i Rozwój Markowych Produktów” jak i działa-

nia 6.1 „Paszport do eksportu”, gdyż w momencie ogłoszenia 

konkursów mogą pojawić się istotne zmiany w wytycznych 

określających konieczne warunki do ubiegania się o wsparcie 

finansowe.

A.K.

Wiosna w pracy
Czas zimowej chandry już dawno za nami. Dynamicznie budzą-

ca się do życia przyroda mobilizuje ludzki organizm do pracy 

na szybszych obrotach. Przyspiesza nasz metabolizm, nabierają 

tempa wszelkie procesy życiowe, jakie zachodzą w samym or-

ganizmie, który otrzymuje nagle znacznie większą niż wcześniej 

dawkę promieniowania słonecznego. Jednak w okresie od marca 

do maja wiele osób dopada przesilenie wiosenne, charakteryzu-

jące się sennością, znużeniem i ogólnym spadkiem efektywności. 

Co zrobić, aby zwiększyć wydajność naszej pracy w okresie wio-

sennym? Jest na to kilka prostych sposobów.

 Przede wszystkim – co nie będzie dla nikogo zasko-

czeniem – ważna jest duża ilość ruchu, najlepiej na świeżym 

powietrzu, aby złapać trochę promieni słonecznych, ważnych 

nie tylko dla naszego samopoczucia, ale i zdrowia. Warto więc 

pomyśleć o pokonywaniu drogi do pracy (lub jej części) na 

własnych nogach. Taki spacer rozrusza nasze mięśnie i doda 

energii na cały dzień.

 Pamiętajmy też o zmianie diety, aby dostarczyć organi-

zmowi wszelkich niezbędnych pierwiastków i uzupełnić ich 

niedobory po zimie. Należy jeść dużo warzyw i owoców, które 

dodają energii i wzmacniają system odpornościowy. Dobrze 

jest też włączyć do dziennego jadłospisu więcej ryb morskich, 

które są źródłem witaminy D3, pomocnej przy regulacji pracy 

układu odpornościowego. Warto też jeść jak najwięcej pro-

duktów, które zawierają witaminę C, np. przetwory z kiszonej 

kapusty, brukselkę, szpinak, kiwi czy owoce cytrusowe.

 W miejscu pracy zadbajmy o porządek, który pozwoli 

nam lepiej się skoncentrować, oraz o jakiś wiosenny, optymi-

styczny element – np. kwiatek na biurku. Warto wykorzystać 

przerwy w pracy na rozruszanie mięśni i dotlenienie organi-

zmu na świeżym powietrzu. I jeszcze jedno: nie zapominajmy 

o uśmiechu, bo dobry nastrój to większa motywacja i większe 

zadowolenie z pracy.

S.K.
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Projekt „Innowacje – to proste” powstał dzięki współpracy 

Związku Rzemiosła Polskiego oraz BDKM Grupy Dorad-

czej Sp. z o.o. w ramach poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla 

zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego „Kapitał 

Ludzki” i jest odpowiedzią na niski poziom innowacyjności 

technologicznej i organizacyjnej w zakresie zarządzania oraz 

marketingu w mikro i małych przedsiębiorstwach. Projekt jest 

przede wszystkim skierowany do właścicieli firm oraz pracow-

ników kadry zarządzającej zainteresowanych wprowadzaniem 

innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach, które wbrew 

powszechnemu przekonaniu nie muszą wiązać się wyłącznie 

z kosztownymi inwestycjami. 

 Badania pokazują, że wdrożenie innowacji organizacyj-

nych w ostatnich latach deklaruje jedynie 30% MŚP. Jednocze-

śnie mikro i małe przedsiębiorstwa borykają się z barierami 

finansowymi, związanymi z wprowadzeniem innowacyjnych 

rozwiązań. Jednak innowacje to nie tylko zakup technologii 

czy specjalistycznych maszyn, lecz także wdrażanie nowo-

czesnych rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania oraz 

marketingu. 

 Aby zmienić niekorzystną sytuację mikro i małych przed-

siębiorstw, w ramach projektu zaplanowano m.in. badania 

innowacyjności mikro i małych przedsiębiorstw. 

Wyniki zostały opublikowane w raporcie obejmującym dia-

gnozę stanu innowacyjności firm, opis wybranych dobrych 

praktyk oraz rekomendacje dotyczące zwiększania innowacyj-

ności. Analiza jest dostępna na stronie internetowej projektu 

www.innowacjetoproste.pl w zakładce „Badania – wyniki”.

 Kampanie promocyjne i wydarzenia medialne propa-

gujące dobre praktyki innowacyjne. Obecnie realizowane są 

w 16 województwach konferencje informacyjno-promocyjne, 

podczas których prezentowane zostają wyniki i rekomendacje 

z badań, a także dobre praktyki we wdrażaniu innowacji przy 

wykorzystaniu środków europejskich, możliwości wspierania 

innowacyjności firm na płaszczyźnie krajowej i regionalnej. 

 Zaplanowane są terminy konferencji informacyjno-

-promocyjnej w województwie kujawsko-pomorskim już na 

4 czerwca 2012 r. w Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku.

 Szkolenia będą bezpłatne skierowane do dwóch grup 

odbiorców. Pierwszą stanowią mikro i mali przedsiębiorcy oraz 

ich kadra zarządzająca, a drugą – organizacje rzemiosła i inni 

partnerzy społeczni. W szkoleniach weźmie udział 500 przed-

siębiorców oraz 250 przedstawicieli partnerów społecznych 

z całej Polski. 

 W województwie kujawsko-pomorskim takie szkole-

nia przewidziane są w dniach od 8 do 10 października 2012 r. 

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie 

www.izbarzem.pl

Innowacje – to proste!
Pomoc dla mikro i małych przedsiębiorstw 
we wdrażaniu innowacji 
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Wyjątkowa atmosfera w firmie rodzinnej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AUTONAPRAWY KRAJEWSCY”, 

które od początku istnienia mieści się w Bydgoszczy przy ul. Pogórze 25, 

jest typowym przykładem rzemieślniczej firmy rodzinnej i pokoleniowej, 

z powodzeniem łączącej tradycję rzemieślniczą z nowoczesnością. Zakład 

Państwa Krajewskich jest znany z bardzo wysokiej jakości prac blacharsko-

-lakierniczych. 

 Obecnie firmą kieruje Grzegorz Krajewski, który rozpoczął naukę za-

wodu lakiernika pojazdowego właśnie w tym zakładzie. Od 2009 roku pan 

Grzegorz pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Motoryzacyjnej 

działającej przy Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy.

 Z Grzegorzem Krajewskim rozmawiamy o zaletach firmy rodzinnej.

Jak długo istnieje Państwa firma?

Rodzice: Krystyna i Ryszard Krajewscy założyli firmę ponad trzydzieści lat 

temu, a dwadzieścia parę lat temu rozpocząłem w niej przygotowanie do 

zawodu jako uczeń. Na początku był warsztat – sama lakiernia, później bla-

charnia. Obecnie robimy kompleksowe naprawy: blacharka, lakiernictwo, 

mechanika, klimatyzacja. Udaje się nam do tej pory, choć czasy są niesta-

bilne, jeśli chodzi o prowadzenie działalności, ale staramy się zacisnąć pasa 

i jakoś podołać.

Którzy członkowie rodziny pracują w firmie?

Moja żona Joanna, a także brat, Piotr, który skończył technikum samochodo-

we i nabiera u nas doświadczenia – jest zatrudniony od ponad roku. Nato-

miast syn Łukasz zdaje w tym roku maturę i chodzi do samochodówki.

Ilu uczniów wyszkoliło się w Państwa firmie?

Łącznie ponad siedemdziesięciu. Co ciekawe, jeden z dawnych uczniów od lat 

jest pracownikiem firmy, ma już około 50-tki.

Jakie są zalety firmy rodzinnej?

Przede wszystkim sympatyczna, rodzinna atmosfera, którą zapoczątkowa-

ła moja mama. Uczniowie lgną do nas jak do ula. Ostatnio mieliśmy wielu 

uczniów z miejscowości Strzelce – przychodzi jeden i ciągnie za sobą chło-

paków. Niektórzy z uczniów przychodzą nas odwiedzać nawet po skończeniu 

nauki.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

S.K.

Program PIP oparty jest na zasadzie samokontroli prowadzo-

nej przez pracodawcę przy eksperckiej pomocy inspektora 

pracy. Korzystając z przygotowanej przez inspektorów pracy 

Listy kontrolnej z komentarzem umieszczonej na płycie CD, 

można zidentyfikować i wyeliminować istniejące nieprawidło-

wości. Po końcowym audycie otrzyma się z rąk Okręgowego 

Inspektora Pracy Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. 

Co można uzyskać: 

• bezpłatne sprawdzenie stosowanych w zakładzie rozwiązań 

technicznych, 

• wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy. Dodatkowo 

Specjaliści wyjaśnią, jakie wymagania prawne i standardy 

bhp powinna spełniać firma, aby uczynić ją bardziej bez-

pieczną,

• bezpłatne materiały i szkolenie,

• Listę kontrolną z komentarzem umieszczoną na płycie CD, 

Zdobądź dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy

opracowaną na podstawie przeprowadzonych kontroli i naj-

częściej występujących nieprawidłowości oraz broszurę Jak 

oceniać ryzyko zawodowe, 

• inne wydawnictwa PIP dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz 

prawa pracy, 

• szkolenie, jak korzystać z materiałów przygotowanych przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

Jak zgłosić się na 
szkolenie

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Można można zgłaszać się 

w ciągu całego roku za pomocą karty zgłoszenia umieszczonej 

na stornie internetowej PIP, telefonicznie lub osobiście.

 Podczas szkolenia koordynator programu przekazuje 

wiedzę, jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem, po-

wiadamia o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładu 

pracy oraz informuje, który pracownik PIP może pomagać przy 

realizacji programu. Łączny czas na szkolenie, dostosowanie 

zakładu oraz audyt wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy.

 Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego 

pracodawcy mogą zwrócić się do inspektorów pracy o udzie-

lenie fachowej pomocy, ułatwiając tym samym wdrożenie go 

w życie.

Pełna informacja o programie dostępna na stronie 

www.pip.gov.pl 

(podstrona: Zdobądź dyplom inspekcji)
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Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w bu-

downictwie to wykwalifikowany 

pracownik  o bardzo wszechstron-

nych umiejętnościach. Oprócz pro-

stych prac murarskich wykonuje 

kompleksowo wszystkie roboty 

wykończeniowe w budynku i na 

zewnątrz. Sprawnie posługuje się dokumentacją techniczną, 

potrafi skalkulować koszty, sporządzić dokumenty księgowe 

i rozliczyć się z urzędem skarbowym. Może być zatrudniony 

na stanowisku technologa robót wykończeniowych w małych, 

średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych za-

kładach remontowo-budowlanych, ma możliwość otworzenia 

własnej działalności gospodarczej (własnej firmy). W związku 

z dynamicznym rozwojem branży budowniczej i brakiem 

fachowców, jest to kierunek, którego absolwenci będą mieli 

duże szanse na rynku pracy.

O połączeniu zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz 

i technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 

rozmawiamy z  Bogdanem Zawiszewskim – członkiem kil-

ku komisji egzaminacyjnych w branży budowlanej KPIRiP.

Jakie zmiany czekają uczniów chcących kształcić się 

w zawodzie montera zabudowy?

Wcześniej nauka w zawodzie np. malarz-tapeciarz była w cy-

klu 2-letnim; od 1 września rozpoczynamy kształcenie w cyklu 

3-letnim. Nauka będzie opierała się na pięciu punktach: mon-

towanie systemu suchej zabudowy, wykonywanie robót ma-

larskich, tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych. 

Większa liczba godzin bezapelacyjnie jest korzyścią dla ucznia, 

ponieważ wiedza  będzie poszerzona. Ucznia z takim tytułem 

przyjmie każdy; to powinno przełożyć się także na większe 

zarobki. Po tym kierunku można też z powodzeniem założyć 

własną działalność. Małe firmy, 2-, 3-osobowe, z tym zakre-

sem umiejętności są w stanie zrobić cały remont budynku.

Czy nie ma obaw, że przy zwiększonej liczbie 

specjalności niektórzy uczniowie nie poradzą sobie 

z dużą ilością materiału?

Moim zdaniem materiał powinien opanować nawet przecięt-

ny uczeń, nie mówiąc o uczniach zdolnych, których przecież 

Monter zabudowy 
– trzy kwalifikacje w jednym fachu

mamy dużo. Wszystko zależy też od zakładów, od mistrzów. 

Zakład musi mieć nowe materiały, sprzęt, nowoczesne na-

rzędzia. W tym zawodzie trzeba uczyć się i rozwijać cały czas, 

ciągle pojawia się coś nowego. Warto korzystać z tego, co ofe-

rują firmy: bezpłatne szkolenia (np. Atlas czy Mapei), różnego 

rodzaju pokazy w hurtowniach.

A jak połączenie tych trzech zawodów przyjęły 

zakłady?

Pozytywnie, bo jest przedłużony rok – zakłady też walczyły 

o to, bo 2 lata to za mało. Dodatkowy rok to w młodym wieku 

niedużo, a pozwoli zdobyć pracę, a o to przecież chodzi.

Dziękuję za rozmowę. S.K.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zdobywa kwalifikacje do:

wykonywania typowych rodzajów robót wykończeniowych

organizowania stanowiska pracy do wykonywanych robót wykończeniowych

planowania, organizowania i wykonywania pomocniczych robót murarskich

wykonywania pomocniczych czynności zawodowych ogólnobudowlanych (w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych)

wykonywania przedmiarów robót

wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych

kładzenia tynków zwykłych i cienkowarstwowych

wykonywania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli

wykonywania podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli

zorganizowania własnego zakładu pracy

Zwiększ swoją konkurencyjność
Przedsiębiorcy, którzy chcą wypromować swoje towary lub 

usługi na rynkach unijnych i światowych, mogą na ten cel 

pozyskać fundusze z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. Nie ma już ograniczeń kwotowych wsparcia na 

udział w wielobranżowych lub branżowych programach pro-

mocji. Pojawiła się możliwość współfinansowania w ramach 

projektu wydatków związanych z produkcją i emisją kampanii 

reklamowych.

Kontakty gospodarcze 
i promocja

Wzmocnienie konkurencyjności poprzez poprawę wizerunku 

polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, 

nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, 

a także wypromowanie polskich towarów i usług, to cel pod-

działania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka. Głównym narzędziem realizacji tego poddziałania jest 

udzielanie wsparcia przedsiębiorcom biorącym udział w pro-

gramach promocji o charakterze ogólnym oraz branżowym. 

Mogą się o nie starać przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą i mający siedzibę na terenie Polski, którzy zgłosili 

swój udział w określonym programie promocji.

 Programów promocji należy szukać na stronie interne-

towej Ministerstwa Gospodarki w zakładce dla poddziałania 

6.5.2. Dopiero po zgłoszeniu swojego udziału w określonej 

imprezie przedsiębiorca jest zobowiązany wypełnić wniosek 

o dofinansowanie projektu i złożyć go w Ministerstwie Go-

spodarki zgodnie z regulaminem konkursu. Dla programów 

o charakterze ogólnym konkurs zostanie uruchomiony w cyklu 

trzyletnim. Uruchomienie programu ma nastąpić na przełomie 

czerwca i lipca 2012 r. Wnioski o dofinansowanie będzie moż-

na składać od ogłoszenia konkursu do 30 dni przed terminem 

rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym, do 

którego przedsiębiorca zgłosił udział.

 Inne reguły składania wniosków obowiązują w przy-

padku ubiegania się o pomoc na udział w branżowym 

programie promocji. Wniosek należy złożyć od ogłoszenia 

konkursu do terminu rozpoczęcia pierwszego z działań pro-

mujących, do którego przedsiębiorca zgłosił udział. W tym 

roku mają być ogłoszone konkursy łącznie dla 15 branż (np. 

meblarskiej, odzieżowej, jubilerskiej, kosmetycznej). Jesz-

cze w tym miesiącu mają być ogłoszone konkursy dla dwóch 

branż, tj. meblarskiej i odzieżowej. Za realizację branżowe-

go programu promocji branży meblarskiej odpowiedzialne 

są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., dla branży 

odzieży, dodatków i galanterii skórzanej – Związek Praco-

dawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. W marcu 

mają być ogłoszone konkursy aż dla 11 branż, a w kwietniu 

dla pozostałych (czyli 2 branż).

Pomoc de minimis
Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w ramach poddziałania 

6.5.2 PO IG ma charakter pomocy de minimis. Udzielana jest 

p p g j g j
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W Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy 

o podatku od towarów i usług (podatku VAT), a do 

najważniejszych proponowanych zmian należałoby zaliczyć:

• zmianę przepisów dotyczących momentu powstania obo-

wiązku podatkowego, proponowana nowelizacja odchodzi 

od zasady powiązania momentu powstania obowiązku 

podatkowego z datą wystawienia faktury, co pozwalało 

dotychczas na przesunięcie obowiązku zapłaty podatku 

o miesiąc lub kwartał, jeśli warunki transakcji umożliwiały 

podatnikowi wystawienie faktury w miesiącu następnym. 

Zmiany obejmują również uchylenie większości przepisów 

określających szczególny moment powstania obowiązku 

podatkowego, uzależniony np. od upływu terminu płatno-

ści, czy też określonego czasu od wykonania usługi. Zmiany 

zmierzają do przyspieszenia momentu powstania obowiąz-

ku podatkowego, co będzie miało charakter pro fiskalny.

• projekt nowelizacji przewiduje również szereg zmian doty-

czących samych zasad wystawiania faktur VAT. Wprowadze-

nie rozwiązania w postaci faktury uproszczonej, która umoż-

liwiałaby dokumentowanie transakcji o wartości brutto nie 

przekraczającej 450 zł lub 100 euro. Taka faktura nie musi 

zawierać danych identyfikujących nabywcę (jego imienia 

i nazwiska lub nazwy, adresu oraz numeru NIP) oraz niektó-

rych innych szczegółowych informacji wymaganych obecnie.

• projekt przewiduje również znaczne wydłużenie terminu na 

wystawienie faktury VAT. Zgodnie bowiem z planowanym 

brzmieniem art. 106i ustawy o VAT, po wprowadzeniu no-

wych przepisów, fakturę VAT będzie należało wystawić nie 

później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym do-

starczono towar lub wykonano usługę lub w którym otrzy-

mano zaliczkę. To rozwiązanie pozwalałoby podatnikom na 

dokumentowanie wszystkich transakcji dokonanych na rzecz 

jednego kontrahenta w danym miesiącu jedną zbiorczą fak-

turą VAT.

• zasadą odliczania podatku naliczonego ma być obniżenie za 

okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednak nie 

wcześniej niż okres, w którym otrzymamy fakturę. Zmiana 

ta może wpłynąć na wydłużenie okresu, przez jaki Minister 

Kolejne zmiany w VAT
Finansów obraca podatkiem, który powinien być zwrócony 

podatnikom. Dodatkowo przy tej okazji zwiększają się wy-

magania formalne do odliczania VAT.

• projekt podwyższa także limit wysokości zwolnienia z VAT 

prezentów małej wartości z 10 do 20 zł, ale trzeba zwrócić 

uwagę, że kwota 20 zł to kwota brutto, podczas gdy dotych-

czasowa kwota 10 zł była kwotą netto. W praktyce więc ta 

zmiana to faktycznie ok. 6 zł a nie 10 zł.

Które z proponowanych zmian, zostaną ostatecznie zaakcep-

towane i w jakim zakresie, przekonamy się w najbliższych 

tygodniach. 

R.G.

Radca Prawny Robert Gierszewski

e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl

Dyżury w każdy czwartek

od 10.00 do 12.00 w siedzibie KPIRIP

www.ikancelaria.com.pl

Włocławek wiosną
Tym razem zapraszamy Państwa na wiosenny spacer po 

Włocławku. W centrum miasta, na placu Wolności, znaj-

dziemy dwie zabytkowe kamienice: pierwsza zbudowana zo-

stała w 1880 roku, a druga – późno klasycystyczna – pochodzi 

z połowy XIX wieku. 

 Na ul. Kościuszki zwraca uwagę Pałac Mühsama – eklek-

tyczny budynek nawiązujący do tradycji renesansu francuskie-

go, po wojnie użytkowany przez Kujawskie Zakłady Maszyn 

Rolniczych (obecnie w rękach prywatnych).

 Warty odwiedzenia jest barokowy kościół i klasztor 

pw. Wszystkich Świętych, otoczony przez mur z bramą z 1797 r. 

Bezcenne dzieło sztuki gotyckiej – tryptyk z 1460 r. z przed-

stawieniem koronacji Najświętszej Marii Panny – możemy 

obejrzeć w  kościele pw. św. Witalisa. Jednak najważniejszym 

zabytkiem miasta jest monumentalna katedra Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny – gotycki kościół z 1340-1411 r., 

wielokrotnie rozbudowywany w ciągu wieków. Rozpoczęta 

w 1890 r. restauracja katedry silnie przekształciła kościół 

w duchu neogotyckim. Wyposażenie stanowią wybitne dzieła 

sztuki sakralnej, takie jak: gotycki witraż z 1360 r. ze scenami 

ze Starego i Nowego Testamentu, późnogotycki  obraz Wnie-

bowzięcia Najświętszej Marii Panny, późnorenesansowy obraz 

„Ukrzyżowanie”, nagrobek biskupa Krzesława z Kurozwęk wy-

konany w 1516 r., cztery obrazy wczesnobarokowe z 1639 r. 

malowane na blasze miedzianej, tzw. Krzyż Tumski z 1610 r.; 

stalle barokowe z 1683 r. czy secesyjne witraże.

 Korzystając z ładnej pogody, warto przespacerować się 

jednym z pierwszych parków miejskich w Polsce – parkiem im. 

Henryka Sienkiewicza, założonym w 1870 r.

Od Pałacu Biskupiego wzdłuż rzeki ciągną się nadwiślańskie 

bulwary. Na ich zakończeniu znajduje się  punkt z widokiem 

na zaporę i krzyż upamiętniający męczeńską śmierć ks. Jerzego 

Popiełuszki.

Foto: Artur Czachowski

ona na podstawie rozporządzenia Komisji 1998/2006/WE 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini-

mis. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że przed złożeniem wnio-

sku o dofinansowanie projektu powinien sprawdzić, czy nie 

przekroczy określonego limitu. Pomoc de minimis nie może 

być bowiem udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku 

podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach po-

datkowych otrzymał pomoc de minimis, której wartość brutto 

łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość 

200 tys. euro. W przypadku przedsiębiorców prowadzących 

działalność w sektorze transportu drogowego limit ten jest 

niższy - wynosi 100 tys. euro. Jeśli wskazany limit nie zostanie 

przekroczony, przedsiębiorca do wniosku o dofinansowanie 

będzie zobowiązany dołączyć formularz informacji przedsta-

wianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 Obecnie wielkość pomocy na udział w branżowym 

programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych 

wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział 

w jednym branżowym programie promocji. Taka sama inten-

sywność pomocy obowiązuje na udział w jednym programie 

promocji o charakterze ogólnym. Nie ma już ograniczeń kwo-

towych wsparcia, które nie mogło przekroczyć odpowiednio 

25 tys. zł dla udziału w programach ogólnych i 300 tys. zł 

w branżowych.

Refundowane wydatki
Katalog wydatków kwalifikowalnych, czyli tych które mogą 

być współfinansowane w ramach projektu, jest bardzo rozbu-

dowany. Zrefundowane mogą być np. koszty wpisu do katalo-

gu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach 

targowych. Kwalifikowalny jest również zakup usługi przy-

gotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych 

oraz ich tłumaczenia. Ponadto do wydatków kwalifikowalnych 

projektu można zaliczyć m.in. koszty przejazdu i noclegu 

przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch jego pracowników. 

W budżecie projektu przedsiębiorca ma możliwość zaplano-

wać, jako kwalifikowalne, również koszty produkcji i emisji 

kampanii reklamowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.07.2010 r. 

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i try-

bu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców 

w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG 

2007-2013 (Dz. U. nr 133, poz. 892)

Źródło: 

Gazeta Podatkowa nr 16 (848) z dn. 2012.02.23
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Cech Rzemiosł Różnych 
w Wąbrzeźnie
Grudziądzka 10, 87-200 Wąbrzeźno, tel 56 688 22 96, e-mail cech.wabrzezno@izbarzem.pl                

Cech Rzemiosł 
Włókienniczych i Skórzanych 
w Bydgoszczy
Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz, tel 52 322 94 80, e-mail cechws.bydgoszcz@izbarzem.pl; cechwlsk.bydg@wp.pl

Wąbrzeźno to 14-tysięczne, powiatowe miasto rozłożone 

na Pojezierzu Chełmińskim, nad jeziorami: Zamkowym, 

Sitno i Frydek. Po raz pierwszy wzmiankowane w 1246 roku, 

było grodem i osadą na zachodnim krańcu dzielnicy mazo-

wieckiej należącej po czasy pierwszego rozbioru Polski do 

biskupów chełmińskich. Dziś jest ośrodkiem wypoczynkowym 

i przemysłowym z zakładami tworzyw sztucznych, spożywczy-

mi i maszynowymi.

 Już za czasów krzyżackich cechy na ziemi wąbrzeskiej 

znajdowały się w pełnym rozwoju. Do cechów nie przyj-

mowano wówczas Polaków, istniało nawet prawo ukarania 

tych, którzy by ich przyjęli. Dopiero na mocy rozporządzenia 

króla Zygmunta Augusta w roku 1526 Polacy zyskali dostęp do 

wszystkich cechów. Statuty cechowe z tego okresu były bardzo 

rygorystyczne, a podatki w miastach bardzo wysokie.

 W roku 1900 na terenie Wąbrzeźna działało 155 zakła-

dów rzemieślniczych, z których najliczniejsze były szewskie, 

krawieckie, stolarskie i rzeźnickie. Duże znaczenie dla rzemio-

sła miała nowa Ustawa Przemysłowa, wydana w 1927 r. już 

w niepodległej Polsce. Zabezpieczała ona wyłączność wyko-

nywania rzemiosła przez wykwalifikowanych rzemieślników 

i tworzyła solidne podstawy dla organizacji gospodarczych.

 Z drugiej wojny światowej rzemiosło wąbrzeskie wyszło 

niezmiernie osłabione. Doszło do tego negatywne nastawienie 

państwa wobec prywatnej przedsiębiorczości, w wyniku czego 

liczba zakładów rzemieślniczych znacznie zmalała. Jednak wraz 

z rokiem 1955 nastąpiła zmiana na lepsze.  Partia i Rząd wyzna-

czyły rzemiosłu poważną rolę w życiu gospodarczym (wzbogace-

nie towarowej masy rynkowej); weszła w życie ustawa sejmowa 

o izbach rzemieślniczych, zapewniająca rzemiosłu pełny samo-

rząd; ponadto korzystnie uregulowano sprawy podatkowe.

 11 grudnia 1960 r. Cechy rzemieślnicze powiatu wą-

brzeskiego obchodziły uroczyście 300-lecie swojego istnienia. 

Największym osiągnięciem w historii wąbrzeskiego rzemiosła 

jest kupno i adaptacja Domu Rzemiosła, który został oddany 

do użytku w 1966 r.

Historia cechów bydgoskich sięga XV wieku, na który przy-

pada znaczny rozkwit gospodarczy i kulturalny miasta. 

W 1466 r., po odzyskaniu przez Polskę Pomorza i dostępu do 

morza, Bydgoszcz stała się ważnym ośrodkiem handlu, utrzy-

mując ścisłe związki gospodarcze z Gdańskiem. W tym czasie 

nastąpił szybki rozwój bydgoskiego rzemiosła. U schyłku XVI 

wieku w Bydgoszczy funkcjonowało 11 cechów rzemieślniczych.

 Cech Rzemiosł Włókienniczych i Skórzanych w Byd-

goszczy jest kontynuatorem tradycji rzemieślniczych branży 

włókienniczej, odzieżowej i skórzanej na terenie Bydgoszczy 

od połowy XV w. – zwłaszcza tradycji Cechu Kapeluszników 

i Czapników, Krawców i Kuśnierzy, Siodlarzy i Tapicerów oraz 

Szewców i Cholewkarzy, które działały w pierwszych latach 

powojennych. W 1954 roku, w wyniku interwencji władz ad-

ministracyjnych w organizację samorządu rzemiosła, wszyst-

kie cechy bydgoskie zostały połączone w jedną organizację 

pod nazwą: Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Bydgoszczy. 

Dopiero w 1957 r., po zniesieniu okresu przymusu i dyrektyw-

nego zarządzania sprawami rzemiosła, decyzją władz admini-

stracyjnych powstają nowe cechy, w tym Cech Rzemiosł Włó-

kienniczych i Cech Rzemiosł Skórzanych. 1 lutego 1976 r. oba 

cechy połączyły się, tworząc Cech Rzemiosł Włókienniczych 

i Skórzanych w Bydgoszczy.

 Dynamiczny rozwój działalności Cechu przypada na lata 

osiemdziesiąte, które charakteryzowały się intensywnym 

rozwojem zakładów rzemieślniczych. Zgodnie z obowiązują-

cymi wówczas przepisami, przynależność tychże zakładów do 

Cechu była obowiązkowa. Wraz z wejściem w życie w 1981 r. 

tzw. małej reformy gospodarczej, rzemiosło stało się równo-

prawnym partnerem całej gospodarki drobnej wytwórczości.

 Rolą Cechu było m.in. dbanie o zaopatrzenie materiało-

wo-surowcowe zakładów rzemieślniczych, a także działanie 

na rzecz kultywowania i ochrony etyki zawodowej w rzemio-

śle. Fundamentalną sprawą było szkolenie kadr i szerzenie 

oświaty zawodowej. Prowadzono także ożywioną działalność 

kulturalno-oświatową i sportowo-turystyczną. Ośrodkiem życia 

kulturalnego był klub „Rzemieślnik”. Cech był organizatorem 

wycieczek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także 

zabaw karnawałowych i spotkań noworocznych dla dzieci rze-

mieślników i pracowników zakładów rzemieślniczych. Wspólnie 

ze środowiskiem koła PTTK organizowano rajdy piesze i samo-

chodowe. W Cechu działały sekcje zawodowe, komisje kontroli 

społecznych, Komisja Skarg, Koło Seniora i Kasa Wzajemnej 

Pomocy, która udzielała zapomóg losowych członkom Cechu.

 Nie można pominąć też spontanicznego udziału rze-

mieślników w licznych akcjach społecznych, jakie podejmo-

wało miejscowe społeczeństwo. Cech m.in. współuczestni-

czył w organizacji bydgoskiego Muzeum na Wyspie Młyńskiej, 

a także wpłacił znaczne dotacje na Szpital-Pomnik Matki Polki, 

na renowację zabytków Krakowa i z okazji jubileuszu 100-lecia 

rzemieślniczego chóru „Halka”. Był też jednym z fundatorów 

insygniów władzy uczelni Akademii Medycznej w Bydgoszczy 

i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Z okazji 650-le-

cia nadania praw miejskich Bydgoszczy, cechy bydgoskie ufun-

dowały Prezydentowi Miasta insygnia władzy: łańcuch wraz 

z pieczęcią. Cech Rzemiosł Włókienniczych i Skórzanych był in-

westorem pierwszego w Bydgoszczy, nowoczesnego pawilonu 

rzemieślniczego mieszczącego się przy ul. Grudziądzkiej 10.

 Obecnie Cech zrzesza zakłady rzemieślnicze branży 

włókienniczej, odzieżowej i skórzanej z Bydgoszczy i okolic. 

Członkowie Cechu mogą liczyć na pomoc swej organizacji m.in. 

w sporządzaniu zeznań podatkowych, sprawozdań GUS, wnio-

sków o refundację kosztów leczenia uczniów, deklaracji ZUS, 

wniosków o przyznanie renty lub emerytury. Rzemieślnicy na 

bieżąco informowani są o zmianach zachodzących w przepisach 

prawa podatkowego, prawa pracy itp. Za zasługi dla rzemiosła 

Cech został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Skład Zarządu 

Cechu Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

• Adam Nawrocki

• Leszek Gorczyński

• Jan Rusinek

• Marian Majchrowski

• Mieczysław Kunicki

• Andrzej Olszewski

- Starszy Cechu

- Zastępca Starszego Cechu

- Zastępca Starszego Cechu

- Sekretarz

- Skarbnik

- Członek Zarządu

• Irena Szwed - Kierownik Biura

Skład Zarządu 

Cechu Rzemiosł Włókienniczych i Skórzanych w Bydgoszczy

• Stanisław Błaszak

• Franciszek Łukaszewicz

• Waldemar Przybylski

• Leszek Pawluszak

• Krystyna Dimitrow

• Gabriela Barczyńska

• Andrzej Śmigielski

- Starszy Cechu

- Podstarszy Cechu

- Sekretarz

- Skarbnik

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu

• Hanna Fajfer - Kierownik Biura
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„Dawałem sobie radę, bo zawsze 
byłem otoczony dobrymi ludźmi”
– rozmowa z Bogdanem Gorzyckim, byłym Prezesem 
 KPIRiP w Bydgoszczy

Zacznijmy od początków Pana działalności...

Jestem rzemieślnikiem w branży motoryzacyjnej od 1972 r. 

Zaczęło się 2 września, w imieniny Stefana – pamiętam, bo 

akurat przyjechał Stefan i musieliśmy jakoś to uczcić: pierw-

szy pieniądz, otwarcie warsztatu samochodowego w Osielsku 

pod Bydgoszczą... I tak to się zaczęło. Z przodu powstał szyld 

„Warsztat mechaniki pojazdowej”. Ludzie garnęli się jak do ula.

Zadziałała siła reklamy?

Pewnie tak. Pamiętam, że na początku października musiałem 

zamykać bramę, bo było tyle samochodów do naprawy. Myślę 

sobie: - Jezus Maria, co ja teraz zrobię?

Wymarzony początek!

Ludzie mówili: proszę pana, niech pan naprawi mi ten samo-

chód, ja za to zapłacę. Ja mówię: No tak, ale to przecież nie 

chodzi o pieniądze, tylko o możliwości. Żałowałem, że nie mo-

głem wszystkim pomóc, ale nie dało się.

Skąd tak duża liczba klientów?

Wówczas było 10 tysięcy samochodów zarejestrowanych w Byd-

goszczy, a warsztatów było kilka, choć w samym Osielsku były 

trzy. To, że jest tu warsztat, w którym naprawiają samochody 

dobrze i w rozsądnej cenie, musiało się w jakiś sposób roznieść.

 Pamiętam też taki moment, kiedy przyjechała pani 

z Wybrzeża, mieszkająca we Wrocławiu, coś z hamulcami stało 

się w samochodzie – to była czerwona skoda. Powiedziała, 

że chciałaby porozmawiać z mistrzem, szefem. Więc mówię: 

– Słucham. Zdziwiła się: – Pan, taki młody i szef? – No młody 

tak, ale potrafię naprawiać samochody.

No i tam był taki drobiazg, a skodę dobrze znałem, bo wtedy w 

szkole u nas nie najgorzej uczono. 

Jak wyglądał zakład na początku?

Był jeden czeladnik na początek i dwóch uczniów, takich chło-

paczków malutkich po podstawówce, Piotruś i Mirek, sympa-

tyczni chłopcy. Kiedyś miewałem sześćdziesięciu uczniów na rok, 

a na mechanika samochodowego uczyło się wówczas 3,5 roku.

 Później nastąpiła rozbudowa tego warsztatu do roku 

1980. Od 1980 r. uruchomiłem produkcję części do układów 

hamulcowych. Wysyłałem je do czterdziestu krajów na świe-

cie, m. in. do Chin i Egiptu. Sprowadziłem maszyny, choć było 

trudno je zakupić. Ściągnąłem najlepszych fachowców, jacy 

byli w Bydgoszczy i na podstawie tego potencjału ludzkiego 

można było stworzyć coś dobrego. Zwróciłem się też do wo-

jewody o pozwolenie na rozbudowę warsztatu. Odpisał mi, że 

pogwałcam uchwałę wojewódzkiej Rady Narodowej i zgody 

nie dostałem.

 W 1988 r. rozebrałem stary zakład i wybudowałem nowy, 

biurowiec i halę. Kiedyś naczelnik z Osielska przejeżdżał koło 

mojego zakładu i pyta: - No i jak tu panu się powodzi? Mówię: 

- No dobrze, tylko że ciasno i nie mogę się rozbudować. On na 

to: - Niemożliwe! Taki duży prężny zakład... Ja panu pomogę.

I wie pani, że on mi pomógł, uzyskałem pozwolenie budowla-

ne na budowę nowego zakładu. Stanął na głowie, by przeko-

nać Komitet Wojewódzki PZPR.

 Potem zaczęły się ciężkie czasy dla produkcji, wszystkie 

zakłady padały. Czułem, że coś się zaczyna dziać i dlatego 

zmieniem zakres usług. Maluszek sprzedawał się dobrze, Nis-

san bardzo dobrze, był w dobrej cenie. Była produkcja, były 

usługi, wszystko ja robiłem. Nieraz tak myślę, ile to siły może 

mieć człowiek, żeby podołać temu wszystkiemu... Ale można. 

Obecnie prowadzę dwie stacje kontroli pojazdów: w Bydgosz-

czy pojazdy do 3,5 t i w Osielsku dla tirów; sprzedaż Nissana 

przekazałem synowi.

A jak rozwijała się Pana działalność w Izbie?

Od 1972 r. jestem członkiem organizacji Rzemiosła, członkiem 

zarządu cechu metalowego jestem do dziś. Podjęcie funkcji 

Prezesa Izby było dla mnie zaszczytem, uczyłem się kiedyś 

w szkole o prezesie Izby, szewcu, panu Nahajowskim. Byłem 

członkiem komisji egzaminacyjnej, biegłym rzeczoznawcą 

branży samochodowej przy Izbie, bo taki twór też kiedyś był. A 

kiedyś wszyscy myśleli, że będę nauczycielem albo księdzem.

To jeszcze na koniec proszę zdradzić, jaka jest Pań-

ska największa pasja – poza zawodową, oczywiście.   

Zdecydowanie podróże. Odwiedziłem m. in. Chiny, Indie, Peru. 

Bardzo ciekawe miejsca.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

S.K.

Pełnione funkcje:

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy (1981-1993 r.)

Podstarszy Cechu  Rzemiosł Metalowych (1993-1997 r.)

Zastępca Prezesa KPIRiP w Bydgoszczy (1988-1992 r.)

Prezes  KPIRiP w Bydgoszczy (2001-2005 r.)

Przewodniczący Sekcji Rzemiosł Motoryzacyjnych (od 2009 r.)

Członek Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych działającej 

przy Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Wybrane odznaczenia:

• Złoty Medal im. Jana Kilińskiego (1993 r.)

• Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (1998 r.)

• Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Sportu (2000 r.)

• Złoty Krzyż Prezydenta Rzeczpospolitej (2003 r.)

• Medal Starosty Bydgoskiego za działalność na terenie Powiatu (2004 r.)

• Brązowa Odznaka PZM (2010 r.)

• Platynowy  Medal im. Jana Kilińskiego (2010 r.)



JUŻ WE WRZEŚNIU 
SZKOŁA BĘDZIE OBCHODZIĆ 5LECIE!

Zapewniamy podręczniki
Gwarantujemy praktyki




