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Dyrektor izby
Piotr andrzej krzyżaniak

Prezes izby
Sławomir Szatkowski

Witamy serdecznie i zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru „Pulsu Rzemiosła”.

Całe środowisko rzemieślnicze w kraju znalazło się w nowej sytuacji prawnej. 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. pod pozycją 1782 

ogłoszona została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.
Wprowadzone w ustawie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów  

i uwzględniają potrzeby środowiska. Najważniejsze zmiany to: rozszerzenie definicji rzemieślnika, 
poszerzenie członkostwa w Cechach, wprowadzenie pojęcia członka wspierającego, powrót 
zawodu kucharza do rzemiosła, uaktualnienie definicji rzemiosła, zwiększenie limitu zatrudnienia 
w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników, ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze  
i mistrzowskie, wprowadzenie do ustawy zapisu – kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się 
na zasadach kształcenia dualnego, zmiana zasady tworzenia Izb i Cechów, prawo do zakładania 
i prowadzenia szkół zawodowych.

Przedsiębiorcy z kategorii „średnie” zostali włączeni w krąg potencjalnych członków 
organizacji rzemieślniczych. Nowelizacja porządkuje też kwestie następstwa prawnego przy 
przejściu zakładu rzemieślniczego na inne osoby niż właściciel na skutek śmierci lub niemożności 
prowadzenia warsztatu przez dotychczasowego właściciela i sprawowaniu ustawowej opieki 
prawnej nad małoletnimi przez osoby trzecie – zwykle współmałżonka. W ustawie dopuszczono 
do udziału w życiu organizacyjnym Cechu osoby bliskie rzemieślnika i nierzemieślników 
zatrudniających do 250 osób oraz inne podmioty na statusie członka wspierającego.

Na wiele zmian środowisko czekało długi czas i zapisy przytoczonej nowelizacji są 
ukoronowaniem wieloletnich starań.

Również na naszym terenie możemy poszczycić się kolejnymi osiągnięciami. 
W dniu 30 września 2015 r. przy ul. Kijowskiej 52 w Bydgoszczy uroczyście otwarto szkolny 

warsztat diagnostyki, elektromechaniki i mechaniki pojazdowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, prowadzonej przez Kujawsko-Pomorską Izbę 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Przygotowania do otwarcia warsztatu trwały cały rok. Dzięki staraniom i poczynionym 
inwestycjom Szkoła może dziś zaoferować uczniom przestrzeń z nowoczesnym, markowym 
sprzętem oraz dogodnym zapleczem. W tym miejscu uczniowie mają możliwość przekonać się, 
jak działa to, o czym mowa w trakcie lekcji, a jak wiadomo, nie ma lepszego sposobu nauki  
i rozwoju niż doświadczenie.

Warsztat wyposażony jest między innymi w nowoczesną ścieżkę diagnostyczną, 
automatyczną stację do obsługi klimatyzacji, urządzenie do geometrii marki BOSCH FWA 
4435, urządzenie diagnostyczne BOSCH FSA 740, stanowisko do prac ślusarskich i wiele 
innych urządzeń i narzędzi, których nie powstydziłby się profesjonalny warsztat samochodowy. 
Nowoczesny sprzęt to trzon warsztatu, jednak dodatkowym atutem tego miejsca jest świetnie 
zorganizowane zaplecze socjalne.

W bieżącym wydaniu mogą Państwo obejrzeć fotoreportaż zawierający podsumowanie 
wydarzeń, w które była zaangażowana Izba w ostatnim okresie. Przedstawiamy relacje  
z: Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby, wręczenia Honorowego Medalu Województwa za 
zasługi dla Izby, I Mistrzostw Polski Rzemieślników w Strzelaniach Myśliwskich, szkolenia dla 
MŚP „Fundusze jakie to proste”, wyjazdowego posiedzenia Zarządu Izby, spotkania Starszyzny 
Cechowej wraz z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych.           

Opisujemy też wydarzenia, które odbyły się w regionie. Obchody Dnia Rzemiosła w Cechu 
w Lipnie, Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Cechu w Inowrocławiu czy podsumowanie 
projektu, w którym uczestniczyła nasza Izba – Voucher Badawczy, to niektóre z nich.

Na kolejnych stronach „Pulsu Rzemiosła” znajdą Państwo wywiad numeru: rozmowę  
z Bernardem Popławskim, wieloletnim przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w zawodzie stolarz. 
A w ramach cyklu „Moja firma, moja historia” o swojej działalności opowie Marcin Gagacki.

Zapraszamy też do zapoznania się z kolejnymi przydatnymi informacjami umieszczonymi  
w „Kąciku przedsiębiorcy” oraz tradycyjnie zachęcamy do przeczytania o aktualnych działaniach 
rzemieślniczych szkół, prowadzonych przez Izbę oraz Cechy w Grudziądzu i w Inowrocławiu.

Niniejszy numer ukazuje się w okresie przedświątecznym. Zbliżają się najbardziej 
lubiane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wiąże się z nimi wiele dawnych 
obrzędów i zwyczajów, które w ciągu wieków wzbogacały i upiększały te święta, 
czyniąc je coraz bardziej miłymi i radosnymi. Stare pieśni, przez wieki przekazywane  
z pokolenia na pokolenie, będą rozbrzmiewać w domach wokół wigilijnej choinki. 
Wtedy całe rodziny zgromadzą się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym 
obrusem, pod którym rozłożone jest siano.

Wkrótce także my przełamiemy się opłatkiem, złożymy sobie z głębi serc płynące 
najszczersze życzenia. W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdy gasną spory i goją się rany, 
życzymy Wam zdrowia, miłości, niech spokój w sercach Waszych zagości, szczerości duszy, 
przyjaźni, która jak miłość wzrasta. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepłej rodzinnej 
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. Aby wszystkie dni w roku były 
piękne i szczęśliwe, jak wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych 
zawsze rozpromieniał uśmiech, a Gwiazda Betlejemska prowadziła ku szczytom.

Wesołych Świąt i miłej lektury!
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Walne Zgromadzenie Delegatów

Jak co roku, podczas uroczystych obrad 
Walnego Zgromadzenia rozstrzygnięto kon-
kursy: „Rzemieślnik Roku” oraz „Rzemieśl-
nik – Przedsiębiorca Roku”.
W 2015 roku tytuł Rzemieślnik Roku przy-
znano Tadeuszowi Czyżakowi – właści-
cielowi firmy „HEBAN” z Grudziądza, zaś 
tytułem Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku 
uhonorowano Mieczysława Nowińskiego 
prowadzącego firmę Nowińscy s.c. 

kowania za ciągłe wspieranie rozpoczętej 
inicjatywy, czyli konkurs cukierniczy, który 
Izba cyklicznie organizuje. W trakcie obrad 
nagrodzono i wyróżniono najmłodszych lau-
reatów w kon kursie „Jakie znasz zawody”. 

Wręczono także dyplomy nominowanym 
do Konkursu: 
• Jacek Trela – P.W. JACZE z Gniewkowa, 
• Marcin Krajewski – FOTOVENUS Krajew-

scy z Włocławka, 
• Franciszek Żak – Zakład Ogólnobudow-

lany Wielobranżowy Żak Franciszek  
z Kruszwicy.

Przekazano również na ręce Jana Gogo-
lewskiego – Zastępcy Prezesa ZRP podzię-

walne zgromadzenie Delegatów ku-
jawsko-Pomorskiej izby rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w bydgoszczy 
udziela absolutorium zarządowi izby, 
zatwierdza sprawozdanie finansowe 
oraz przyjmuje sprawozdania z dzia-
łalności organów samorządowych – to 
wynik najważniejszego głosowania, ja-
kie odbyło się 22 maja 2015 r. podczas 
ważnego dla rzemiosła zgromadzenia 
w roku.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w dniu 25 maja 
2015 r. Kujawsko-Pomorska Izba Rze-
miosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
otrzymała Honorowy Medal za Zasługi 
dla Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Uroczystego wręczenia dokonał 
Marszałek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Piotr Całbecki. 
Medal Honorowy w imieniu Izby ode-
brał Prezes Zarządu Kujawsko-Pomor-
skiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy Sławomir Szatkowski.  
W uroczystości uczestniczyli również 
przedstawiciele Zarządu Izby, Sekre-
tarz Zarządu Franciszek Baldowski 
oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Ha-
drysiak.

Honorowy medal dla Izby
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W dniu 14 czerwca 2015 r. na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Łącku  
koło Pakości odbyły się I Mistrzostwa Polski Rzemieślników w strzelaniach myśliwskich. 
Organizatorem była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz  
z Polskim Związkiem Łowieckim. Mistrzostwa zostały objęte Patronatem Marszałka  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Wojewody Kujawsko-Po-
morskiego Ewy Mes oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
Zawody obejmowały: 

1. Wielobój śrutowy:
– zając: 2 serie po 5 przebiegów – jedna na lewą; druga na prawą stronę,
– oś myśliwska: maszyna „pływająca” bez możliwości powtarzania tego samego rzutka
– krąg myśliwski: pełna seria 20 rzutków
– przeloty: 10 rzutków
 oddzielna klasyfikacja

2. Wielobój kulowy
– stojący rogacz, siedzący lis: jedna seria 10 strzałów po 5 do tarczy lisa  

i 5 do rogacza (tylko ze słupa stałego)
– dzik w przebiegu: jedna seria 10 przebiegów na przemian w lewo i prawo.

Do zawodów przystąpiło łącznie 50 zawodników z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, a także z Cechu Rzemiosł 
Metalowych w Bydgoszczy, Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy, Brodnicy, Chełmnie, 
Dąbrowie Tarnowskiej, Mogilnie, Toruniu, Tarnowie i we Wronkach. Sędzią głównym zawo-
dów był Andrzej Karpiński. W wyniku rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

Zespołowo w śrucie:
1. KPIRiP w Bydgoszczy 
2. Cech Rzemiosł Różnych w Mogilnie
3. Cech Rzemiosł Różnych w Chełmnie

Zespołowo w kuli:
1. KPIRiP w Bydgoszczy 
2. Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy
3. Cech Rzemiosł Różnych w Chełmnie 

Indywidualni w śrucie:
1. Krzysztof Mielcarski
2. Mirosław Ruta 
3. Jacek Modrzejewski

Indywidualni w kuli:
1. Łukasz Karpiński
2. Tomasz Tyrka
3. Józef Żernicki

I Mistrzostwa Polski 
Rzemieślników  

w Strzelaniach Myśliwskich

18 września 2015 roku zorganizowano 
wyjazdowe posiedzenie Zarządu KPIRiP  
w Bydgoszczy w ośrodku Raciąski Młyn. 
Po realizacji części oficjalnej związanej 
z podejmowaniem uchwał w bieżących 
sprawach rzemiosła członkowie Zarządu 
sprawdzili swe umiejętności w zorgani-

WyjaZDoWe PoSIeDZenIe 
ZaRZąDu

zowanym Konkursie Strzeleckim o Puchar 
Prezesa KPIRiP. Rozegrano indywidualne 
zawody, w których najlepszym strzelcem 
do tarczy okazał się Franciszek Baldow-
ski – Sekretarz Zarządu, do kura – Piotr 
Andrzej Krzyżaniak – Dyrektor KPIRiP  
w Bydgoszczy.
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W spotkaniu dominowała tematyka związa-
na z tendencjami w przygotowaniu teoretycz-
nym uczniów przez szkoły. Wskazano man-
kamenty w formie dzisiejszego kształcenia  
i dokształcania zawodowego i zastanawiano 
się nad ich zniwelowaniem. W trakcie obrad 
poruszono również wiele wątków związa-
nych z problematyką kształcenia praktyczne-
go oraz przygotowania mistrzów szkolących 
do szkolenia młodocianych. Przewodniczący 
komisji podzielili się spostrzeżeniami i wie-
dzą nabywanymi w trakcie przeprowadzania 
egzaminów, zarówno podczas etapu prak-
tycznego, jak i teoretycznego. 
W trakcie spotkania wspólnie próbowano 
znaleźć drogę do rozwiązania problemów po-
wiązanych ściśle z kształceniem zawodowym 
praktycznym u pracodawców i teoretycznym 
w szkole. Temat tegorocznej nowelizacji Usta-
wy o rzemiośle został omówiony w kontekście 

o egzaminach  
w rzemiośle

w dniu 3 listopada 2015 roku w siedzibie kujawsko-Pomorskiej izby rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w bydgoszczy odbyło się spotkanie z udziałem Starszych cechów 
oraz Przewodniczących komisji Egzaminacyjnych. Głównym motywem zebrania było 
omówienie wyników tegorocznej sesji egzaminacyjnej, przygotowania osób przystę-
pujących do egzaminów, problemów kształcenia zawodowego oraz podanie infor-
macji na temat nowelizacji ustawy o rzemiośle.

zmian i nowych możliwości otwierających się 
przed środowiskiem dzięki owym zmianom. 
Stał się również pretekstem do wystosowania 
nowych propozycji mających na celu poprawę 
sytuacji rzemieślników w Polsce.

Decyzją Zarządu Kujawsko-Pomorska Izba 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgosz-
czy włączyła się w akcję Dawcom w Da-
rze skierowaną do aktywnych Hono-

IZba WSPIeRa DaWcóW KRWI

Fundusze – jakie to proste
W dniach 10-11 września 2015 r. w Byd-
goszczy odbyło się szkolenie w ramach pro-
jektu „Fundusze jakie to proste”. Projekt 
realizowany był przez Związek Rzemiosła 
Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw w 16 wojewódz-
twach. W województwie kujawsko-pomor-

skim partnerem przy współorganizacji szko-
lenia była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
W dwudniowym bezpłatnym szkoleniu 
w Bydgoszczy wzięło udział ponad 50 
przedsiębiorców i pracowników z regio-
nu. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną 
i praktyczną na temat Funduszy Europej-

W dniu 24 listopada 2015 roku KPIRiP  
w Bydgoszczy wraz z I Urzędem Skarbo-
wym w Bydgoszczy zorganizowały semi-
narium informacyjne dla przedstawicieli 
Cechów oraz zrzeszonych przedsiębior-
ców, pracowników firm, księgowych pt. 
„Przygotuj się na zmiany w przepisach od 
2016 roku”.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku w wyniku 
zmian w ustawie o VAT – wprowadzone 
zostaną przepisy m.in. o zasadach ustala-
nia proporcji odliczenia podatku VAT od 
zakupów przez podatników prowadzących 
działalność gospodarczą oraz działalność 
niemającą charakteru gospodarczego. Nie 
ma wątpliwości, że przepisy te będą do-
tyczyły większości organizacji rzemieślni-
czych, które poza działalnością statutową 
zajmują się także prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. 
W trakcie szkolenia specjaliści Urzędu 
Skarbowego przedstawili także najistot-
niejsze zmiany w ustawie ordynacji po-
datkowej, podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych oraz administracji 
podatkowej nastawionej na ułatwienia 
dla klienta. 

ZMIany 
W PRZePISacH

skich na lata 2014-2020 w zakresie Progra-
mów Operacyjnych na szczeblu krajowym 
i regionalnym oraz nabyli umiejętności  
w zakresie planowania i realizacji projektów 
współfinansowanych z Funduszy Europej-
skich, dostępnych w ramach obecnej per-
spektywy finansowej. Zdobyte umiejętności 
praktyczne mogli wykorzystać już w drugim 
dniu szkolenia w trakcie części warsztato-
wej, która dotyczyła opracowywania wnio-
sków o dofinansowanie.
W ramach projektu opracowano publika-
cję „Przewodnik po Funduszach Europej-
skich dla przedsiębiorców na lata 2014- 
-2020”. Wydany przewodnik kładzie na-
cisk na zaprezentowanie tych zagadnień, 
które najbardziej interesowały przedsię-
biorców podczas szkoleń oraz zawiera 
odpowiedzi na najczęściej pojawiające się 
pytania podczas warsztatów. Dostęp do 
przewodnika:
www.funduszejakietoproste.pl

rowych Dawców krwi, którzy mogą 
skorzystać z 10% rabatu na wszystkie 
usługi oferowane przez izbę.
Zniżka ta skierowana jest do osób, któ-
re bezpośrednio będą chciały skorzystać  
z oferty Izby i przedstawią swoją legityma-

cję Honorowego Dawcy Krwi, pod warun-
kiem, że od ostatniego pobrania minął nie 
więcej niż rok. 
Więcej o usługach w ofercie oraz cenniku 
KPIRiP w Bydgoszczy dostępnych na stronie 
www.izbarzem.pl
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„Voucher badawczy” to projekt realizo-
wany w ramach regionalnego Progra-
mu operacyjnego województwa ku-
jawsko-Pomorskiego 2007-2013, który 
pozwolił na organizację konkursów dla 
firm oferujących dotacje na zakup prac 
badawczo-rozwojowych z jednostek 
naukowych. 
W dniu 28 września br. w Regionalnym 
Centrum Innowacyjności Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się 
konferencja z udziałem przedstawicieli na-
uki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia 
biznesu oraz administracji publicznej. Pod-
czas konferencji omówione zostały efekty 
projektu, który okazał się skutecznym instru-
mentem wsparcia innowacyjnego rozwoju 
MŚP. „Voucher badawczy” realizowany był 
w latach 2013-2015 przez Pracodawców 
Pomorza i Kujaw w partnerstwie z Toruńską 
Agencją Rozwoju Regionalnego, Izbą Prze-
mysłowo-Handlową w Toruniu, Polskim To-
warzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy 
oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości.
„Voucher badawczy” pozwolił na dofinan-
sowanie 124 przedsięwzięć badawczych na 

cech rzemiosł różnych w inowrocławiu 
wraz z prowadzonym zespołem Szkół 
zawodowych rzemiosła – zasadniczą 
Szkołą zawodową dla młodzieży im. 
rzemieślników kujawskich w inowro-
cławiu uroczyście obchodził dnia 13 paź-
dziernika br. Dzień Edukacji Narodowej.
Przemówienia z tej okazji wygłosili: Dyrektor 
Szkoły Grzegorz Roszak oraz Starszy Cechu 
Piotr Jóźwiak. Podczas uroczystego spotka-
nia wręczono Honorowe Odznaki Rzemiosła 
dla nauczycieli oraz mistrzów szkolących 
uczniów. W gronie wyróżnionych znaleźli się: 
Mirosław Kowalkowski i Dawid Citkowicz 

obchody Dnia edukacji narodowej

PIKnIK W LIPnIe

Voucher na medal
łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. Ze 
wsparcia skorzystało tu 127 przedsiębior-
ców z sektora MŚP. Zainteresowanie tym 
instrumentem było jednak o wiele wyższe.  
W organizowanych konkursach przedsię-
biorcy złożyli aż 477 wniosków z koncepcja-
mi opracowania innowacyjnych produktów 
i procesów we współpracy z naukowcami. 
Nie wszystkie ciekawe przedsięwzięcia uda-
ło się objąć wsparciem. Dostępna w projek-
cie alokacja okazała się za mała w odniesie-
niu do potrzeb firm.
Dzięki projektowi znacznie rozwinęła się 
współpraca między biznesem i światem na-
uki, a jednostki naukowe otworzyły się na 

(Honorowa Odznaka Rzemiosła) oraz Dorota 
Pawłowska, Anna Wieczorek-Michalska, Ry-
szard Robak i Józef Klimko (Srebrna Odzna-
ka za szkolenie uczniów). Wręczone również 
zostały doroczne nagrody Dyrektora Szkoły, 
które otrzymały: Żaneta Marcinek, Wiesława 
Kiliańska oraz Katarzyna Pomernacka.
W części artystycznej spotkania młodzież 
Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła 
przygotowała przedstawienie – krótką lek-
cję (teatrzyk Melpomena), a na zakończenie 
na zaproszonych gości czekał tort, przygo-
towany przez znaną i cenioną „Piekarnię- 
-Ciastkarnię Jóźwiakowie”.

Jak co roku członkowie cechu rzemiosł 
różnych małych i Średnich Przedsię-
biorców w lipnie obchodzili „Dzień 
rzemiosła”. tegoroczna uroczystość od-
była się w leśniczówce w komorowie 
w formie pikniku rodzinnego. 
Oprócz rodzin rzemieślniczych w imprezie 
uczestniczyli również zaproszeni goście: 
Prezes KPIRiP w Bydgoszczy, Wiceprezes 
KPIRiP w Bydgoszczy, Sekretarz KPIRiP  
w Bydgoszczy, Dyrektor KPIRiP w Bydgosz-

komercyjną realizację badań. Dodatkowo 
uczelnie wypracowały odpowiednie me-
chanizmy wewnętrzne oraz uprościły pro-
cedury współpracy z przedsiębiorcami. 
Zrealizowanie projektu „Voucher badaw-
czy” nie zamyka możliwości uzyskania do-
finansowania w regionie kujawsko-pomor-
skim na działania wynikające ze współpracy 
nauki z biznesem. Przedsiębiorcy działają-
cy w obszarze inteligentnych specjalizacji 
będą mogli pozyskiwać wsparcie na ten 
cel w obecnie uruchamianym Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Przewiduje się tu m.in. projekt grantowy,  
w ramach którego wybrany realizator bę-
dzie udzielać dofinansowania na projekty 
dotyczące działalności badawczo-rozwojo-
wej firm w formie voucherów.                   A.K.

czy, Prezes CRR we Włocławku wraz z dele-
gacją, przedstawiciel Ochotniczych Hufców 
Pracy we Włocławku, Wicemarszałek Woje-
wództwa, Starosta Powiatu Lipnowskiego, 
Wójt Gminy Lipno, Sekretarz Gminy Lipno, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień we Włocławku.
Podczas pikniku zostały wręczone przez 
Prezesa i Wiceprezesa KPIRiP w Bydgoszczy 
odznaczenia rzemieślnicze za zasługi i szko-
lenie uczniów. Odznaczeni zostali: Hono-
rową Odznaką Rzemiosła – Barbara Kania, 
Marzena Przybyszewska, Justyna Strzelecka 
oraz Kazimierz Matera, a Srebrną Odznaką 
Mistrza za wyszkolenie uczniów w rzemiośle 
– Kamila Przybylska oraz Henryk Gutowski.

Piknik przebiegał w miłej, rodzinnej atmo-
sferze z różnymi atrakcjami (m.in. grill, 
ognisko oraz wspólna zabawa). Odbyło się 
wiele konkursów, za które zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami, medalami, drobny-
mi upominkami oraz słodyczami.
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17 sierpnia 2015 roku ukazało się  
w Dzienniku ustaw rozporządzenie 
ministra Edukacji Narodowej z dnia  
11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie praktycznej nauki 
zawodu (Dz. u. 2015, poz. 1183).
Pierwsza zmiana w rozporządzeniu to okre-
ślenie praktycznej nauki zawodu. Ustawo-
dawcy sprecyzowali, że praktyczna nauka 
zawodu jest organizowana w formie zajęć 
praktycznych, a w technikum i szkole police-
alnej także w formie praktyk zawodowych. 
Nowy akt prawny jest istotny ze względu na 
długo oczekiwane zdefiniowanie dualnego 
systemu kształcenia zawodowego. Wska-
zuje, że istotą tego systemu są zajęcia prak-
tyczne odbywane u pracodawców na pod-
stawie umowy o pracę w celu przygotowania  
zawodowego, zawartej pomiędzy młodocia-
nym a pracodawcą oraz umowy o praktyczną 
naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrek-
torem szkoły a pracodawcą przyjmującym 
uczniów na praktyczną naukę zawodu.
Zaakcentowano również, że zajęcia prak-
tyczne organizowane są dla uczniów  
i młodocianych w celu 
opanowania przez nich 
umiejętności zawodo-
wych niezbędnych do 
podjęcia pracy w danym 
zawodzie, a w przypad-
ku zajęć praktycznych 
odbywanych u pracodawców na zasadach 
dualnego systemu kształcenia – również  
w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej 
wiedzy i umiejętności zawodowych w rze-
czywistych warunkach pracy. 
Rozporządzenie określa, że zajęcia prak-
tyczne organizuje się w czasie trwania zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Przy czym 
dopuszczono możliwość organizowania 
zajęć praktycznych odbywanych u praco-
dawców na zasadach dualnego systemu 
kształcenia także w okresie ferii letnich,  
w przypadkach uzasadniających specyfikę 
danego zawodu. W razie organizowania 
praktyk zawodowych lub zajęć praktycz-
nych odbywanych u pracodawców na 

Dualny system kształcenia 
– oczekiwana regulacja

zasadach dualnego systemu kształcenia  
w okresie ferii letnich na podstawie umo-
wy o praktyczną naukę zawodu odpowied-
niemu skróceniu ulega czas trwania zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 
odbywających te praktyki lub zajęcia.
Nowością jest zapewnienie pracodawcy moż-
liwości wpływania na treści programu naucza-
nia dla zawodu w zakresie zajęć praktycz-
nych, które są u niego realizowane. Zgodnie  
z nowym rozporządzeniem w przypadku 
zajęć praktycznych odbywanych u praco-
dawców na zasadach dualnego systemu 
kształcenia, pracodawca, w sposób określony  
w umowie o praktyczną naukę zawodu, 
może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do 
treści programu nauczania w zakresie zajęć 
praktycznych, które są u niego realizowane.
Doprecyzowano również wymiar zajęć 
praktycznych odbywanych u pracodawców 
na zasadach dualnego systemu kształcenia 
i określono ich minimalny wymiar. I tak, 
w przypadku zasadniczej szkoły zawodo-
wej określony został w Ustawie o systemie 
oświaty, a w przypadku technikum i szkoły 

policealnej powinien wy-
nosić nie mniej niż 30% 
i nie więcej niż 100% 
minimalnej liczby godzin 
kształcenia zawodowe-
go określonego w Usta-
wie o systemie oświaty.

Rozszerzono również zapis dotyczący punk-
tów umowy o praktyczną naukę zawodu oraz 
zakres okoliczności, w których koszty praktycz-
nej nauki zawodu podlegają refundacji. Zgod-
nie z nowymi uregulowaniami aktu, organy 
prowadzące szkoły, które organizują praktycz-
ną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają 
środki finansowe umożliwiające uczniom od-
bycie praktycznej nauki. Refundacji podlegają 
również koszty wymienione w tym przepisie, 
poniesione na zajęcia praktyczne odbywane  
u pracodawców w ramach dualnego systemu 
kształcenia.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r.

A.K. 

W dniu 16 września 2015 r. w Warszawie 
minister Władysław Kosiniak-Kamysz po-
wołał 12 członków zespołu monitorującego 
Gwarancje dla młodzieży. Wśród wybranych 
osób znalazł się także przedstawiciel rzemio-
sła z województwa kujawsko-pomorskiego 
Jacek trela – Prezes Stowarzyszenia 
rzemiosło Przyszłości, delegat kPiriP  
w bydgoszczy oraz członek zarządu ce-
chu rzemiosł różnych w inowrocławiu.
Podstawowym celem powołania Zespołu 
Monitorującego Gwarancje dla młodzieży 
jest zaangażowanie organizacji młodzieżo-
wych i młodzieżowych struktur partnerów 
społecznych w działania w ramach docie-
rania z ofertą Gwarancji do młodzieży naj-
bardziej oddalonej od rynku pracy. Ponadto, 
członkowie zespołu będą opiniować działa-
nia w ramach Gwarancji dla młodzieży i wy-
pracowywać rekomendacje w tym zakresie. 
Organizacje reprezentowane w Zespole sta-
nowią szeroki wachlarz instytucji pozarzą-
dowych zajmujących się młodzieżą na rynku 
pracy i poza nim. Instytucje i organizacje, 
których przedstawiciele wchodzą w skład 
Zespołu, w okresie od 2013 do 2015 r. wie-
lokrotnie zabierały głos w dyskusjach nad 
realizacją Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 
Sformalizowanie współpracy w postaci po-
wołania Zespołu pozwala na usprawnienie 
tego procesu i dalsze promowanie Gwaran-
cji, w szczególności wśród ich adresatów, 
czyli osób młodych.   J.T.

Dnia 6 listopada 2015 r. podczas targów Student EXPo 2015, 
swoje stoisko targowe zaprezentowali wspólnie przedstawiciele Sto-
warzyszenia Rzemiosło Przyszłości wraz ze Związkiem Rzemiosła Pol-
skiego. Reprezentantem obu organizacji na targach był m.in. Jacek 
Trela (Prezes Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości). Tegoroczne Targi 
odbyły się na terenie Stadionu PGE Narodowy. Na odwiedzających to 
wydarzenie studentów czekały informacje o inicjatywach środowiska 
Rzemiosła Polskiego skierowanych dla młodych, oferty kształcenia 
zawodowego, także dla osób dorosłych. Zauważyć można było duże 
zainteresowanie wśród gości targów tematem posiadania fachu, za-
wodu, jako unikalnej wartości rynkowej. To świadczy o tym, że stu-
denci – szczególnie kierunków humanistycznych – już dziś dostrzegają 
przyszłe trudności w poszukiwaniu dla siebie pracy. W obecnych cza-
sach konkretny fach w ręku to duża szansa, granicząca z pewnością na 
znalezienie satysfakcjonującej i pożytecznej gospodarczo pracy.   S.M.

naSZ cZŁoWIeK 
W WaRSZaWIe

RZeMIoSŁo na taRgacH
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„Zapraszam do wspólnego przeglądu 
podstawy programowej kształcenia w za-
wodach. Chcę, byście mieli Państwo de-
cydujący wpływ na to, czego będą uczyć 
się młodzi ludzie. To Wy wiecie bowiem 
najlepiej, jakich fachowców potrzebujecie  
i jakie kwalifikacje są dla Was najcenniejsze” 
– słowa te wypowiedziała Minister Edukacji 
Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, za-
chęcając pracodawców do udziału w trwa-
jącej od 1 lipca do 30 września 2015 roku 
nowej inicjatywie MEN.
co to jest podstawa programowa kształ-
cenia w zawodach?
Kształcenie we wszystkich zawodach z klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
odbywa się w oparciu o podstawę progra-
mową kształcenia w zawodach. Podstawa 
ta opisuje efekty kształcenia, czyli konkretne 
umiejętności, które powinien zdobyć młody 

człowiek kształcący się w danym zawodzie. 
Obowiązujące obecnie podstawy progra-
mowe dla wszystkich zawodów zostały 
opracowane w 2012 roku, wraz z wejściem  
w życie modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego. Od ich publikacji upłynęły już 
trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe 
technologie, wymagające nowych umiejęt-
ności. Zmieniły się też oczekiwania rynku 
pracy w stosunku do pracowników. Te za-
gadnienia najlepiej znane są pracodawcom.
W okresie od lipca do września br. każdy 
pracodawca mógł skorzystać z możliwości 
oceny podstaw programowych i w tym celu 
na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWE-
ZiU) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej 
uruchomiono specjalny kwestionariusz 
pozwalający na wejście do strefy umożli-
wiającej dokonanie oceny poszczególnych 

podstaw programowych. Zawarta w stre-
fie ankieta opisywała zadania zawodo-
we, umiejętności i kompetencje zawarte  
w podstawie programowej kształcenia  
w danym zawodzie. Umiejętności pogru-
powano w trzech kategoriach: specyficz-
ne dla konkretnego zawodu, wspólne dla 
zawodów w danym obszarze oraz wspól-
ne dla wszystkich zawodów. Wypełniający 
ankietę mógł ocenić ważność każdego za-
dania zawodowego i każdej umiejętności  
w skali: bardzo ważne, ważne, mało ważne, 
zbędne. Jeśli zapis którejkolwiek umiejęt-
ności był według wypełniającego nieważny 
lub nieadekwatny do wykonywanych za-
dań zawodowych, można się tymi spo-
strzeżeniami podzielić w części „Uwagi”. 
Ankieta dawała też możliwość wskazania, 
że według wypełniającego, w podstawie 
programowej brakuje jakiejś umiejętności 
lub kompetencji. 
Tego typu nowatorskie rozwiązanie dało 
pracodawcom po raz pierwszy możliwość 
wpływu na kształt podstaw programowych  
i realnego kształtowania ich treści.         A.K.

związek rzemiosła Polskiego zatwier-
dził standardy egzaminacyjne w zawo-
dzie operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
KPIRiP w Bydgoszczy poszukuje osób chęt-
nych do prac w komisji egzaminacyjnej  
w zawodzie  –  operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Zgodnie z zapisami §4 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 
2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, 
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 
sprawdzającego, przeprowadzanych przez 
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 
w komisji egzaminacyjnej mogą zasiadać 
następujące osoby:
1. Przewodniczący komisji i zastępcy prze-

wodniczącego komisji posiadają wykształ-
cenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni 
okres wykonywania zawodu, którego do-
tyczy egzamin.

2. W przypadku braku możliwości powoła-
nia przewodniczącego komisji lub zastęp-
cy przewodniczącego komisji spełniające-
go wymagania, o których mowa w ust. 3, 
w szczególności w przypadku egzaminu 
przeprowadzanego w zawodzie unikato-
wym, przewodniczący komisji lub zastęp-
cy przewodniczącego komisji posiadają:
1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza 

w zawodzie, którego dotyczy egzamin, 
lub w zawodzie wchodzącym w zakres 
tego zawodu oraz co najmniej trzyletni 
okres wykonywania zawodu, którego 
dotyczy egzamin, lub zawodu wcho-
dzącego w zakres tego zawodu, po 
uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie średnie i tytuł technika 
w zawodzie, którego dotyczy egzamin, 
lub w zawodzie wchodzącym w zakres 
tego zawodu oraz co najmniej sze-
ścioletni okres wykonywania zawodu, 
którego dotyczy egzamin, lub zawodu 
wchodzącego w zakres tego zawodu, 
po uzyskaniu tytułu technika, albo

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe 
i tytuł mistrza w zawodzie unikato-
wym, którego dotyczy egzamin, oraz 
co najmniej sześcioletni okres wyko-

Zostań członkiem 
komisji egzaminacyjnej

nywania zawodu, po uzyskaniu tytułu 
mistrza.

3. Członkowie komisji posiadają:
1) wykształcenie co najmniej zasadnicze 

zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, 
którego dotyczy egzamin, lub w za-
wodzie wchodzącym w zakres tego 
zawodu oraz co najmniej trzyletni 
okres wykonywania zawodu, którego 
dotyczy egzamin, lub zawodu wcho-
dzącego w zakres tego zawodu, po 
uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie co najmniej średnie i ty-
tuł technika w zawodzie, którego do-
tyczy egzamin, lub w zawodzie wcho-
dzącym w zakres tego zawodu oraz 
co najmniej sześcioletni okres wyko-

nywania zawodu, którego dotyczy 
egzamin, lub zawodu wchodzącego 
w zakres tego zawodu, po uzyskaniu 
tytułu technika.

4. Przewodniczący komisji, zastępcy prze-
wodniczącego komisji oraz członkowie 
komisji posiadają przygotowanie pe-
dagogiczne wymagane od nauczycieli, 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. 
zm.), lub ukończony kurs pedagogiczny 
wymagany od instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, o którym mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 70 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

5. Przewodniczącym komisji, zastępcami 
przewodniczącego komisji oraz członka-
mi komisji mogą być także osoby, które 
są wpisane do ewidencji egzaminatorów, 
o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, w zakresie przeprowadzania eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje za-
wodowe lub egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.                   I.G.

WaŻny gŁoS PRacoDaWcóW 
W tWoRZenIu PoDStaW PRogRaMoWycH

Osoby zainteresowane, które spełniają jeden z powyższych wymogów i wyrażą chęć uczest-
nictwa w pracach komisji egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Bydgoszczy, prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety członka komisji egza-
minacyjnej (formularz ankiety dostępny na stronie www.izbarzem.pl) wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów na adres mailowy sekretariat@izbarzem.pl  
lub bezpośrednio do siedziby Izby – ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz. Więcej in-
formacji na temat struktury i organizacji egzaminów przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych można uzyskać bezpośrednio z treści rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladnicze-
go, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez 
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych lub pod numerem telefonu 52 322 12 76.
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– Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, 
kiedy powstała szkoła i jaki jest jej profil?
Szkołę zarejestrowaliśmy w roku 2006, na-
tomiast nabór rozpoczęliśmy od 2007 roku. 
W pierwszym roku działalności uczyliśmy  
w kilku zawodach 18 osób. Dzisiaj kształci-
my blisko 400 uczniów w szkole zawodowej  
i około 100 w szkołach dla dorosłych. 
– co wyróżnia szkołę spośród innych 
placówek oświatowych?
Szkoła jako pierwsza wprowadziła system 
kształcenia dualnego, polegający na tym, 
że uczniowie na przemian jeden tydzień 
spędzają w szkole i jeden u pracodawcy. 
Zależy nam na kształceniu w realnych wa-
runkach. Wszyscy uczniowie mają status 
pracowników młodocianych i odbywają 
naukę u pracodawców, którzy rzeczywiście 
produkują czy świadczą usługi. W trakcie ty-
godnia pracy uczniowie poznają cały proces 
technologiczny. W przypadku mechaników 
samochodowych (sam nim jestem), uczeń 
jest obecny przy zleceniu, jego otwarciu, 
diagnozowaniu usterek, demontażu, napra-
wie i montażu, czyli na wszystkich etapach 
profesjonalnej naprawy. Dla pracodawcy 
to także ułatwienie. Jeżeli zatrudni dwóch 
uczniów pracujących na przemian, np.  
z I i II klasy, przez cały miesiąc ma ucznia do 
dyspozycji i może efektywnie zaplanować 
i wykorzystać jego pracę. Uczniowie mają 
również okazję, aby zapoznać się z warun-
kami pracy panującymi w zawodach obcią-
żających fizycznie, takich jak fryzjer, który 
wykonuje swoją pracę na stojąco. 
Uczniowie otrzymują za swoją pracę wyna-
grodzenie, a absencję z powodu choroby 
rozliczają zwolnieniem lekarskim. Dwukrot-
na nieusprawiedliwiona nieobecność w pra-
cy skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym. 
Uczą się w ten sposób odpowiedzialności. 
Okres kształcenia jest okresem składkowym, 
liczonym do emerytury jako czas pracy.
Nauka w szkole kończy się egzaminem za-
wodowym potwierdzającym kwalifikacje  
w danym zawodzie. W zawodach rzemieśl-
niczych jest to egzamin na tytuł czeladni-
ka, zdawany w Izbie Rzemiosła. W zawo-
dach nierzemieślniczych egzamin zdaje się 
przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną  
w Gdańsku. Możemy pochwalić się zdawal-
nością na poziomie 98%. 
– w jakich zawodach można kształcić 
się w szkole?
Szkoła obecnie uczy blisko 25 zawodów. 
Od lat najbardziej popularne to: mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromecha-
nik pojazdów samochodowych, fryzjer, ku-
charz, cukiernik, sprzedawca. Z pozostałych 

należy wymienić montera sieci sanitarnych  
i zawody budowlane. Nasi absolwenci  
w ok. 80% otrzymują propozycje zatrud-
nienia u dotychczasowych pracodawców. 
– w których spośród wymienionych za-
wodów szkoła się specjalizuje?
Dysponujemy szkolnym warsztatem dia-
gnostyki, elektromechaniki i mechaniki po-
jazdowej, który mieści się niedaleko naszej 
szkoły, przy ul. Kijowskiej 52. Został otwar-
ty we wrześniu 2015 roku. Jest to jedna  
z nowocześniejszych placówek tego typu 
w naszym mieście. Zaryzykuję twierdzenie, 
że dominującym zawodem jest mechanik 
i elektromechanik pojazdów samochodo-
wych. 
– czy jest problem ze znalezieniem za-
kładów pracy do współpracy w proce-
sie kształcenia uczniów prowadzonej 
przez Pana szkoły?
Nie mamy takiego problemu, ponieważ 
naszym organem prowadzącym jest Ku-
jawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Bydgoszczy, która zrzesza 
Cechy Rzemiosł, a do nich przynależy więk-
szość pracodawców. Współpracujemy z bli-
sko 200 firmami, również bardzo znanymi 

Rozmowa z Bartłomiejem Małkiem,  
dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Dajemy zawód do ręki

w regionie, jak z branży cukierniczej Adam 
Sowa i Cukiernia Staropolska czy z branży 
samochodowej Multisalon Reiski i Rozrusz-
nik Serwis. 
– czy śledzicie Państwo losy swoich ab-
solwentów?
Nasi absolwenci w większości pracują  
w wyuczonym zawodzie, ponieważ praco-
dawca, poznając ucznia przez trzy lata, nie 
ryzykuje, zatrudniając go po zakończeniu 
nauki. Uczeń także wie, czego może się 
spodziewać. 
– Jakie są bieżące potrzeby szkoły? czy 
planuje Pan rozwinąć jeszcze inne kie-
runki nauki w szkole?
Planujemy otwieranie nowych pracowni 
specjalistycznych, m.in. po to, aby unieza-
leżnić się od instytucji zewnętrznych, jeśli 
chodzi o egzaminy zawodowe. Nauka każ-
dego zawodu bowiem kończy się egzami-
nem odbywającym się w specjalistycznych 
warunkach. Stale poszerzamy bazę dydak-
tyczną, wyposażamy pracownie i otwiera-
my nowe zawody, aby szkoła była atrakcyj-
nym miejscem do nauki. 
– od kiedy jest Pan dyrektorem szkoły?
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byDgoSZcZ

Porozumienie z PESĄ 
W roku szkolnym 2014/2015 Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Bydgoszczy podpisała umowę o pa-
tronacie z firmą Pojazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz SA. Na jej podstawie PESA obejmuje 
patronat nad jedną z klas oraz zapewnia sty-
pendia najlepszym uczniom odbywającym 
praktyki w strukturach firmy. Przedmiotem 
umowy jest pogłębienie istniejącej współ-
pracy pomiędzy Szkołą i PESĄ oraz określe-
nie zasad objęcia przez firmę patronatu nad 
jedną z klas. Tym samym PESA zobowiązała 
się między innymi do dotowania i doposa-
żania klasy patronackiej, udostępniania po-
mocy naukowych dla uczniów, umożliwie-
nia młodzieży z klasy patronackiej udziału  
w wybranych wydarzeniach czy prioryteto-
wego rozpatrzenia możliwości zatrudnie-
nia w PESA najzdolniejszych absolwentów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Szkolny warsztat mechaniki 
Nowoczesna ścieżka diagnostyczna, au-
tomatyczna stacja do obsługi klimatyzacji, 
urządzenie do geometrii, stanowisko do 
prac ślusarskich – to tylko niektóre elemen-
ty wyposażenia nowego warsztatu diagno-
styki, elektromechaniki i mechaniki samo-
chodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgosz-
czy. Warsztat został oficjalnie otwarty  
30 września br. Na uroczystości otwarcia 
pojawili się goście z Urzędu Miasta Byd-
goszczy oraz wojewódzkiej administracji 
rządowej. Szkolny warsztat diagnostyki, 
elektromechaniki i mechaniki samochodo-
wej powstał po to, by przyszli mechanicy 
i elektromechanicy mogli wcielić w życie 
teorię nabytą w czasie zajęć dydaktycz-
nych, by mieli szansę zobaczyć, dotknąć  
i zrozumieć działanie tego, co przekazują im 
w trakcie zajęć nauczyciele. Od tego roku 
szkolnego uczniowie pod pilnym okiem 
doświadczonego instruktora krok po kroku 
poznają tajniki mechaniki pojazdowej. Przy-
gotowania do otwarcia warsztatu trwały 
cały rok. Dzięki staraniom i poczynionym 
inwestycjom Szkoła dysponuje przestrzenią 
z nowoczesnym, markowym sprzętem oraz 
dogodnym zapleczem. Dobre wyposażenie 
stanowi trzon warsztatu, jednak dodatko-
wym atutem miejsca jest świetnie zorgani-
zowane zaplecze socjalne, w skład którego 
wchodzą szatnie, węzeł sanitarny, a także 
pomieszczenie socjalne.

Halloweenowy pokaz mody 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy to przede 
wszystkim uczniowie. Dlatego w Szkole 
odbywają się nie tylko zajęcia dydaktyczne, 
ale również różnego rodzaju imprezy. Jedną  
z ostatnich jest halloweenowy pokaz mody, 
w którym wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich klas I. Uczniowie naprawdę się 
postarali. Przy dźwiękach mrożącej krew  
w żyłach muzyki prezentowali swoje stroje  
i makijaże. Był Ghost Rider, była czarownica, 
mumia, upiorny Joker i wiele innych postaci. 
Starania młodzieży oceniało jury w składzie: 
dyrektor szkoły Bartłomiej Małek, zastępca 
dyrektora Szkoły Agnieszka Naszko, a tak-
że koordynator kształcenia zawodowego  
Katarzyna Droszcz. Nagrodzeni uczniowie 
otrzymali dyplomy oraz podwójne bilety na 
wybrany seans filmowy do kina. 

Sukcesy szkolnej drużyny 
siatkarskiej 
Sport to zdrowie, a sport z sukcesami to 
zdrowie podwójne. W Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy powstała nowa szkolna dru-
żyna siatkarska. Mimo że uczniowie dopie-
ro co stworzyli zespół, pod czujnym okiem 
trenera Mariana Żyły już osiągają pierwsze 
sukcesy na siatkarskim polu. Listopad stoi 
pod znakiem Mistrzostw Miasta Bydgosz-
czy w Ponadgimnazjalnej Lidze Piłki Siatko-
wej. Szkolna drużyna rozegrała już pierw-
szy mecz z chłopcami z VIII Liceum Ogól-
nokształcącego w Bydgoszczy, wygrywając 
2:0 w setach. Oby tak dalej!

S.D. 

Moja przygoda z tą szkołą zaczęła się  
w 2009 roku, chociaż zaczynałem jako 
zwykły nauczyciel. Przyszedłem tu wprost 
z warsztatu samochodowego. W marcu 
2012 roku powierzono mi pełnienie obo-
wiązków dyrektora, dyrektorem zostałem 
we wrześniu 2012 roku. 
– Jak możemy zachęcić młodzież, któ-
ra jeszcze nie wybrała szkoły? Jak się 
szkoła promuje?
Staramy się prowadzić politykę zachęcają-
cą do pracy w poszczególnych zawodach  
z około rocznym wyprzedzeniem. Zaczyna-
my od uczniów ostatnich klas gimnazjum, 
organizując dla nich warsztaty tematyczne. 
Zapraszamy kucharzy do przygotowania 
prostych potraw, a potencjalnym mecha-
nikom pokazujemy warsztat. Kiedyś nauka 
w zawodówce była powodem do wstydu,  
a dzisiaj jest inwestycją w przyszłość.
– Słychać głosy przedsiębiorców, że na 
rynek pracy wchodzi niewiele osób wy-
uczonych konkretnego zawodu.
Młodzi ludzie często dokonują wyboru za-
wodu, gdy stają w drzwiach naszej szkoły. 
W wielu przypadkach uczniowi wszystko 
jedno, czy będzie lakiernikiem, kucharzem, 
cukiernikiem czy fryzjerem. Połowa po-
dejmuje decyzję na podstawie informacji  
z domu czy od kolegi. Osobom o zaintere-
sowaniach ścisłych i technicznych sugeruje-
my kierunki mechaniczne czy elektryczne. 
Jeśli ktoś ma talent plastyczny, proponuje-
my zawód cukiernika albo fryzjera. W na-
szej szkole pracuje koordynator kształcenia 
zawodowego. Osoba ta zajmuje się rów-
nież doradztwem zawodowym. 
– czyli w odróżnieniu od innych szkół 
Państwo pomagacie uczniom w wybo-
rze zawodu? Pokazujecie możliwości 
rozwoju dla osób z konkretnymi zain-
teresowaniami?
Staramy się najpierw pokazać, jak wygląda 
praca w konkretnym zawodzie, aby uczeń 
sam podjął decyzję. Jest to zatem wybór 
potwierdzony doświadczeniem. 
– czego życzyłby Pan czytelnikom Pul-
su rzemiosła w związku z nadchodzą-
cymi Świętami bożego Narodzenia oraz  
w Nowym roku 2016?
Życzyłbym wszystkim pracodawcom, którzy 
planują zatrudnienie nowych pracowni-
ków, aby w pierwszej kolejności pamiętali 
o naszych uczniach i absolwentach, dobrze 
przygotowanych do wykonywania wyuczo-
nego zawodu. 
– Dziękuję za rozmowę. 

zespół
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Dzień czekolady
Niezmiennie uwielbiana na całym świecie 
od ponad 200 lat, w coraz bardziej wymyśl-
nych odsłonach: to już nie tylko ciastka, ba-
tony czy lody, ale również piwo, mydło czy 
nawet masaż. Trudno się dziwić temu sza-
leństwu – w końcu czekolada bardzo długo 
czekała na światowe odkrycie.  Specjalnym 
napojem czekoladowym rozkoszowali się 
już Majowie i Aztekowie, ale ziarna kaka-
owca dopiero w XV wieku przywiózł do Eu-
ropy Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich 
wypraw.

20 października br. w Zespole Szkół Zawodo-
wych Rzemiosła w Inowrocławiu uczniowie 
doskonalili swoje umiejętności pod okiem 
mistrza świata cukierników Mieczysława 
Chojnowskiego.
Byli zachwyceni i jednocześnie zaskoczeni, jak 
wspaniałe „dzieła” można stworzyć z czeko-
lady.
Co więcej, należy pamiętać, że oprócz 
tego, że jest pyszna, czekolada spożywana 
w umiarkowanych ilościach może również 
mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Bada-
nia wskazują, że substancje zawarte w cze-
koladzie korzystnie wpływają na układ krą-
żenia i pracę mózgu. Nie można oczywiście 
zapominać o wyraźnej poprawie nastroju, 
co doceniają zwłaszcza kobiety.

InoWRocŁaW

rozpoczęcie roku szkolnego 
2015/2016
Dnia 1 września 2015 r. odbyła się uroczy-
sta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Grudziądzu. 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsię-
biorczości w Grudziądzu Wiesław Łasiński 
i wicedyrektor szkoły Grażyna Błażejczyk 
powitali nauczycieli i uczniów klas pierw-
szych. Uczniowie złożyli ślubowanie. Pa-
sowania na uczniów szkoły rzemieślniczej 
dokonał Starszy Cechu.

wzięli udział w konkursach
We wrześniu i październiku br. uczniowie 
szkoły brali udział w zewnętrznych konkur-
sach.
1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny 
„Piękno leży pod nogami” organizo-
wany przez Fundację RAZEM z Łodzi oraz 
Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława 
Burskiego.
2. Konkurs Fotograficzny „Granice rze-
czywistości” w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 
2015, adresowany do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu całej Polski.
Do konkursów przystąpiły uczennice: San-
dra Rosik, Monika Gąsiorowska i Mag-
dalena Łaniecka. Uczennice wykonały 
zdjęcia związane z tematyką konkursu. 
Prace zostały umieszczone na stronach 
internetowych organizatorów. Uczniowie 
wykonywali prace na konkurs pod opieką 
nauczycieli: Piotra Laskowskiego i Renaty 
Stróżyk.

3. Ogólnopolski konkurs historyczny „Jan 
Paweł ii i kościół katolicki w Prl” – do 
konkursu zakwalifikowały się uczennice 
Klaudia Jaranowska i Izabela Macidłowska, 
które przygotowały zgodnie z regulaminem 
projekt gazetki szkolnej. Uczennice wyko-
nywały pracę pod kierunkiem Renaty Stró-
żyk, nauczycielki religii.
4. Uczennica Klaudia Zielińska wzięła 
udział w diecezjalnym konkursie plastycz-
no-literacko-multimedialnym pt. Św. mi-
kołaj – biskup miry organizowanym przez 
Caritas w Grudziądzu i ZS nr 5. Uczennica 
napisała wiersz związany z tematyką kon-
kursu.Szkolna wycieczka  

do warszawy
Dnia 6 października br. młodzież szkoły 
pojechała do Warszawy. Celem wyjazdu 
było kształcenie u uczniów szacunku dla 
dziedzictwa kultury europejskiej oraz dumy  
z polskiej stolicy.
Pod kierunkiem przewodnika uczniowie 
obejrzeli wirtualną wystawę „Pompeje. 
Życie w cieniu wulkanu”. Wystawa dzięki 
wykorzystaniu najnowocześniejszych tech-
nik multimedialnych odtworzyła historię 
Pompei sprzed wulkanicznej apokalipsy.
Kolejnym punktem wycieczki było zwie-
dzanie Stadionu Narodowego. Uczniowie 
podziwiali stadion z tarasu widokowe-
go, przeszli przez szatnie piłkarzy, zasiedli  
w sali konferencyjnej i z bliska obejrzeli 
murawę.
Następnie uczestnicy wycieczki metrem 
pojechali na Stare Miasto, gdzie przeszli 
się reprezentacyjnymi ulicami Warszawy, 
Krakowskim Przedmieściem i Nowym 
Światem.

gRuDZIąDZ
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co to jest kFS?
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy od 27 maja 
2014 roku wprowadziła nowy instrument 
polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy (KFS). Istotą tego rozwiązania 
jest przeznaczenie części składki odprowa-
dzanej przez pracodawców na Fundusz 
Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego 
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą 
pracodawcy. 
KFS jest rozwiązaniem systemowym, adre-
sowanym do pracodawców, wspomaga-
jącym przekwalifikowanie lub aktualizację 
wiedzy i umiejętności osób pracujących. 
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie 
utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 
z powodu kompetencji nieadekwatnych do 
wymagań dynamicznie zmieniającej się go-
spodarki.

kto może skorzystać  
ze środków kFS?
O dofinansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pra-
codawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, tj. jednostki organiza-
cyjne, choćby nie posiadały osobowości 
prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli za-
trudniają co najmniej jednego pracownika 
na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy 
jest to umowa na czas nieokreślony, czy 
określony, a także czy na pełny etat, czy 
tylko na część etatu. Natomiast nie może 
skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba 
prowadząca działalność gospodarczą nie-
zatrudniająca żadnego pracownika lub np. 
zatrudniająca wykonawców na podstawie 
umowy o dzieło. 
Pracodawca musi utrzymać status praco-
dawcy przez cały okres trwania kształcenia 
ustawicznego.
Pracownik musi pozostać pracownikiem 
danego pracodawcy przez cały okres trwa-
nia kształcenia ustawicznego.
Pracodawca może również skorzystać  
z kształcenia ustawicznego finansowanego 
ze środków KFS na takich samych zasadach 
jak jego pracownicy.

Na co pracodawca może 
wykorzystać kFS?
Ustawa o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy przewiduje wsparcie 
kształcenia ustawicznego rozumianego 
jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji za-
wodowych w odniesieniu także do pra-
cowników i pracodawców. Jedną z form 
dokształcania może być kurs – i ta forma 
m.in. jest finansowana środkami KFS. Nie 
ma formalnej definicji kursu, tym niemniej 
na gruncie pedagogiki przyjmuje się, że 
kurs oznacza zorganizowany przez insty-
tucję proces dydaktyczny, o określonej 
treści (programie) odpowiadającej zainte-
resowaniom uczestników, zaplanowany 
i realizowany w wyznaczonym przedziale 
czasu. 
Na działania na rzecz kształcenia ustawicz-
nego pracowników i pracodawcy składają 
się: 
– określenie potrzeb pracodawcy w zakre-
sie kształcenia ustawicznego w związku 
z ubieganiem się o sfinansowanie tego 
kształcenia ze środków KFS;
– kursy i studia podyplomowe realizowa-
ne z inicjatywy pracodawcy lub za jego 
zgodą; 
– egzaminy umożliwiające uzyskanie do-
kumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych;
– badania lekarskie i psychologiczne wy-
magane do podjęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym kształceniu; 
– ubezpieczenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków w związku z kształ-
ceniem.

kFS konkretnie dla rzemiosła:
– kursy zawodowe nadające uprawnienia 
(np. operator wózków widłowych, kurs 
obsługi koparko-ładowarki, specjalistyczne 
kursy spawalnicze, dodatkowe szkolenia, 
itp.);
– dofinansowanie egzaminów czeladni-
czych i mistrzowskich dla osób dorosłych;
– dofinansowanie kursów pedagogicznych 
dla potencjalnych mistrzów szkolących;
– kursy i szkolenia dla pracodawców.

Jakie kursy/szkolenia/
egzaminy mogą być 
finansowane z kFS?
To pracodawca decyduje o formie kształce-
nia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, 
która je zrealizuje:
– Nie mogą to być szkolenia samodzielnie 
realizowane przez pracodawców dla ich 
pracowników;
– Środki publiczne muszą być racjonalnie 
wydawane;

– Instytucja szkoląca nie musi być wpisana 
do Rejestru Instytucji Szkolących;
– Mogą być za granicą, jeżeli istnieje racjo-
nalne uzasadnienie.
W przypadku ubiegania się pracodawcy  
o określenie potrzeb pracodawcy w zakresie 
kształcenia ustawicznego w związku z ubie-
ganiem się o sfinansowanie tego kształce-
nia ze środków KFS, należy najpierw złożyć 
wniosek uwzględniający samo określenie 
potrzeb. W 2015 roku działania te dotyczyły 
osób w wieku 45 lat i więcej – w kolejnych 
latach priorytety mogą być inne.

wysokość dofinansowania
Wysokość przyznanych środków KFS nie 
może przekroczyć: 
80% kosztów kształcenia ustawicznego, 
nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego 
uczestnika; 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 
100% kosztów kształcenia ustawicznego, 
nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego 
uczestnika.
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia za 
II kwartał 2015 roku wyniosła 3854,88 zł  
(300% przeciętnego wynagrodzenia –  
11 564,64 zł).

Jak starać się o środki kFS?
O finansowanie ww. działań należy ubiegać 
się przed ich rozpoczęciem.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem 
środków na finansowanie kosztów kształ-
cenia ustawicznego pracowników i pra-
codawcy składa w powiatowym urzędzie 
pracy właściwym ze względu na siedzibę 
pracodawcy albo miejsce prowadzenia 
działalności wniosek w postaci papierowej 
lub elektronicznej.

P.T.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
– nowe możliwości dla rzemiosła

Nie może skorzystać  
ze wsparcia środkami kFS  

pracodawca  
niezatrudniający  

żadnego pracownika  
lub zatrudniający  

wykonawców na podstawie 
umowy o dzieło  

czy umowy zlecenie.

UWAGA!

Finansowanie kosztów  
kształcenia ustawicznego  

pracowników  
i pracodawcy  

stanowi pomoc  
de minimis
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z dniem 5 grudnia 2015 r. weszła w ży-
cie ustawa z dnia 25 września 2015 r.  
o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz. U. 2015, 
poz. 1782).
Wprowadzone w dokumencie zmiany do-
stosowują rozwiązania prawne oraz uspraw-
niają funkcjonowanie rzemiosła w obec-
nych warunkach ekonomiczno-społecznych, 
uwzględniając potrzeby środowiska. Zno-
welizowana ustawa o rzemiośle ma zachę-
cić młodych ludzi do pracy w tym sektorze, 
który został uznany za „działalność opartą na 
szczególnych kwalifikacjach” wykonujących 
ją osób. Nowelizacja dostosowuje obowiązu-
jące przepisy do bieżących potrzeb i rozwoju 
gospodarki poprzez umożliwienie prowa-
dzenia działalności rzemieślniczej w różnych 
formach prawnych oraz stworzenie mecha-
nizmów zachęcających do zrzeszania się  
w samorządzie gospodarczym rzemiosła.

Praktyczne korzyści  
dla rzemieślników  
i organizacji rzemiosła  
w obszarze reprezentacji  
oraz kształcenia zawodowego
Zmiana [art. 1 ust. 2 pkt 2) noweli].
Zmiana zawiera podstawowe regulacje, 
przesądzające o nowatorskim i zgodnym 
z wieloletnimi oczekiwaniami środowiska 
rzemieślniczego.
Definicja rzemiosła – strona podmiotowa
Przedsiębiorcy w kategorii „średnie” 
zostają włączeni w krąg potencjalnych 
członków organizacji rzemieślniczych. 
Jest to spełnienie wieloletniego oczekiwa-
nia na zwiększenie limitu wynoszącego do 
50 pracowników. Do rzemiosła przystąpić 
mogą średni przedsiębiorcy, tj. osoby za-
trudniające do 249 osób.
Definicja przedmiotowa rzemiosła
Istotnym osiągnięciem środowiska jest 
pozyskanie do przedmiotowej definicji 
rzemiosła sfery gastronomii. Powyższa 
regulacja w całości załatwia kwestię zawodu 
„kucharz”, począwszy od szkolenia do egza-

Nowelizacja ustawy o rzemiośle

Polskie Rzemiosło – nowoczesnym 
samorządem gospodarczym

minowania przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych, a tym samym uzyskiwanie  
dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, 
zdawanie egzaminu czeladniczego uczniów 
z form pozaszkolnych oraz dofinansowanie 
mistrzom kosztów kształcenia. Poza tym 
włączenie działalności gastronomicznej do 
rzemiosła otwiera drzwi do członkostwa 
w organizacji rzemiosła np. restauracjom, 
punktom gastronomicznym, kawiarniom 
i innym przedsiębiorstwom świadczącym 
usługi w obszarze gastronomii.
Zmiana [art. 1 pkt 3) noweli].
Zmiana ta w całości poświęcona jest zagad-
nieniom szkolnictwa zawodowego.
Ujednoliceniu ulegają opłaty za egza-
miny czeladnicze, mistrzowskie i spraw-
dzające.

Nowy system opłat  
za egzaminy
Uporządkowanie systemu zniżek w opła-
tach za egzaminy zawodowe umożliwi 
przystępowanie do egzaminów na jednoli-
tych zasadach. Nowa regulacja wprowadza 
uproszczenie zasad odpłatności za egzaminy 
mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, 
polegające na ustawowym jednolitym usta-
leniu – obniżonych w stosunku do obecnych 
maksymalnych stawek – wysokości tych 
opłat oraz zniesieniu możliwości częścio-
wego zwolnienia od opłat. ZRP na stronie 
www.zrp.pl będzie ogłaszał wysokość opłat 
za poszczególne rodzaje egzaminów. Pod-
stawa naliczania opłat pozostaje bez zmian.
Nowe stawki opłat za egzaminy: mistrzow-
ski – 1 241,57 zł, czeladniczy – 620,79 zł 
oraz sprawdzający – 206,93 zł (podstawa  
4 138,58 zł). Jednocześnie należy podkre-
ślić, że po wejściu w życie nowelizacji usta-
wy o rzemiośle cena egzaminu będzie się 
zmieniała, gdyż zależy obecnie od podstawy, 
czyli kwoty przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 
roku poprzedniego ogłaszanego przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Tak więc pobierane przez izby opłaty mają 
charakter opłat urzędowych, odgórnie usta-
lonych, analogicznie jak opłaty skarbowe  
pobierane za różne czynności, których wy-
sokość jest zróżnicowana stosownie do  
rodzaju przedmiotu, którego dotyczą. Opłaty 
za egzaminy służą finansowaniu całego pro-
cesu walidacji, tj. od zorganizowania przez 
izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych 
do zabezpieczenia zasobów archiwalnych 
powstałych w wyniku tego procesu. 
Podkreślony został także dualny charak-
ter przygotowania zawodowego pra-
cowników młodocianych w rzemiośle, 
który opiera się na równoległym kształ-
ceniu w szkole zawodowej i kształceniu 
praktycznym w zakładzie pracy.
Nowela jest pierwszym w Rzeczypospoli-
tej Polskiej aktem rangi ustawowej, który 
wprowadza do systemu pojęcie „dualnego 
systemu szkolenia”. Istotne jest także wy-
akcentowanie w treści znowelizowanego 
zapisu roli izby lub – z jej upoważnienia – 
cechu, do sprawowania nadzoru nad dual-
nym szkoleniem uczniów.
Zmiana [art. 1 pkt 4) noweli].
osoby współpracujące
Nowela istotnie porządkuje kwestie następ-
stwa prawnego przy przejściu zakładu rze-
mieślniczego na inne osoby niż właściciel na 
skutek śmierci lub faktycznej niemożności 
prowadzenia warsztatu przez dotychczaso-
wego właściciela i sprawowaniu ustawowej 
opieki prawnej nad małoletnimi przez oso-
by trzecie – z reguły współmałżonka.
Zmiana [art. 1 pkt 5) noweli] oraz – lit. b) 
[art. 1 pkt 6) lit. b) noweli].
Nowela tworzy możliwości pozyskania no-
wych kręgów członkowskich, bowiem do-
puszczono do udziału w życiu organizacyj-
nym: osoby bliskie rzemieślnika i nierzemieśl-
ników zatrudniających do 250 osób oraz inne 
podmioty na statusie członka wspierającego.
członkostwo w organizacjach rzemieśl-
niczych osób bliskich rzemieślnika
Wskazana regulacja umożliwia członko-
stwo w organizacjach rzemieślniczych osób 
faktycznie bliskich rzemieślnika, przy czym 
należy mieć na względzie to, że z reguły są 
to osoby, które docelowo będą uczestni-
czyć w życiu firmy także po śmierci lub na 
wypadek przekazania jej tym osobom przez 
dotychczasowego właściciela.
członkostwo (zwyczajne) w organiza-
cjach rzemieślniczych innych osób
Za zgodą organizacji samorządu gospodar-
czego rzemiosła jej członkami mogą być 
także osoby fizyczne wykonujące działalność 
gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, za-
trudniające nie więcej niż 250 pracowników.
Powyższy zapis noweli otwiera nowe możli-
wości przyjmowania nowych grup członków 
do organizacji rzemieślniczych w dwóch 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób pragnących uzyskać tytuł  
mistrza i czeladnika w zawodzie kucharz, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy podjęła działania zmierzające do powołania 
komisji egzaminacyjnej. 
Osoby zainteresowane pracą w komisji egzaminacyjnej powinny spełniać wy-
mogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez ko-
misje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2012, poz. 1117) oraz przesłać 
wypełnioną ankietę członka komisji egzaminacyjnej (formularz ankiety dostępny na 
stronie www.izbarzem.pl) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kry-
teriów na adres mailowy sekretariat@izbarzem.pl lub bezpośrednio do siedziby 
Izby – ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz. Więcej informacji pod numerem 
tel. 52 322 12 76.



k
Ą

c
ik

 Pr
zED

Sięb
io

r
c

Y

15

zmiany w umowach na czas określo-
ny wejdą w życie 22 lutego 2016 roku. 
Nowelizacja ustawy dotyczy limitów 
umów terminowych oraz okresów ich 
wypowiedzenia.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku  
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) 
wymienia, jako dopuszczalne, tylko trzy ro-
dzaje umów o pracę: na okres próbny, na 
czas nieokreślony albo określony. W wyniku 
zmian zniesiono umowę na czas wykony-
wania określonej pracy.
W dalszym ciągu występować będzie 
rodzaj umowy o pracę na okres próbny 
nieprzekraczający 3 miesięcy celem spraw-
dzenia kwalifikacji pracownika przed pod-
jęciem decyzji pracodawcy o dłuższym za-
trudnieniu. Umowa ta może poprzedzać 
wszystkie inne rodzaje umów o pracę oraz 
dopuszczalne jest także zawarcie kolej-
nej takiej umowy na okres próbny, jeżeli 
pracownik ma być zatrudniony do wyko-
nywania innego rodzaju pracy, na innym 
stanowisku niż określony w poprzedniej 
umowie. A także po upływie co najmniej 
3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy o pracę, jeżeli ma zo-
stać taki sam rodzaj wykonywanej pracy. 
W tym przypadku dopuszczalne jest tylko 
jednokrotne ponowienie umowy o pracę 
na okres próbny.
Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu 
pracy dopuszczają zawarcie dwóch ko-
lejnych umów o pracę na czas określony 
– bez wskazania dopuszczalnego czasu 
ich trwania. Kolejna trzecia umowa mię-
dzy tymi samymi stronami stosunku pracy 
powinna już stanowić umowę na czas nie-
określony. Zgodnie z nowymi przepisami, 
okres zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę na czas określony, a także łącz-
ny okres trwania umów nie będzie mógł 
przekraczać 33 miesięcy. Natomiast łączna 
liczba tych umów pomiędzy tymi samymi 

stronami nie będzie mogła przekraczać 
trzech. 
Limit 33 miesięcy nie obejmuje umów za-
wartych w celu zastępstwa pracownika, 
wykonywania pracy o charakterze doryw-
czym lub sezonowym, wykonywania pracy 
przez okres kadencji oraz w przypadku, 
gdy pracodawca ma obiektywne przyczyny, 
które leżą po jego stronie w celu zatrud-
nienia osoby na okres dłuższy niż wskaza-
ny w przepisach. Jednakże z wyjątku rodzi 
się pewien obowiązek pracodawcy, który 
w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie 
nowelizowanych przepisów musi uzupeł-
nić treść zawartych umów przed 22 lute-
go 2016 roku o wymagane informacje, 
które mają na celu zaspokojenie bieżących 
potrzeb pracodawcy. Ponadto w terminie  
5 dni roboczych od uzupełnienia tych treści 
należy powiadomić właściwego okręgowe-
go inspektora pracy o zawarciu takiej umo-
wy wraz uzasadnieniem. 
Od 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną 
również przepisy dotyczące okresów wy-
powiedzenia umów zawartych na czas 
określony. Będą one takie same jak w przy-
padku umów bezterminowych w obecnie 
stosowanych przepisach, czyli 2 tygodnie 
– jeżeli zatrudnienie trwa krócej niż 6 mie-
sięcy; 1 miesiąc – jeżeli zatrudnienie trwa 
co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące, je-
śli pracownik był zatrudniony co najmniej  
3 lata.
W nowelizacji ustawy pojawił się także 
nowy art. 36² kp, który mówi, że praco-
dawca decyzją jednostronną będzie mógł 
zwolnić pracownika z obowiązku świadcze-
nia pracy w okresie jego wypowiedzenia.  
W okresie tym pracownik zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia.

A.N.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1220).

Zmiany w umowach 
terminowych

płaszczyznach: tak co do kryterium zatrud-
niania w przedsiębiorstwie przyjmowanego 
członka niebędącego rzemieślnikiem (do-
tychczas „nie więcej niż 50 pracowników”) 
oraz płaszczyźnie czasowej – dotychczas 
„na czas określony”, obecnie – beztermi-
nowo, na ogólnych zasadach przyjmowa-
nia członków w danej organizacji.
członkowie wspierający
Członkami wspierającymi organizacji sa-
morządu gospodarczego i zawodowego 
rzemiosła mogą być osoby prawne wyko-
nujące działalność gospodarczą. Ustawa 
nie daje definicji „członka wspierającego”, 
poprzestając na stwierdzeniu, że członkami 
wspierającymi organizacji samorządu rze-
miosła mogą być osoby prawne wykonują-
ce działalność gospodarczą.
Zmiana [art. 1 pkt 7) noweli] oraz zmiana 
[art. 1 pkt 8) noweli].
ustawodawca postanowił podnieść li-
mity członkowskie przy zakładaniu or-
ganizacji rzemieślniczych, co przejawia 
się w ustanowieniu wymogu posiada-
nia liczby 30 założycieli przez powsta-
jący cech rzemieślniczy oraz wymogu 
istnienia 20 cechów dla założenia izby 
rzemieślniczej.
Ustawodawca zastosował zasadę ochrony 
praw nabytych, zatem wymogi limitowe nie 
dotyczą organizacji już działających.
Prowadzenie szkół przez rzemiosło
Wprowadzono podstawę prawną tworze-
nia przez Rzemiosło szkół zawodowych. 
Jest to szansa na stworzenie nowoczesne-
go systemu szkół zawodowych kształcą-
cych dualnie i zgodnie z potrzebami przed-
siębiorców i rynku pracy.

Przepisy przejściowe
W przypadku postępowań egzaminacyj-
nych wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
do wysokości opłat za egzaminy, o których 
mowa, stosuje się przepisy dotychczasowe, 
co oznacza, że opłaty już wniesione nie 
podlegają jakimkolwiek korekturom;
UWAGA! za datę wszczęcia postępo-
wania egzaminacyjnego należy uznać 
datę złożenia wniosku o dopuszczenie 
do egzaminu.

Źródło: na podstawie materiałów opraco-
wanych przez ZRP (Jolanta Kosakowska, 
Witold Kosarewicz)

nIŻSZe PoDatKI LoKaLne W 2016
Górne granice kwotowe podatków i opłat 
lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w okresie I półro-
cza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Wskaźnik ten ustalany jest 
na podstawie komunikatu Prezesa GUS 
ogłoszonego w Monitorze Polskim w termi-
nie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. 
Następnie Minister Finansów ogłasza w dro-
dze obwieszczenia górne granice stawek 
kwotowych na kolejny rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS  
z 15 lipca 2015 r., ceny towarów i usług w I pół-
roczu tego roku w odniesieniu do analogiczne-
go okresu 2014 r. spadły o 1,2%, w związku 
z tym o taki sam wskaźnik zmaleją w 2016 r. 
górne granice stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych. Stawki na rok 2016 zostały 
określone w obwieszczeniu Ministra Finansów 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski  
z 2015 r. poz. 735).
W powołanym obwieszczeniu ustalone 
zostały stawki maksymalne, natomiast po-

szczególne rady gmin samodzielnie ustalają 
ich wysokość. Stąd też często pojawiają się 
różnice w ich wysokościach. Dodatkowo 
w odniesieniu np. do podatku od nierucho-
mości za grunt rada gminy może różnico-
wać wysokość stawek dla poszczególnych 
rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności: lokalizację, 
rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj za-
budowy oraz przeznaczenie i sposób wyko-
rzystywania gruntu.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (1233)  
z dnia 2.11.2015
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Samochody  
– całe moje życie

rozmowa z Marcinem Gagackim

marcin Gagacki jest znanym bydgoskim rzemieślnikiem, wła-
ścicielem PPHu auto mag, wasztatu samochodowego oferują-
cego usługi diagnostyczne, mechaniczne, blacharskie i lakierni-
cze, mieszczącego się w bydgoszczy przy ul. łuckiej 7.

– czy łatwo dzisiaj być rzemieślni-
kiem?
Łatwo, jeśli się ma rozwinięty warsztat.  
W obecnych czasach, przy różnych wymo-
gach, dotyczących m.in. ochrony środowi-
ska, oraz pomimo konkurencji, można do-
brze funkcjonować na rynku. 
– Dlaczego warsztat samochodowy?
Pierwszy element to zamiłowanie. Już  
w przedszkolu jako kilkulatek mówiłem, że 
będę naprawiał samochody. Drugim ele-
mentem jest sport. Od małego mówiłem 
też, że będę kaskaderem. Wpisuje się to  
w sport, który uprawiam, czyli rajdy samo-
chodowe. Poniekąd jest to trochę ryzykow-
ne, bliskie kaskaderstwu. 
– od kiedy prowadzi Pan 
działalność?
Działalność prowadzę od 1998 
roku, ale to nie oznacza, że to 
był początek kontaktu z samo-
chodami. W dzieciństwie tata 
zabierał mnie do garażu. Po-
magałem mu przy naprawach 
wartburga. Gdzieś ta smykałka 
się pojawiła. Do dzisiaj z ojcem 
wspominamy sytuację, gdy po 
włożeniu silnika i sprzęgła, za-
pytałem ojca o leżące obok ło-
żysko oporowe. Już wtedy nie 
byłem obojętny na to, co tata 
robi przy samochodach. Potem 
w okresie technikum naprawia-
łem siostrze, rodzinie, znajo-
mym motorowery i samochody. 
Po ukończeniu szkoły od razu 
otworzyłem warsztat. 
– ukończył Pan bydgoską sa-
mochodówkę?
Tak. Technikum Samochodowe 
w Bydgoszczy przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. W tym 
samym roku, w którym otwo-
rzyłem warsztat, rozpoczęła się także moja 
przygoda z rajdami samochodowymi. W wa-
lentynki, 14 lutego 1998 roku, pierwszy raz 
pojechałem na zawody i wygrałem w klasyfi-
kacji generalnej. Ta miłość trwa do dziś. 
– Jak wyglądała Pana droga do zdoby-
cia zawodu i uruchomienia własnego 
warsztatu?
W okresie nauki często naprawiałem samo-
chody taksówkarzom. Lubiłem „dłubać” 
w samochodach, więc koledzy taty przy-
jeżdżali do mnie. Uczyłem się naprawiać 
samochody, a dla nich było korzystne, że 
naprawiałem samochody nocą. Rano je 
odbierali, nie tracąc cennego czasu i mogli 
zarabiać pieniądze. Tata już w okresie mojej 
nauki w szkole pobudował budynek gospo-
darczy, który został później zaadaptowany 
na warsztat. Najpierw jednostanowiskowy, 

potem dwustanowiskowy. Po ukończeniu 
technikum od razu otworzyłem warsztat 
samochodowy. 
– Największe Pana osiągnięcia jako 
prowadzącego działalność?
Osiągnięciem może być obecne zatrudnie-
nie, które daję 12 osobom. Również fakt, że 
w roku 2004 zdecydowałem, że nie opłaca 
mi się wynajmować pomieszczeń i wybudo-
wałem warsztat, w którym zacząłem działal-
ność blacharsko-lakierniczą. Było ciężko, bo 
wtedy warsztaty zamykano, mi zaś brako-
wało czasu na wykonanie zleceń klientów. 
Na początku byłem sam w warsztacie. Roz-
bierałem samochody, jechałem po części i po 

powrocie naprawiałem samochody. Potem 
otworzyłem kolejny punkt na innym osie-
dlu. W 2004 roku postanowiłem wybudo-
wać przy ul. Łuckiej kompleksowy budynek,  
w którym mieści się i blacharstwo, i mecha-
nika. To uważam za największy sukces. 
– Jak znajduje Pan kandydatów do 
pracy?
Współpracuję m.in. z Bartłomiejem Mał-
kiem, dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, z któ-
rym razem uczyliśmy się w technikum. Był 
również przez pewien czas moim pilotem 
rajdowym. Uczniowie szkoły odbywają  
u mnie w warsztacie praktyki. Dwóch byłych 
uczniów jest u mnie na stażu. Współpraca 
ta dotyczy również sfery sportowej. Pięciu 
uczniów uzyskało uprawnienia sędziow-
skie i dzięki temu łączą przyjemne (rajdy)  

z pożytecznym (nauka w warsztacie). Pro-
wadzę również spotkania z młodzieżą zain-
teresowaną rajdami. Bardzo sobie cenię tę 
współpracę. 
– czego w obecnych czasach potrzeba 
rzemieślnikom, aby mogli swobodnie 
rozwijać swoje firmy?
Środków finansowych. Wiedzą o tym kole-
dzy prowadzący blacharnie i lakiernie, gdyż 
walka z ubezpieczycielami jest dość trudna. 
Warto także korzystać z warsztatów zrze-
szonych w Cechu Rzemiosł, gdyż gwaran-
tują one klientom najwyższą jakość usług. 
Prowadzą je rzemieślnicy z krwi i kości, wy-
kształceni, fachowcy często jak ja zatrudnia-
jący pracowników. Jak już wspomniałem, 
problemem są finanse. Przy blacharstwie 
potrzebne są duże inwestycje w sprzęt, trze-
ba też zapewnić klientowi np. samochód 
zastępczy na czas naprawy. W sumie są to 
duże nakłady, a stawki są ścinane przez firmy 
ubezpieczeniowe. Kilkumiesięczna walka  
o pieniądze często kończy się w sądzie. 
Wolne środki finansowe są drogą do suk-
cesu. Gdyby płynnie wszystko się odbywało 
na linii warsztat-ubezpieczalnia, warsztaty 

rzemieślnicze rozwijałyby się ła-
twiej i szybciej. 
– Jest Pan znanym kierowcą 
rajdowym. Jak Panu udaje 
się pogodzić prowadzenie 
warsztatu z Pańskim hobby 
– rajdami samochodowymi? 
Skoro warsztat prowadzę od 
18 lat i również ścigam się 18 
lat, to jest to dowód na to, że 
da się wszystko jakoś pogodzić. 
Zawsze rozwijał się i warsztat, 
i działalność rajdowa. Były lata 
słabe dla warsztatu, a dobre 
dla rajdów, i odwrotnie. Rajdy 
to nie tylko wyjazd na zawo-
dy, ale również przygotowanie,  
a najważniejszą rolę odgrywa 
tutaj sprzęt. Paręnaście lat temu 
przygotowanie samochodu do 
rajdu zajmowało mi godzinę 
lub dwie. Dzisiaj potrzeba pra-
cy dwóch ludzi przez tydzień, 
aby przygotować samochód na 
zawody. Po każdych zawodach 
auto jest kompleksowo rozbie-
rane i składane. Rajdy są dziś 
zbyt kosztowne, żeby pozwo-

lić sobie na jakiekolwiek niedociągnięcia.  
W tej chwili mam mechaników pracujących 
dla klienta zewnętrznego oraz mechaników 
zajmujących się samochodami sportowymi. 
Gdy auta sportowe są gotowe, mechanicy ci 
zajmują się również usługami dla klientów. 
– czego by Pan życzył czytelnikom Pul-
su rzemiosła w związku z nadchodzą-
cymi Świętami bożego Narodzenia oraz 
w Nowym roku 2016? 
Cierpliwości i zdrowia, a reszta się uda. Bez 
zdrowia niczego nie zrobimy, a w dzisiejszych 
czasach cierpliwość jest bardzo potrzebna, 
bo wiele spraw urzędowych i organizacyj-
nych wymaga czasu. Czas, zdrowie i cier-
pliwość. To są chyba najważniejsze rzeczy, 
których życzę czytelnikom w 2016 roku.
– Dziękuję za rozmowę.

zespół
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kontrola warunków pracy
Do takiej kontroli uprawniona jest Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza 
przestrzeganie prawa pracy, przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, legalności zatrudnienia itp. Szczegóły 
dotyczące zakresu i zasad działań podej-
mowanych przez PIP ujęte są w ustawie  
z 13 stycznia 2007 roku o Państwowej In-
spekcji Pracy. Inspektorzy pracy są upraw-
nieni do przeprowadzania, bez uprzedze-
nia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli 
przestrzegania przepisów prawa pracy,  
w szczególności stanu bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących legalności zatrud-
nienia. Kontrolę przeprowadza się po oka-
zaniu legitymacji służbowej potwierdza-
jącej tożsamość i uprawnienia inspektora 
pracy lub innego upoważnionego pracow-
nika Państwowej Inspekcji Pracy. Podmiot 
kontrolowany ma obowiązek zapewnić 
inspektorowi pracy warunki i środki nie-
zbędne do sprawnego przeprowadzenia 
kontroli, a w szczególności niezwłocznie 
przedstawić żądane dokumenty i materiały, 
zapewnić terminowe udzielanie informacji, 
udostępnić urządzenia techniczne oraz,  
w miarę możliwości, oddzielne pomiesz-
czenie z odpowiednim wyposażeniem.

kontrola skarbowa  
i kontrola podatkowa
Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej 
oraz naczelnicy urzędów skarbowych mogą 
prowadzić czynności kontrolne na podsta-
wie i na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa, zaś kontrola skarbowa znaj-
duje swoje uregulowanie w ustawie z dnia 
28 września 1991 roku o kontroli skarbo-
wej. Do zakresu kontroli skarbowej należy 
m.in.: kontrola rzetelności deklarowanych 
podstaw opodatkowania oraz prawidło-
wości obliczania i wpłacania podatków 
stanowiących dochód budżetu państwa, 
a także innych należności pieniężnych 
budżetu państwa lub państwowych fun-
duszy celowych; ujawnianie i kontrola nie-
zgłoszonej do opodatkowania działalności 

KontRoLe 
PRZeDSIĘbIoRcy

gospodarczej; kontrola źródeł pochodze-
nia majątku oraz przychodów nieznajdują-
cych pokrycia w ujawnionych źródłach lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych; 
kontrola celowości i zgodności z prawem 
gospodarowania środkami publicznymi 
oraz środkami pochodzącymi z Unii Eu-
ropejskiej i międzynarodowych instytucji 
finansowych, z wyłączeniem kontroli celo-
wości wykorzystania środków zaliczanych 
do dochodów własnych i subwencji ogól-
nej jednostki samorządu terytorialnego. 
Organy podatkowe zawiadamiają kon-
trolowanego o zamiarze wszczęcia kon-
troli podatkowej, z zastrzeżeniem wyjąt-
ków w ustawie przewidzianych. Kontrolę  
wszczyna się nie wcześniej niż po upływie  
7 dni i nie później niż przed upływem  
30 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli 
kontrola nie zostanie wszczęta w terminie  
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 
wszczęcie kontroli wymaga ponownego 
zawiadomienia. Podatnicy, płatnicy, inka-
senci oraz następcy prawni mogą, w for-
mie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, 
która będzie upoważniona do ich repre-
zentowania w zakresie kontroli podatko-
wej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi 
urzędu skarbowego właściwemu w spra-
wie opodatkowania podatkiem dochodo-
wym, wójtowi, burmistrzowi (prezydento-
wi miasta).

Państwowa inspekcja 
Sanitarna
Kolejnym organem uprawnionym do 
kontroli jest Sanepid, czyli Państwowa 
Inspekcja Sanitarna. Należy pamiętać, że  
w kręgu zainteresowania tego organu 
znajdą się jedynie przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność związaną z życiem 
i zdrowiem klientów. Ustawa z dnia  
14 marca 1985 roku o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej precyzuje, iż Sanepid 
sprawuje nadzór nad warunkami higieny 
środowiska, higieny pracy w zakładach 
pracy, higieny radiacyjnej, warunkami 
zdrowotnymi żywności, żywienia i przed-
miotów użytku, higieniczno-sanitarnymi. 

Także przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 roku o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia, określają urzędową kontrolę 
Sanepidu nad żywnością w zakresie jej 
bezpieczeństwa w odniesieniu do żyw-
ności pochodzenia niezwierzęcego przy-
wożonej z państw niebędących człon-
kami Unii Europejskiej oraz wywożonej 
i powrotnie wywożonej do tych państw, 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
znajdujących się w handlu detalicznym, 
żywności zawierającej jednocześnie środ-
ki spożywcze pochodzenia niezwierzęce-
go i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
a także kontrolę w zakresie prawidłowo-
ści stosowania zasad systemu HACCP  
w zakładach objętych nadzorem Sanepidu.

inspekcja Handlowa
Jest z kolei wyspecjalizowanym orga-
nem kontroli państwowej powołanym do 
ochrony interesów i praw konsumentów 
oraz interesów gospodarczych państwa. 
Przeprowadza kontrolę legalności i rzetel-
ności działań przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą w zakresie 
produkcji, handlu i usług. Zadania Inspek-
cji wykonuje Prezes Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów oraz wojewodo-
wie przy pomocy wojewódzkich inspekto-
rów inspekcji handlowej. Inspekcja działa 
na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 roku o Inspekcji Handlowej. Kon-
trolę wszczyna i prowadzi inspektor po 
okazaniu legitymacji służbowej oraz dorę-
czeniu upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli wydanego przez wojewódzkiego 
inspektora. Kontrolę przeprowadza się 
w obecności kontrolowanego lub osoby 
przez niego upoważnionej w siedzibie 
kontrolowanego lub w miejscu wyko-
nywania działalności oraz w godzinach 
pracy lub w czasie faktycznego wykony-
wania działalności przez kontrolowanego. 
Kontrola lub poszczególne czynności kon-
trolne, za zgodą kontrolowanego, mogą 
być przeprowadzane również w siedzibie 
organu Inspekcji, jeżeli może to usprawnić 
prowadzenie kontroli.
Należy również pamiętać, iż na podsta-
wie przepisów art. 82 i art. 83 ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej, 
nie można równocześnie podejmować,  
i prowadzić więcej niż jednej kontroli dzia-
łalności przedsiębiorcy, a łączny czas kon-
troli w jednym roku kalendarzowym nie 
może przekraczać ustawowych limitów. 
Te same przepisy przewidują jednak sze-
reg wyjątków od tej zasady.

radca prawny

robert gierszewski

e-mail: kancelaria-gierszewski @o2.pl

dyżury w każdy czwartek
od 9:00 do 11:00
w siedzibie kPiriP w Bydgoszczy

www.ikancelaria.com.pl

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia działalności go-
spodarczej w zgodzie z obowiązującymi przepisami. w zależności od ro-
dzaju prowadzonej działalności przedsiębiorca może liczyć się z podjęciem 
przez uprawnione organy państwowe czynności, które mają na celu wy-
kazanie i potwierdzenie działań kontrolowanego w zgodzie z obowiązują-
cym prawem. Przede wszystkim będzie chodzić o kontrole dotyczące prze-
strzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru nad 
warunkami środowiska, legalności zatrudnienia, kontroli podatkowej czy 
kontroli skarbowej. w takim wypadku warto wiedzieć, na podstawie ja-
kich przepisów funkcjonują najważniejsze organy kontrolne, jakie są ich 
uprawnienia, a także prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców,  
i zapoznać się z właściwymi przepisami.
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– Proszę powiedzieć, dlaczego drewno? 
Dlaczego stolarstwo?
Dlatego drewno, ponieważ mój ojciec 
prowadził zakład już przed II wojną świa-
tową, od 1931 roku. W czasie wojny za-
brali mu zakład wrogowie, czyli Niemcy,  
a po wojnie zabrali mu drugi raz stalinow-
cy. Nie podlegało to nawet ustawie nacjo-
nalizacyjnej, bo zatrudniał 12 osób. Robił 
chippendale (rodzaj mebli). Komuś się nie 
podobało i zakład zabrano.
Dorastałem w rodzinie rzemieślniczej. Po 
wojnie, gdy chodziłem do liceum, musia-
łem pracować w czasie wakacji. Ojciec 
twierdził, że na pieniądze trzeba zarobić. 
Byłem wychowany w systemie, w którym 
pieniędzy się nie daje. Zgadzam się z takim 
poglądem. Uważam, że na wszystko trzeba 
uczciwie zapracować. 
Skończyłem studia historyczne, bo zawsze 
mnie historia fascynowała. Pracę magister-
ską napisałem z historii wojskowości. Nosiła 
tytuł „Rozwój polskiej marynarki wojennej 
w latach 1918-1939”. Ojciec był schoro-
wany i pomimo że otrzymałem propozycję 
zostania dyrektorem muzeum wojskowości 
w Poznaniu, kontynuowałem działalność 
ojca. Historia i drewno to moja pasja. Lubię 
pracować w drewnie. 
– ma Pan pięćdziesięcioletnie doświad-
czenie w zawodzie. Proszę powiedzieć, 
jak na przestrzeni lat zmieniał się ten 
zawód?
Zmieniał się ogromnie, ponieważ zachodził 
proces technizacji. Zmieniała się technolo-
gia. Dzisiaj w stolarstwie decyduje w szcze-
gólności mechanika i chemia. Gdy zakłady 
są zmechanizowane, praca jest bardziej 
dokładna, szybsza, ludzie nie muszą już tak 
ciężko pracować. Niestety, w stolarstwie  
w tej chwili jest 50% chemii. 
– Jest Pan przewodniczącym komisji 
egzaminacyjnej. czy i jak na przestrze-
ni tych lat zmienili się absolwenci przy-
stępujący do egzaminu?
Zmienili się bardzo. Po pierwsze, dawniej 
młodzież ucząca się zawodu była nasta-
wiona na obróbkę ręczną. Nie wszyscy rze-
mieślnicy mogli sobie pozwolić na drogie 
maszyny. Gdy w 1973 roku przejąłem za-
kład po moim ojcu, który zmarł nagle, zme-
chanizowałem zakład. Miałem 50 maszyn  
i urządzeń. Zatrudniałem 12 osób. Kładłem 
nacisk na mechanikę i technologię, gdyż 
uważam, że to podstawa. Jednak w proce-
sie kształcenia uczniów, których miałem 27, 
sobotę przeznaczałem na naukę obróbki 
ręcznej. Z przykrością muszę stwierdzić, że  

dzisiaj znajomość obróbki ręcznej zanika. 
W przypadku problemów z maszynami, 
bez znajomości obróbki ręcznej nie da się  
w tym zawodzie nic zrobić. Mój ojciec 
przetrwał wojnę tylko dzięki temu, że 
był rzemieślnikiem.
– Dzisiejsze problemy z wykonywa-
niem zawodu stolarza sprowadzają 
się zatem do umiejętności pogodze-
nia mechanizacji i obróbki ręcznej?
Trzeba umieć pogodzić obróbkę ręcz-
ną i mechaniczną, bowiem niektóre 
elementy mogą być dzisiaj obrabiane 
wyłącznie ręcznie. Mechanicznie nie 
da się wszystkiego wykonać na przy-
kład mebli nietypowych. Inaczej jest  
w typowej, seryjnej produkcji mecha-
nicznej. Twierdzę, że w zakładach poło-
żonych w mniejszych miejscowościach  
i na wsiach uczniowie są bardziej zazna-
jomieni z obróbką ręczną. W większych 
miastach, gdzie dominują zakłady zme-
chanizowane, obróbka ręczna zanika. 
Zakłady muszą na siebie zarobić. Podatki 
są wysokie, składki na ZUS również, pra-
cownikom trzeba dać pensje. Do tego 
dochodzą koszty energii, za którą trzeba 
zapłacić 100% więcej tylko dlatego, że 
ktoś produkuje. To błąd. Znam problem 
doskonale z własnego doświadczenia. 
Musiałem m.in. z tego powodu wykonać 
ogromne inwestycje. 
Niestety, rządzący nie doceniają, jakim do-
brodziejstwem dla kraju są małe przedsię-
biorstwa. W Stanach Zjednoczonych usługi 
stanowią 70% gospodarki. Nie wiem, czy 
w Polsce coś się zmieni w tej materii.
– Jak dzisiaj zachęcić młodzież do wy-
boru zawodu stolarza?
Trzeba zmienić mentalność rodziców! Błąd 
rządzących polega na nieustannych zmia-
nach koncepcji szkolenia, które towarzy-
szą kolejnym zmianom ministrów. Szkoły 
nie decydują, nie ukierunkowują uczniów 
na naukę zgodnie z zainteresowaniami  
i zdolnościami. Ponadto klasy są za duże. 
Nauczyciel nie jest w stanie dobrze pro-
wadzić zajęć, gdy klasa liczy 35 uczniów. 
Dobrze to wiem, gdyż sam uczyłem w Ze-
spole Szkół Drzewnych. W przeciętnej kla-
sie chciało się uczyć może pięciu uczniów. 
Reszta wybrała tę szkołę, bo rodzice kazali. 
Na Zachodzie nauczyciel ma 20 uczniów  
i pod koniec szkoły podstawowej rozma-
wia z rodzicami. Sugeruje, w jakim kierun-
ku uczniowie mogliby się kształcić. Ukie-
runkowuje rodziców. Uczniowie kształcą 
się w wąskich specjalizacjach. U nas szkoła 

Pasja jest najważniejsza
Rozmowa z Bernardem Popławskim,  

członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Drzewnych,  
przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w zawodzie stolarz,  

nestorem bydgoskich stolarzy

otrzymuje pieniądze na konkretną licz-
bę, niezależnie od nauczanego zawodu.  
W efekcie szkoły są zainteresowane ilością, 
a nie jakością. Ważne jest dla nich, by było 
jak najwięcej uczniów. Ponadto placówki 
te nie zwalniają zbędnych nauczycieli ze 
względu na wpływy lobby nauczycielskie-
go. Prawdziwych nauczycieli tego zawodu 
już nie ma. Niesłychanie istotna jest tak-
że mentalność rodziców. Jeżeli jej się nie 
zmieni, to nic z tego nie będzie. Pracodaw-
cy poszukują stolarzy. Jest sporo ogłoszeń 
w prasie. 
– czego by Pan życzył czytelnikom Pul-
su rzemiosła w związku z nadchodzą-
cymi Świętami bożego Narodzenia oraz 
w Nowym roku 2016?
Życzyłbym, żeby decydenci, w których 
rękach leży przyszłość i dobro rzemiosła, 
mieli w pamięci motto wielkiego rzymskie-
go polityka i mówcy Cycerona: Pro consu-
le in Ciliciam. Wykształcenie i wychowa-
nie młodego pokolenia jest największym 
skarbem, jaki można dać społeczeństwu. 
Rządzący muszą to czuć, realizować i do-
konać koniecznych, gruntownych zmian 
w oświacie. Drugim niezwykle ważnym 
elementem jest przywrócenie obowiązko-
wej przynależności do cechów, tak jak to 
funkcjonuje w innych krajach. W przypad-
ku kłopotów z jakością pracy, uczciwością, 
można łatwo znaleźć i zweryfikować oso-
bę, przez której nieuczciwość cierpi wize-
runek innych wykonujących ten zawód.  
Z własnych składek rzemiosło się nie utrzy-
ma. W innych krajach, np. w Niemczech, 
utrzymuje je państwo. 
– Dziękuję za rozmowę.
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