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SPIS TREŚCI
Drodzy Czytelnicy!
W kolejnym numerze piszemy o naszym wielkim święcie. Izba w tym roku skończyła 110 lat i uroczyście obchodziła 10 września br. swój jubileusz. Były
podsumowania, wspomnienia, kwiaty, życzenia oraz oczywiście urodzinowy tort, a dla najaktywniejszych działaczy – odznaczenia rzemieślnicze i państwowe. Dwóch rzemieślników zostało też wyróżnionych Szablą Kilińskiego. Podczas uroczystości nastąpiło również ogłoszenie wyników corocznego
konkursu „Rzemieślnik Roku”. Zapraszamy więc do przeczytania szczegółowej relacji oraz obejrzenia zdjęć z naszego jubileuszu.
1 września br. rozpoczął się czwarty rok od momentu pierwszego dzwonka na lekcje dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy. W tym roku szkolnym działalność rozpoczęło również Technikum Uzupełniające Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy dla osób dorosłych.
Niedawno zakończyliśmy realizację projektu „Profesjonalizm i nowoczesność w tradycyjnych organizacjach rzemieślniczych.” Od 1 października br. rozpoczęliśmy kolejny projekt: „Masz pomysł – załóż firmę”. Projekt skierowany jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego, które starają się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie prowadziły jej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wydziały Izby ..................................................................................................... 2
Słowo wstępu .................................................................................................... 3
Izba świętowała 110-lecie

............................................................................ 4

We wrześniu br. ruszył również nowy projekt pt. „Szkolenia podnoszące kompetencje uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym jako
narzędzie zwiększenia adaptacyjności przedsiębiorstw w obliczu zmiany gospodarczej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Liderem
projektu jest NSZZ „Solidarność”, natomiast w roli partnera projektu występuje nasza Izba. Projekt będzie trwał do 31.12.2011 r. i adresowany jest do
wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, członków rad pracowników, osób zatrudnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawicieli pracodawców zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych w regionie.

Smakowitości w Grucznie – udział

12 października odbyła się oficjalna inauguracja działalności bydgoskiego biura Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Mieści się ono na ulicy
Piotrowskiego 11 (pokój nr 5), w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, gdzie wcześniej znajdował się punkt informacyjny
funduszu. Z pożyczek mogą korzystać mikro, małe i średnie firmy, zarówno te obecne na rynku od wielu lat, jak i tzw. starterzy, czyli osoby dopiero
rozpoczynające działalność gospodarczą, które często nie mają własnej historii finansowej i są dla banków mniej atrakcyjnym klientem.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Lokalnego Punktu Konsultacyjnego

........................................................ 6

Strategie polityczne – spotkanie międzynarodowe
w ramach realizacji projektu QUICK ........................................................... 6

w Bydgoszczy już działa

............................................................................... 7

Podsumowanie półrocza ............................................................................... 7
Kandydaci na Prezydenta na spotkaniu z przedsiębiorcami ......... 8

Cech Rzemiosł Różnych w Nakle oraz Cech Rzemiosł Różnych w Żninie to dzisiejsi bohaterowie działu „historia oraz współczesna działalność Cechów,
należących do naszej Izby”.

Masz pomysł – załóż firmę

.......................................................................... 8

W tenisie stołowym nie mają ze mną szans – rozmowa
W niniejszym „Pulsie Rzemiosła” wywiad numeru to rozmowa z Wiesławem Ochocińskim – Honorowym Starszym Cechu Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy oraz Chorążym Sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

z Wiesławem Ochocińskim, wieloletnim Starszym Cechu
Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

.................................................. 9

Ponadto piszemy o naszym udziale w Festiwalu Smaku w Grucznie, współorganizowaniu obrad grupy roboczej Parlamentu Hanzeatyckiego
w Bydgoszczy, spotkaniu Starszyzny Cechowej oraz spotkaniu z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych i ich zastępcami.

Praktyczna nauka zawodu – zmiany ................................................... 10

W „Kąciku przedsiębiorcy” umieściliśmy informacje m. in. na temat formalności związanych z zainstalowaniem reklamy oraz zwolnienia chorobowego
pracownika młodocianego. Zapraszamy też do poczytania o wigiliach firmowych – jakie są ich plusy i minusy, co pracownicy i szefowie sądzą na ten
temat, jaką formę przybierają takie spotkania.

Z życia szkoły

Spotkanie z komisjami egzaminacyjnymi

........................................
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Inowrocław: miasto z uzdrowiskiem ..................................................... 11
Cech Rzemiosł Różnych w Żninie ........................................................... 12

Podobnie jak pod koniec każdego roku kalendarzowego, powraca problem kas fiskalnych, a dokładniej kwestia zmian dotyczących zwolnień poszczególnych grup podatników od obowiązku stosowania kas fiskalnych w swojej działalności. Prawnik wyjaśnia, jak wygląda obecny stan prawny w tej sprawie.
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy włączyła się w działalność obywatelską związaną z tegorocznymi wyborami samorządowymi. Dnia 17 listopada 2010 roku odbyła się w siedzibie Izby debata z kandydatami na Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Debatę zorganizowali:
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Pomorsko- Kujawska Izba Budownictwa, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Loża Bydgoska Business Center Club. Debata utrzymana była w konwencji spotkania biznesowego z udziałem przedstawicieli organizacji gospodarczych i organizacji pracodawców, a także zrzeszonych
przedsiębiorców, a dotyczyła poglądów gospodarczych, filozofii rządzenia, planów związanych z objęciem stanowiska, a także miejsca pracodawców
i przedsiębiorców w przypadku wygrania wyborów w Bydgoszczy przez poszczególnych kandydatów.
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...........................................................................

Pracownik młodociany na chorobowym
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Jak zainstalować reklamę .......................................................................... 17
Z nowości: omawiamy rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu oraz opisujemy zawód cieśla.

Cieśla: zawód przeżywający prawdziwy renesans
Kasy fiskalne w roku 2011

W naszym nowym cyklu artykułów pod wspólnym tytułem „Spacer po mieście” dziś zwiedzimy urokliwy Inowrocław.
Życzymy miłej lektury!

Dyrektor Izby
Piotr Andrzej Krzyżaniak

Prezes Izby
Jan Gogolewski
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Izba świętowała 110-lecie
roczyste obchody 110-lecia KPIRiP w Bydgoszczy odbyły się
10 września 2010 r. Patronat Honorowy nad uroczystością
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.
W Komitecie Honorowym naszej uroczystości
zasiadali: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Biskup Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, Prezydent Torunia Michał Zaleski, Prezy-

Uroczystości zapoczątkowała msza św. w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja celebrowana przez Biskupa Jana
Tyrawę. Po mszy odbył się przemarsz w kierunku Opery Nova
ze sztandarami Izby i Cechów pod pomnik Walki i Męczeństwa
na Starym Rynku w Bydgoszczy, gdzie przedstawiciele Izby
i goście złożyli wieńce w asyście Orkiestry Wojska Polskiego
i przedstawicieli Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Ważnym
punktem obchodów jubileuszu 110-lecia było uroczyste spotkanie w bydgoskiej Operze Nova w sali Manru, podczas którego

dziejach Izby – pod rozbiorami, w Polsce niepodległej i w latach
zmagań o wolność naszej ojczyzny – rzemieślnicy z regionu bydgoskiego wielokrotnie zapisywali się chlubnie w historii swymi postawami patriotycznymi i obywatelskimi…
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski w imieniu Prezydenta RP uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Jana Gogolewskiego i Mirosława Łatasia.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Jan Stoppel (po raz drugi)
oraz Janusz Antoniak.

dent Włocławka Andrzej Pałucki, Prezydent Grudziądza Robert
Malinowski, Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, Dowódca
Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. Zygmunt Duleba.
Wśród osób zaproszonych udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz z terenu Kujawsko-Pomorskiego, w tym m. in. Parlamentarzyści, przedstawiciele
Urzędu Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Związku Rzemiosła
Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, a także goście z zagranicy – Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego oraz reprezentacje Izb
Rzemieślniczych z całego kraju, Cechów, innych organizacji
gospodarczych i przemysłowo-handlowych związanych z sektorem rzemiosła i małej przedsiębiorczości z całego regionu.

wręczono odznaczenia państwowe i rzemieślnicze, przyznane
za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i przedsiębiorczości. Wręczone zostało również najwyższe
odznaczenie w Rzemiośle – „Szabla Kilińskiego”. Odznaczenia
państwowe przyznano także wyróżnionym z regionu.
Prowadzący Galę Marek Jankowiak na samym początku odczytał list Prezydenta RP, w którym to oprócz gratulacji i wyrazów
uznania z okazji 110-lecia KPIRiP przybliżył znaczącą rolę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w gospodarce polskiej. - Rodzimi przedsiębiorcy to siła napędowa polskiej gospodarki. To właśnie Państwo
tworzą dziś większą część miejsc pracy dla naszych obywateli. To od
kondycji Waszych firm w znaczącym stopniu zależy polski potencjał
ekonomiczny i konkurencyjność naszego kraju na unijnym rynku.
Dlatego polski biznes, reprezentowany głównie przez małe i średnie
przedsiębiorstwa, ma prawo oczekiwać, że jego potrzeby spotkają
się ze zrozumieniem ze strony struktur państwowych. W 110-letnich

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Adam Daniel, Stefan Pomin, Jerzy Kamiński, Jan Modrzejewski, Janusz Józef Bystryk.
Brązowy Krzyż Zasługi wręczono: Eugeniuszowi Jasinieckiemu, Bogdanowi Roszewskiemu, Sławomirowi Szatkowskiemu, Lechosławowi Bogdańskiemu, Robertowi Kapeja, Janowi
Barbarzak, Andrzejowi Skąpińskiemu.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Bibian Brzeziński, Włodzimierz Lutkowski, Bogusław Kazimierz Syroczyński, Krystyna Matczak-Spasow.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – Janusz Gumiński,
Andrzej Sieszchulski, Mariusz Piotrowski, Zdzisław Wojciech
Maciejewski, Mirosław Paweł Matuszkiewicz.
Po wręczeniu odznaczeń państwowych przyszła kolej na
wręczenie odznaczeń rzemieślniczych. Aktu nadania dokonał
sam Prezes ZRP Jerzy Bartnik.

Z

życia

Izby

Foto: ARS Stanisław Dzierzbicki
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Anioła firmie Bartkowscy oraz Gerardowi Frommholz.
Nie tylko osoby, reprezentanci firm i organizacji otrzymali tego dnia wyróżnienia, ale także sama Izba, która otrzymała
Medal Prezydenta Włocławka. Aktu wręczenia dokonała
Sekretarz Miasta Wiesława Konopczyńska.
Wręczono także Dyplomy Prezydenta Grudziądza,
które otrzymali: Stanisław Dzierzbicki, Roman Nehring, Edmund Otremba, Zbigniew Tucholski. Dyplomy w imieniu Prezydenta przekazał przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz
Goszka.
Następnie Zastępca Prezydenta Inowrocławia Wojciech
Piniewski wręczył Dyplomy Prezydenta Inowrocławia
Zbigniewowi Belzyt, Michałowi Górnikiewiczowi oraz Piotrowi
Jóźwiak.
Po dokonaniu uroczystych odznaczeń swój głos zabrali m. in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, który

CIELA BYDGOSZCZY za patriotyczną, wierną służbę społeczeństwu naszego miasta.
Podczas Gali nie brakowało także przyjemnych dla ucha
przerywników muzycznych w wykonaniu śpiewaków operowych:
Urszuli Walaszczyk – sopran i Wiesława Raczkowskiego – tenor.
Całe uroczyste obchody zakończył poczęstunek i spotkanie biesiadne zorganizowane w budynku KPIRiP w Bydgoszczy
przy ul. Piotrowskiego.

Foto: ARS Stanisław Dzierzbicki

Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku 2009 Alojzy Boniek –
prowadzący zakład BONIEK MEBLE w Łysomicach.
Przyznano także dodatkowe wyróżnienia w kategorii:
Rzemieślnik Roku 2009 – Szymonowi Karolczakowi – prowadzącemu Piekarnię w Nakle oraz Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku 2009 – Jerzemu Kosińskiemu prowadzącemu firmę KOMANDOR w Bydgoszczy.
Wręczono także po raz pierwszy nowe odznaczenie rzemieślnicze Platynowy medal im. J. Kilińskiego. Uhonorowani zostali: Jerzy Turowski, Sławomir Szatkowski, Bogdan
Roszewski, Zbigniew Bigoński, Lesław Wiliński, Stanisław Błaszak, Michał Pomernacki, Piotr Jóźwiak, Marian Wróblewski.
W dalszej części gali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wręczyli kolejne honory dla
najbardziej zasłużonych rzemieślników. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski wręczył dyplom Wojewody:
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Organizatorzy Jubileuszu 110-lecia KPIRiP w Bydgoszczy, w tym Zarząd Izby oraz Komitet Organizacyjny
Obchodów raz jeszcze serdecznie dziękują wszystkim
przybyłym gościom za udział w uroczystości, za złożone na
ręce Prezesa Izby listy gratulacyjne i inne dowody uznania,
a wszystkim sponsorom za okazaną pomoc i wsparcie.

Izby

złożył na ręce Prezesa Izby list gratulacyjny i wspomniał o
bogatych tradycjach Rzemiosła oraz znaczącej roli tej organizacji w regionie. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz
skierował słowa: Swoim działaniem wspomagacie Państwo
rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie, broniąc interesów
i reprezentując organizacje rzemieślnicze. Na kolejne lata działalności życzę pomyślnego spełnienia wciąż nowych, odważnych
i ambitnych zamierzeń. Głos zabrali również Prezes Związku
Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Zastępca POW Pułkownik
Stanisław Maciuszonek, Posłowie oraz reprezentanci organizacji rzemieślniczych i gospodarczych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Z rąk Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzego Derendy Izba Otrzymała honorowy tytuł PRZYJA-

życia

Piotrowi Antoszewskiemu, Franciszkowi Baldowskiemu, Tomaszowi Paneckiemu, Mirosławowi Pietkiewiczowi, Michałowi Pomernackiemu, Lesławowi Wilińskiemu.
Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył Medale „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Matyldzie Adamiak, Januszowi Borkowskiemu, Janowi Gogolewskiemu, Andrzejowi Hadrysiakowi, Wiesławowi Syrockiemu,
Krzysztofowi Uzarskiemu.
Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz przyznał
Medale Prezydenta: Wojciechowi Kozłowskiemu, Włodzimierzowi Lutkowskiemu, Bernardowi Popławskiemu.
W ramach obchodów 110-lecia, Prezydent Torunia przyznał Medal Prezydenta Torunia „Thorunim” Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu oraz statuetki Toruńskiego

Z

Szabla Kilińskiego jako najwyższe odznaczenie rzemieślnicze trafiła w ręce Wiktora Polaka oraz Franciszka
Baldowskiego.
Następnie utytułowano mianem Zasłużony Działacz
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy za szczególny wkład w rozwój Izby w ostatnich 10 latach następujące osoby: Jan Gogolewski – Prezes Izby,
Piotr Antoszewski – Wiceprezes, Andrzej Hadrysiak – Wiceprezes, Franciszek Baldowski – Sekretarz, Marian Wróblewski.
Prezes ZRP Jerzy Bartnik wraz z Prezesem KPIRiP
Janem Gogolewskim wręczyli statuetki wyróżnionym jako:
Rzemieślnik Roku 2009 – Zdzisław Maciejewski – prowadzący Zakład Robót Budowlanych i Instalacyjnych we Włocławku,

Smakowitości w Grucznie – udział
Lokalnego Punktu Konsultacyjnego
F

estiwal Smaku to impreza plenerowa, która odbyła się
21 i 22 sierpnia br. już po raz V, w urokliwej miejscowości
Gruczno, w dolinie Dolnej Wisły, przy ujściu Strugi, która przez
lata napędzała młyńskie koło. Obecnie w młynie mieści się
główna kwatera Festiwalu. Obok utworzono kolekcję starych
pni drzew, ścieżki przyrodnicze. Szpalery drzew i wzgórza odgradzają poszczególne miejsca, tworząc naturalne sceny dla festiwalowych wydarzeń. Festiwal w Grucznie był niepowtarzalną
okazją, aby skosztować odmian miodu, wędlin, win i powideł
z całego regionu. Warto więc było wybrać się tam bez samochodu, chyba że nie chciało się poznać niesamowitych smaków
domowych trunków biorących udział w Turnieju Nalewek. Niewątpliwą atrakcją był Turniej Kucharzy, którzy jak co roku zjeżdżają się do Gruczna, aby zaprezentować swoje umiejętności.
Z pewnością warto było tam przybyć, biorąc pod uwagę fakt,
iż w ciągu zaledwie kilku lat festiwal zyskał rangę najważniejszej imprezy kulinarnej w Polsce Północnej.

Patronat honorowy nad imprezą objął Urząd Marszałkowski oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Jak zawsze, oprócz
jedzenia i picia, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły – organizator Festiwalu Smaku – przyszykował rozmaite widowiska,
w tym po raz pierwszy pokaz pracy koni pociągowych. Z nowości był także kwas chlebowy z Białorusi, najlepszy w Europie
oraz cydr – popularny dawniej, musujący napój alkoholowy
z jabłek. Specjalizują się w nim Francuzi i Hiszpanie. Na festiwalu zarekomendował go także mistrz z kraju Basków.
W tym roku zaprezentowało się ponad 100 wystawców. Oprócz stoisk kulinarnych pojawiały się także punkty
informacyjne, w tym Lokalny Punkt Konsultacyjny ze Świecia
prowadzony przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, oferując bezpłatne usługi z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia
na realizację projektów unijnych czy zasad przygotowywania
dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowanie przerosło nasze

oczekiwania. Okazało się, iż można było połączyć przyjemne
z pożytecznym. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z bezpłatnych porad konsultantów z zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej. Jednak największe grono odwiedzających nasze
stanowisko to osoby, które były zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, tzw. starterzy.
I.G.

Z

życia

Izby

Strategie polityczne
– spotkanie międzynarodowe
w ramach realizacji projektu QUICK
W

dniach 9-10 września br. Parlament Hanzeatycki wraz
z KPIRiP zorganizował międzynarodowe spotkanie jednej z grup roboczych zajmującej się „strategiami politycznymi”
w ramach wspólnie realizowanego projektu QUICK. Uczestnikami tegorocznych obrad byli przedstawiciele z krajów z regionu Morza Bałtyckiego, w tym także z innych Izb z kraju. Dla
przypomnienia dodamy, że Parlament Hanzeatycki powstał
w 1994 roku w Hamburgu i zrzesza organizacje z Polski, Niemiec, Danii, Belgii, Finlandii, Holandii, Łotwy, Litwy, Estonii,
Szwecji, Norwegii, Węgier itd.
Obrady odbywały się w jednym z bydgoskich hoteli. Na
początku zaprezentowano informacje n/t rozwoju rzemiosła w regionie kujawsko-pomorskim. Przedstawiono dane
o naszym województwie, które zajmuje obecnie jedenaste
miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej spośród
16 województw. Mocną stroną Bydgoszczy i Torunia oraz okolic tych miast jest między innymi duża liczba wykwalifikowanych pracowników oraz świetnie rozwinięty sektor transportu
i logistyki. Jednak minusy, takie jak ponadprzeciętny poziom
wynagrodzeń oraz wysoka przestępczość i jej niska wykrywalność, zadecydowały o dopiero 11. miejscu w rankingu.
Przedsiębiorcy z regionu kujawsko-pomorskiego chętnie korzystają z dofinansowania unijnego na prowadzenie
działalności gospodarczej. Jednakże, mimo tak dużego wykorzystania środków unijnych, przedsiębiorcy starający się o dotacje borykają się z problemami, które ograniczają częściowo
dostęp do funduszy, a są nimi m. in.: długi okres od momentu
ogłoszenia do rozpoczęcia procedury składania wniosków, co
powoduje późne terminy rozpoczęcia działań; skomplikowana
dokumentacja aplikacyjna, szczególnie część finansowa. Dla
osób rozliczających się z fiskusem w formie karty podatkowej

bądź prowadzących zryczałtowaną ewidencję przychodów
bardzo duży problem stanowi prawidłowe wypełnienie prognoz przychodów i wydatków w ramach projektu.
Następnie dyskutowano i wypracowywano nowe strategie innowacji w polityce gospodarczej, a także w rozwoju
polityki oświatowej i systemach edukacyjnych poprzez koncepcję „Wspólne uczenie się od siebie nawzajem” w krajach
nadbałtyckich. Omawiając kwestie dotyczące konkurencyjności, zwrócono uwagę na szybkość i elastyczność, które stały
się znakomitym atutem małych i średnich przedsiębiorstw.
Są one jednak krępowane przez niepohamowaną biurokrację,
co znacznie zwiększa koszty. Szerokie odbiurokratyzowanie
należy do najważniejszych form wsparcia dla małej i średniej
przedsiębiorczości, a zarazem umożliwi danemu państwu
duże oszczędności. Do szczególnie pilnych spraw, których należałby się podjąć, należy m. in.:
• szerokie odbiurokratyzowanie we wszystkich strefach działania państwa oraz konkurencja systemów w basenie Morza
Bałtyckiego,
• regulacje specjalne i zwolnienie małych i średnich przedsiębiorstw z określonych nakazów i przepisów biurokratycznych, np. w dziedzinie prawa pracy, prawa podatkowego itp.,
• realizacja systemu zachęt dla pracowników administracji,
który w wyraźnie odczuwalny sposób nagrodzi finansowo
tych, którzy doprowadzają do największego odciążenia finansowego małej i średniej przedsiębiorczości.
W ramach działań związanych z edukacją podkreślono,
iż Basen Morza Bałtyckiego i jego mała i średnia przedsiębiorczość sprostają z powodzeniem międzynarodowej konkurencji
tylko za sprawą największej siły innowacyjnej i najwyższej
jakości. Wymaga to doskonałych kwalifikacji – są one naj-
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ważniejszym zadaniem z punktu widzenia zapewnienia przyszłości i pomnażania dobrobytu. Ustalono, iż w tym zakresie
należałoby:
• Na szeroką skalę rozwijać kształcenie ogólne i podnosić jego
skuteczność; intensyfikacji i dowartościowania wymaga
zwłaszcza edukacja dzieci.
• Rozwijać na szeroką skalę i dowartościowywać kształcenie
zawodowe. Pilnym zadaniem jest zapewnienie wysokiej
drożności pomiędzy kształceniem akademickim, ogólnym
i zawodowym, tworzenie zróżnicowanych ścieżek kształcenia
zgodnie z poziomem osiągnięć, wzmocnienie praktycznych
elementów kształcenia.
• Doskonalenie zawodowe odbywa się w przedsiębiorstwach,
z drugiej zaś strony wymaga w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw ponadzakładowych ośrodków edukacyjnych,
które trzeba zapewnić w ramach samorządu gospodarczego.
• Intensyfikacji wymaga wspieranie mobilności i zbieranie
doświadczeń międzynarodowych już podczas kształcenia
zawodowego oraz przez pracowników wykwalifkowanych
i kadrę kierowniczą.
Na spotkaniu grupy roboczej wypracowane zostały także
zalecenia dotyczące bieżących zadań oraz działania zaplanowane
do realizacji w 2011 r. W ramach realizacji projektu QUICK zaplanowano do opracowania i opublikowania koncepcję polityczno-gospodarczą zatytułowaną „Cele i strategie rozwoju rzemiosła
oraz małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego”. Projekt koncepcji jest w trakcie opracowywania.
Na zakończenie, w ramach wspólnych działań integracyjnych, grupa robocza spotkała się na uroczystej kolacji w bydgoskiej karczmie.
I.G.

O

ficjalna inauguracja działalności bydgoskiego biura Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego odbyła się
12 października br. Biuro mieści się przy ulicy Piotrowskiego
11 (pokój nr 5), w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, gdzie wcześniej znajdował się
punkt informacyjny funduszu. W nowo otwartym biurze każdy
przedsiębiorca uzyska informacje nt. warunków otrzymania
pożyczki i będzie mógł złożyć niezbędne dokumenty. Klienci,
którzy już korzystają z pożyczki zaciągniętej w K-PFP, mogą także na miejscu przedstawić wszelkie dokumenty potrzebne do
jej rozliczenia. Biuro działa codziennie w godzinach od 7.30 do
15.30 (tel. 52 349 30 17).
Podczas spotkania inaugurującego działalność biura
Prezes Funduszu, Przemysław Woliński, zwrócił się do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji biznesowych,
by wsparli podejmowane przez K-PFP działania informacyjne,
dzięki którym jeszcze więcej przedsiębiorców będzie mogło
skorzystać z oferty regionalnego funduszu pożyczkowego. Za-

równo samorządowcy, jak i reprezentanci organizacji otoczenia
biznesu, zadeklarowali gotowość współpracy w tym zakresie.
Obecnie K-PFP realizuje projekt: Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego, który jest finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki niemu Fundusz pozyskał ponad 36 mln zł na
pożyczki dla firm z kujawsko-pomorskiego. Z pożyczek
mogą korzystać mikro, małe i średnie firmy, zarówno te
obecne na rynku od wielu lat, jak i tzw. starterzy, czyli osoby
dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą, które często
nie mają własnej historii finansowej i są dla banków mniej
atrakcyjnym klientem.
Dzięki pieniądzom pożyczonym z Funduszu mogą finansować działania rozwojowe, zwiększające konkurencyjność,
np.: zakup nowych maszyn, środków transportu, remont, adaptację pomieszczeń na potrzeby firmy itp.

Wysokość jednorazowej pożyczki udzielanej w funduszu
wynosi 370 tys. zł (pożyczka inwestycyjna, inwestycyjno-obrotowa), jednak możliwe zaangażowanie K-PFP dla jednego
przedsiębiorcy to aż 490 tys. zł. (np. w postaci dwóch równoległych pożyczek).
Są one oprocentowane od 5,24% do 6,69% w skali roku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pożyczki znajdują się na stronie:
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

Podsumowanie półrocza
K

olejne spotkanie Starszyzny Cechowej oraz Dyrektorów i Kierowników Biur 29 zrzeszonych Cechów KPIRiP zorganizowała
15 listopada br. W programie spotkania znalazły się m. in. bieżące sprawy związane z aktualną listą składów komisji egzaminacyjnych, w tym powołaną od niedawna komisją w zawodzie cieśla.
Dyskutowano na temat legitymacji rzemieślniczych
w związku z ulgami komunikacyjnymi. Cechy przynależące do
Izby niejednokrotnie zgłaszały problem dotyczący braku ulg w
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego dla
uczniów w rzemiośle, realizujących naukę zawodu w systemie
pozaszkolnym. Izba w imieniu środowiska rzemieślniczego regionu kujawsko-pomorskiego wystąpiła do Związku Rzemiosła
Polskiego z prośbą o interwencję w odpowiednich Ministerstwach oraz podjęcie działań zmierzających do zmian legislacyjnych, korzystnych dla uczniów, którzy nie uczą się w szkołach, a
pobierają tylko praktyczną naukę w zakładach rzemieślniczych.
W dalszej części spotkania przedstawiono informacje na temat realizowanego w partnerstwie Projektu szkoleniowego NSZZ
Solidarność – „Szkolenia podnoszące kompetencje uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym jako
narzędzie zwiększenia adaptacyjności przedsiębiorstw w obliczu zmiany gospodarczej”.
Od pażdziernika br. rozpoczął się cykl trzydniowych
szkoleń wyjazdowych. W ramach warsztatów uczestnicy szkoleń zapoznają się z tematami związanymi
z ważnymi aspektami dialogu społecznego w przedsiębiorstwach z punktu widzenia organizacji Lidera
i Partnera projektu. Uczestniczą w konsultacjach
i negocjacjach. Poznają problematykę restrukturyzacji, podstaw analizy finansowej przedsiębiorstw.
W spotkaniu zaprezentowano także pokrótce
zmiany dokonane w regulaminie ogłoszonego konkursu „Rzemieślnik Roku”. Następnie Wydział
Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych przygotował
zbiorcze zestawienie podsumowujące tegoroczną
sesję egzaminacyjną. I tak na dzień 5 listopada br.

Izba dopuściła do egzaminów na tytuł czeladnika 1832
osoby oraz na tytuł mistrza 113 osób. Najwięcej osób przystępujących do egzaminów pojawiło się w zawodach: fryzjer,
mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, cukiernik.
W dalszej części rozmawiano na temat bieżących problemów z zakresu wyszkolenia młodocianych pracowników, w tym
dochodzących sygnałów o wstrzymywaniu zawierania umów
o refundację z pracodawcami w związku z wyczerpaniem środków Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego. Podjęto także dyskusję związaną ze
sprawowaniem przez Cechy nadzoru nad przygotowaniem zawodowym młodocianych. Zaprezentowano również narzędzia służące do promocji kształcenia zawodowego. Przedstawiciele
Cechów mogli podzielić się z zebranymi swoimi doświadczeniami
i skutecznymi sposobami stosowanymi w ich środowisku zachęcającymi młodocianych i pracodawców do podejmowania nauki
w rzemiośle. Najskuteczniejsze sposoby to przede wszystkim:
• organizowanie cyklicznych spotkań z młodzieżą, pracodawcami, szkołami, rodzicami, doradcami zawodowymi;
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nawiązywanie współpracy, tworzenie porozumień pomiędzy
szkołami i pracodawcami, a także organizacjami i innymi
instytucjami powiązanymi z rynkiem pracy i edukacją młodzieży (Urzędy Pracy, Kuratoria Oświaty, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi);
• organizowanie dodatkowych zajęć dla młodzieży w formach pozaszkolnych np. (koła branżowe, bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminów, bezpłatne próbne egzaminy teoretyczne;
• tworzenie szkół zawodowych czy też zespołów szkół np. Cech
w Grudziądzu, Cech w Inowrocławiu;
• włączenie się w akcje promocyjne w regionie np. podczas
targów edukacyjnych, targi pracy;
• inicjowanie konferencji, seminariów mających na celu poprawę komunikacji pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami.
• organizowanie szkoleń dla pracodawców na temat zasad
kształcenia praktycznego (np. zmian w przepisach, terminów
klasyfikacji uczniów, egzaminów i standardów egzaminacyjnych itp.);
• współpraca z mediami.
W ostatniej części spotkania przedstawiono informacje
na temat działającego od września br., przy Izbie
Punktu Kontaktowego programu „Uczenie
się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Wizyty
Studyjne oraz Inicjatywy Europass w ramach podpisanego porozumienia z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji. W Punkcie tym można uzyskać informacje
o możliwościach uczestnictwa w projektach, konkursach, szkoleniach. Warto nadmienić, iż przystąpić
do programu można w bardzo łatwy sposób. Przygotowanie i rozliczenie projektu Leonardo da Vinci
ma prostą procedurę w stosunku do innych programów pomocowych. Dzięki złożonemu przez beneficjanta wnioskowi, grupa uczniów lub pracowników
ma szansę wyjechać na zagraniczny staż, poznać
inne kultury, doskonalić umiejętności.
I.G.

www.izbarzem.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
w Bydgoszczy już działa

Kandydaci na Prezydenta
na spotkaniu z przedsiębiorcami
W

związku z wyborami samorządowymi, dnia 17 listopada br. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyła się debata
z kandydatami na Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

• Jan Szopiński
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
• Kosma Złotowski
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Debatę zorganizowali:
- Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców,
- Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa,
- Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
- Loża Bydgoska Business Center Club.

Po początkowej prezentacji kandydaci odpowiadali na pytania
organizatorów poruszające tematy m. in.:
- programu działań wspierających kształcenie zawodowe na
kolejne lata w naszym mieście,
- partnerstwa publiczno-prywatnego jako jednego z elementów
stymulujących poziom i jakość świadczonych usług publicznych,
- rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miasta Bydgoszczy
na najbliższe lata oraz jej finansowania,
- rozwoju inwestycyjnego miasta Bydgoszcz,
- sposobów wyszukiwania funduszy wspierających budżet
miasta.
Następnie każdy z kandydatów dostał pięć minut na przedstawienie pomysłów dotyczących inwestycji i poprawy warunków
gospodarczych miasta. Pierwszy – w wyniku losowania – głos
zabrał Rafał Bruski, kandydat Platformy Obywatelskiej. - Prezydent musi wspierać przedsiębiorców, bo to dzięki ich podatkom
budżet miasta się wzbogaca. U nas z tym krucho – jesteśmy na
szarym końcu, jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów.

Izby

Spośród kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy
w debacie udział wzięli:
• Rafał Bruski
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
• Grażyna Ciemniak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY CIEMNIAK
• Konstanty Dombrowicz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO
DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ

życia

I.G.

„Masz pomysł – załóż firmę”
P

Z

Jan Szopiński, kandydat lewicy, stawia na stworzenie
Forum Gospodarczego, dzięki któremu współpraca pomiędzy
urzędnikami a przedsiębiorcami byłaby lepsza. O utworzeniu
podobnego urzędu myśli Grażyna Ciemniak, która chce pomóc
przedsiębiorcom powołując inżyniera miasta, który koordynowałby inwestycje w mieście.
Kandydat PiS Kosma Złotowski szansę dla rozwoju gospodarki widzi w promocji miasta. To dzięki niej inwestorzy
chcieliby w Bydgoszczy zakładać swoje firmy. Uczestników
debaty zaskoczył jedynie Konstanty Dombrowicz, który sukces
gospodarczy chce oprzeć m.in. na rekreacji. - Dobry pracownik
to pracownik wypoczęty – przekonuje. - Był na to pomysł – budowa aquaparku, ale niestety do tego nie doszło.
Druga część składała się z odpowiedzi na pytania. Kandydaci mieli po 3 minuty czasu na przedstawienie swojej odpowiedzi na każde z pytań. Następnym etapem było losowanie
wśród kandydatów pytań zadawanych między sobą. Debatę
zakończyły pytania do kandydatów zadawane przez przedsiębiorców z Sali. Wszyscy kandydaci zgodnie stwierdzili, że
priorytetem jest budowa drogi ekspresowej S5 i rozbudowa
głównych ulic w mieście.

rojekt realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki przy współpracy partnerów z województwa
kujawsko-pomorskiego, w tym Kujawsko-Pomorskiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 1.10.2010 – 30.09.2012 r.
Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem
do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej. Przynależność do niżej podanych grup będzie dodatkowym atutem:
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
• osoby do 25 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby po 45 roku życia,

• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające
podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją
roślinną i/lub zwierzęcą.
W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:
• szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej – 30 godzin,
• opiekę indywidualnego doradcy – pomoc w opracowaniu
biznesplanu – min. 5 godzin,
• środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – maksymalnie do wysokości 40 tys. złotych,
• wsparcie pomostowe w wysokości średnio 700 złotych, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną,
pod warunkiem, że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku co najmniej rok!
Proces rekrutacji jest dwustopniowy:
1. etap – przesłanie formularza rekrutacyjnego,
2. etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.
Formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie,
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wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową lub dostarczyć do wybranego biura powiatu.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie składa formularz
rekrutacyjny w wybranym przez siebie biurze powiatowym i tym
samym zobowiązuje się do korzystania w tym powiecie ze szkoleń
i doradztwa.
Uwaga: Koszty dojazdu na szkolenia i doradztwo nie są
zwracane.
Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio
w biurze prowadzonym przez KPIRiP w Bydgoszczy.
Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno
Osoba do kontaktu: Jadwiga Uzarska
e-mail: pokl.lipno@izbarzem.pl, tel: 54 287 24 86.
Biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, piątek
w godzinach od 8.00 do 12.00
środa, czwartek
w godzinach od 10.00 do 16.00
Dokumenty do pobrania www.tarr.org.pl

II cykl (od-do)

Nabór formularzy rekrutacyjnych

29.11.2010 – 17.12.2010

28.02.2011 – 25.03.2011

Rozmowy rekrutacyjne

31.01.2011 – 13.02.2011

25.04.2011 – 01.05.2011

Szkolenia

14.02.2011 – 06.03.2011

02.05.2011 – 29.05.2011

Doradztwo podstawowe
i złożenie biznesplanów do oceny

07.03.2011 – 01.04.2011

30.05.2011 – 24.06.2011

Podpisanie umów o dofinansowanie

30.05.2011 – 19.06.2011

22.08.2011 – 11.09.2011

Szczegółowy harmonogram dla Lipna

I cykl (od-do)

numeru

W tenisie stołowym
nie mają ze mną szans
rozmowa z Wiesławem Ochocińskim,
wieloletnim Starszym Cechu Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

W czerwcu zakończył Pan wieloletnie przewodniczenie
Cechowi Budowlanemu w Bydgoszczy. Pewnie żal było
kończyć ten etap w życiu...
Byłem Starszym Cechu przez cztery kadencje, nie
chcieli mnie puścić. Powiedziałem: nic nie pomoże,
kochani, już dosyć. Ale przecież jestem cały czas tu
na miejscu, zawsze można do mnie przyjść z pytaniami czy jakimiś problemami. Obecnie jestem
honorowym Starszym Cechu.Pamiętam, jak po raz
pierwszy zostałem Podstarszym, po pięciu latach
przynależności do Cechu. To była niesamowita niespodzianka – i ewenement, bo żeby wejść do zarządu, trzeba było być w Cechu z dwadzieścia lat...
Jak Pan wspomina działalność w Cechu w tamtych czasach?
To były czasy, kiedy nasz Cech Budowlany miał ponad 1800 członków. Wyobraża sobie pani, tysiąc
osiemset zakładów! To był moloch na skalę kraju,
nawet Warszawa nie miała tylu. W końcówce Polski Ludowej rzemiosło było niesamowicie silne.
Pracy nie brakowało, broń Boże – szukało się wykonawcy. Cenniki rzemieślnicze były o 30% wyższe
od państwowych, ale i tak wszyscy „rozbijali się”
o rzemieślników. Z naszego Cechu wyodrębnił się
Cech Rzemiosł Drzewnych – to byli niesamowici
wykonawcy mebli. W Myślęcinku był przepiękny
pawilon z meblami wykonywanymi przez rzemieślników. Były to meble światowej klasy, było
na co popatrzeć. Kosztowało to odpowiednio, ale
to były cudeńka. Rzemiosło miało wtedy olbrzymią
władzę. Zezwolenie na prowadzenie działalności
wydawał Urząd Miasta, ale każdy Cech miał swój
Sąd Koleżeński, wówczas zwany Sądem Cechowym.
Wszyscy członkowie Cechu byli zrzeszeni, nie było
ludzi z czarnego rynku. Także jak miała pani do
nas jakieś pretensje, to wystarczył telefon do nas,
zaprosiliśmy was na konfrontację, i zapytaliśmy
wykonawcę, ile czasu potrzebuje na zlikwidowanie
usterek. Jeżeli tego nie zrobił, ja jako Starszy Cechu

miałem prawo to oddać do naszego cechowego sądu
i odbieraliśmy temu człowiekowi uprawnienia do
wykonywania zawodu.
Czyli gwarancja była solidna.
Oczywiście. Przez tyle lat działalności nie miałem
ani jednej skargi niezałatwionej. A dziś właściwie
nikt za nic nie odpowiada.
Otrzymał Pan mnóstwo odznaczeń: srebrny i złoty Medal
im. Jana Kilińskiego, Honorową Złotą Odznakę Rzemiosła,
Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy – za szczególne
zasługi dla miasta Bydgoszczy, Medal Biskupa Pelplińskiego za zasługi dla diecezji pelplińskiej, Medal 600-lecia
Rogowa – za szczególne zasługi włożone z rozwój Gminy
Rogowo, Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... To tylko niektóre z nich, ale pokazują,
jak bardzo szeroka jest Pana działalność.
Wszystkie stanowiska w rzemiośle człowiek przeszedł, wszystkie odznaczenia rzemieślnicze przyznano... Ja nigdy o te rzeczy nie zabiegałem, ale byłem wzruszony, gdy jeszcze w październiku zeszłego
roku Prezydent Lech Kaczyński zdążył udekorować
mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
W wymienionych przeze mnie przed chwilą oznaczeniach
celowo pominęłam – na rzecz następnego pytania – medale typu: Srebrna Oznaka – Zasłużony Działacz Kultury
Fizycznej, Odznaka Honorowa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Złota Odznaka Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Złota Honorowa Odznaka
z Dwoma Diamentami – RTW „Bydgostia – Kabel”... Te
odznaczenia pokazują, jak wielką rolę w Pańskim życiu
odgrywa sport!
To prawda. Działam w zarządzie „Polonii”, „Bydgostii”, Zawiszy (sekcja strzelecka). Pomagamy
młodym ludziom nie tylko na niwie sportowej, ale
także zachęcamy ich do nauki. W klubie wioślarskim
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Wywiad

Zadanie

dorobiliśmy się już 102 magistrów!
Sukcesów sportowych też nie brakuje...
Nasz klub wioślarski w ubiegłym sezonie zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski - 17. z rzędu, a 21.
w historii. Drugi klub w klasyfikacji bydgoszczanie
wyprzedzili o ponad 1000 punktów. Takim wynikiem w konkurencji olimpijskiej nie może pochwalić
się żaden klub w Europie.
Faktycznie, są powody do dumy. A jaki sport uprawia Pan
czynnie?
Tenis stołowy. Zawodnicy pierwszej i drugiej ligi do
tej pory do mnie przyjeżdżają, aby zagrać – i nie
mają ze mną żadnych szans (śmiech).
Bardzo dziękuję za rozmowę.
S.K.

Praktyczna nauka zawodu - zmiany
M

Edukacja

inister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej podpisała
4 marca 2010 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu. Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania
jego przepisów do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie dopuszczania do użytku w danej
szkole programów nauczania przez dyrektora szkoły, a także
doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia.
Przedmiotowe zmiany mają na celu dostosowanie obecnie
obowiązujących przepisów rozporządzenia do zmian w zakresie
dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania
dla danego zawodu przez dyrektora szkoły (§ 1 pkt 2, 3 i 4 nowelizowany: § 4 ust. 6, § 6 ust. 1, § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz dodany § 7 ust. 3a), wprowadzonych ustawą z dnia 19 marca 2009
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730). Przywołana wyżej ustawa zmieniła brzmienie art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadzając w ust. 2 i 2b generalną zasadę dopuszczania do
użytku w danej szkole programów nauczania, w tym programów
nauczania dla zawodów, przez dyrektora szkoły. W rozporządzeniu odstępuje się od wymogu posiadania świadectwa dojrzałości
przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa
w § 10 ust. 2 pkt 2 obowiązującego obecnie rozporządzenia. Osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego,
liceum profilowanego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, które nie były dotychczas uwzględnione w rozporządzeniu
oraz odpowiedni staż pracy w zawodzie występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego będą mogły pełnić
funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu w tym zawodzie.
Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wpłynęła na zwiększenie
liczby pracodawców, pracowników wyznaczonych przez pracodawców oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa
rolne mogących prowadzić zajęcia praktyczne z uczniami lub
młodocianymi pracownikami. Natomiast dyrektorzy szkół

prowadzących kształcenie zawodowe mają większy wybór
podmiotów, z którymi mogą zawierać umowy o praktyczną
naukę zawodu, co wpłynie korzystnie na podniesienie jakości
kształcenia zawodowego uczniów i młodocianych pracowników
(§ 1 pkt 5 nowelizowany § 10 ust. 5 pkt 1-3 rozporządzenia).
W § 12 zrezygnowano z określenia liczby uczniów jako kryterium będącego podstawą wypłacania świadczeń opiekunom
praktyk zawodowych za czas ich częściowego lub całkowitego
zwolnienia od świadczenia pracy z tym związanego. Obwiązujące przepisy w tym zakresie odnosiły się głównie do byłych
dużych zakładów państwowych, które przyjmowały po 30 i więcej uczniów na praktyki zawodowe z danej klasy technikum lub
szkoły policealnej. Obecnie z uwagi na warunki organizacyjne
oraz wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców,
dyrektorzy szkół mają ograniczoną możliwość kierowania większej grupy uczniów na praktyki zawodowe do jednego pracodawcy prowadzącego działalność produkcyjną lub usługową
(§ 1 pkt 6 nowelizowany § 12 rozporządzenia).
W toku konsultacji społecznych opinię o projekcie wyraził
Związek Rzemiosła Polskiego, który zaproponował posługiwanie
się w rozporządzeniu zwrotem „kształcenie praktyczne” zamiast
zwrotu „praktyczna nauka zawodu”. Propozycja nie została
uwzględniona w rozporządzeniu, gdyż przyjęcie jej wymagałoby dokonania stosownych zmian w ustawie o systemie oświaty.
Jednocześnie wyraził poparcie działań Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie wprowadzanych zmian. W opinii ww. podmiotu, przedmiotowe zmiany przyniosą efekt w postaci zwiększenia liczby osób, które będą mogły pełnić rolę instruktorów
praktycznej nauki zawodu, a tym samym zwiększy się baza szkolenia praktycznego realizowanego bezpośrednio u pracodawców.
Związek Rzemiosła Polskiego wskazał na brak spójności między przepisem § 10 ust. 4 a przepisem § 10 ust. 5.
Zaproponowano, aby kwalifikacje wymagane od instruktora
praktycznej nauki zawodu dotyczyły tego zawodu, w którym
prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Propozycja nie
została uwzględniona.
W § 10 ust. 4 występuje określenie „w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać” natomiast
w § 10 ust. 5 – „tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym”.
Określenie „w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać” wprowadzono rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 29 października 2003 r. zmieniają-

cym rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Celem zmiany było umożliwienie prowadzenia praktycznej nauki
zawodu przez osoby posiadające co najmniej dyplom mistrza
w zawodzie wąskoprofilowym, który w aktualnej klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego nie występuje, a który
całkowicie wchodzi w zakres ujętego w klasyfikacji zawodu
szeroko profilowego, np. lakiernik samochodowy – lakiernik.
Zawód „lakiernik samochodowy” jest zawodem wąskoprofilowym i wchodzi w zakres zawodu szeroko profilowego „lakiernik”. Natomiast określenie „tytuł zawodowy w zawodzie
pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać” dotyczy sytuacji, gdy w danej branży (np. samochodowej) występują np.
dwa zawody, których podstawy programowe zawierają część
wspólną treści nauczania dla danego zawodu. W takiej sytuacji
zawody, o których mowa określamy jako „zawody pokrewne”.
Na tej podstawie dyrektor szkoły, który kieruje uczniów do
pracodawcy na realizację praktycznej nauki zawodu ocenia
kwalifikacje zawodowe instruktora praktycznej nauki zawodu.
Rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek pracy
z uwagi na obniżenie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których
mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia,
tzn. rezygnacji z wymogu posiadania przez nich świadectwa
dojrzałości. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wpłynie
na zwiększenie liczby pracodawców uprawnionych do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu i tym
samym może wystąpić zwiększenie zainteresowania przez
pracodawców do przyjmowania uczniów na realizację praktycznej nauki zawodu do swoich zakładów pracy. Natomiast
dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
którzy mieli dotychczas ograniczone możliwości kierowania
uczniów do pracodawców, obecnie posiadają większy wybór
podmiotów, z którymi będą mogli zawierać umowy o praktyczną naukę zawodu, co wpłynie korzystnie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego.
Rozporządzenie nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

K.M.

Spotkanie z komisjami egzaminacyjnymi
K

omisja Oświaty Zarządu wraz z Wydziałem Oświaty
i Kwalifikacji Zawodowych działające przy KPIRiP zorganizowały w dniu 23 listopada br. spotkanie z przewodniczącymi, zastępcami przewodniczących i sekretarzami komisji
egzaminacyjnych. Członkowie 37 komisji egzaminacyjnych
działających przy Izbie wzięli udział w spotkaniu roboczym,
którego głównym celem było omówienie bieżących spraw
dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
w tym także dokonanie analizy i oceny wyników egzaminów
oraz przygotowania kandydatów do egzaminów praktycznych i zakresu wiedzy teoretycznej.
W programie, oprócz przypomnienia obowiązujących
przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminów czeladniczych i mistrzowskich wynikających z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r.
w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w za-

wodzie, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, znalazły się także informacje
dotyczące aktualnych kryteriów oceniania, omówiono karty ewaluacji
dokumentów przesłanych przez ZRP,
analizowano propozycję wprowadzenia przez ZRP nowego skierowania na
etap praktyczny i teoretyczny egzaminu. Dokonano też weryfikacji i zaproponowano aktualizację niektórych testów egzaminacyjnych. Dyskutowano
także nad propozycją wprowadzenia
nowego harmonogramu egzaminów
na rok 2011.
I.G.
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Uroczystość uświetnili między innymi swoją obecnością Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz oraz Dyrektor Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy Ewa Chojnicka
Bieżący rok szkolny przyniósł zmiany w zasadach realizacji wychowania fizycznego. Zajęcia z w-f podzielono na 2 segmenty: ogólnorozwojowy, realizowany w grupach klasowych
oraz sportowy, realizowany w formie obowiązkowych zajęć
pozalekcyjnych w grupach międzyklasowych.
Uczniom przedstawiono do wyboru następujący pakiet zajęć:
• siatkówka,
• piłka nożna halowa,
• tenis stołowy,
• samoobrona i techniki walki.
Uczniowie z zadowoleniem przyjęli nowy sposób przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Największym zainteresowaniem cieszą się samoobrona oraz tenis stołowy. W II semestrze obecnego roku szkolnego wachlarz zajęć do wyboru przez
uczniów zostanie rozszerzony o kolejne dyscypliny sportowe.

twa gościła w dniach 27-29 XI 2010 r. w Brukseli. W grupie
tej znaleźli się również przedstawiciele naszej szkoły, w tym
uczennica klasy III F Paulina Jankowska, która ubiegły rok
szkolny ukończyła z wyróżnieniem. Celem wizyty było zapoznanie się z zadaniami i uprawnieniami Europarlamentu oraz
rolą przedstawicieli Polski w instytucjach Unii Europejskiej.
Możliwość bezpośredniego kontaktu z unijnymi organami
i pracującymi w nich osobami była doskonałą lekcją wiedzy
o współczesnym świecie.
Oprócz wizyty w siedzibie Parlamentu, uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać historię Belgii, zwiedzić jej stolicę
Brukselę oraz posmakować specjałów flamandzkiej kuchni.
Niewątpliwą pamiątką przywiezioną z wyjazdu były słynne
belgijskie pralinki wszechobecne w tamtejszych sklepikach.
M.K.

po

października 2010 roku odbyła się tradycyjna uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet
pełnoprawnych członków społeczności Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas uroczystości pierwszoklasiści, powtarzając słowa przysięgi, ślubowali strzec godności szkoły i honoru jej uczniów.
Następnie Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy
Mirosław Łataś, Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych Eugeniusz Jasiniecki oraz Podstarszy Cechu Piekarzy i Cukierników
Marian Bobkowski pasowali pierwszoklasistów na uczniów
szkoły. Pasowania dokonano Szablą Kilińskiego – najwyższym
honorowym odznaczeniem rzemieślniczym. W czasie uroczystości najzdolniejszym uczniom oraz nauczycielom współpracującym ze Szkołą od samego początku wręczono nagrody oraz
okolicznościowe dyplomy.

Spacer

Z życia szkoły

Byliśmy w Parlamencie
Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Janusza Zemke grupa uczniów i nauczycieli z naszego wojewódz-
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tym numerze zapraszamy Państwa do Inowrocławia. To jedno
z najstarszych polskich miast ma wiele
do zaoferowania zarówno młodszym, jak
i starszym mieszkańcom i turystom. Usytuowany jest na bogatych podziemnych
pokładach soli, a największą jego atrakcją
jest 73-hektarowy park z drugą co do wielkości w Polsce tężnią solankową. Nowoczesna baza sanatoryjna i szeroka gama usług
sprawiają, że każdego roku przybywa do
tego miasta ponad 26 tysięcy kuracjuszy.
Park solankowy ogłoszony został jednym
z 7 cudów województwa kujawsko-pomorskiego.
Ozdobą wejścia do parku jest pomnik
pawia, pełniący rolę zegara słonecznego. Każdego roku w parku wysadzanych
jest ponad 100 tysięcy sadzonek roślin,
z których komponowane są piękne kwiatowe dywany. Wędrując po alejkach warto
zwrócić uwagę na stojący pod wielkim
platanem pomnik-ławeczkę, na której
„siedzi” generał Władysław Sikorski oraz
usytuowaną w pobliżu muszlę koncertową, w której wiosną i latem we wszystkie
sobotnie i niedzielne popołudnia odbywają
się koncerty.
Największą atrakcją parku jest potężna tężnia solankowa. To budowla z
drewna i tarniny w kształcie połączonych

Foto: Beata Zarzycka

Inowrocław: miasto z uzdrowiskiem
ze sobą wieloboków, mierząca 320 m
szerokości i 9 m wysokości. Solanka spływająca po gałązkach tarniny odparowuje
wodę i w ten sposób tworzy wokół aerozol solankowy, który służy profilaktyce
i leczeniu m.in. nadciśnienia i chorób
górnych dróg oddechowych. Na całej długości tężni znajduje się taras widokowy,
z którego można podziwiać panoramę
parku i części miasta. W parku znajdują
się również Ogrody Papieskie powstałe
w hołdzie dla Jana Pawła II i honorowa
aleja dębów upamiętniająca goszczące
w Inowrocławiu znakomite postaci.
Poza tym w Inowrocławiu warto
zwiedzić romańską bazylikę mniejszą
imienia Najświętszej Maryi Panny z oryginalnymi płaskorzeźbami i maskami symbolizującymi podstawowe prawdy wiary
chrześcijańskiej. Godny uwagi jest również
gotycki kościół farny pw. św. Mikołaja
z licznymi zabytkami sztuki sakralnej. Ciekawym zabytkiem są też piękne secesyjne
kamienice przy reprezentacyjnych ulicach
Solankowej i Królowej Jadwigi, jak również
niektóre budynki w centrum miasta.

Źródło: „Uzdrowisko tak blisko. Inowrocław”
Wyd. Unigraf
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Cech Rzemiosł Różnych
w Żninie
Plac Wolności 6, 88-400 Żnin, tel 52 302 04 18, e-mail cech.znin@izbarzem.pl

P

Prezentacja

Cechu

ierwsze informacje o rzemiośle na terenie Żnina pojawiły się
już w średniowieczu. Do najstarszych rzemiosł należało w tych
czasach rybołówstwo, gdyż Żnin położony jest wśród jezior. W XV
wieku na tym terenie najwięcej działało zakładów tkackich i piwowarskich. Natomiast w latach 70-tych XVI stulecia Żnin zamieszkiwało 86 rzemieślników różnych branż, między innymi 16 rybaków,
11 piekarzy, 3 rzeźników, 5 szynkarek, 2 drylowników wina .
Międzywojenny Żnin był ośrodkiem przetwórstwa spożywczego, a rzemieślnicy zrzeszali się w kilku cechach. Najliczniejszy cech stanowili kowale, których sztandar zachował się do
czasów obecnych. W tym okresie działały również cechy: ślusarski, rzeźnicki, piekarniczy, szewski i stolarski, którego sztandar
z 1930 roku jest w posiadaniu naszego cechu.
Cech Rzemiosł Różnych w Żninie według posiadanych
dokumentów działa od 1953 roku. Obecnie cech zrzesza
86 członków, w tym 41 mistrzów szkolących 186 uczniów

(pracowników młodocianych) w 19 zawodach. Najbardziej
popularną branżą wśród uczniów jest mechanika pojazdowa,
w której pobiera naukę zawodu 57 uczniów. Od 1989 roku cech
żniński ma stałą siedzibę w zakupionej w centrum miasta kamienicy z 1830 roku. Zrzeszeni w tutejszym cechu rzemieślnicy
w 1985 roku ufundowali organizacji cechowej sztandar.
Ponieważ Żnin leży na szlaku piastowskim nieopodal
sławnego Skansenu Archeologicznego w Biskupinie i Muzeum
Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, na tym terenie intensywnie rozwija się turystyka, a miejscowi rzemieślnicy głównie
z branży budowlanej wykonują wiele usług współpracując
z branżą turystyczną. Zakłady Rzemieślnicze prężnie działają na terenie Żnina wykorzystując także kulturę i obyczaje
charakterystyczne dla tego regionu. Ponadto działalność
rzemieślnicza ukierunkowana jest na świadczenie usług oraz
zaspokajanie różnych potrzeb tutejszego społeczeństwa.

Skład Zarządu
Cechu Rzemiosł Różnych w Żninie
• Jan Jezierski
• Władysław Springer
• Michał Leszczyński
• Krzysztof Iński
• Stanisław Basiński
• Józef Ganzera
• Władysław Pietras
• Danuta Łochowicz

- Starszy Cechu
- Podstarszy
- Sekretarz
- Skarbnik
- Członek
- Członek
- Członek
- Kierownik Biura Cechu

Cech Rzemiosł Różnych
w Nakle
ks. P. Skargi 15, 89-100 Nakło nad Notecią, tel./ fax 52 385 25 41, e-mail: cech.naklo@izbarzem.pl

W

1923 roku młodzi rzemieślnicy Nakła wyłączyli się
z Towarzystwa Przemysłowców, przyjmując nazwę
Towarzystwa Rzemieślników. Niezależnie od członkostwa
w Towarzystwie, mieszkańcy Nakła zajmujący się rzemiosłem, zgodnie z sięgającymi stuleci tradycjami, byli zrzeszeni
w cechach. W czasach pruskich rolę kierowniczą w cechach
odgrywali głównie niemieccy rzemieślnicy. Obrady toczyły się
w języku niemieckim, w tym też języku prowadzono protokóły
i inne dokumenty. W największym w mieście Cechu – stolarzy,
pierwszy protokół w języku polskim sporządzono w sierpniu
1922 r. Dużym autorytetem w Nakle cieszył się Cech rzeźników i wędliniarzy. Rzeźnicy nakielscy, podobnie jak stolarze,
posiadali warsztaty o wysokim standardzie.
W latach 1900-1950 na terenie Nakła istniał, w niewielkiej
stoczni rzecznej Noteci, jedyny w Polsce zakład zajmujący się
produkcją i reperacją barek i łodzi, prowadzony przez szkutnika
Fabiana Macierzyńskiego. Zakład zatrudniał 18 pracowników.
Nowe polskie organizacje rzemieślnicze były organizowane po roku 1921 i powstawały jako cechy branżowe. Prowadziły
one bardzo intensywną działalność społeczno-kulturalną. Organizowały wystawy prac rzemieślniczych i tradycyjne sobótki.
Rzemieślnicy pracowali społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz stworzyli rzemieślnicze kółko teatralne, które dawało
przedstawienia 2-3 razy do roku, a dochód z nich przeznaczano
na cele dobroczynne.
W okresie międzywojennym oprócz branżowych organizacji cechowych działał Pomorski Związek Rzemieślników Chrześcijan, którego oddział znajdował się w Nakle. W czasie okupacji
rzemiosło opiekowało się sierotami i wdowami po zamordowanych rzemieślnikach. Wtedy też powstał Samozwańczy Komitet
Dożywiania Ubogich, którego celem było niesienie pomocy najbiedniejszym. Po wyzwoleniu inicjatywę organizowania rzemiosła przejęły cechy branżowe, które posiadały własne sztandary,
a wśród nich był cech krawiecki, szewski i rzeźnicki. W poszcze-

gólnych cechach działały komisje egzaminacyjne dla czeladników. Ponadto wielu mistrzów z terenu Nakła należało do Komisji
Egzaminacyjnej Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy. Szczególną opieką otaczano młodzież przygotowującą
się do pracy w rzemiośle. Przy Szkole Zawodowej Dokształcającej
w Nakle powstało Koło Przyjaciół Młodzieży, do którego należeli
rzemieślnicy mistrzowie współpracujący ze szkołą.
W 1945 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne
w Nakle n.Not. Powiatowego Związku Cechów dla powiatu wyrzyskiego. Zrzeszał on wtedy 520 członków. Trzy lata później cechy branżowe połączono w Okręgowy Związek Cechów. Następnie zarządzeniem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
dnia 28 sierpnia 1951 roku powstał Cech Rzemiosł Różnych
w Nakle n. Notecią, który zrzeszał rzemieślników wszystkich
branż działających na terenie powiatów wyrzyskiego i szubińskiego. Tym samym rozwiązane zostały tzw. cechy branżowe
skupione w Powiatowym Związku Cechów z siedzibą w Nakle.
W dniu 8 grudnia 1963 roku został wmurowany akt erekcyjny
pod budowę Powiatowego Domu Rzemiosła w Nakle przy ulicy księdza Piotra Skargi 15. Obiekt budowany był sposobem
gospodarczym przez zrzeszonych członków przy częściowym
wsparciu finansowym okolicznych organizacji cechowych. Uroczyste otwarcie nastąpiło 18 czerwca 1969 roku. W 1986 roku
Zarząd Cechu, któremu przewodniczył Starszy Cechu Stanisław
Dubiel, wysunął propozycję ufundowania sztandaru cechowego. Uroczystość przekazania tego symbolu jedności rzemieślników odbyła się 16 kwietnia 1988 roku. Od tej pory sztandar
uświetnia obchody wielu znaczących dla miasta i Cechu imprez.
Zmiany ustrojowe, jakie miały miejsce w 1989 roku,
spowodowały likwidacje firm oraz spadek liczby członków organizacji. Obecnie nakielski Cech zrzesza 85 członków – bardzo
dobrych fachowców i mistrzów szkolących, reprezentujących
różne rzemieślnicze branże . Z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia nakielskiego Cechu, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego,
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„Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”, nadał Cechowi Złoty Medal
im. Jana Kilińskiego. Członkowie oraz sympatycy Cechu ufundowali dla Starszyzny insygnia władzy w postaci łańcucha, który
przy różnych okazjach świadczy o więzi środowiska. W 2004 r.
na uroczystości podsumowania corocznego „Festynu Rzemiosła”, w której udział wzięli przedstawiciele władz rzemiosła
i administracji terenowej, wyróżniającym się członkom Cechu
wręczono „Certyfikaty Jakości” jako potwierdzenie solidności, fachowości i uczciwości rzemieślniczej. Dla potwierdzenia integracji, rzemieślnicy i sympatycy ofiarowali dla nakielskiego kościoła
farnego pw. św. Wawrzyńca witraż z wizerunkiem św. Józefa
– robotnika, patrona rzemiosła. W rocznicę tego wydarzenia
– corocznie w dniu wspomnienia św. Józefa, środowisko rzemieślnicze uczestniczy we mszy św. celebrowanej w intencji
rzemieślników zrzeszonych w nakielskim Cechu.
W dniu obchodów 110. rocznicy powstania Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, najbardziej zasłużeni członkowie rzemieślniczej społeczności: Jerzy Kamiński, Jan Modrzejewski i Janusz
Bystryk otrzymali „Srebrne Krzyże Zasługi”.

Skład Zarządu
Cechu Rzemiosł Różnych w Nakle
• Janusz Bystryk
• Mirosław Roszko
• Henryk Olsztyński
• Marian Kulig
• Jan Kliś
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• Stefania Rybarczyk

- Starszy Cechu
- I Podstarszy
- II Podstarszy
- Skarbnik
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- Członek
- Kierownik Biura Cechu
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omimo, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w Polsce utrzymuje się korzystna sytuacja
rynkowa, rodzimy sektor MŚP coraz silniej odczuwa
efekty światowego kryzysu gospodarczego.

Między drugim
a piątym rokiem
Z badań „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”, przeprowadzonych
przez Związek Rzemiosła Polskiego, w ramach projektu SME
Trai.net, wynika, że najbardziej narażone na negatywne skutki
kryzysu są przedsiębiorstwa między drugim a piątym rokiem
funkcjonowania. To właśnie one bez odpowiedniego wsparcia
– zarówno finansowego, jak i organizacyjnego – mogą stanąć
przed poważnym problemem, jakim jest redukcja etatów, ograniczenie działalności czy też w ostateczności likwidacja firmy.
Według „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008” opracowanego przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, liczba zlikwidowanych przedsiębiorstw w 2008 roku znacznie wzrosła. Zamykanie
działalności dotyczyło przede wszystkim firm z krótkim stażem
na rynku, które bez odpowiedniego przygotowania nie były
wstanie poradzić sobie z trudną sytuacją oraz konkurencją.
Młode firmy, nawet w sprzyjających warunkach gospodarczych, często mają trudności z utrzymaniem się na rynku.
Przyczyny tej sytuacji, jak wskazują autorzy badań wykonanych na potrzeby projektu SME Trai.net, mają swoje źródło
m.in. w niedostatecznej wiedzy i doświadczeniu właścicieli
młodych przedsiębiorstw (min. 2 lata na rynku) w radzeniu
sobie z szybkim rozwojem firmy oraz w niedostosowaniu
wsparcia do ich potrzeb.

Bieg z przeszkodami
Ogólna ocena sytuacji rynkowej w ciągu ostatnich trzech lat
pokazuje, że znaczna część zarejestrowanych w Polsce firm
spotkała się z licznymi przeszkodami w rozwoju i funkcjonowaniu działalności. Przedsiębiorcom najbardziej przeszkadzają te kwestie, na które sami nie mają wpływu. Wśród największych barier w rozwoju przedsiębiorczości wymienia się m.in.:

poziomu sprzedaży, należy również wymienić spadek rentowności, trudności w nakłonieniu do spłacania zaległości przez
klientów firmy oraz problemy w uzyskaniu kredytu. Jednak
zdaniem ekspertów przygotowujących raport PARP, tego typu
objawy są przez polskich przedsiębiorców wymieniane znacznie
rzadziej niż wskazywany przez 85 proc. z nich spadek obrotów.
Zaledwie jeden procent firm z sektora MŚP uznało, że
w wyniku kryzysu ich sytuacja się poprawiła. Są to w większości
firmy z obszarów średnio- i nisko zurbanizowanych, działające
przy wsparciu ze środków UE, których właścicielami są przedsiębiorcy z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na rynku.
Co istotne, firmy te działają zgodnie z długofalowymi
strategiami i prowadzą inwestycje. Poprawę swojej sytuacji
przedsiębiorcy ci wiążą przede wszystkim z większą liczbą
zleceń, konsekwentnie realizowaną strategią, wzrostem konkurencyjności oraz poprawą jakości oferty.
W opinii właścicieli mikro- i małych firm, dużą przeszkodą w rozwoju działalności jest brak odpowiedniego przygotowania do szybko zmieniających się warunków gospodarczych.
Wyniki badań „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce” potwierdzają,
że wśród przedsiębiorców istnieje ogromna potrzeba zdobywania nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy.
Konieczność poszerzania własnych kompetencji wynika
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przede wszystkim z faktu wzrastającej z roku na rok konkurencji oraz coraz większych wymagań klientów wobec firm.
Zdaniem pracodawców najbardziej potrzebne są w dzisiejszych czasach szkolenia z zakresu: strategii pozyskiwania
klientów, dofinansowania z funduszy unijnych oraz przygotowywania projektów inwestycyjnych. Dużą uwagę przywiązują
oni również do warsztatów poświęconych nowym technologiom, ich stosowaniu i wdrażaniu oraz zagadnieniom podatkowo-prawnym i prowadzeniu własnej księgowości.

Światełko w tunelu
Nie wszyscy odczuwają wyłącznie negatywne skutki kryzysu. Zdaniem części przedsiębiorców, w ciągu ostatniego roku
stopniowo poprawiał się dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje z UE czy PFRON). W dobie spowolnienia
gospodarczego i masowych zwolnień, małe i średnie firmy
zyskały też niebywałą szansę zatrudnienia specjalistów, inżynierów oraz menedżerów, którzy wcześniej nie byliby zainteresowani pracą w tym sektorze. Rynek uwolnił setki, a nawet
tysiące wartościowych pracowników, których kwalifikacje
i doświadczenie mogą znacząco przyczynić się do rozwoju małych przedsiębiorstw. Eksperci Favore.pl podkreślają, że przez
ostatnie 12 miesięcy znacznej części firm udało się znaleźć
nowych, kompetentnych pracowników oraz poszerzyć kwalifikacje tych już zatrudnionych, poprzez szkolenia i warsztaty
finansowane z funduszy unijnych.
Warto również wspomnieć o wynagrodzeniach, które
– mimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej – uległy niewielkiemu zwiększeniu. Z raportu Ministerstwa Gospodarki
„Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców
w drugiej połowie 2009 roku” wynika, że niemal co czwarta
firma podniosła wynagrodzenia swoim pracownikom. Podwyżki były jednak nieco mniejsze niż w pierwszej połowie
2009 roku i znacząco mniejsze niż w latach poprzednich. Więcej niż połowa przedsiębiorców w pierwszej połowie 2010 roku
pozostawiła płace na niezmienionym poziomie w stosunku do
drugiej połowy 2009 roku. Jednak zdaniem ekonomistów, to
dobry znak dla wszystkich przedsiębiorstw.
Światełkiem w tunelu jest również opinia właścicieli firm
odnośnie zdobywania nowych klientów. Zaznaczają oni, że
w dobie spowolnienia gospodarczego udało im się utrzymać
ciągłość zleceń. Istotnym sposobem dotarcia do klientów były
ogłoszenia w serwisach internetowych oraz szeroka promocja
przedsiębiorstwa w sieci. Wyniki raportu „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce” pokazują, że większość firm w ciągu ostatnich
dwóch lat położyło ogromny nacisk na rozwój e-promocji oraz
technologii informatycznych w swoim przedsiębiorstwie.
Ze względu na duży udział w zatrudnianiu pracowników,
wytwarzaniu PKB, handlu zagranicznym, działalności inwestycyjnej i innowacyjnej małe i średnie przedsiębiorstwa –
mimo kryzysu – wywierają znaczący wpływ na rozwój polskiej
gospodarki, potwierdzając opinię, że są jednym z jej głównych
sił napędowych.
Źródło: Materiały ZRP

przedsiębiorcy

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat sytuacja gospodarcza
wszystkich krajach Unii Europejskiej pogorszyła się. Jak
pokazują dane Eurostatu, tempo wzrostu gospodarczego
w państwach członkowskich w pierwszym roku kryzysu obniżyło się z 2,9 proc. odnotowanych w 2007 roku do 0,9 proc.
w roku 2008. W Danii, Estonii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu oraz Szwecji nastąpił w tym czasie znaczący spadek PKB
(największe załamanie koniunktury miało miejsce na Łotwie,
gdzie PKB zmniejszył się o 5,4 proc. w stosunku do 2007 roku).
W przypadku Polski wpływ kryzysu na funkcjonowanie
firm należy uznać za umiarkowany. Większość przedsiębiorstw
nie została zmuszona do radykalnych działań restrukturyzacyjnych. Nie pojawiły się również w dużej skali (w porównaniu
do pozostałych państw UE) inne – groźne dla istnienia firm
– zjawiska towarzyszące recesjom, takie jak np.: silny spadek
rentowności, masowe zwolnienia czy też zaległości płatnicze
i brak dostępu do kredytów. Właściciele przedsiębiorstw z branż
dotkniętych kryzysem, zmuszeni byli jednak do podjęcia szeroko rozumianych zmian w swoich firmach.

nieuczciwą konkurencję, brak odpowiedniej infrastruktury,
niedobór pracowników i niski popyt na rynku oraz przymus
stosowania kas fiskalnych. Ta ostatnia niedogodność dotyczy
w szczególności mikro- i małych firm. Zdaniem Elżbiety Lutow
– eksperta Związku Rzemiosła Polskiego – niewielkie zakłady
rzemieślnicze, które nie osiągają w skali roku wysokiego przychodu, powinny być zwolnione z instalowania kas fiskalnych.
Dużym problemem dla sektora MŚP są dziś wysokie podatki
i opłaty przewidziane prawem oraz biurokracja. Kondycją małych firm potrafią zachwiać również rosnące trudności w dostępie do kredytów i nierzetelni kontrahenci, którzy niechętnie
spłacają swoje zobowiązania.
Podobne wnioski prezentuje raport PARP – „Procesy
inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”.
Najwięcej problemów w prowadzeniu swojej działalności
mają przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz te, które funkcjonują w bardziej złożonych warunkach (np. eksporterzy).
Główne kłopoty firmy związane z kryzysem gospodarczym wynikają przede wszystkim z mniejszej liczby zleceń
i spadku obrotów. Wśród skutków kryzysu, poza obniżeniem

Kącik

Mali w kryzysie?

Zatrudnienie w elastycznych
godzinach czasu pracy – cz.II
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tatystyczny Polak pracuje długo i mało wydajnie. Trzeba czy
nie, wysiaduje godzinami w firmie, gdyż wciąż nie mamy
zaufania do elastycznych form pracy. Pracujemy w tygodniu
średnio 40,7 godziny, czyli o 10 godzin dłużej niż Holender
i o 5 godzin dłużej niż Niemiec. Ale nasza wydajność – mimo
że od 20 lat systematycznie rośnie o 2-3% rocznie – jest 3-4
razy niższa od niemieckiej – wynika z raportu fiirmy badawczej Sedlak&Sedlak. (źródło: "Dziennik Gazeta Prawna")
Elastyczny system pracy można wprowadzić niezależnie
od rodzaju umowy o pracę dla konkretnego pracownika lub
grupy pracowników. Najczęściej stosuje się tzw. zadaniowy
czas pracy oraz w pewnym stopniu weekendowy system czasu
pracy, jak również system skróconego tygodnia pracy. Prawidłowe stosowanie wskazanych systemów czasu pracy przynosi
korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, który może
dostosować wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych
do potrzeb związanych np. z dodatkowymi zajęciami zawodowymi, kontynuowaniem nauki czy sprawami rodzinnymi.

rozpoczynana i kończona w godzinie z góry ustalonej.
Istotne przy wykonywaniu pracy w systemie zadaniowym jest
zastrzeżenie art. 140 k.p. Zgodnie z nim zadania wyznaczone
pracownikowi winny być tak określone, by mogły być wykonywane w ramach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
Oznacza to, że czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy, w przeciętnym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Przyjmuje się ponadto, że jeżeli

Zadaniowy system

System skróconego

czasu pracy
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.)
Zadaniowy system czasu pracy uregulowany został
w art.140 Kodeksu pracy. Zgodnie ze wskazanym przepisem,
w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, może być stosowany
system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonywania
powierzonych zadań. Jest to system, w którym czas pracy
ustalony jest wymiarem zadań pracownika. Bardziej istotne
jest to, by pracownik wykonywał konkretne zadanie, niż by
przebywał w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym miejscu w określonych godzinach. Pracownik musi również mieć
pewną dozę samodzielności przy planowaniu czasu, w którym
będzie wykonywał poszczególne zadania (np. sam umawia się
na spotkania). Zadaniowy czas pracy stosuje się więc wtedy,
gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, organizacją pracy
lub miejscem wykonywania pracy. Pomocne w ustaleniu, czy
można wprowadzić zadaniowy system czasu pracy w zakresie
zadań dla danego stanowiska, może być opracowanie jego charakterystyki, ze skupieniem uwagi na następujących cechach:
• wykonywanie pracy zależy od okoliczności,
• zapotrzebowanie na pracę jest zmienne,
• pracownik ma swobodę w dostosowywaniu rozkładu czasu
pracy do określonego wymiaru zadań,
• trudno określić moment rozpoczęcia i zakończenia pracy,
• praca może być wykonywana poza normalnym tokiem funkcjonowania zakładu pracy,
• pracodawca nie ma faktycznej możliwości kontroli rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zadań w terminie,
• ewidencja i kontrola obecności pracownika na wyznaczonym
miejscu jest utrudniona,
• do wykonywania zadania potrzeba indywidualnego zaangażowania pracownika, który nie musi przebywać w określonych godzinach w zakładzie pracy, praca nie musi być

mie dziennym. System takiej organizacji pracy określić należy
zatem jako indywidualny system czasu pracy, ponieważ stosowany jest tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.
Choć system ten wprowadzono do kodeksu pracy ku wygodzie
pracowników, w praktyce ma on też zalety dla pracodawców:
wykonywanie pracy w niedziele i święta bez względu na jej
rodzaj, brak obowiązku zapewnienia pracownikowi periodycznie, co najmniej raz na cztery tygodnie, wolnej od pracy niedzieli. Ale za to pracodawca może planować pracę tylko w niektóre dni tygodnia. Co do zasady, nie może być ona świadczona
w inne dni niż piątki, soboty, niedziele i święta. Ograniczenie
to dotyczy również innych niż czas pracy form dyspozycyjności
pracownika wobec pracodawcy (np. dyżuru czy zaliczanych do
czasu pracy obowiązkowych szkoleń). To oznacza, że nie trzeba
zapewniać pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych
od pracy, skoro świadczenie pracy ogranicza się do najwyżej
pięciu dni w tygodniu (tyle dni pracy będzie w tygodniach,
w których przypadają dwa święta w inne dni niż piątek, sobota
i niedziela).

tygodnia pracy

zadanie zostało prawidłowo wyznaczone, a pracownik nie
wykonał go w normalnym czasie pracy wynikającym z art. 129
k.p., to nie jest to praca w godzinach nadliczbowych.

Weekendowy system
czasu pracy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Weekendowy system czasu pracy oznacza, że zgodnie
z art.144 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika,
można ustalić w umowie o pracę, że praca będzie świadczona
wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie
dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy do maksymalnie 12 godzin w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym jednego miesiąca. Praca taka oznaczać
będzie jednocześnie, z praktycznego punktu widzenia, pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosowanie takiego systemu
czasu pracy będzie korzystne zwłaszcza u przedsiębiorców,
których działalność jest szczególnie wzmożona w weekendy,
co wymaga zwiększonej obsady pracowniczej właśnie w te
dni. Taki rodzaj czasu pracy może również być korzystny dla
samych pracowników, z racji np. odbywania studiów w syste-
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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.)
Zgodnie z art. 143 k.p; na pisemny wniosek pracownika,
może być stosowany do niego system skróconego tygodnia
pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy
przez pracownika przez mniej niż pięć dni w ciągu tygodnia,
przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu
pracy, nie więcej niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie
przekraczającym jednego miesiąca.
System ten stosuje się sporadycznie, głównie w indywidualnie
uzasadnionych przypadkach. Istotną korzyścią jest tutaj fakt,
że można bez konieczności zmiany zapisów regulaminu pracy
ustalających systemy i rozkłady czasu pracy np. całego działu,
wprowadzić dla jednego lub kilku pracowników inne godziny
pracy w poszczególne dni. Zwykle jest to korzystne dla obu
stron stosunku pracy.
Jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych to nie
ma zakazu dla pracodawcy, aby zlecał pracownikowi, którego
zatrudnia w systemie skróconego tygodnia pracy, pracę po godzinach.
Pracownik wykonując pracę w godzinach nadliczbowych, wykonuje ją ponad obowiązujące go normy czasu pracy.
W przypadku systemu skróconego tygodnia pracy, będzie to
praca ponad maksymalną 12-godzinną normę dobową pracownika oraz ponad tygodniową normę czasu pracy, która
wynosi 40 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Pracownik, aby mógł pracować w systemie skróconego tygodnia pracy, musi złożyć u pracodawcy wniosek z prośbą
o zastosowanie takiego systemu czasu pracy.
Źródło: na podstawie materiałów szkoleniowych „Elastycznie
Zatrudniony” - Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi

W

na różne okazje. Jeśli już dobierzemy odpowiedni krawat, to pamiętajmy, że najważniejsza jest jego długość. Koniec krawata musi
sięgać dokładnie do sprzączki paska, a nie spoczywać pod nią lub
na brzuchu.
Garnitur natomiast ma być niedostrzegalny, a koszule dobrane do typów urody. Białej koszuli nie nosimy na co dzień, jest
ona zarezerwowana tylko na specjalne okazje. Pojedynczy mankiet
powinien wystawać spod rękawa marynarki około jednego centymetra, a podwójny około dwóch centymetrów. Obojętnie jaki fason
garnituru jest dobrany, ważne aby pasował do figury i proporcji
noszącej go osoby. Można wybrać krój amerykański lub brytyjski,
ale fason europejski nadaje się tylko dla panów wysokich i z nadwagą. Minimalizm jest wyróżnikiem stylu urzędnika i biznesmena,
ale rangę stanowiska danej osoby możemy poznać po eleganckich
dodatkach, takich jak: spinka do krawata, teczka, spinki do mankietów, okulary, pióro, a jeśli możemy sobie na to pozwolić, garnitur
i koszula szyta na zamówienie z najlepszych gatunkowo tkanin.
Przy okazji sprawy teczki warto nadmienić, że przyjęło się, że jeżeli

mamy jakieś spotkanie ze swoimi pracownikami i interesantami
z zewnątrz, a wszyscy mają teczki, to osoba bez teczki podejmuje
najważniejsze decyzje, jest przełożonym.
U mężczyzn niezależnie od „okazji” nie ma możliwości rezygnacji z garnituru. Jeżeli Panowie mają więcej swobody, mogą
wówczas zrezygnować z krawata oraz w skrajnych sytuacjach
zamienić koszulę na t-shirt lub golf. Najczęściej jednak podczas
nieformalnych sytuacji mężczyźni sięgają po sportowe garnitury,
w kroju amerykańskim, zazwyczaj sztruksowe, ewentualnie zamszowe, latem częściej lniane. Jako pewna nowość w Polsce pojawia się dla mężczyzn garnitur klubowy, składający się z granatowej
zazwyczaj marynarki oraz spodni w delikatną kratkę. Na pewno
podczas sytuacji, w których dozwolona jest większa swoboda
w stroju, Panowie mogą pokusić się o jaśniejsze, mniej stonowane
kolory, typu zieleń, które nadadzą sylwetce zdecydowanie sportowy i bardzo świeży wygląd.
Mężczyzna w stroju formalnym zawsze związany jest połączeniem garnitur – marynarka – krawat. Podobnie jak u kobiet,
garnitur męski powinien być wykonany z materiałów najwyższej
jakości, skomponowanych w myśl zasady „maksymalnie dwa
wzory oraz trzy kolory”. Najpopularniejsze obecnie są marynarki
w kroju brytyjskim oraz europejskim zmodyfikowanym. W zależności od owalu twarzy, panowie wybierają spośród kołnierzyków
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- klasycznego, włoskiego, pół-włoskiego. Najmniej elegancki jest
zdecydowanie kołnierzyk amerykański i należałoby go unikać
w stroju formalnym czy wizytowym.
Klasę i elegancję zdradzają dodatki oraz dobry krój i materiał. Wybierając buty zwracajmy więc uwagę na jakość skóry (nie
wspominamy już o tym, że muszą być zawsze czyste i wypastowane), a w sklepie z garniturami zwracajmy uwagę na najwyższą jakość tkaniny oraz doskonale dopasowany krój. Z kupnem garnituru
nie warto się spieszyć i nigdy nie róbmy tego na ostatnią chwilę,
bowiem dobrze, jeśli mamy czas na krawieckie poprawki i idealne
dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowo elegancki garnitur to ten
w jodełkę w połączeniu z jedwabnym krawatem.
Największe faux pas w modzie męskiej
• Białe skarpety do czarnego garnituru to obciach, z którego każdy już zdaje sobie sprawę. Nie każdy mężczyzna wie jednak, że
równie nieeleganckie jest założenie koszuli z krótkimi rękawami
i krawata pod marynarką garnituru. Tę część garderoby zostawmy
na letnie spacery w wakacyjnym kurorcie, bowiem do krawata
i marynarki jedyna możliwa koszula to ta z długim rękawem.
• O ile mężczyźni bez problemu dopasowują już kolor skarpet do
tonacji spodni i butów, to jednak wciąż zdarza się im zapominać,
że skarpeta powinna mieć odpowiednią długość. Nie ma mowy
o tym, aby spod spodni garnituru wychyliła się do nas odsłonięta
łydka. Niestety, często zapominają o tym politycy, np. na komisjach śledczych...
Z terminem "dress code" spotykamy się również na zaproszeniach i w informacjach dotyczących planowanych spotkań, konferencji, pobytu w hotelu itp. Oficjalna moda męska
to zbiór twardych zasad. Ich znajomość to gwarancja dobrego
wyglądu, a nieznajomość – ryzyko obciachu. Co, z czym, jak,
gdzie i kiedy nosić?
• „Black tie” (strój wieczorowy, semi formal, tuxedo, dinner jacket, cravat noire) – oznacza, że panowie powinni przyjść w smokingach, a ich partnerki w eleganckich sukienkach koktajlowych,
do kolan lub długich (long dress). Do smokingu zawsze zakładamy białą koszulę, czarną muchę i lakierki.
• „Black tie optional” lub „black tie invited” – panowie sami
decydują, czy przyjdą w smokingu, czy w ciemnym garniturze
(lepiej widziane są smokingi).
• „Creative black tie” – kod ten daje prawo zabawy w ramach reguł rządzących kodem black tie – np. dopuszczalna jest zamiana
białej koszuli na inny kolor. Panie mają do dyspozycji trzy warianty – długą lub krótką sukienkę albo wieczorowy kostium.
• „White tie” (uroczysty strój wieczorowy, full dress, tail coat, cravat blanche) pojawia się w zaproszeniach na imprezy o ściśle formalnym charakterze – panowie powinni wystąpić we fraku, panie
w długich sukniach wieczorowych (ball gowns, evening gowns).
• „Business dress” (informal attire, business attire, lounge suit,
ubranie wyjściowe, strój nieformalny) – najlepiej granatowy albo
szary garnitur, jasnoniebieska lub biała koszula i koniecznie krawat. Kod business casual zwalnia z krawata.
• „Dress casual, smart casual” – oznacza dużą dowolność w doborze elementów z segmentu mody casualowej (nie sportowej).
Mężczyzna może założyć np. sportową marynarkę, koszulę, dżinsy i eleganckie buty. Dobry będzie również zestaw: bawełniane
spodnie, elegancka koszula, kaszmirowy sweter i buty typu loafers.
• „Active attire” (sportswear attire, activewear) – wygodny strój
sportowy.
W kulturze europejskiej strój już nie wskazuje na pochodzenie społeczne osoby, która go nosi, ale może być znakiem jej
sytuacji ekonomicznej, a z pewnością obrazuje jej gust i estetyczne
wyczucie.
P.Ch.
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poprzednim numerze omówiliśmy firmowy „dress code”
pań, w tym wydaniu skupimy się na modzie męskiej.
Moda to nie tylko formy ubiorów, ale niezwykle dynamiczny
proces, złożony fenomen społeczny, który zaczął być dostępny dla
szerokiego grona od czasów rewolucji francuskiej. Przemiany społeczne i ekonomiczne, wzrost znaczenia mieszczaństwa, zmiana
trybu życia wpłynęły na wykształcenie się nowej roli mężczyzny
– zarabiającego na utrzymanie domu. Główne ośrodki mody –
Londyn i Paryż były wzorami dla innych krajów. Z czasem zaczęły
wkraczać nowe style, np. styl amerykański charakteryzujący się
wyraźnym uproszczeniem form ubiorów. W przypadku mody męskiej często podkreślano konieczność zachowania umiaru, skromnej elegancji oraz wykształcenia dobrego smaku. Strój męski ulegał
stopniowym przemianom w kierunku uproszczenia i wygody, wykształcił się obowiązujący do dziś zestaw spodni, marynarki i kamizelki – garnitur. Echem dawnej etykiety jest dzisiaj podział ubiorów
na codzienne, sportowe i uroczyste, a w kręgach biznesowych czy
dyplomatycznych nadal obowiązują szczegółowo określone przepisy dotyczące ubioru. Strój pracowników jest wizytówką firmy,
zatem dzisiejsza etykieta zawodowa – dress code – jest wynikiem
kanonów obowiązujących w XIX w.
Pomówmy o ogólnie przyjętych zasadach stroju dla urzędników. Nie zawsze wymagany jest garnitur dla mężczyzn. Panowie
mogą pozwolić sobie na różne fasony i materiały u spodni oraz
koszule bez krawata, a nawet koszule na krótki rękaw. Na lato i upał
dobre są jasne kolory, lepiej zrezygnować z wielobarwnych koszul
i bluzek, ale jeśli osoba piastuje wysokie stanowisko, to niestety
nawet w upalny dzień musi występować w klasycznym ciemnym
garniturze. Nieelegancko prezentuje się rozpięta pod krawatem
koszula. W pewnych sytuacjach dopuszcza się jednak rozpięcie
guzika od kołnierzyka, a nawet zdjęcie krawatu, np. podczas lunchu
lub długiego spotkania. W tym drugim przypadku trzeba jednak
pamiętać, że można to zrobić tylko w towarzystwie osób reprezentujących tę samą hierarchię. A jeśli w spotkaniu uczestniczy szef, to
marynarkę można zdjąć dopiero po tym, jak przełożony odłoży ją
na wieszak. Wszystkie części garderoby powinny być świeże i odprasowane, a dodatki starannie dobrane. Im mniej barw i szczegółów w ubiorze, tym lepiej. Upał i lato nie zwalnia od "dyscypliny".
Kolor stroju jest sygnałem komunikacji interpersonalnej.
W skrócie: ciemne stonowane kolory – budują prestiż i kojarzą
się z powagą, metaliczne – przepych i bogactwo, jaskrawe, żywe
– dynamizm i aktywność, nowoczesność, kolory pastelowe – finezję i delikatność. Kolor niebieski wzbudza zaufanie, dlatego często
ubiera się tak prezenterów telewizyjnych, osoby pracujące w handlu bezpośrednim i na odpowiedzialnych stanowiskach.
Jeśli ktoś jest posiadaczem większych rozmiarów, wcale nie
musi chować się za czarnym kolorem, który może nie być twarzowy.
Lepiej wybrać stonowane odcienie szarości. Kolor szary kojarzony
z urzędnikami może mieć wiele odcieni i pasować do różnych typów
urody, trzeba tylko poszukać swojej tonacji. W świetle dziennym
ciemne kolory oddalają/ zmniejszają, a jasne przybliżają/powiększają. Natomiast odwrotnie jest wieczorem, w sztucznym świetle.
Dla osoby o pełnych rozmiarach ważne jest unikanie dwurzędowego zapięcia w przypadku fałdek na brzuchu.
Krawat dla mężczyzny znaczy tyle, co torebka dla kobiety,
jego dobór powinien być zawsze przemyślany. Krawat nie może
mieć krzykliwych kolorów i zbyt nachalnych wzorów, musi stanowić integralną część całości. Ponadto krawata nie można przechowywać zawiązanego na wieszaku, ale za każdym razem trzeba
pokusić się o nowy węzeł. Należy również pamiętać o stylowym
dobraniu węzła i wzoru krawata do koszuli oraz marynarki. Czasem błąd w doborze może stać się ogromną wpadką stylistyczną.
Dobrze zatem mieć w swojej męskiej garderobie wiele krawatów
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Firmowy dress code dla Panów

Wigilie firmowe – nudny obowiązek
czy okazja do integracji?

Kącik

przedsiębiorcy

G

rudzień to szczególny miesiąc w roku: okres oczekiwania na najprzyjemniejsze i najbardziej radosne Święta,
a jednocześnie czas wielkiej krzątaniny, pośpiechu i nerwów.
W pracy jest podobnie: mimo nawału obowiązków, pracownicy spotykają się przy wspólnym stole, by stworzyć – mniej lub
bardziej udaną – namiastkę świątecznej atmosfery.
Wielu osobom, szczególnie tym, które większość życia
pracowały w dużych państwowych zakładach, spotkania
świąteczne kojarzą się z oficjalnymi i zazwyczaj niezbyt ciekawymi uroczystościami, traktowanymi jako zło konieczne.
Co roku organizatorzy takich uroczystości muszą odhaczyć
w swoich kalendarzach spotkanie z personelem, krótkie życzenia i skromny poczęstunek. Obecnie jednak coraz więcej zakładów pieczołowicie przygotowuje takie imprezy, korzystając
z pomocy profesjonalnych firm i osobistych doradców, którzy
nadadzą polotu świątecznym przemowom. Okres świąt jest
bowiem doskonałym momentem na zbudowanie poczucia
integracji w zespole, dopieszczenia pracowników i sprawienia,
że pomyślą nieco cieplej o swoim miejscu pracy.

Nowa świecka tradycja
Firmowe spotkania świąteczne coraz częściej odbywają się
w nowej, bardziej atrakcyjnej oprawie. Zamiast oficjalnych
spotkań z przemówieniami szefów mamy hotelowe przyjęcia
z udziałem didżeja. Z kolei miejsce skromnego śledzika zajmują
suto zastawione stoły i zabawa do białego rana. Kiedy przybyły
do nas wielkie korporacje, opłatkowo-śledzikową tradycję zaczęły wzbogacać zachodnie mody organizowania rozmaitych
eventów dla pracowników – między innymi tzw. christmas
party. Ten rodzaj spotkania firmowego był tak samo obcy naszym zwyczajom kulturowym, jak jego angielska nazwa, dla
której nawet nie próbowano szukać polskiego odpowiednika.
Na Zachodzie christmas party to po prostu świąteczna zabawa

taneczna, najczęściej suto zakrapiana alkoholem, której celem
jest integracja pracowników. Ponieważ polskie rozumienie
przedświątecznego adwentu wyklucza huczne zabawy i bankiety, praktyka urządzania christmas party nie miała szans się
upowszechnić, z wyjątkiem organizacji zatrudniających głównie młodych ludzi, najmniej przywiązanych do tradycji.
Aby uatrakcyjnić te imprezy, firmy, a raczej wynajmowane przez nie agencje eventowe, prześcigają się w wymyślaniu
oryginalnych scenariuszy zabawy i rozmaitych atrakcji: koncertów znanych gwiazd, spektakli teatralnych lub niezwykłych
pokazów. Takie spotkania odbywają się w wynajętych restauracjach, klubach, salach balowych czy w teatrach. Uczestnikom
oferuje się bogate menu, najczęściej nie mające nic wspólnego
z potrawami wigilijnymi. Nieobecny jest również opłatek.
Rozmach christmas party zależy od funduszy, jakimi dysponuje dana firma. Zdarza się, że na ten cel wydaje się większość
pieniędzy przeznaczonych na integrację pracowników.

Korzyści firmowej wigilii
Dominika Staniewicz, socjolog, wykładowca Collegium Civitas, specjalistka z dziedziny komunikacji, radzi: - Proponuję
takie imprezy organizować w nieformalnej atmosferze. Czas
przedświąteczny nie jest najlepszym momentem na oficjalne
przemówienia, podsumowania roku i wręczanie nagród. Najlepszą metodą jest oddzielnie spotkań dotyczących podsumowań
ubiegłego roku od spotkań wigilijnych. Firmowy opłatek to
moment, w którym pracownicy myślami są już z rodziną i nie
chcą koncentrować się na celach, które będą musieli zrealizować
po powrocie z urlopu. Również wręczanie nagród nie powinno
odbywać się w czasie firmowej wigilii. Osoby, które nie zostaną
wyróżnione będą czuły się wykluczone z ogólnych uroczystości,
a przecież celem jest właśnie zintegrowanie i zbliżenie do siebie
pracowników.

Ważnym elementem każdej imprezy świątecznej jest
przemówienie prezesa lub dyrektora. Ci, którzy nie ograniczają się do krótkich życzeń, bardzo długo i starannie starają
się przygotować do wystąpienia. To, w jaki sposób się zaprezentują będzie rzutować na ich wizerunek jako liderów. Jest to
szansa na potwierdzenie profesjonalizmu, ocieplenie stosunków z pracownikami, więc warto ją jak najlepiej wykorzystać.
Oficjalne przemówienia mogą dostarczyć ciekawych informacji zarówno pracownikom, którzy, szczególnie w wielkich
przedsiębiorstwach, rzadko mają możliwość oglądać swojego
przełożonego, ale też samemu szefowi. Szybkie spojrzenie po
sali pokaże podziały i animozje między zespołami. – Warto
zobaczyć, czy pierwsze rzędy pozostają puste. To niepokojący
sygnał, bo oznacza, że nikomu nie zależy, żeby zostać zauważonym, nikt nie stara się zaskarbić naszej sympatii. Oprócz tego,
warto zobaczyć, czy pracownicy skupieni są w zamkniętych grupach, czy rozmawiają między sobą. Z drugiej strony, warto zwrócić uwagę, czy nasz szef czuje się pewnie w roli głównej atrakcji
wieczoru. Częste zacinanie się, nerwowe splatanie dłoni, mówienie o porażkach, wędrowanie po całej scenie, a przede wszystkim
nienaturalna mowa ciała, mogą być sygnałem, że pracodawca
nie czuje się pewnie. Również sytuacja, w której organizuje się
spotkanie integracyjne w firmie, która przeżywa ewidentny kryzys i wewnętrzne napięcia, mija się z celem. Nieszczere życzenia
i udawanie, że wszystko jest w porządku świadczą o tym, że pracodawca albo nie jest zorientowany w bieżącej sytuacji, albo nie
potrafi efektywnie poradzić sobie z narastającymi problemami.
– wyjaśnia Dominika Staniewicz.
Wszystkim czytelnikom „Pulsu Rzemiosła” życzymy, aby
każde spotkanie wigilijne – czy to w pracy, czy w domu – odbywało się w ciepłej i radosnej atmosferze.

Źródło: „Gazeta Praca”

Pracownik młodociany
na chorobowym
P

racownik młodociany przyuczany do wykonywania zawodu w okresie niezdolności do pracy nabywa prawo do
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na ogólnych zasadach określonych dla pracowników. Z tym że wysokość należnego świadczenia, choć również jest obliczana analogicznie, to
jednak bez gwarancji minimalnej podstawy wymiaru zasiłku.
Prawo do "chorobówki"
Pracownik młodociany, za czas choroby trwającej łącznie
do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, zachowuje prawo do
wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę
z własnych środków. Natomiast od 34. dnia choroby trwającej
w roku kalendarzowym przysługuje mu zasiłek chorobowy na
zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Tak wynika z art.
92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

W stosunku do niezdolnego do pracy młodocianego pracownika mają zatem zastosowanie przepisy dotyczące m.in.:
• okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku, tj. 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (za wyjątkiem niezdolności
spowodowanych wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy),
• prawa do zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia,
• wysokości świadczenia – odpowiednio 70, 80 lub 100%
podstawy wymiaru zasiłku,
• braku prawa do świadczenia chorobowego za cały okres
zwolnienia, w czasie którego młodociany wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny
z jego celem (nie jest traktowane jako nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego uczęszczanie w okresie choroby
na zajęcia szkolne, chyba że na zaświadczeniu lekarskim jest
adnotacja, że "chory powinien leżeć").
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Świadczenia chorobowe przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust.
4 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, iż pracownik młodociany
otrzyma odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek
również za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie
ferii i wakacji.
Świadczenia wypłacane są jednak nie dłużej niż przez
182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana
gruźlicą lub przypada na okres ciąży – nie dłużej niż przez 270
dni (art. 8 ustawy zasiłkowej). Przy czym do tego tzw. okresu
zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niezdolności do
pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekraczała 60 dni.
Jeśli natomiast pracownik młodociany, po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego, nie odzyskał zdolności do

Wysokość zasiłku
Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika
młodocianego, podobnie jak dla pozostałych pracowników,
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za
okres 12 lub pełnych miesięcy ubezpieczenia, poprzedzających
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym

przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód stanowiący
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po
odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe,
finansowanych ze środków pracownika. Stanowi o tym art. 3
ust. 3 oraz art. 36 ustawy zasiłkowej.
Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie określone w § 19 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 278
ze zm.). Stanowi ono stosunkowy procent do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale (patrz tabela).

Minimalne wynagrodzenie pracownika młodocianego w okresie nauki zawodu
Okres

w I roku nauki 4%*

w II roku nauki 5%*

w III roku nauki 6%*

od 1 września do 30 listopada 2009 r.

123,26 zł

154,07 zł

184,89 zł

od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

124,55 zł

155,69 zł

186,83 zł

od 1 marca do 31 maja 2010 r.

129,74 zł

162,18 zł

194,62 zł

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.

132,66 zł

165,82 zł

198,98 zł

1 września do 30 listopada 2010 r.

127,91 zł

159,89 zł

191,87 zł

* odpowiedni % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512).

Wynagrodzenie młodocianych jest zatem znacznie niższe
od wartości minimalnych ustalonych dla pozostałych pracowników (w 2010 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.317 zł), co
przekłada się odpowiednio na wysokość świadczeń chorobowych.
Warto jednak dodać, iż podane kwoty mają charakter minimalny,
co oznacza, iż w treści umowy o pracę zawieranej z młodocianymi
pracodawca może ustalić wyższe stawki wynagrodzenia.

Bez gwarantowanego
minimum
Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru świadczenia nie może być niższa od kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
13,71% tego wynagrodzenia. W 2010 r. minimalna podstawa
wymiaru "chorobówki" wynosi więc 1.136,44 zł, tj. 1.317 zł
pomniejszone o 13,71%. Natomiast w przypadku pracownika
w okresie jego pierwszego roku pracy gwarantowana kwota podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wynosi 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty
jak wyżej, a więc 909,15 zł, tj. 1.053,60 zł (80% z kwoty 1.317 zł)
pomniejszone o 13,71%. Tak wynika z art. 45 ustawy zasiłkowej.
Przy czym nie dotyczy to pracowników, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a więc m.in. pracowników młodocianych.

Jak zainstalować reklamę
P

rzed zleceniem wykonania reklamy trzeba się upewnić, czy dany
nośnik w ogóle może zostać zamontowany w wybranym miejscu. Należy też dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem
zamiaru jego budowy lub uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W pierwszej kolejności powinno się sprawdzić, czy dla
danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Plan miejscowy może zawierać szczegółowe
regulacje dotyczące lokalizowania nośników reklamowych na danym obszarze, wskazywać ich wymiary, miejsca, w których mogą
zostać zamontowane, a nawet określać, jaką treść mogą zawierać.
Niektóre gminy idą jeszcze dalej i podejmują uchwały
w sprawie określenia wzorów nośników reklamowych. Ponieważ uchwały rad gmin są aktami powszechnie obowiązującego
na terenie danej gminy prawa, reklamy powinny być dostosowane do zawartych w nich wymogów.

Reklamy w pasie
drogowym
Jeśli reklama ma zostać umieszczona w pasie drogowym, dodatkowo potrzebne jest zezwolenie zarządcy drogi wydawane
w formie decyzji administracyjnej (art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg
i pieszych, odwracać uwagi kierowców od ruchu na drodze
i wprowadzać ich w błąd. GDDKiA dopuszcza umieszczanie
reklam na urządzeniach drogowych (barierach energochłonnych, znakach drogowych itp.) oraz w pasach rozdzielczych
dróg dwujezdniowych. Ustawa o drogach publicznych zabrania umieszczania reklam w pasie drogowym znajdującym się
poza obszarami zabudowanymi. Wyjątkiem są parkingi.

Nie wymaga pozwolenia na budowę instalowanie tablic
i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (art. 29
ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego). Według jednej z interpretacji
tego przepisu zwalnia on z obowiązku uzyskiwania pozwolenia
na budowę zarówno reklam instalowanych na budynkach, jak
i wolnostojących. Zgodnie z drugą, dominującą interpretacją, na
podstawie zgłoszenia można instalować urządzenia reklamowe
na istniejących obiektach budowlanych. Natomiast w przypadku
nośników wolnostojących, na podstawie zgłoszenia można stawiać tylko urządzenia reklamowe niezwiązane trwale z gruntem.
Urządzenia reklamowe wolnostojące trwale związane z gruntem
wymagają pozwolenia na budowę. Ta interpretacja jest przyjmowana przez Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym
orzecznictwie (m.in. wyroki w sprawach: II OSK 1234/09, II OSK
1233/09, II OSK 249/09, II OSK 134/09, II OSK 135/09).

Reklamy trwale
związane z gruntem
Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę znacznie wydłuża
formalności związane z postawieniem reklamy, szczególnie
wtedy, gdy dla danego terenu nie został uchwalony plan
miejscowy. Inwestor musi wtedy najpierw złożyć wniosek
o wydanie warunków zabudowy na budowę nośnika reklamowego. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.
Na reklamę wolnostojącą jest potrzebne pozwolenie na budowę wtedy, gdy jest ona trwale związana z gruntem. Nie ma
wątpliwości, że nośnik jest trwale związany z gruntem, gdy
projekt przewiduje wylanie fundamentu.
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Uprawnienia
konserwatora zabytków
Dodatkowe ograniczenia wynikają z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568 ze zm.). Przewiduje ona, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in: umieszczanie na
wpisanym do rejestru zabytku urządzeń technicznych, tablic,
reklam oraz napisów (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy), a także
podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego
do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy).
Do rejestru zabytków mogą zostać wpisane konkretne nieruchomości, ale także układy urbanistyczne i zespoły budowlane (np.
cała starówka w mieście). Przepis wymagający pozwolenia wojewódzkiego konserwatora na umieszczenie na zabytku reklamy
odnosi się do budynków wpisanych indywidualnie do rejestru.
Zainstalowanie reklamy na budynku wchodzącym w skład
wpisanego do rejestru układu urbanistycznego, ale nieobjętego
wpisem indywidualnym, może niekiedy wymagać zgody wojewódzkiego konserwatora na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków. W wyroku z 8 stycznia 2008 r., sygn. akt
II OSK 1808/06, NSA zastosował ten przepis do reklamy wielkogabarytowej uznając, że taki szczególny rodzaj reklamy wpływa
na wygląd tego rodzaju zabytku, jakim jest układ urbanistyczny.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Źródło: Na podstawie artykułów z „Gazeta Podatkowej”,
listopad 2010 r. – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.

Kącik przedsiębiorcy

pracy, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono przyznawane przez ZUS (na wniosek ubezpieczonego), na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do
pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.

przyszłości
radzi / Zawody
Prawnik

Cieśla: zawód przeżywający
prawdziwy renesans
W

raz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa
oraz zjawiskiem emigracji zarobkowej istnieje bardzo
duże zapotrzebowanie na wszystkich specjalistów związanych z budownictwem – w tym cieśli. Wprawni i doświadczeni pracownicy są niemal rozchwytywani na rynku pracy.
Nie brakuje też pracy dla młodych cieśli, jednak jest ona
gorzej płatna. Cieśla ma ograniczone możliwości awansu: od
cieśli przez czeladnika do mistrza. W tym zawodzie dużą rolę
odgrywa doświadczenie, które nabywa się wraz z przepracowanymi latami. Niezbędne jest też śledzenie nowych technologii, które używane są m. in. przy pracach szalunkowych.
Cieśla budowlany wykonuje różne konstrukcje
drewniane do szalunków i stemplowań, które będą wykorzystane jako formy przy wylewaniu betonu lub jako szablony
w robotach murarskich, czy wreszcie w pracach montażowych. Wykonuje także wszystkie inne konstrukcje drewniane niezbędne na budowie oraz przy remontach, takie jak np.
konstrukcje rozporowe i podporowe ścian. Czasami potrafi
też wykonywać konstrukcje samodzielne, jak np. wieże triangulacyjne.
Cieśla budowlany jest jednym z trudniejszych zawodów budowlanych. Do jego uprawiania niezbędne jest
ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej. Tylko prostsze
prace ciesielskie mogą wykonywać osoby przygotowane do

zawodu poprzez praktykę zawodową i kursy przyuczające do
wykonywania zawodu. Wykształcenie w tym kierunku można zdobyć w szkołach zawodowych, zaś kursów przyuczających do zawodu należy poszukiwać w Centrach Kształcenia
Praktycznego i Centrach Kształcenia Ustawicznego na terenie całego kraju. Kursy te są organizowane w zależności od
zapotrzebowania.
Osoba chcąca pracować w tym zawodzie musi doskonale znać właściwości i wady różnych gatunków drewna.
Samodzielnie bowiem określa ich przydatność do wykonania
różnorodnych konstrukcji (np. inne cechy ma mieć drewno
użyte do deskowań form betonowych, inne murarskich).
Musi również znać się na środkach chemicznych stosowanych do impregnacji drewna. Cieśla często sam powleka
drewno środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i uodparniającymi na ogień oraz przeciwdziałającymi przyczepności betonu do drewna. Jednakże obecnie coraz częściej
otrzymuje drewno spełniające wszystkie jego wymagania.
Przed przystąpieniem do pracy dobiera odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, pierścienie,
jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), w zależności od
rodzaju łączonych elementów drewnianych. Wreszcie wybiera materiał drewniany i przycina do żądanych wymiarów.
Cieśla wykonując szablony dla konstrukcji budowlanych

kieruje się projektem, dlatego musi posiadać umiejętność
odczytywania rysunków technicznych w zakresie prac ciesielskich.
W pracy cieśla korzysta ze wszystkich urządzeń do obróbki drewna. Kluczową umiejętnością jest opanowanie
różnych sposobów łączenia drewna przez pasowanie, zbijanie, skręcanie itp., które wymagają dużej precyzji. Najwyższy stopień umiejętności to wykonywanie skomplikowanych
konstrukcji drewnianych stropów i łuków. Cieśla musi znać
sposoby odpowiedniego przygotowania (wygięcia) drewna
i jego łączenia.
Najważniejszym wymaganiem stawianym cieśli są
zdolności manualne i dokładność. Szczególnie istotna jest
precyzja w wykonywaniu różnego rodzaju konstrukcji, gdyż
zależy od niej bezpieczeństwo innych pracowników budowy.
Praca cieśli często ma charakter rutynowy, wymagana jest
więc od niego również cierpliwość.
Od listopada br. działa przy KPIRiP w Bydgoszczy
nowo powołana komisja w zawodzie cieśla.
Już dziś zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
udokumentować swoje kwalifikacje do zapoznania
się z warunkami przystąpienia do egzaminu, by uzyskać tytuł czeladnika czy też mistrza.
I.G.

Kasy fiskalne w roku 2011
Podobnie jak pod koniec każdego roku kalendarzowego, powraca problem kas fiskalnych, a dokładniej rzecz ujmując problem
zmian dotyczących zwolnień poszczególnych grup podatników od
obowiązku stosowania kas fiskalnych w swojej działalności. Nie
inaczej jest w tym roku kalendarzowym, za sprawą ogłoszonego
w dniu 30.07.2010 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które to rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.
Pewnym pocieszeniem dla dotychczas zwolnionych grup
podatników jest fakt, że nowe rozporządzenie wprowadza okres
przejściowy, co powoduje, że zwolnienia przedmiotowe występujące w roku 2010 zachowują swą moc do 30 kwietnia 2011 r.
Jednak po tej dacie obowiązywać będą w pełni nowe przepisy
w zakresie zwolnień.
Nowe rozporządzenie przewiduje znacznie okrojony zakres
zwolnień podmiotowych, a zatem dotyczących określonych zawodów lub konkretnych usług. Rozporządzenie nie obejmie zwolnionych dotychczas z kas fiskalnych usług znanych powszechnie jako
zawody wolne: prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania
rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (lekarze), rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których
świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane
jest fakturą, detektywistycznych i ochroniarskich - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą, sekretarskich i tłumaczeń, z wyłączeniem usług drukarskich
i powielaczowych. Rozporządzenie wyłącza z fiskalizacji wyłącznie
usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P.

Ponadto zwolnienie wskazane dla podatników rozliczających
się w formie karty podatkowej przestaje obowiązywać od 30 kwietnia 2011 r. Po tej dacie stosować należy zatem zasady ogólne zwolnień (odpowiednio limity obrotów 20 i 40 tys. zł). Podatnicy tracą
prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie
dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła utrata lub zrzeczenie się rozliczenia w formie karty, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia
w 2011 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł. W ramach karty
podatkowej zwolnienie przestaje obejmować m. in. usługi: ślusarskie, kotlarskie, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,
witrażownictwo, hafciarskie, w zakresie bieliźniarstwa, w zakresie
gorseciarstwa, krawieckie, czapnictwa oraz kapelusznictwa męskiego, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie
mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa,
dziewiarstwa na drutach i szydełkach, repasacji pończoch, modniarstwa, usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec
przez flisaków pienińskich, cholewkarstwa, szewstwa miarowego,
ortopedycznego, rymarstwa, z wyjątkiem produkcji plandek, wytwarzania waty z cukru, prażenia kukurydzy, usługowego wyrobu
i naprawy instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych, usług w zakresie zduństwa – dla ludności, usług zwalczania
szkodników roślin i zwierząt, kominiarstwa, sprzątania wnętrz,
ważenia osób, usług w zakresie radiestezji, usług świadczonych
w gospodarstwach domowych, sprzedaży posiłków domowych
w mieszkaniach, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny.
Co więcej, dokonano zmniejszenia dopuszczalnego limitu
sprzedaży łączonej z 70% w 2010 r. do 80% w 2011 r.; tym samym zmienia się limit proporcji, która uprawnia do zwolnienia
w przypadku dokonywania łącznie obrotu niekorzystającego ze
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zwolnienia oraz wymienionego w załączniku do rozporządzenia
(zwolnionego). Jeżeli stosunek powyższych czynności przekroczy
80%, zwolnienie traci moc.
Ustawodawca natomiast utrzymał limit 20 i 40 tys. uprawniający do zwolnienia z kasy z tytułu obrotów na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dla podatników kontynuujących w tym roku działalność
(przy czym wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania) – wynosi on 40 tys. zł rocznie, a dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym – 20 tys. zł
rocznie. Zwolnienie powyższe traci moc po upływie dwóch miesięcy
dla kontynuujących sprzedaż w danym roku, licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, po przekroczeniu limitu 20 tys zł obrotu na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych – w przypadku podatników rozpoczynających
tę działalność. Pamiętać jednak należy, że zwolnień do wartości obrotu nie zastosuje się do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia
2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi dotychczas.
Pełny wykaz zwolnień przedmiotowych zawiera załącznik
do rozporządzenia. W rozporządzeniu pozostaje również dotychczasowy katalog czynności, których wykonanie nie pozwala korzystać z żadnego zwolnienia (również limitu do 40 tys. zł rocznie).

Radca Prawny Robert Gierszewski
e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl
Dyżury w każdy czwartek
od 10.00 do 12.00 w siedzibie KPIRIP

