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Drodzy Czytelnicy
Niniejszy numer publikujemy na koniec kadencji władz samorządowych Izby. Kolejny czteroletni okres kadencji dobiegł końca. To czas sprawozdań i podsumowań. Udało się zrealizować wiele planów. Umocniliśmy swoją pozycję jako silna Izba, przeprowadzająca dużą liczbę egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe. Staliśmy się stałym uczestnikiem na rynku edukacyjnym Bydgoszczy, prowadząc Zasadniczą
Szkołę Zawodową Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Zmodernizowaliśmy swoje zasoby kadrowe
i lokalowe. Działamy, opierając się na nowych rozwiązaniach technologicznych i komunikacyjnych. Przed
nami jednak nadal wiele wyzwań, wynikających nie tylko ze zmieniających się przepisów, ale też ze zmieniającej się sytuacji społecznej i demograficznej. Nowe władze będą musiały zmierzyć się z tymi kolejnymi
wyzwaniami. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo nadal z nami, a wspólne działania przyniosą wiele pozytywnych efektów.
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Na stronach niniejszego „Pulsu Rzemiosła” pokazujemy, jakie podejmowaliśmy działania w ostatnim okresie.
Prezentujemy fotoreportaż, który zawiera relacje ze: Spotkania Noworocznego, Seminarium z Izbą Administracji Skarbowej, konkursu jedzenia pączków na czas, fryzjerskiego konkursu uczniowskiego, spotkania
Starszyzny Cechowej regionu bydgoskiego, X Forum Doradców Zawodowych pt. „W drodze ku kreatywności
– nowoczesne trendy w szkolnym doradztwie zawodowym”, szkolenia przewodniczących komisji egzaminacyjnych, Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, konkursu „Jakie znasz
zawody?” oraz konkursu cukierniczego pt. „Kujawsko-Pomorskie – moje miejsce, mój dom”.
W numerze poznamy Rzemieślnika Roku/Rzemieślnika Przedsiębiorcę Roku. Statuetki dla nagrodzonych tradycyjnie zostaną wręczone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
Piszemy też o wydarzeniach z regionu. O ważnych dla siebie lokalnych sprawach informują: Cech w Inowrocławiu (rzemieślnicza odznaka dla hafciarki), Cech w Grudziądzu (Cech pod nową batutą, Dzień rzemiosła
w Grudziądzu), Cech w Żninie (udział w targach edukacyjnych), Cech w Świeciu (konkurs fryzjerski) oraz Cech
w Szubinie (piknik połączony ze strzelaniem).
Na kolejnych stronach „Pulsu Rzemiosła” znajdziecie wywiad numeru: rozmowę ze Sławomirem Jakubowskim – właścicielem Wydawnictwa KRESKA. A w ramach cyklu „Moja firma, moja historia” o swojej działalności opowie Dariusz Giczela – rzemieślnik z Wudzynka zrzeszony w Cechu Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy, który posiada tytuł mistrza w zawodach cieśla, stolarz, prowadzi zakład ciesielsko-stolarski po ojcu i jest
przewodniczącym komisji egzaminacyjnej przy Izbie w zawodzie cieśla.
Przepisy prawa pracy od lat otaczają kobiety szczególną ochroną. Istotnym elementem tej ochrony jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących
mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Ze względu na zarzuty
Komisji Europejskiej dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć zakaz zatrudniania kobiet przy pracach
uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia nie dotyczy już wszystkich pracownic, bowiem został ograniczony jedynie do będących w ciąży i karmiących dziecko piersią. Zawiłości przepisów dotyczących
ochrony pracy kobiet wyjaśnia radca prawny.
W „Kąciku przedsiębiorcy” umieściliśmy informacje m. in. na temat kontroli stawki godzinowej w umowach
o dzieło oraz artykuł o Jednolitym Pliku Kontrolnym.
Izba Rzemiosła to niezmiennie od lat działalność oświatowa w zakresie potwierdzania kwalifikacji zawodowych, nadzoru nad praktyczną nauką zawodu pracowników młodocianych oraz szkolenia nowych kadr
dla polskiej gospodarki. Dlatego tradycyjnie publikujemy informacje z tego obszaru tematycznego. Dziś zachęcamy do przeczytania o nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych, rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz udziale przedstawiciela kujawsko-pomorskiego rzemiosła
w debacie „Czy polska szkoła uzyska szanse, by nadążyć za rynkiem pracy?” oraz audycji „Reforma edukacji.
Czy potrzebne jest referendum?”.
Życzymy miłej lektury
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Z życia izby

Spotkanie Noworoczne
13 stycznia 2017 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się Spotkanie
Noworoczne.
Wśród zaproszonych gości na uroczystości
pojawili się m.in.: Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew
Ostrowski – Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy, przedstawiciele: Związku Rzemiosła Polskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
Komendy Wojewódzkiej OHP oraz instytucji otoczenia biznesu, pracodawców
i jednostek edukacyjnych, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz
Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego
Izby, a także przedstawiciele zrzeszonych
Cechów, delegaci KPIRiP, przewodniczący
komisji egzaminacyjnych, Kawalerowie

Szabli Kilińskiego oraz Kierownicy i Dyrektorzy Biur Cechów.
Podczas uroczystości z okazji ubiegłorocznych obchodów 70-lecia Cukierni Sowa,
Adam Sowa otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz list
gratulacyjny od KPIRiP w Bydgoszczy oraz
Cechu Piekarzy i Cukierników.
Wręczono również na ręce byłego Prezesa
Izby Bogdana Gorzyckiego dyplom Honorowego Prezesa Izby oraz gratulacje dla
Honorowego Prezesa Izby Jana Stoppla
z okazji 60-lecia pracy zawodowej, a także
podziękowanie dla Anny i Krzysztofa Wiśniewskich za prace wykonane na rzecz Izby.
Tradycyjnie podczas Spotkania Noworocznego odbyło się przedstawienie jasełek
w wykonaniu uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy.

Seminaria informacyjne z Izbą Administracji Skarbowej
W dniach 26 stycznia oraz 27 lutego br.
zorganizowano dwa spotkania dla przedsiębiorców z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
Właściciele firm oraz ich pracownicy mogli
zapoznać się ze zmianami w podatku dochodowym, zmianami w podatku od towarów i usług, a także utworzeniem Krajowej
Informacji Skarbowej i Jednolitego Pliku
Kontrolnego dla MŚP.
Organizatorami seminarium była Izba wraz
z Pracodawcami Pomorza i Kujaw – Związkiem Pracodawców.

Konkurs na najszybszego
łasucha pączków!
22 lutego br. w siedzibie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
zorganizowano konkurs „jedzenia pączków
na czas”.

7 pączków w niespełna 3 i pół minuty.
Michał Mijal z Bydgoszczy pobił rekord i wygrał konkurs. Drugie miejsce zdobył Karol
Giemza z czasem 3:43, trzeci natomiast był
Piotr Szlachciak z wynikiem 4:20.
Do konkursu przystąpiło blisko 50 osób. Ich
zadaniem było zjedzenie 7 pączków w możliwie najkrótszym czasie. Każdy z uczestników dostał identyczny zestaw pączków
przygotowany przez bydgoską cukiernię
– Piekarnia Cukiernia Krzysztof Poćwiardowski. W trakcie konkursu uczestnicy nie mieli
możliwości popijania zajadanych słodkości.
Techniki jedzenia były bardzo różne – pączki
urywano, pożerano niemal w całości, jedzono naprzemiennie raz z jednej, raz z drugiej
ręki oraz metodą na hamburgera.

X Forum Doradców Zawodowych
CKURiP w Bydgoszczy wraz z ZSZRiP w Bydgoszczy zorganizowały 24 marca br. X Forum Doradców Zawodowych pt. „W drodze ku
kreatywności – nowoczesne trendy w szkolnym doradztwie zawodowym”.
Podczas warsztatów zaprezentowane zostały m.in. gry symulacyjno-diagnostyczne
w szkolnym doradztwie zawodowym.
Szkolenie prowadził doświadczony trener
Przemysław Źółkowski.
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Na mistrzów, oprócz sławy i dumy, czekały
atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.
Organizatorami tego słodkiego szaleństwa
była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz
z Cechem Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy.

5 marca 2017 r. w siedzibie Izby odbył się konkurs uczniowski dla klas I-III w zawodzie fryzjer.

Uczestnicy zmagali się z wykonaniem takich
zadań, jak np.: wyciskanie fal na mokro, uczesanie fryzury wieczorowej oraz strzyżenie i modelowanie klasyczne.
Pomysłodawcami oraz organizatorami przedsięwzięcia był Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy, Komisja Egzaminacyjna w zawodzie
fryzjer oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
W jury konkursu zasiedli: Agnieszka Zaremba-Konopa, Anna Dornowska, Daniela Leończuk,
Joanna Zaremba-Wanczura, Marzena Budka,
Anna Miłkowska, Katarzyna Waszak, Roman
Porbes oraz Mirosław Niewiarowski.
Kryteria, według których jurorzy oceniali umiejętności uczestników, obejmowały wykonanie
zadań – od poprawnego zorganizowania stanowiska pracy przez umiejętność posługiwania się narzędziami po dokładne i estetyczne
uczesanie oraz strzyżenie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
(Matrix, Polwell, Prospector, NAH, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Stoppel,
Zuzanna Sumirska Wydawnictwo Suzi oraz
Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy).
Całe wydarzenie obserwowali zaproszeni goście: specjaliści z branży fryzjerskiej, Katarzyna Droszcz – Wicedyrektor Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy, a także Zuzanna Sumirska autorka wielu specjalistycznych publikacji z dziedziny fryzjerstwa.

Spotkanie Starszyzny
Cechowej regionu
bydgoskiego
22 kwietnia br. w Izbie odbyło się spotkanie Starszyzny Cechowej regionu bydgoskiego.
Obecni zaproszeni reprezentanci Cechów
z regionu bydgoskiego zostali zapoznani
z informacją oświatową o przeprowadzonych w roku ubiegłym egzaminach, raportem na podstawie ankiet badających
poziom zatrudnienia wśród absolwentów
rzemieślniczej nauki zawodu oraz zagadnieniami dotyczącymi podnoszenia jakości
egzaminów w rzemiośle.
W dalszej części spotkania Przewodniczący
Samorządu Regionu Bydgoskiego – Fran-

Szkolenie przewodniczących, zastępców przewodniczących
oraz sekretarzy komisji egzaminacyjnych
30 marca br. odbyło się szkolenie przewodniczących, zastępców przewodniczących oraz
sekretarzy komisji egzaminacyjnych KPIRiP
w Bydgoszczy.
Podczas spotkania podsumowano wyniki egzaminów przeprowadzonych przez KPIRiP
w Bydgoszczy w 2015
i 2016 r., omówiono
zmiany wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia
2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu
sprawdzającego, przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych,
zwrócono uwagę na poprawność wypełniania
dokumentacji egzaminacyjnej, przedstawiono

założenia realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów
zawodowych w rzemiośle” oraz zaprezentowano stworzony przez tutejszą izbę rzemieślniczą „Regulamin organizacji przeprowadzania
egzaminów czeladniczych, mistrzowskich
i sprawdzających dla
komisji egzaminacyjnych”. Tematem dyskusji były również bieżące problemy związane z realizacją egzaminów w rzemiośle.
W szkoleniu wzięło
udział blisko 40 osób
pełniących różne funkcje w poszczególnych
komisjach egzaminacyjnych działających przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy.
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Fryzjerski konkurs
uczniowski

Regionalny Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
5 kwietnia 2017 r. odbyła się XVII edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.
Konkurs został rozegrany w dwóch etapach:
pisemnym, do którego przystąpiło blisko 40
uczniów, oraz ustnego, do którego przeszła
ścisła szóstka uczestników. To właśnie etap
ustny wyłonił zwycięzców konkursu.
• I miejsce zajęła Sandra Sypniewska z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.
• II miejsce zajęła Weronika Mrozińska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Grudziądzu.
• III miejsce zajął Bartosz Buczkowski z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
• IV miejsce zajął Bartosz Zbieranek z Zespołu Szkół w Mogilnie.
• V miejsce zajął Szymon Dolatowski z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.
• VI miejsce zajęła Natalia Trzeciak z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.

Wyróżnieni otrzymali gratulacje oraz odebrali nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów.
Laureatki dwóch pierwszych miejsc będą reprezentowały nasz region w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Zasadach BHP w dniu 31
maja 2017 r. w Związku Rzemiosła Polskiego.
Organizatorami Konkursu była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

ciszek Baldowski zaprosił zebranych do
dyskusji na temat problemów dotyczących
i nurtujących środowisko rzemieślnicze.

W trakcie panelu zwrócono uwagę na
problem występujący w większości cechów z pozyskiwaniem nowych członków
i uczniów kształcących się w zawodach,
z mało skutecznym uświadamianiem społeczności lokalnej na temat propagowania
wiedzy i kształcenia w rzemiośle, wciąż
mało efektywnym przepływem informacji między organizacjami rzemieślniczymi
a pracodawcami.
Sformułowane wnioski podczas spotkania
zostaną zaprezentowane podczas Walnego
Zgromadzenia Delegatów KPIRiP.
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IV edycja konkursu „Jakie znasz zawody” – etap regionalny
KPIRiP w Bydgoszczy po raz czwarty przeprowadziła etap regionalny konkursu pn.
„Jakie znasz zawody?”.
Konkurs adresowany był do trzech grup
uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii:
- Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-7 lat),
- Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół
podstawowych
- Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

Cel jaki przyświecał Konkursowi, to przede
wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie
wiedzy o rynku pracy.
Zadaniem dla najmłodszych reprezentantów było stworzenie prac plastycznych
przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.
Grupa uczniów ze szkół podstawowych
mogła wykazać się przy stworzeniu prac
fotograficznych przedstawiających ludzi

wykonujących różne zawody (w tym także
rzemieślnicze).
Na gimnazjalistów czekało natomiast zadanie w postaci nagrania krótkiego filmu
przedstawiającego wykonanie wybranego
zawodu rzemieślniczego.
13 kwietnia br. zebrała się Komisja Konkursowa, przyznając w konkursie plastycznym:
• miejsce I – Oskarowi Fedak – 5 lat za
barwną i staranną pracę pn. „Stolarz”
z Przedszkola Niepublicznego Chatka
Puchatka z Osielska,
• miejsce II – Zofii Nowak – 6 lat za twórczą pracę pn. „Krawiec” z Oddziału Przedszkolnego w Dąbrówce,
• miejsce III – Natalii Dwornowskiej –
4 lata za oryginalny pomysł przedstawienia „Bacy” z Publicznego Przedszkola
w Kuczkowie.
W kategorii – „konkurs fotograficzny” Komisja wyłoniła prace, przyznając:
• miejsce I – Zofii Targańskiej – 11 lat za
zdjęcie przedstawiające zawód „Bednarza” z Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem,
• miejsce II – Hannie Gładkowskiej – 8 lat
uczęszczającej do Miejskiego Zespołu
Szkół w Skępem za fotografię ujmującą
pracę „Zegarmistrza”,
• miejsce III Natalii Kowalskiej – 11 lat
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie za

oryginalne ujęcie „Mechanika pojazdów
samochodowych”.
Spośród prac biorących udział w konkursie
filmowym dla uczniów gimnazjów – z uwagi
na różną jakość nadesłanych prac – wybrano tylko jedno nagranie, przyznając wyróżnienie Wiktorii Hancke – 13 lat za pracę p.t.
„Kosmetyczka” z Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy.
Uroczyste wręczenie nagród etapu regionalnego odbędzie się dnia 19 maja 2017 r. pod-

czas Walnego Wyborczego Zgromadzenia
Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy.
Zwycięskie prace, którym przyznano miejsca
I-III w danej kategorii, zostały dalej przesłane
na etap ogólnopolski konkursu „Jakie znasz
zawody?”, organizatorem którego jest Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz
Fundacja Społeczeństwa i Gospodarki z Poznania.

Konkurs cukierniczy „Kujawsko-Pomorskie – moje miejsce, mój dom”
9 maja 2017 r. w siedzibie KPIRiP w Bydgoszcz odbyła się VI edycja konkursu cukierniczego.
Tematyką tegorocznego konkursu było wykonanie dowolnego wyrobu cukierniczego
z elementami nawiązującymi do charakterystycznych miejsc w województwie kujawsko-pomorskim.
„Kujawsko-Pomorskie – moje miejsce, mój
dom” to temat będący inspiracją dla osób
z wyobraźnią, twórczych, którymi zapewne
są uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik.
W tym roku do udziału w konkursie zgłosili
się uczniowie zawodowych szkół rzemieślniczych z Bydgoszczy oraz regionu.
Celem konkursu było przede wszystkim
doskonalenie umiejętności cukierniczych
i ciastkarskich przez uczniów nauki zawodu,
a także upowszechnianie wiedzy o tradycji polskiej kuchni, polskich wypieków oraz
atrakcyjnych miejscach związanych z województwem kujawsko-pomorskim.
Członkowie Komisji Konkursowej w składzie:
Roman Sikora, Katarzyna Droszcz, Wiesław
Zmudziejewski oraz Krzysztof Poćwiardowski stanęli przed trudnym zadaniem wyłonienia spośród wszystkich uczestników
trzech pierwszych miejsc. Dekoracje i słodkości, jakie powstały, były różnorodne, dzięki
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temu mieliśmy okazję dokonać przeglądu
ciekawych symboli kojarzących się z województwem kujawsko-pomorskim, np. herby miast, wieża Klimek w Grudziądzu, Spichrze w Grudziądzu, Mysia Wieża w Kruszwicy. Dekoracje konkursowych wypieków
zawierały elementy wyrażające także lokalny patriotyzm.

Wyłoniono następujących zwycięzców:
• miejsce I – Julita Paszkiewicz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

• miejsce II – Sandra Kubicka z Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu,
• miejsce III – Kamil Dreśliński z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła w Inowrocławiu.
Organizatorami konkursu była Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy oraz Cech Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy.

Kapituła Konkursu „Rzemieślnik Roku” wyłoniła, jak co roku, zwycięzców spośród kandydatów
rekomendowanych przez organizacje rzemieślnicze z regionu kujawsko-pomorskiego.
Ci najlepsi spośród nominowanych wyróżniali się osiągnięciami w swojej branży, jakością
i innowacyjnością w zakresie świadczonych
usług, profesjonalnym zarządzaniem oraz
skutecznością w sprzedaży. Większość z nich
to też doskonali nauczyciele, którzy umożliwiają uczniom nie tylko zdobycie konkretnego zawodu, ale co ważniejsze – jego kontynuację.

Zarządu Cechu, aktualnie pełni funkcję Podstarszego Cechu oraz jest delegatem na Walne Zgromadzenie KPIRiP w Bydgoszczy.
Wyróżniony za działalność rzemieślniczą,
m.in. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego. Posiada liczne referencje potwierdzające profesjonalizm, fachowość, rzetelność
i terminowość zlecanych mu prac remontowo-budowlanych.

W kategorii Rzemieślnik Roku zwycięzcą
został Władysław Springer – właściciel firmy WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane
w Żninie.
Firma rozpoczęła działalność w 1973 r. w zakresie usług murarskich. Jej właściciel jako
murarz pracuje już 53 lata. Wybór takiego
zawodu jest w Jego rodzinie tradycją, którą

W kategorii Rzemieślnik – Przedsiębiorca
Roku zwycięzcą został Janusz Ignacy Borkowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,
założyciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK w Brześciu Kujawskim.
Historia firmy KRUKOWIAK rozpoczęła się pod
koniec lat 70. w gospodarstwie rolnym Marianny i Józefa Borkowskich w Redczu Kruko-

postanowił kontynuować po dziadku i ojcu.
Na przestrzeni lat Władysław Springer rozszerzył działalność zakładu o usługi remontowe
oparte na pracach konserwatorskich, a także
budowlane związane z lokalami mieszkalnymi
na sprzedaż i wynajem. Zakład wykonuje liczne prace remontowe wielu znanych i cenionych budynków publicznych w regionie. Zajmuje się również stolarstwem. Wygrywa wiele
przetargów. Posiada kompletne zaplecze
budowlane wraz z nowoczesnym sprzętem
i narzędziami. Takie wyposażenie usprawnia
przebieg wszelkich inwestycji. WEZAMBUD
korzysta z najnowocześniejszych technologii.
Właściciel zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,
a doświadczenie, które wciąż zdobywa załoga, pozwala terminowo wywiązywać się z powierzonych firmie projektów oraz realizować
oczekiwania zleceniodawców.
Władysław Sprenger posiada liczne uprawnienia, certyfikaty, tytuł mistrza w zawodzie
murarz, jest czynnym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Żninie, do 2009 r. – członkiem

wym. Ich syn Janusz Borkowski zajął się jego
prowadzeniem. Podjął się modernizacji gospodarstwa, jednak w tamtym okresie polskie
rolnictwo borykało się z niedoborem maszyn.
Postanowił sam je stworzyć. W krótkim czasie jego gospodarstwo wzbogaciło się o kilka urządzeń. Służyły one nie tylko jemu, ale
także okolicznym rolnikom, którym świadczył
usługi.
W 1977 r. w gospodarstwie Borkowskiego
powstał Zakład Rzemieślniczy, w którym
wytwarzane były sprzęty rolnicze. Strzałem
w dziesiątkę okazał się skonstruowany przez
niego opryskiwacz zawieszany, który współpracował z Ursusem C-330. Dzięki temu rozwój działalności Borkowskiego nabrał tempa.
W 1987 r. przedsiębiorca przekształcił wspomniany zakład w pierwsze w Polsce prywatne
przedsiębiorstwo produkujące opryskiwacze
rolnicze pod nazwą KRUKOWIAK.
Przemiany gospodarcze na przełomie lat 80.
i 90. nie zaszkodziły firmie. Dynamiczny jej
rozwój sprawił, że gospodarstwo w Redczu

Krukowym okazało się za małe. Na początku
tego stulecia zakupiony więc został zakład
po byłym POM w Brześciu Kujawskim, gdzie
firma działa aktualnie. Krótko po tym KRUKOWIAK nabył też zakład należący wcześniej do
firmy AGROMET-PIONIER w Strzelcach Opolskich, który produkował znane i cenione maszyny do warzyw. W ten sposób stał się jednym z największych w Polsce producentów
maszyn rolniczych.
W 2015 r. uruchomiono nowoczesną zautomatyzowaną malarnię proszkową. Park maszynowy firmy składa się głównie z nowoczesnych maszyn CNC, co pozwala prowadzić
produkcję przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii.
Założyciel i twórca KRUKOWIAKA przekazał
następnie firmę swoim synom Sewerynowi
i Radosławowi Borkowskim, którzy nabyli
w 2016 r. firmę POM Brodnica produkującą
szeroką gamę maszyn uprawowych.
KRUKOWIAK z powodzeniem sprzedaje swoje maszyny rolnicze prawie na cały świat. Ich
jakość i cena spełniają oczekiwania zagranicznych klientów. Sukcesem firmy jest przede
wszystkim innowacyjność i otwartość na
nowe technologie.
Janusz Borkowski – technik mechanik, przedsiębiorca, autor książek i wydawca – w zarządzaniu firmą kieruje się jedną z najważniejszych zasad, jaką jest tworzenie maszyn z
pasją dla ludzi, aby ich praca była łatwiejsza.
Wsłuchuje się też w potrzeby rolników i zachęca ich do współtworzenia maszyn.
Janusz Borkowski to społecznik, m.in. członek
Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów
Maszyn Rolniczych (prezes Zarządu Krajowego 1997-2011), Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kulturalnego (prezes), Stowarzyszenia „Agro-Biznes-Klub” Ludzi Przedsiębiorczych (czł. od 1997), Kujawsko-Pomorskiego
Związku Pracodawców i Przedsiębiorców (od
1998), AGRO-7 (od 1998), Business Centre
Club (czł. od 2009).
Odznaczony wieloma wyróżnieniami, m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim w Koronie
z Gwiazdą Bractwa św. Stanisława, Medalem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Srebrnym
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Janusz Borkowski to człowiek czynu i wielkiego serca, niosący pomoc humanitarną
i społeczną podopiecznym ośrodków szkolno-wychowawczych czy ochotniczym strażom pożarnym. Mistrz szkolący – spod jego
ręki wyszło 235 wykwalifikowanych uczniów.
Ma ogromny wkład w rozwój kultury fizycznej
w regionie. Lokalny patriota, który bezinteresownie poświęca swój czas i pieniądze dla
szerzenia kultury na Kujawach. W stworzonym
przez siebie Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego zgromadził ogromną
liczbę eksponatów.

Z życia izby

Statuetki dla najlepszych
rzemieślników

Laureatom – właścicielom firm rzemieślniczych – składamy w imieniu Kapituły Konkursu gratulacje i wyrazy uznania.
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Inowrocław

grudziądz

Rzemieślnicza odznaka dla hafciarki

Grudziądzki Cech pod
nową batutą

95-letnia Genowefa Pindel z Kruszwicy jest
jedną z ostatnich hafciarek, które zajmują
się renowacją starych sztandarów. Ostatnio
odrestaurowała liczący ponad sto lat proporzec branży krawieckiej dla Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu. Za tę pracę
i wcześniejsze odnowienie trzech innych dla
cechów kowali, piekarzy i krawców władze
Cechu zawnioskowały o przyznanie Genowefie Pindel odznaczenia – Honorowej Odznaki
Rzemiosła.
W dniu 30 stycznia br. w Zajeździe u Piasta
Kołodzieja w Kruszwicy miała miejsce niecodzienna uroczystość. Podczas odświętnego
spotkania złożono podziękowania Genowefie Pindel za pracę i trud włożone w renowację zabytkowych sztandarów cechowych,
wśród których znalazł się przedwojenny
proporzec branży krawieckiej. Zasługą Pani
Genowefy było przywrócenie sztandarom
ich pierwotnego wyglądu i stanu. Odrestaurowanie proporców nadaje im wartości
i blasku oraz pozwala służyć kolejnym pokoleniom.
Wyszywam od najmłodszych lat. Moja mama
była krawcową, nie chodziłam jeszcze do

szkoły, jak zaczęłam szyć. Pierwszy sztandar
wyszyłam dla koła ZSL w Grodztwie, drugi dla
gminnego ZSL w Kruszwicy. Ile tych sztandarów było, to nie jestem w stanie policzyć
– wspomniała Genowefa Pindel.
Na swoim koncie ma również sztandary
wyhaftowane dla pszczelarzy, gołębiarzy,
parafii, „Solidarności”, dwa dla powiatowego
PSL-u, dziesięć dla Kruszwicy oraz wielu innych instytucji i organizacji.
Wyrazem podziękowania za misterną pracę
był złożony przez Starszego Cechu w Inowrocławiu na ręce Genowefy Pindel list gratulacyjny oraz statuetka.
Starszy Cechu wręczył pamiątkową statuetkę będącą wyrazem podziękowania za
wykonaną pracę odnowienia sztandarów,
życząc rzemieślniczce dwustu lat w zdrowiu
i niezmiennej energii życiowej.
Kruszwicka hafciarka odebrała także Honorową Odznaką Rzemiosła za całokształt działalności. Odznaczenie wręczył Prezes KPIRiP
w Bydgoszczy Sławomir Szatkowski.
Zaproszeni goście złożyli pamiątkowe wpisy w Kronice Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.

Rzemieślnicy uczestniczący 4 kwietnia 2017 r.
w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Grudziądzu wysłuchali sprawozdań z działalności swoich statutowych władz. Podjęto
wiele uchwał oraz wyłoniono nowe władze
zrzeszenia. Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował
Prezes Zarządu Sławomir Szatkowski. Starszy
Cechu Wiesław Łasiński wraz z Prezesem Izby
Rzemieślniczej wyróżnili branżowymi odznaczeniami członków organizacji. Następnie
odznaczono ustępującego Starszego Cechu
Medalem im. Jana Kilińskiego oraz wręczono

pamiątkową szablę w dowód uznania zasług
i intensywnej pracy na rzecz grudziądzkiego
rzemiosła w ostatnich 8 latach piastowania
funkcji Przewodniczącego Zarządu.

Świecie
Konkurs fryzjerski w Świeciu
Hanna Zigowska ze Świecia. Średnia ocen
w tej konkurencji wynosi 4,55.
W konkurencji „uczesanie fryzury wieczorowej” I miejsce zajęła Eżbieta Wiktorowska
z Pracowni Fryzur Anna Gwizdała z Osia,
– średnia ocen to 5,13.

W dniu 19 marca 2017 r. w siedzibie Cechu
Rzemieślniczego i Przemysłowo-Handlowego w Świeciu odbył się konkurs fryzjerski dla
uczniów w zawodzie. Do konkursu przystąpiły 23 osoby. W konkurencji „wyciskanie
fal na mokro” I miejsce zajęła Anna Gotlib
– uczennica z Salonu Fryzjerskiego „HANNA”
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Ponad 40 delegatów reprezentujących około 260 rzemieślników dyskutowało nad przygotowanym i wstępnie zaakceptowanym
na spotkaniach sekcji branżowych, nowym
statutem Cechu grudziądzkiego. Opracowanie nowego statutu było niezbędne, gdyż
dynamicznie rozwijająca się organizacja
grudziądzka stworzyła w ostatnich latach
nowe podmioty o charakterze edukacyjnym
i społeczno-gospodarczym. Powołanie Szkoły Rzemieślniczej działającej w strukturze Cechu oraz założenie Rzemieślniczego Bractwa
Edukacyjnego Sp. z o.o. zostało usankcjonowane w nowym statucie. Niezbędne były też
zmiany wynikające z uwarunkowań związanych z nowym systemem funkcjonowania
szkolnictwa zawodowego.

Dzień Rzemiosła w Grudziądzu
Dnia 21 kwietnia 2017 r. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu obchodził Święto Rzemiosła. Na Akademii z tej
okazji zostały wręczone odznaczenia:
I. Honorowa Odznaka Związku Rzemiosła
Polskiego:
- Bogdan Jarząb
- Justyna Ziółkowska
II. Srebrna Odznaka „Za Szkolenie Uczniów”:
- Katarzyna Kopras
- Teresa Chodyna

Z REGIONU

Ponadto delegaci podjęli wiele uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania zrzeszenia, regulujących kwestie finansowe i organizacyjne.

III. Honorowa Odznaka Kuj.-Pom. Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy:
- Stefania Podgórska
W związku z zakończeniem drugiej i ostatniej kadencji aktualnie pełniącego funkcję
Starszego Cechu Wiesława Łasińskiego
wyłoniono jednogłośnie jego następcę
Andrzeja Paczkowskiego – długoletniego
członka Zarządu Cechu, uznanego działacza społecznego i sportowego. W ostatnich
latach Andrzej Paczkowski pełnił funkcję
Prezesa Rzemieślniczego Bractwa Edukacyjnego Sp. z o.o.
Lista odznaczonych na Walnym Zgromadzeniu delegatów:
I. Honorowa Odznaka Kuj.-Pom. Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy:
1. Bożena Jabłońska
2. Jarosław Wołosz
II. Honorowa Odznaka Związku Rzemiosła
Polskiego:
1. Andrzej Goławski
2. Marzena Mirodka
3. Tadeusz Przeorski
4. Stefan Pyszora
5. Grzegorz Szumski
6. Bogdan Smagły
7. Tomasz Surmacz
8. Justyna Zięba
III. Srebrna Odznaka „Za Szkolenie Uczniów
w Rzemiośle”
1. Marzena Mirodka
2. Tadeusz Przeorski
3. Krzysztof Rafalski
4. Justyna Zięba
IV. Złoty Medal im. J. Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
1. Wiesław Łasiński

Natomiast 23 kwietnia 2017 r. w Kościele
św. Mikołaja w Grudziądzu odbyła się msza
św. w intencji Rzemiosła.

SZUBIN

żnin

Piknik połączony ze strzelaniem

Cech w Żninie na targach
edukacyjnych

Dnia 30 kwietnia br. na pikniku spotkali się
członkowie Cechu Rzemiosł Różnych z Szubina wraz z zaproszonymi gośćmi.

Spotkanie odbyło się na terenie strzelnicy
Bractwa Kurkowego w Kcyni. Zebranych
powitał Starszy Cechu Marian Szymański.
Następnie odbyły się zawody w strzelaniu
o Puchar Starszego Cechu Rzemiosł Różnych
w Szubinie.
W zawodach pierwsze trzy miejsca zajęli:
• Eugeniusz Chudzik z Kcyni,
• Ryszard Kuźma z Szubina,
• Krzysztof Przybyła z Barcina.
Pozostali uczestnicy, którzy brali udział w zawodach, otrzymali drobne upominki.
Po zawodach wszyscy wzięli udział w poczęstunku. Panowała wesoła atmosfera,
a czas umilał Andrzej Wichłacz, który zadbał
o oprawę muzyczną podczas pikniku.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyły się w Żninie X Powiatowe Targi Szkolne pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Żnińskiego. Organizatorem targów była Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie.
Podczas targów Cech Rzemiosł Różnych
w Żninie miał swoje stoisko propagujące zawody rzemieślnicze, w których będzie można pobierać naukę zawodu. Gimnazjalistom
z całego powiatu rozdano ulotki informacyjne zachęcające do wyboru nauki w zakładach rzemieślniczych.

Natomiast opiekunom uczniów przekazano
afisze promujące naukę w rzemiośle. Oprócz
zainteresowania nauką zawodu młodzież
wybierała kierunki szkolne związane z wojskiem i obronnością, informatyczne oraz
branży spożywczej. Na ponad 500 gimnazjalistów z całego powiatu z pewnością znajdą
się chętni do nauki zawodu w firmach rzemieślniczych.
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Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego,
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
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Z dniem 15 stycznia 2017 r. weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego
oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb
rzemieślniczych (DzU 2017, poz. 89). Przepis
ten zastępuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (DzU 2012, poz. 1117).
Wydanie rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), która ustala Polską Ramę
Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania
poziomów PRK do kwalifikacji pełnych oraz
kwalifikacji cząstkowych. Nadanie poprzez
ustawę izbom rzemieślniczych miana instytucji certyfikujących, uprawnia m.in. do umieszczania na świadectwach czeladniczych i dyplomach mistrzowskich znaków graficznych PRK.
Ich wzory zostały ustalone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia
2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji
przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
W § 27 ust. 2 i 4 rozporządzenia wprowadzono przepisy dotyczące umieszczania znaków
graficznych PRK na świadectwach czeladniczych i dyplomach mistrzowskich potwierdzających odpowiednio kwalifikacje pełne i kwalifikacje cząstkowe włączone do ZSK. Izby rzemieślnicze nadrukowują odpowiedni znak graficzny PRK na:
• świadectwie czeladniczym, wydawanym
osobie, która zdała egzamin czeladniczy:
w przypadku kwalifikacji pełnej – poziom 3
PRK lub inny, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy
o ZSK; w przypadku kwalifikacji cząstkowej
– poziom PRK określony w obwieszczeniu
zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o ZSK,
• dyplomie mistrzowskim, wydawanym osobie, która zdała egzamin mistrzowski – poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej określony w obwieszczeniu zgodnie z art. 37
ust. 5 ustawy o ZSK.
Rozporządzenie dotyczy także wydawania
świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich dla kwalifikacji niewłączonych do
ZSK, na których znak PRK nie może być umieszczany.
Konsekwencją wprowadzenia znaków graficznych PRK w § 25 ust. 2 pkt 17 i ust. 7 pkt 7 jest
wymóg umieszczania w protokole egzaminacyjnym oraz w księgach wieczystych, na podstawie których możliwe jest uzyskanie duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu
mistrzowskiego, informacji o poziomie PRK
w przypadku świadectw i dyplomów, na których nadrukowuje się znak graficzny PRK.

Umieszczenie znaków graficznych PRK na
świadectwach czeladniczych i dyplomach mistrzowskich to najważniejsza zmiana w przedmiotowym rozporządzeniu. W zakresie dotyczącym sposobu i trybu przeprowadzania
egzaminów, powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych oraz prowadzenia
dokumentacji, zapisy rozporządzenia nie uległy zmianie. Zmodyfikowano natomiast następujące przepisy:
1) § 8 ust. 2 pkt 2 określający wymagania dotyczące rozmiaru zdjęć na świadectwach
czeladniczych i dyplomach mistrzowskich
na bardziej powszechny i częściej spotykany;
2) § 9 ust. 3 pkt 2 – dodano wymóg zatwierdzenia przez ZRP regulaminu i programu
konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim pozwalających na zwolnienie
z egzaminu czeladniczego. Zmiana ta ma
przyczynić się do podniesienia jakości
konkursów umożliwiających zwolnienie
z części egzaminu czeladniczego oraz zapewnienie, że odzwierciedlają one zakres
egzaminu czeladniczego;
3) § 26 ust. 1 – określono wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład
komisji egzaminacyjnej, przyjmując sztywne wielkości procentowe (analogicznie do
opłat za egzaminy);
4) § 28 ust. 4 – zmieniono gramaturę papieru, na
którym nadrukowuje się druki ścisłego zarachowania z 220 g/m2 na 200 g/m2;
5) § 29 ust. 2 – w celu poprawy czytelności
dokonano zmian redakcyjnych zapisów
dla zwiększenia spójności z treścią wzorów suplementów zawartych w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia – wskazano, że tłumaczenie nazwy odpowiednio
świadectwa czeladniczego i dyplomu
mistrzowskiego nie ma mocy prawnej.
Regulacja ta wynika z załącznika VI do decyzji nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie jednolitych ram wspólnotowych
dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) (DzUrz UE L 390 z 31.12.2004,
str. 6-20);
6) § 30 ust. 1 – umożliwiono składanie wniosku o wydanie duplikatu także w postaci
elektronicznej;
7) § 31 – dostosowano przepisy określające
sposób dokonywania legalizacji świadectw
czeladniczych, dyplomów mistrzowskich
i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą do nowej regulacji art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. – Prawo konsularne (DzU poz. 1274,
z późn. zm.). Zgodnie z ustawą – Prawo konsularne pojęcie „legalizacja” jest właściwe
dla czynności dokonywanej przez konsula.
Natomiast czynność w stosunku do świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu

sprawdzającego przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą – jest „uwierzytelnieniem” tych dokumentów. Ponieważ ustawa
o rzemiośle w art. 3 ust. 4 posługuje się
pojęciem legalizacja, które należy jednak
interpretować w związku z nowymi regulacjami art. 32 ustawy – Prawo konsularne
dotyczącymi czynności wykonywanych
przez konsulów, dlatego w § 31 rozporządzenia użyto sformułowania „legalizacja
(uwierzytelnienie)”.
Niezmienione zostają regulacje określające, że w klauzuli legalizacyjnej (uwierzytelniającej) zamieszcza się podpis osoby upoważnionej do legalizacji (uwierzytelnienia)
świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu
egzaminu sprawdzającego i pieczęć imienną, pieczęć urzędową Związku Rzemiosła
Polskiego, nazwę miejscowości, w której
znajduje się siedziba Związku Rzemiosła
Polskiego oraz datę dokonania legalizacji (uwierzytelnienia). Przepis § 31 ust. 2
rozporządzenia uwzględnia elementy nowych klauzul legalizacyjnych stosowanych
od dnia 1 listopada 2015 r. zarówno przez
polskie urzędy konsularne, jak i Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
8) § 33 i 34 – wprowadzono przepisy przejściowe regulujące sytuację komisji egzaminacyjnych w trakcie kadencji oraz wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego albo egzaminu mistrzowskiego
złożonych i nierozpatrzonych przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia. Ponieważ
projektowane rozporządzenie powiela
dotychczasowe rozwiązania, proponuje
się kontynuację rozpoczętych kadencji
komisji egzaminacyjnych oraz wskazuje
się, że w przypadku złożonych i nierozpatrzonych wniosków o dopuszczenie do egzaminów stosuje się nowe rozporządzenie,
tzn. w związku z wejściem w życie nowych
przepisów nie ma potrzeby ponownego
złożenia wniosków;
9) § 35 – wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający izbom rzemieślniczym
w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. wydawanie świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego na drukach
dotychczas obowiązujących, co pozwoli
wykorzystanie posiadanych przez izby zasobów;
10) termin wejścia w życie rozporządzenia został ustalony na dzień 15 stycznia 2017 r.
i wynika z art. 111 pkt 1 ustawy o ZSK.
Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem
rozporządzenia uwzględniającym zmiany polegające na dostosowaniu nazw typów szkół
wymienionych w rozporządzeniu do nowego
ustroju szkolnego oraz wprowadzeniu nowych
poziomów wykształcenia – zasadniczego branżowego i średniego branżowego.
A.K.

W dniu 13 marca 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała
nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Podpisany akt prawny zawiera 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których
kształcenie od 1 września 2017 r. będzie
mogło być prowadzone w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół
policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące,
jak również nowe zawody, określone na
wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych
zawodach zgłoszone przez ministrów dla
nich właściwych.
W odniesieniu do pozostałych klas czteroletniego technikum, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowej szkole I stopnia i pozostałych
semestrach szkoły policealnej aż do czasu
zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego (DzU z 2016 r.,
poz. 2094).
Ogłoszone rozporządzenie umożliwia
kształcenie w systemie oświaty w nowych
zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier-logistyk, operator maszyn i urządzeń
hutniczych oraz w pięciu, tzw. zawodach
pomocniczych, dedykowanych osobom
niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu
lekkim. Są to zawody: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza,
pracownik pomocniczy stolarza oraz asystent fryzjera.
W rozporządzeniu wprowadzono także
zmiany w nazewnictwie dotychczasowych
zawodów:
zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg, zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, zawód
technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
zawód monter sieci, instalacji i urządzeń

sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem
monter sieci i instalacji sanitarnych, zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy
jednostek pływających, zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających, zawód technik cyfrowych procesów
graficznych zostaje zastąpiony zawodem
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zawód
technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik, zawód
fototechnik zostaje zastąpiony zawodem
technik fotografii i multimediów, zawód
monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik, zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik, zawód mechanik maszyn i urządzeń
drogowych zostaje zastąpiony zawodem
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
Ponadto podpisane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie liczby oraz nazw
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.
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Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane

A.K.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)
to publiczny rejestr, w którym znajdują się
informacje o kwalifikacjach nadawanych
w Polsce, na podstawie przepisów ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(ZSK). Obecnie w rejestrze dostępne są
tzw. kwalifikacje pełne, tj. te, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa
wyższego. W najbliższym czasie rejestr
będzie się zapełniał tzw. kwalifikacjami
cząstkowymi, przede wszystkim rynkowymi, które można zdobywać w sposób
pozaformalny.
Dzięki ZRK można: przeglądać kwalifikacje nadawane w Polsce i identyfikować
instytucje, które nadają daną kwalifikację – bez konieczności rejestrowania się
w ZRK; wnioskować o włączenie kwalifikacji rynkowej; wnioskować o nadanie
uprawnień do certyfikowania kwalifikacji
oraz wnioskować o wpis na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego
zapewnienia jakości.
Dane o kwalifikacjach oraz praktyczne
informacje o możliwości ich zdobycia
będą systematycznie aktualizowane. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji ma zaspokajać różnego rodzaju potrzeby poszczególnych grup interesariuszy w zakresie
dostępu do informacji na temat szeroko
pojętej problematyki kwalifikacji. Portal
oferuje możliwość łatwego przeszukiwania, porządkowania i łączenia informacji. Sposób prezentowania danych
na portalu ma być przejrzysty dla osoby poszukującej informacji. Informacje

o kwalifikacjach są dostępne w języku
polskim i angielskim.
W ZRK odnajdziemy podstawowy zestaw
informacji o każdej kwalifikacji w opisie
kwalifikacji uregulowanej i rynkowej, na
który składają się:
1. Nazwa kwalifikacji.
2. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji – obejmują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne składające się na daną kwalifikację.
3. Informacje o walidacji – informacje
o zasadach, sposobach i kryteriach
oceniania, czy wymagane efekty uczenia się zostały w dostatecznym stopniu
osiągnięte przez osobę ubiegającą się
o nadanie kwalifikacji.
4. Poziom PRK.
5. Rodzaj kwalifikacji – pełna lub cząstkowa.
6. Instytucja/organizacja, która wystąpiła
z inicjatywą włączenia kwalifikacji do
ZSK oraz organ, który podjął decyzję
o włączeniu kwalifikacji do ZSK – właściwy dla danej kwalifikacji minister
lub uprawniony organ.
7. Krótka charakterystyka kwalifikacji –
zawiera wybrane informacje o kwalifikacji, w tym – co daje uzyskanie tej
kwalifikacji.
8. Podbudowa – kwalifikacja, którą trzeba wcześniej uzyskać.
9. Dodatkowe warunki (które trzeba
spełnić, aby ubiegać się o kwalifikację).
10. Drogi dochodzenia – informacja, jakie
są możliwości kształcenia się/szkolenia

i czy jest możliwy tryb eksternistyczny?
11. Nazwa dokumentu potwierdzającego
uzyskanie kwalifikacji.
12. Uprawnienia związane z uzyskaniem
kwalifikacji.
13. Okres ważności.
14. Kod dziedziny.
15. Kod PKD (kod rodzaju działalności
społeczno-gospodarczej, z którą wiąże
się dana kwalifikacja).
Dodatkowe informacje o kwalifikacji w opisie kwalifikacji uregulowanej i rynkowej
w ZRK:
1. Szacowany nakład pracy potrzebny do
uzyskania efektów uczenia się – szacowany nakład pracy nie odnosi się
do konkretnej formy kształcenia. Jest
on określany na podstawie oszacowania czasu przeciętnie potrzebnego do
uzyskania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji. Nakład
pracy stanowi ważną informację dla
uczących się zainteresowanych uzyskaniem danej kwalifikacji lub planujących ścieżkę uczenia się.
2. Możliwości uczenia się, które otwierają się po uzyskaniu kwalifikacji. Wybrane, najbardziej istotne informacje.
3. W przewidzianych w ustawie o ZSK
przypadkach uprawniony organ może
nadać kwalifikacji włączonej do ZSK
status kwalifikacji „archiwalnej” lub
„zawieszonej”.
A.K.
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„Czy polska szkoła uzyska szanse,
by nadążyć za rynkiem pracy?”
Dnia 25 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Czy polska szkoła uzyska szanse, by nadążyć za rynkiem pracy?”.
Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował
Jacek Trela – Prezes Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości. Konferencja poświęcona była
reformie edukacji w kontekście dostosowania zmian strukturalnych i programowych do
rynku pracy, także do potrzeb pracodawców,
w sposób dający młodym szansę na zdobycie konkretnego i potrzebnego zawodu. Poruszono także tematy związane z finansowaniem szkolnictwa branżowego, z tworzeniem
ścieżki kariery zawodowej już w szkołach
podstawowych, z uwzględnieniem aktualnej
wiedzy o rynku pracy. W trakcie debaty poruszano istotny dla rzemiosła temat praktyk.
Przedstawiciele ministerstwa sugerowali, by
koszty praktyki w 100% pokrywały zakłady

szkolące. Spotkało to się z krytyką ze strony
przedstawiciela ZRP. Okazało się, że argumentacja ministerstwa opierała się na wzorcach niemieckich, nie uwzględniając pozycji,
jaką ma niemieckie rzemiosło (obowiązkowa
przynależność do Cechów). W trakcie konferencji poruszono także temat braku zachęt
dla młodzieży, która nie chce się szkolić lub
zaraz po wyszkoleniu szuka pracy za granicą. Jacek Trela zaproponował mieszkanie
dla młodych. Pomysł polegałby na budowie
tanich, małych mieszkań komunalnych dla
absolwentów szkół zawodowych w zamian
za pracę w kraju. Podsumowując konferencję zdaniem reprezentanta ZRP – Jacka Treli,
można stwierdzić, iż ekipie rządzącej brakuje pomysłu na poprawę sytuacji młodzieży
kształcącej się zawodowo.
J.T.

Szkoły Rzemieślnicze
informują
Bydgoszcz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy
XXV Finał WOŚP
ZSZRiP także w tym roku przyłączyła się do
„orkiestrowego grania”. Szkoła zamieniła się
w salon fryzjerski oraz kącik zabaw dla najmłodszych. Uczniowie spisali się również
jako wolontariusze.
Wszystkie datki trafiały do puszek Wielkiej
Orkiestry. XXV Finał WOŚP można zdecydowanie zaliczyć do udanych!

Szkoła zmienia się na lepsze
W styczniu br. zakończył się remont sali
do tenisa stołowego, która teraz wygląda
naprawdę imponująco. Uczniowie bardzo
chętnie trenują teraz tenis stołowy, a efektem jest udział w licznych zawodach sportowych. W szkole pojawił się także nowy symulator do nauki jazdy, który pomoże uczniom
stawiać pierwsze kroki na drodze.

Reforma edukacji. Czy potrzebne jest referendum?
Rzemiosło w Polskim Radiu
– Widzimy pozytywy, bo przez dekadę
uczeń szkoły zawodowej nie miał ścieżki,
która pozwalałaby mu dotrzeć na studia.
Absolwenci szkół zawodowych byli skazani
na licea zawodowe, które ich deprymowały,
odchodzili od zawodu, zapominali, po co
się kształcą, wybierali
płatne
pseudostudia,
aby tylko uzyskać tytuł
magistra – powiedział
Jacek Trela reprezentujący Związek Rzemiosła
Polskiego w Polskim
Radiu, odnosząc się do
zapisów dotyczących szkolnictwa zawodowego.
25 stycznia br. uczestnicy Debaty Jedynki
dyskutowali o reformie edukacji. Odnosili
się do planowanego w tej sprawie referen-

12

dum, do konsekwencji likwidacji gimnazjów, programu nauczania oraz szkolnictwa zawodowego z perspektywy dopasowania edukacji do potrzeb rynku pracy.
Czy nauczyciele gimnazjalni stracą pracę?
Jaki na to wpływ może mieć niż demograficzny? Czy eliminacja zmianowości nauki
i zmniejszenie liczebności klas pozwoli zachować liczbę etatów
nauczycielskich? Gdzie
nauczyciele mogliby
znaleźć nową pracę?
Jak skutecznie uzdrowić kształcenie zwodowe? – to kwestie poruszane przez gości
Anny Grabowskiej.
Źródło: www.zrp.pl

Walentynki na wesoło
Walentynki szkolne to bardzo ważne wydarzenie w ZSZRiP. Przez cały dzień działała
„Poczta walentynkowa”, przygotowane zostały także specjalne walentynkowe konkursy.
Były też „Wyścigi rzędów na wesoło” oraz walentynkowe kalambury.
Całość zwieńczyła miłosna „Jaka to melodia”,
która wyłoniła zwycięską klasę.
Wielkie układanie puzzli
W lutym br. w ZSZRiP odbyło się 3-dniowe
układanie puzzli. Każda z klas wylosowała
układankę, która składała się z 500 elementów. Reprezentanci starali się jak najszybciej
ułożyć zdjęcie przedstawiające wydarzenie
z życia szkoły. Gotowe „dzieła” zawisły na
szkolnym korytarzu.

Inowrocław
W inowrocławskim Rzemieślniku
działo się wiele, m.in.:
26 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła odbyła się konferencja
prasowa z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika. Konferencja poświęcona była wdrażaniu
reformy edukacji w Inowrocławiu i regionie.
Po konferencji goście zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły i mieli możliwość obserwacji
zajęć w pracowni fryzjerskiej i cukierniczej. Byli
pod dużym wrażeniem umiejętności uczniów
„Rzemieślnika”.

J.G.

Grudziądz

Powitanie wiosny
21 marca br. to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Takie dni to szczególna okazja do wykazania się kreatywnością przez
uczniów ZSZRiP. Każda z klas przygotowała
marzannę i zaprezentowała na szkolnym boisku. Zgodnie z tradycją wszystkie marzanny
zostały spalone i w ten sposób uczniowie
oficjalnie powitali wiosnę.

Światowy Dzień Zdrowia
7 kwietnia br., z okazji Światowego Dnia
Zdrowia, szkolna pielęgniarka przeprowadziła dla uczniów wykład na temat zdrowego odżywiania. Trzeba przyznać, że taka
tematyka jest bardzo potrzebna, a młodzież
chętnie słuchała informacji przekazywanych
przez pielęgniarkę. Zdrowym akcentem kończącym wykład był poczęstunek w postaci
pysznego jabłka.
Drzwi Otwarte
8 kwietnia br. odbyły się w ZSZRiP Drzwi
Otwarte, które przyciągnęły wszystkich zainteresowanych. Nie zabrakło prezentacji
oferty edukacyjnej, stoisk gastonomiczno-cukierniczych, dla gości przygotowano
także smaczny poczęstunek oraz możliwość
skorzystania z umiejętności przyszłych fryzjerek. Niemałym powodzeniem cieszył się
także symulator jazdy. Kolejne Drzwi Otwarte przeszły do historii – wierzymy, że następne będą równie udane.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Grudziądzu
Konkurs fryzjerski wraz ze sprawdzianem
umiejętności
Dnia 5 marca 2017 r. w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości odbył się konkurs
fryzjerski wraz ze sprawdzianem umiejętności dla klas I-III. W konkursie wzięli udział
uczniowie naszej szkoły w zawodzie fryzjer.
W konkursie uczestniczyło 42 uczniów, z których 9 zostało wyróżnionych.

Tradycyjnie w Tłusty Czwartek wszyscy jedzą pączki. Uczniowie ZSZR w Inowrocławiu
postanowili poczęstować swoimi wypiekami
mieszkańców Inowrocławia. Pyszne, własnoręcznie przygotowane przez młodzież w pracowni cukierniczej pączki cieszyły się wielkim powodzeniem. Napotkani przechodnie
z uśmiechem i zadowoleniem degustowali
jeszcze ciepłe pączki. Była to kolejna akcja
wyjścia z ciekawą ofertą do mieszkańców naszego miasta i pokazania, jak zdolną młodzież
kształci szkoła rzemieślnicza.
8 kwietnia br. uczniowie trzecich klas szkół
gimnazjalnych odwiedzili siedzibę szkoły, by
poznać jej ofertę edukacyjną oraz wziąć udział
w wielu ciekawych warsztatach zawodowych,
m.in. cukierniczych, samochodowych, fotograficznych, budowlanych. Były pokazy fitness,
pokaz mody oraz prezentacja fryzur – wszystko
przygotowane przez naszych uczniów. Można
też było skorzystać z porad dotyczących doboru fryzury czy stylizacji paznokci tak, aby wraz
z nadejściem wiosny dokonać „wiosennej metamorfozy” swojego wyglądu.

Promocja szkoły na Targach Edukacyjnych
Dnia 30 marca 2017 r. ZSZRiP w Grudziądzu
zaprezentowała się na Targach Edukacyjnych dla gimnazjalistów. 
A.P.

Z ŻYCIA SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

Spotkania profilaktyczne
ZSZRiP w Bydgoszczy organizuje spotkania
i warsztaty mające na celu ukazanie młodzieży niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami. Tym razem uczniowie spotkali
się z pracownikami z Poradni Profilaktyki
i Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oraz z bydgoskimi strażnikami miejskimi.

Targi Edukacyjne w Myślęcinku
ZSZRiP stawia także na promocję poza murami szkoły. Tak było podczas Targów Edukacyjnych CV 2017, które odbyły się w Bydgoskim
Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Pracownicy oraz uczniowie zaprezentowali ofertę edukacyjną szkoły, a także
częstowali słodkimi wypiekami. Stoisko
ZSZRiP cieszyło się dużym zainteresowaniem
i z powodzeniem promowało szkołę.

W ramach zajęć wychowania fizycznego
22 kwietnia br. uczniowie ZSZR w Inowrocławiu wyjechali do Parku Trampolin „Jump
Arena’’ w Toruniu. 
M.P.
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Kącik przedsiębiorcy

Kontrole stawki godzinowej a umowy o dzieło
Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej nie tylko spowodowało wątpliwości zleceniodawców co
do stosowania nowych przepisów, ale może dość poważnie wpłynąć na funkcjonowanie istniejących już w obrocie umów
o dzieło. Wynika to z faktu, że inspektorzy PIP, kontrolując prawidłowość stosowania nowych przepisów o wynagrodzeniu
zleceniobiorców, mogą zawiadamiać ZUS o wątpliwościach dotyczących zawartych umów o dzieło.
Sytuacje dotyczące zawierania umów
o dzieło, w warunkach gdy stosunek
prawny pomiędzy stronami ma charakter
zlecenia, są bardzo powszechne. W celu
uniknięcia zakwestionowania poprawności zawartej umowy strony (a szczególnie
zleceniodawcy) starają się nadać umowie
charakterystyczne cechy umowy o dzieło,
poprzez wprowadzenie specyficznej dla
niej terminologii. Często zdarza się także
tworzenie umowy rezultatu, np. umowy
o nauczenie danej umiejętności (dzieło)
zamiast umowy na prowadzenie zajęć
lekcyjnych. Tego typu praktyki mogą być
zakwestionowane przez ZUS podczas
przeprowadzonej kontroli. Konsekwencją
wykrycia tego typu zjawiska przez ZUS
jest ustalenie obowiązku ubezpieczeń
oraz zapłata składek ubezpieczeniowych
wraz z odsetkami. Obecnie prawdopodobieństwo wykrycia wątpliwych umów
o dzieło rośnie, ruszyły bowiem kontrole
w zakresie prawidłowego stosowania minimalnej stawki godzinowej wobec zleceniobiorców.

Ozusowanie dzieła
Chociaż stosowne zmiany nie zostały
obecnie uchwalone, w debacie publicznej
co pewien czas powraca problem wprowadzenia obowiązku uiszczania składek
ZUS także od umów o dzieło. Takie rozwiązanie wywołałoby co prawda konsekwencje finansowe dla stron umowy o dzieło,
wyeliminowałoby jednak potencjalne
ryzyko zakwestionowania poprawności
tego typu umów przez ZUS wraz z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty zaległych
składek z odsetkami. Zwłaszcza bowiem
w przypadku znacznej liczby zawieranych
umów, skutki kontroli ZUS mogą poważnie odbić się na finansach przedsiębiorcy.
Obecnie wielu przedsiębiorców, ale także
i osób fizycznych, zawiera umowy o dzieło
w sytuacjach, kiedy pomiędzy stronami
faktycznie istnieje stosunek zlecenia. Chociaż w większości przypadków przyczyną
takiego rozwiązania jest chęć zmniejszenia wydatków i uniknięcia obowiązków
wobec ZUS, to zdarza się, że działania
takie wynikają z niewiedzy czy powtarzania błędnej dotychczasowej praktyki. Od
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początku 2017 r. wzrosło prawdopodobieństwo wykrycia i zakwestionowania
tego typu umów. Co prawda kontroli stosowania przepisów o minimalnej stawce
godzinowej na zleceniu dokonują inspektorzy PIP, jednak jak informuje resort pracy oraz główny inspektor pracy, w przypadku wykrycia przez nich wątpliwych
umów zlecenia zawiadomią oni ZUS, który
może rozpocząć własną kontrolę. Co ważne, współpraca pomiędzy PIP i ZUS ma
charakter sformalizowany i opiera się na
porozumieniu z 5 listopada 2010 r. pomiędzy głównym inspektorem pracy a prezesem ZUS.

Możliwe rozwiązania
Wobec możliwości kontroli zarówno
przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne pracujące na podstawie umowy zlecenia
i o dzieło powinni dokonać samokontroli
stosowanych umów. W odniesieniu natomiast do umowy o dzieło jej strony, w tym
w szczególności zamawiający, powinni
sprawdzić, czy wynikający z niej stosunek
prawny na pewno ma taki charakter. Należy pamiętać, iż zasady wykładni zawartych umów nie ograniczają się jedynie do
analizy ich nazwy i nazw stron zawartej
umowy (zamawiający i przyjmujący zamówienie). Z treści art. 65 § 2 k.c. wynika bowiem, że w umowie należy raczej
badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel
umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. W przypadku kontroli
ZUS (czy wcześniej PIP) kontrolujący nie
ograniczy się jedynie do sprawdzenia pojęć użytych w umowie, ale zbada, jaki jest
cel jej zawarcia. Dlatego jeżeli umowa o
dzieło ma oczywiście pozorny charakter,
jej strony powinny rozważyć zmianę umowy na zlecenie i dopełnienie formalności
w ZUS w celu uniknięcia konsekwencji
finansowych będących skutkiem ustaleń
dokonanych w trakcie kontroli.

Problemy interpretacyjne
Niezależnie od sytuacji celowego zawarcia
umowy o dzieło w miejsce umowy zlecenia w praktyce często zdarza się, że negocjując warunki umowy, strony nie są pewne, czy stanowi ona umowę zlecenia, czy o

dzieło. Obie umowy mają swoje regulacje
w Kodeksie cywilnym. Podstawowa różnica pomiędzy nimi dotyczy charakteru
zawieranej umowy. Umowa zlecenia jest
umową starannego działania, a zawierając
ją, strony ustalają, że przedmiotem umowy ma być podejmowanie przez strony
konkretnych czynności, np. prowadzenie
ksiąg rachunkowych. Umowa o dzieło ma
natomiast charakter umowy rezultatu.
Oznacza to, że strony nie skupiają się na
wykonywaniu czynności, lecz na jej końcowym efekcie i to on jest przedmiotem
umowy, np. sporządzenie projektu i wykonanie aranżacji konkretnego wnętrza.
Praktyczne odróżnienie dzieła od zlecenia
może wywoływać poważne wątpliwości.
W tym celu warto posługiwać się tzw. testem rękojmi. Jeżeli bowiem efekt umowy
o dzieło może zostać poddany testowi na
istnienie wad fizycznych (np. pęknięcia
wykonanego pomnika), to umowa ma
charakter dzieła. Jeżeli natomiast wykonanie testu nie jest możliwe, to stanowi ona
zlecenie (np. w przypadku prowadzenia
lekcji).

Niekorzystna interpretacja
Podczas kontroli ZUS podważa wiele
umów, co do których strony twierdzą,
iż mają one charakter umowy o dzieło.
Decyzję ZUS można kwestionować w postępowaniu sądowym, jednak orzecznictwo sądowe wydaje się coraz przychylniejsze temu organowi, co pokazuje chociażby niedawny wyrok SN z dnia 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16, w którym
Sąd utrzymał w mocy wyrok uznający za
umowę zlecenia wykonanie przez muzyka koncertu na festiwalu muzycznym.
Dlatego przygotowując się do kontroli ze
strony ZUS, czy do odwołania od jego decyzji, warto dokładnie analizować bieżące
orzecznictwo w tym zakresie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (DzU z 2017 r. poz. 459)
Źródło:
„Gazeta Podatkowa” nr 28 (1382)
z dnia 6.04.2017 r.

Jednolity Plik Kontrolny (w skrócie JPK) jest zbiorem danych utworzonym z ewidencji znajdujących się w systemie informatycznym danego przedsiębiorcy (programie komputerowym służącym do prowadzenia ksiąg podatkowych).
Schemat JPK jest określony przez Ministra
Rozwoju i Finansów, a jego utworzenie
odbywa się poprzez bezpośredni eksport
danych. Struktura JPK zawiera następujące ewidencje:
• księgi rozrachunkowe (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany),
• wyciągi bankowe,
• ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
• faktury VAT,
• magazyn.
Przedsiębiorcy obowiązkowo, bez wezwania, przekazują organowi podatkowemu
ewidencje zakupu i sprzedaży VAT w formie plików JPK, pozostałe ewidencje mają
być przekazywane wyłącznie na żądanie
organu.
Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi
podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której
mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (ewidencje zakupu i sprzedaży
VAT), w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której
mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych
lub ich części określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 193a § 3, za
okresy miesięczne w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Dla dużych przedsiębiorców obowiązek przekazywania informacji powstał
od 1 lipca 2016 r., od 1 stycznia 2017 r.
obowiązkiem tym objęta została kolejna
grupa przedsiębiorców – średni i mali
przedsiębiorcy.
Mikro-przedsiębiorcy
muszą być przygotowani do przekazywania ewidencji VAT, bez żądania organów podatkowych, w formie JPK od
przyszłego roku, pierwszy raport złożą
za styczeń 2018 r. w terminie do 26 lutego 2018 r.
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch

ostatnich lat obrotowych (tj. 2014 r.
i 2015 r.):
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (w 2014 r. – 8 524 600 zł,
2015 r. – 8 523 000 zł), lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (w 2014 r. – 8 524 600 zł,
2015 r. – 8 523 000 zł).
Przykład:
Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniała
w 2014 i 2015 r. 5 pracowników. Roczny obrót netto 10 mln zł w 2014 i 12 mln zł w 2015,
a suma aktywów wyniosła za każdy rok
3,5 mln zł. W świetle ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej przedsiębiorca
będzie posiadał status mikroprzedsiębiorcy,
ponieważ:
1) zatrudnienie wynosiło mniej niż 10 pracowników,
2) suma aktywów wynosiła mniej niż 2 mln
euro (3,5 mln zł), obrót netto nie ma znaczenia – spełnienie jednego (z dwóch:
obrót lub suma aktywów) warunku finansowego jest wystarczające.
Przedsiębiorca będzie zobowiązany do
przekazywania informacji o ewidencji VAT
w formie JPK od 1 stycznia 2018 r., a pozostałych ewidencji od 1 lipca 2018 r. (na wezwanie organu).
Przedsiębiorcy średni, mali i mikro od
1 lipca 2018 r. będą mieli obowiązek przekazywania również innych danych w formie plików JPK, jeżeli wezwie ich do tego
urząd podatkowy lub organ kontroli skarbowej.
Dla wielu przedsiębiorców nowe przepisy
będą oznaczały nie tylko nowe obowiązki
sprawozdawcze, ale również konieczność
prowadzenia ewidencji księgowych przy
użyciu programów komputerowych.
Miesięczne informacje o ewidencji VAT
należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, innej firmy przekazania plików JPK

przepisy prawa podatkowego nie przewidują. Potwierdzeniem odbioru pliku JPK
przez urząd jest tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
W celu ułatwienia przedsiębiorcom realizacji obowiązku przesyłania ewidencji VAT
w formie JPK Resort Finansów przygotował bezpłatną aplikację umożliwiającą
złożenie JPK. Oprogramowanie umożliwia
walidację danych wejściowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie na ich podstawie dokumentu JPK_VAT,
a następnie jego wysyłkę. Program można
pobrać ze strony: http://www.mf.gov.pl/
krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/
Nieterminowe przekazanie ewidencji VAT
w formie JPK może zostać potraktowane jako wykroczenie skarbowe, a nawet
jako przestępstwo skarbowe. Kwalifikacja zależy od okoliczności, m.in.: stopnia
szkodliwości społecznej czynu, sposobu
jego popełnienia czy pobudek działania
sprawcy. Za wykroczenie skarbowe grozi
grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej
wysokości minimalnej pensji (od 200 zł do
40 000 zł). Przestępstwo skarbowe karane
jest grzywną od 10 do 120 stawek dziennych (od 666,60 zł do 3 199 680 zł).
W uzasadnionych przypadkach ważnym
interesem podatnika lub interesem publicznym podatnik może ubiegać się o odroczenie terminu do przesłania informacji.
Wniosek o odroczenie terminu do złożenia informacji trzeba wnieść przed jego
upływem. Terminu, który już upłynął, nie
można w tym trybie przesunąć.
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Jednolity Plik Kontrolny

Źródło:
http://w w w.gofin.pl/podatki/
17,2,64,161231,kto-od-2017-r-przesyla-ewidencje-vat-w-formie-jpk.html
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja
podatkowa (DzU z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
• Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny
skarbowy (DzU z 2013 r. poz. 186 ze zm.)
• Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (DzU
z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
24.08.2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której
mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (DzU poz. 1337)
J.P.
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MOJA FIRMA, MOJA HISTORIA

Rozmowa z Dariuszem Giczelą, cieślą-stolarzem z Wudzynka

Firma rodzinna
Prowadzi Pan zakład ciesielsko-stolarski,
który jest kontynuacją działalności Pana
ojca. Czy wybór zawodu cieśli-stolarza,
który Pan wykonuje był oczywisty? Czy nie
brał Pan pod uwagę tego, że może zajmować się czymś zupełnie innym?
Brałem pod uwagę wykonywanie innego
zawodu. Profesja mojego ojca nie bardzo
mnie interesowała, ale to było w młodych
latach. Bardziej interesowała mnie uprawa
roślin, ponieważ moja mama pochodzi
z gospodarstwa rolnego. Pamiętam, że
w 8 klasie przyszedł taki czas, że trzeba
było podjąć decyzję co dalej. Ojciec był
wtedy cieślą i stolarzem budowlanym. To
on przekonał mnie do tego zajęcia, i tak
poszedłem w tym kierunku. Praktyki miałem u ojca. Nie można było ich zdobyć, bo
takich zakładów jest obecnie jak na lekarstwo i w tamtych czasach też tak było. Dlatego zostałem przy ojcu i wspólnie działaliśmy. W kolejnych latach ojciec przyjął
2-3 uczniów aby uczyć ich zawodu i w ten
sposób zaczęło się to wszystko kręcić.

Wspomniał Pan o rysunku, czyli w tym
zawodzie umiejętność czytania rysunku
technicznego jest bardzo istotna?
Oczywiście. Teraz też mam uczniów i wymagam od nich wiedzy matematycznej,
czytania rysunku, wyobraźni przestrzennej.
Trzeba widzieć, co się tworzy. Jeżeli komuś
wyobraźni zabraknie, to nie będzie z niego
żaden cieśla.

Niejednokrotnie zawody cieśli i stolarza
budowlanego są mylone. Proszę przybliżyć
czytelnikom, na czym polega różnica?
Praktycznie różnicy nie ma żadnej, bo jeden
i drugi pracuje w drewnie. Cieśla wykonuje
konstrukcje dachów, schodów, a stolarz to jest
zawód związany z wykończeniówką, oknami,
drzwiami, podłogami. Klienci często mylą te
pojęcia. Cieśla zajmuje się elementami zewnętrznymi, a stolarz wewnętrznymi. Praca,
którą wykonuje cieśla, w porównaniu ze stolarzem, wymaga większego nakładu pracy.

Proszę powiedzieć, jakie cechy powinien
posiadać dobry cieśla. Jakby Pan scharakteryzował cieślę?
Liczą się przede wszystkim umiejętności.
Cieśla powinien też posiadać jakąś charyzmę. Musi potrafić porozumieć się z pracownikami i spełnić wymagania klienta. Trzeba
mieć również zdolności marketingowe. Ale
umiejętności to podstawa. Oczywiście nie
można mieć lęku wysokości. Potrzebna jest
też wyobraźnia.

Czy jest jakaś budowa, praca, którą Pan
wykonał, z której jest Pan szczególnie
dumny, zadowolony?
Oczywiście, wiele jest takich prac. Mogę do
nich zaliczyć kilka inwestycji tzn. w powiecie
świeckim, gorzowskim. Na razie jest dużo
zleceń w okolicy, także daleko nie szukam.
Zawód, który Pan wykonuje jest zawodem
sezonowym?
Kiedyś, jak jeszcze ojciec pracował, to tak
było. Zimy były srogie, wszystko zamarznięte, zaśnieżone, to prace były wstrzymane.
Teraz praca jest przez cały rok.
Czy ma Pan jakieś hobby, swoistą odskocznię od codzienności?
Na hobby nie mam czasu. W zakładzie nie jestem tylko szefem, ja też tutaj pracuję fizycznie. Wiosną i latem mam bardzo dużo pracy,
trochę luźniej jest w zimą, ale praca też jest.
Wtedy więcej pracuję przy biurku.
Jakie przeszkody napotyka Pan w swoim
zawodzie?
Ojciec przez 40 lat budował zakład. Przejąłem go po nim ok. 6 lat temu. Wiele rzeczy
trzeba było wymienić, ponieważ nie spełniały obecnych norm. Teraz przyszedł czas na
modernizację, a to wszystko kosztuje.

A jak długo prowadzi Pan działalność gospodarczą?
Od 1993 roku.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą od
ponad 20 lat. Proszę powiedzieć, w czym
specjalizuje się Pana firma?
Specjalizujemy się w więźbach dachowych,
zajmujemy się również ciesielstwem artystycznym. Więźby są strugane i wycinane.
Budujemy domki drewniane – a nie wielkie
przemysłowe hale, tylko dla przysłowiowego Kowalskiego – domki jednorodzinne i realizujemy indywidualne zlecenia.
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Wyobraźnia przestrzenna?
Tak, przestrzenna. Rzut płaski na rysunku to
jest zupełnie coś innego, jak się spojrzy. Trzeba widzieć, co się buduje.

Dziś nie jest łatwo o dobrego fachowca
w Pana dziedzinie, gdyż niewiele osób
kształci się w tym kierunku. Czym bądź jak,
chciałby Pan zachęcić młodych ludzi do
wyboru tego zawodu?
Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego, a dzisiejsza młodzież nie bardzo chce
pracować fizycznie. Wszyscy prą do biura,
do lekkiej pracy. Chcą dobrze zarobić, ale się
nie napracować. Ciesielstwo wymaga trudu,
a ciężkiej pracy młodzież z miasta nie chce
wykonywać.
Kiedyś ojciec przyprowadził swojego syna
do mnie na naukę. Pytam, dlaczego chcesz
się uczyć tego zawodu. A on na to, że ojciec
gdzieś wyczytał, że tutaj można dużo zarobić. Jednak gdy zaczął pracować i przekonał
się jak wygląda ta praca, to po 2 latach odechciało mu się i zrezygnował.
Czy jest coś, czym można by te młode
osoby przekonać? Ciężka praca to coś nieodzownego w tym zawodzie i może odstraszać, ale czy jest druga strona medalu, ta
bardziej przyjemna?
Satysfakcja ze zrealizowania własnego pomysłu i chęć tworzenia kolejnych. Mogę powiedzieć, że nie jest to najgorszy zawód, że
nie klepie się biedy. Można zarobić w miarę
przyzwoite pieniądze.
Ważny jest fakt, że coś stworzyłem. To duża
satysfakcja. Ważna też jest wizja tego, co się
tworzy.

W jakim drewnie najlepiej się Panu pracuje?
Pracujemy głównie w drewnie sosnowym
i świerkowym, te najbardziej nadają się na
konstrukcje dachu. Próbowaliśmy kiedyś robić wiaty klonowe albo dębowe, ale to drewno jest raczej niewdzięczne w tego typu
budowlach, lepsze jest dla stolarzy. U nas
najlepiej sprawdza się drewno pozyskane
z drzew iglastych.
Lubię pracować w drewnie, bo jeżeli człowiek coś stworzy, to daje satysfakcję, a zadowolenie klienta to jakby dodatkowa zapłata.
Jak pozyskuje Pan klientów?
Nie dysponuję swoją stroną internetową,
mam tylko informacje z danymi teleadresowymi. Uważam, że najlepszą reklamą jest
polecenie i to się sprawdza. Zadowolony
klient poleci nas swojemu znajomemu i tak
to się kręci.
Czy dużą konkurencję ma Pan w okolicy?
W okolicy, w powiecie bydgoskim jest nas
dwóch.
Często bywa tak, że dachy budują firmy
ogólnobudowlane zatrudniające murarzy
i zdarzyło już się niejednokrotnie, że musieliśmy po nich poprawiać. My pracujemy starą
sprawdzoną metodą ciesielską i dzięki temu
dach stoi latami.
Dziękuję za rozmowę.
Zespół

Przepisy prawa pracy od lat otaczają kobiety szczególną ochroną. Istotnym elementem tej ochrony jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia, mogących mieć niekorzystny
wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub
karmienie dziecka piersią. Ze względu na
zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące
dyskryminacji ze względu na płeć zakaz

zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia nie dotyczy już wszystkich
pracownic, bowiem został ograniczony
jedynie do będących w ciąży i karmiących
dziecko piersią.
W wyniku nowelizacji wprowadzonej
przepisami ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw doprecyzowano zbyt ogólnie brzmiące zapisy
art. 176 k.p. poprzez ograniczenie ich
jedynie do kobiet w ciąży i karmiących
dziecko piersią. Kobiety w ciąży i kobiety
karmiące dziecko piersią nie będą mogły
wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,
które mogą mieć niekorzystny wpływ na
ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie
dziecka piersią (art. 176 § 1 k.p.). Z kolei
w art. 176 § 2 k.p. zawarto upoważnienie
przewidujące określenie wykazu prac,

których nie będą mogły wykonywać kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią ze
względu na fakt, że prace te mogą mieć
niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienia.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 kwietnia 2017 r. (DzU poz. 796)
opublikowano nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych

dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie
weszło w życie 1 maja 2017 r. i zastępuje
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
10 września 1996 r. w sprawie wykazu
prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Nowa regulacja służy implementacji dyrektywy Rady
92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (DzUrz
UE L 348 z 28.11.1992, str. 1 ze zm.).
Nowe rozporządzenie określa wykaz prac
związanych z nadmiernym wysiłkiem
fizycznym, które mogą mieć niekorzystny
wpływ na ich zdrowie. Nie ma w już w nim
wykazu dla kobiet, które nie są w ciąży lub
nie karmią dziecka.

Wykaz prac niezalecanych dla kobiet
w ciąży i karmiących został podzielony
na 8 części. W pracach związanych z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem
ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała
utrzymane zostały dotychczasowe dopuszczalne normy wysiłku fizycznego,
w tym dźwigania ciężarów. Dodano do
nich ręczne przenoszenie przedmiotów
pod górę przy pracy stałej o wadze ponad
1 kg, pchanie lub ciągnięcie przedmiotów,
ręczne przenoszenie materiałów ciekłych
gorących, żrących lub o właściwościach
szkodliwych dla zdrowia (bez względu na
ich masę). Kobiety w ciąży nie będą mogły
wykonywać pracy na stojąco ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej i pracować dłużej niż 50 minut na godzinę przed
komputerem.
W wykazie prac w mikroklimacie zimnym,
gorącym i zmiennym obniżono wskaźnik
PMV z 1,5 do 1,0 w mikroklimacie gorącym oraz z -1,5 do -1,0 w mikroklimacie
zimnym. W pracach w narażeniu na hałas
i drgania utrzymano dotychczasowe kryteria. W wykazie prac w podwyższonym
lub obniżonym ciśnieniu również utrzymano dotychczasową regulację, wymieniając dodatkowo jako zakazane prace
w zbiornikach ciśnieniowych wyszczególnione w części A ust. 1 lit. a załącznika nr II do dyrektywy 92/85/EWG. W wykazie prac w kontakcie ze szkodliwymi
czynnikami biologicznymi wskazano, że
niekorzystny wpływ na przebieg ciąży
obejmuje również niekorzystny wpływ na
rozwój płodu. Z wykazu prac w narażeniu
na działanie szkodliwych substancji chemicznych spośród substancji chemicznych wykreślono styren.

PRAWNIK INFORMUJE

Ochrona pracy kobiet

Radca prawny
Robert Gierszewski
e-mail:
kancelaria-gierszewski@o2.pl
Dyżury
w każdy wtorek
od 9.00 do 12.00
w siedzibie KPIRiP
w Bydgoszczy
www.ikancelaria.com.pl
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Z papierem na co dzień
WYWIAD NUMERU

Wywiad ze Sławomirem Jakubowskim – Wydawnictwo KRESKA
Jak się zaczęła Pana przygoda z prowadzeniem
firmy w branży drukarsko-introligatorskiej? Proszę
nam trochę opowiedzieć.
Początki firmy Kreska to typowa działalność wydawnicza i związany z nią rynek księgarski, zresztą
niezbyt przychylny nowym podmiotom. Z czasem
dostrzegliśmy potencjał rynku artykułów papierniczych, głównie produktów szkolnych i biurowych.
Kupiliśmy pierwsze niezbędne maszyny i rozpoczęliśmy własną działalność produkcyjną. Sieć odbiorców naszych produktów rozwijała się stopniowo
– najpierw region, potem kraj, wreszcie zagranica.
Po 23 latach zarządzania Kreską mogę powiedzieć,
że udało się nam zbudować zespół profesjonalistów
i skompletować park maszynowy nowoczesnej drukarni i introligatorni.
A jaki wyznaczył Pan cel działalności swojej firmy,
jej misję i jaką ma Pan wizję rozwoju swojej firmy?
Sami o sobie mówimy, że Kreska to producent artykułów papierniczych. W nazwie ciągle jesteśmy
wydawnictwem, ale edycja 2-3 tytułów książek rocznie to wszystko. Dzisiaj skupiamy się na produktach
z papieru różnych od książek, o nieco lepszej jakości,
niż to przeciętnie bywa. Produkujemy większość dostępnych na rynku wyrobów, od zwykłych bloków
rysunkowych po produkty w twardej oprawie introligatorskiej czy oprawie spiralnej, drucianej. Posiadamy w ofercie ponad 800 indeksów. Staramy się też
kreować ten rynek. Ciągle w kolejce oczekują nowe
produkty.
Po ponad 20 latach naszego działania zarządzanie
wydaje się łatwiejszym zajęciem. Firma zatrudnia 85
pracowników i ma odpowiednią kadrę zarządzającą.
Oczywiście problemów na co dzień nie brakuje, ale
ich rozwiązywanie to zadanie managerów.
Porozmawiajmy trochę o tym, jak na przestrzeni
lat prowadzenia przez Pana działalności zmieniały
się procesy technologiczne w branży drukarsko-introligatorskiej. Zawód introligatora odchodzi w zapomnienie, czy mimo tego nadal jest potrzebny?
Z perspektywy ostatnich 23 lat w Kresce zmieniło się
niemal wszystko. Zaczynaliśmy podobnie jak inne
firmy w czasach, kiedy kłopotem było zdobycie surowca do druku. Stać nas było jedynie na mały powielacz. Dzisiaj dysponujemy kilkoma maszynami
do druku – półformatowymi, pełnoformatowymi,
łącznie z drukiem rolowym. Przygotowanie do druku, ale i projektowanie czy skład realizujemy we
własnym studiu graficznym. W części introligatorni
na co dzień pracujemy na wysokowydajnych liniach
produkcyjnych, zarówno oprawy miękkiej, jak i twardej. Mamy też wiele maszyn rzadkich w introligatorstwie, jak maszyna do produkcji teczek na gumkę,
maszyna do wycinania registrów np. w kalendarzach
książkowych czy maszyna do montażu gumki płaskiej w okładce.
Na przestrzeni minionych lat w technologii najogólniej wzrosła wydajność. Nie będzie przesadą, jeśli
dodam, że wzrosła minimum 5-krotnie. Oczywiście,
w największym stopniu jest to zasługa nowoczesnych maszyn, które akurat w naszym przypadku łączą się z dotacjami UE. Może kogoś zdziwić,
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że instalacja nowoczesnych maszyn idzie w parze
ze wzrostem zatrudnienia, ale tak właśnie było w naszym przypadku. Stąd zawód introligatora w naszym
przedsiębiorstwie przeżywa rozkwit. Wprawdzie
mówimy tu o introligatorstwie przemysłowym, ale
bez podstaw introligatorstwa nie będzie dobrego
operatora maszyny. Niestety, nie potwierdzę, że zawód introligatora odchodzi w zapomnienie, raczej
przybywa zadań, które ten zawód obejmuje.

Co, Pana zdaniem, było największą barierą we wkroczeniu na rynek i konkurowaniu z innymi podmiotami? Jakie największe przeszkody napotkał Pan już
w trakcie prowadzenia własnej działalności i jakie
znalazł Pan dla nich rozwiązania?
Na początku najtrudniej było zbudować rynek odbiorców. Sporo czasu minęło zanim rynek naszych
odbiorców nazwaliśmy stabilnym. Nie uniknęliśmy
niestety błędów, porażek, strat. Codziennie mamy
do czynienia z trudną konkurencją rodzimą, ale również dalekowschodnią. Nie ma prostej recepty na
stałe przychody. Wielu naszych odbiorców to lojalni
partnerzy od wielu lat, ale duża część ciągle poddaje
nas ostrej ocenie. Dzięki pośrednictwu przedstawicieli handlowych jesteśmy blisko naszych klientów
na co dzień – to jest recepta na dobrą współpracę.
W regionie jest pilne zapotrzebowanie na drukarzy.
Firmy alarmują, że brakuje rąk do pracy w tym zawodzie.
Czy też jest to zauważalne w Pana przedsiębiorstwie?
Tak, rzeczywiście od kilku lat coraz trudniej znaleźć
wykwalifikowanego drukarza, ale ten problem dotyczy także introligatorów. W Bydgoszczy kształcenie w tych zawodach we wcześniejszych latach nie
istniało. To zapewne jedna z głównych przyczyn
braku drukarskich specjalistów na rynku pracy.
Zauważamy, że ostatnio ten trend zaczyna się jednak odwracać.
Czy posiadanie przez Pana wykwalifikowanego
personelu z tytułem czeladnika bądź mistrza w zawodzie ma dla Pana firmy znaczenie?
Oczywiście, że wykwalifikowany personel to najlepsze rozwiązanie. Potrzeby naszej firmy związane
z naborem pracowników zwykle były wyższe niż
możliwości zatrudnienia fachowców z branży. Korzystaliśmy i korzystamy z wielu okazji do podnoszenia
kwalifikacji naszych pracowników. Zdobycie tytułu
czeladnika w zawodzie czy mistrza zawodu łączymy
najczęściej ze stażem pracy. Podobnie organizujemy
specjalistyczne kursy pedagogiczne dla opiekunów
praktycznej nauki zawodu. Firma przygotowała się
do współpracy ze szkołami przed laty i aktualnie 20%

naszego personelu posiada kwalifikacje do nauczania zawodu drukarza i introligatora.
Od kilku lat Kreska aktywnie współpracuje z prowadzoną przez Izbę Zasadniczą Szkołą Zawodową Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. W ramach
tych działań utworzona została nawet klasa pod Waszym patronatem. Proszę rozwinąć trochę ten wątek.
Bardzo się cieszymy, że ZSZRiP już kilka lat temu jako
pierwsza odpowiedziała na potrzeby rynku pracy
dla naszej branży. Decyzja o uruchomieniu kierunku
kształcenia drukarzy i introligatorów była trafna, bo
z roku na rok przybywa uczniów.
Utworzenie klasy patronackiej to wskazanie uczniom
konkretnego pracodawcy. To znacznie więcej niż nauka wybranego zawodu. Powstaje tu prawie ścisły
związek między uczniem a przyszłym miejscem pracy. Oczywiście wybory uczniów w przyszłości mogą
być różne, łącznie ze zmianą wykonywanego zawodu, ale czy wszystkich? Tworzenie klas patronackich
jest szansą dla ucznia na realne miejsce pracy, a dla
firmy – na większą grupę nowych, przygotowanych
zawodowo pracowników. Dla nas to dobry wybór.
Kreska oferuje różne formy wsparcia, jak np. pomoce
dydaktyczne dla szkoły, stypendia dla uczniów. Jakie
widzi Pan z tego korzyści dla Pana firmy?
Nie jest tajemnicą, że szkoły mają większe potrzeby, np. w zakresie pomocy dydaktycznych, niż ich
możliwości budżetowe. Uznaliśmy, iż warto wspierać kształcenie w zawodach, na które mamy zapotrzebowanie. W przyszłości dzisiejsi uczniowie będą
tymi, którzy mogą rozpocząć pracę na konkretnym
stanowisku z dnia na dzień.
Czujemy się współodpowiedzialni za poziom kształcenia naszych przyszłych pracowników. Patrząc
z jeszcze innej strony, to wspieranie szkoły ciągle
nie równa się nakładom na podnoszenie kwalifikacji
osób spoza branży.
Inaczej ma się sprawa ze stypendiami. Co roku Kreska przyznaje najlepszym uczniom z każdego rocznika przynajmniej jedno stypendium. Wyróżniamy
według własnych kryteriów. Liczymy, że w trakcie
praktyk uczeń nie tylko zdąży osiągnąć cele dydaktyczne, ale również pozna ogólne zasady współżycia
w małej społeczności przyszłego zakładu pracy. Stypendium dla najlepszych pozwala uczniom bardziej
identyfikować się z naszą firmą.
Zmieniając teraz trochę temat, proszę nam powiedzieć, co jest dla Pana odskocznią od tych codziennych
obowiązków, bo ta odskocznia pewnie musi być?
Nie mam zbyt wielu okazji do ucieczki poza firmę,
ale każdą szansę wykorzystuję. W firmie lubimy przedłużać weekendy, a wtedy przez kilka dni podróżuję
z rodziną, czasem nieco dalej.
Mam też kilku sportowych znajomych, z którymi co
tydzień grywamy, niekiedy ostro rywalizując, w badmintona.
Jakie plany na najbliższą przyszłość?
Planów mamy sporo, tych firmowych, inwestycyjnych, ale też prywatnych. W Kresce te inwestycyjne
są spisane i czekają w kolejce. Przychodzi właściwa
pora i działamy. Ta właściwa pora łączy się najczęściej z finansami. Jesteśmy jednak bardzo cierpliwi
i przez lata nauczyliśmy się spokojnie, ale konsekwentnie realizować nasze plany. Jeśli zaś chodzi
o te prywatne, niech pozostaną rodzinną tajemnicą.
Dziękujemy za rozmowę.

Zespół

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNYCH
ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY
sale w dobrych cenach i na elastycznych warunkach (np. wynajem na 1 godzinę)
dobra lokalizacja – centrum Bydgoszczy (2 minuty od dworca PKS)
rezerwacja sal bez opłat wstępnych
dodatkowe pomieszczenia gastronomiczne na organizację przerw kawowych,
przekąskowych i obiadowych

Sale szkoleniowo-komputerowe

25 osób

30 osób
Cena: 25 PLN/h + VAT

15 PLN/h + VAT dla zrzeszonych

W cenie zapewniamy:

krzesła stoły flipchart tablicę (w tym multimedialną) dostęp do internetu (10 Mb/s) wypożyczenie laptopa
dla organizatora udostępnienie miejsca parkingowego dla organizatora na zamkniętym podwórku klimatyzację.
Dodatkowo istnieje możliwość:
udostępnienia dodatkowego sprzętu konferencyjnego (np. rzutnik multimedialny, dyktafon) –
od 50 zł do 100 zł/dzień zamówienia serwisu kawowego skorzystania z parkingu przy pobliskiej Bazylice
po obniżonej cenie zamówienia kateringu.
UWAGA: sale mogą też być wynajmowane wraz z laptopami w celu szkoleń komputerowych: 50 PLN/h + VAT

Sala konferencyjna

W cenie zapewniamy:

krzesła stoły nagłośnienie (głośniki, 4 mikrofony bezprzewodowe,
stojak, mównica) flipchart tablicę dostęp do internetu (10 Mb/s)
wypożyczenie laptopa dla organizatora udostępnienie miejsca
parkingowego dla organizatora na zamkniętym podwórku klimatyzację.

Dodatkowo istnieje możliwość:

udostępnienia sprzętu konferencyjnego (np. rzutnik multimedialny,
dyktafon) – od 50 zł do 100 zł/dzień zamówienia serwisu kawowego
skorzystania z parkingu przy pobliskiej Bazylice po obniżonej cenie
zamówienia kateringu.

do 170 osób

Cena: 50 PLN/h + VAT

35 PLN/h + VAT dla zrzeszonych

UWAGA: sala może też być wynajmowana w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych: 600 PLN + VAT,
dla zrzeszonych 450 PLN + VAT

POMIESZCZENIA BIUROWE aktualna oferta najmu w biurze KPIRiP
Szczegółowe informacje i zamówienia:
Małgorzata Twaróg – specjalista ds. administracyjnych, tel. 52 345 75 53
e-mail: malgorzata.twarog@izbarzem.pl, pokój nr 24

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ
www.izbarzem.pl
KUJAWSKO-POMORSKA
IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W BYDGOSZCZY

IZBA

AKTUALNOŚCI

EGZAMINY

GALERIA

CENNIK

KONTAKT

POTWIERDZANIE
KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

IZBA POLECA

AKTUALNOŚCI
Informacje o bieżącej działalności Izby.

EGZAMINY
CZELADNICZE
I MISTRZOWSKIE
Harmonogram egzaminów
czeladniczych i mistrzowskich.

O NAS
Kilka słów o działalności
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W BYDGOSZCZY
Organizujemy pozaszkolne formy kształcenia:
kursy, kursy zawodowe, seminaria, praktyki zawodowe.
Centrum organizuje pozaszkolne formy kształcenia takie jak:
a) kursy
b) kursy zawodowe
c) seminaria
d) praktyki zawodowe
e) inne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych
przewidziane przepisami prawa

