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XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA SEJMIKU 

w uchwale jaką przyjęli radni. Radni Województwa 

Wielkopolskiego jednomyślnie, po przez aklamację 

wsparli nasze środowisko przyjmując specjalna 

uchwałę. Można się z nią zapoznać poniżej. 

 Warto przypomnieć, że Samorząd Wojewódz-

twa Wielkopolskiego zapewnia różne formy wsparcia 

małych przedsiębiorstw zarówno w formie dotacji 

bezzwrotnych, jak i poprzez wykorzystanie instru-

mentów finansowych w ramach Wielkopolskiego  

Regionalnego Programu Operacyjnego. Informacje na 

ten temat zostały bardzo obszernie przedstawione  

w czasie trwania Sesji.   

 Sesji towarzyszyła wystawa specjalnie przygoto-

wana w kuluarach Sali Sesyjnej prezentująca dorobek 

rzemiosła. 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

 Zofia Szalczyk - Przewodniczący Sejmiku rozpo-

czynając obrady powitała Jerzego Bartnika – w po-

dwójnej roli Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego  

i naszej Izby, Józefa Januszkiewicza Prezesa Kroto-

szyńskiej Izby Rzemieślniczej, a także licznie przyby-

łych przedstawiciele  izb i cechów z całej Wielkopol-

ski. Na Nadzwyczajną Sesję do Poznania przyjechało 

też wielu samorządowców – starostów i burmistrzów 

oraz przedstawiciele bardzo wielu instytucji współ-

pracujących z rzemiosłem.  

 Największy pracodawca i największy nauczyciel 

zawodu – tak w największym skrócie można opisać 

specjalnie przygotowaną na sesje czterdziestominu-

tową prezentacje. W przystępny sposób opowiadała 

o naszej codzienności, uświadamiała zebranym czym 

na co dzień zajmuje się rzemiosło. Mogliśmy zapre-

zentować nasze sukcesy ale także przedstawić naj-

większe bolączki środowiska. I to właśnie postulaty 

wielkopolskich rzemieślników - odnoszące się przede 

wszystkim do sfery regulacyjnej, tj. do organów pań-

stwa: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra  

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znalazły uznanie 

 13 marca 2017 roku to dla rzemiosła wielkopolskiego historyczny dzień. W Poznaniu odbyła się bowiem 

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Sejmiku poświęcona rzemiosłu. Po raz pierwszy nasze środowisko mogło przed tak 

szczególnym gremium zaprezentować kompleksowo swój dorobek i przedstawić postulaty. 

 

Historyczny dzień 
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WIELKIE ODZNACZENIE 

   Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła  

w rozwiązywaniu problemów utrudniających jego rozwój 

I. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża 

uznanie dla działalności rzemieślników z terenu 

województwa, zrzeszonych w cechach i izbach rze-

mieślniczych. W szczególności wysoko ocenia dzia-

łalność gospodarczą prowadzoną przez zakłady 

rzemieślnicze, które zaspakajają wiele ważnych 

potrzeb mieszkańców Wielkopolski. Do wyjątko-

wych osiągnięć wielkopolskich rzemieślników na-

leży zaliczyć bardzo dobre efekty działalności edu-

kacyjnej w zakresie praktycznego przygotowania 

zawodowego w wielu rodzajach rzemiosła oraz 

działalność społeczną ukierunkowaną na spełnia-

nie potrzeb środowisk lokalnych. 

 

II. Samorząd Województwa Wielkopolskiego doce-

niając potencjał i potrzeby małych firm, w tym za-

kładów rzemieślniczych, zapewnia różne formy 

wsparcia tego sektora gospodarki. Do najważniej-

szych z nich należy wsparcie finansowe małych 

przedsiębiorstw zarówno w formie dotacji bez-

zwrotnych, jak i poprzez wykorzystanie instrumen-

tów finansowych w ramach Wielkopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego. Sejmik Woje-

wództwa Wielkopolskiego podkreśla, że wielko-

polskie rzemiosło wymaga działań wspierających 

także ze strony innych podmiotów, od których za-

leży jego funkcjonowanie. Dlatego w trosce o za-

pewnienie pełnego wykorzystania istniejącego po-

tencjału i tworzenie warunków dla dalszego roz-

woju rzemiosła kieruje postulaty wielkopolskich 

rzemieślników, odnoszące się przede wszystkim 

do sfery regulacyjnej, do następujących organów 

państwa: 

1. Postulaty adresowane do Ministra  

Edukacji Narodowej  

Jednym z najważniejszych warunków sprawnego 

funkcjonowania i rozwoju rzemiosła polskiego jest 

zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i wyso-

kiego poziomu kształcenia zawodowego w rze-

miośle. Przede wszystkim, w celu pełnego przygo-

towania uczniów do pracy w rzemiośle, konieczne 

jest wprowadzenie regulacji prawnych umożliwia-

jących organizację nauki zawodu w systemie:  

tydzień nauki w szkole/tydzień praktycznej nauki 

zawodu na stanowisku pracy w zakładzie rzemieśl-

niczym; W systemie kształcenia zawodowego  

należy wprowadzić możliwość nadawania tytułu 

„pomocnik czeladnika” pracownikom z różnego 

rodzaju dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, 

które uniemożliwiają im zdobycie tytułu czeladni-

ka. Istotnym jest również wprowadzenie  regulacji 

prawnych umożliwiających realizację kursów do-

kształcających w klasach wielozawodowych zasad-

niczych szkół zawodowych w formie e-learningu.  

Zapewniłoby to równoczesne teoretyczne przygo-

towanie zawodowe w macierzystej szkole zawo-

dowej oraz kształcenie praktyczne u pracodawcy, 

bez konieczności opuszczania miejsca zamieszka-

nia i przerywania pracy na okres wyjazdu do 

ośrodka dokształcającego. Celowe jest monitoro-

wanie i nadzorowanie procesu preorientacji zawo-

dowej oraz kontynuowanie i intensyfikacja  

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

działań doradców zawodowych, znających lokalny 

rynek pracy, co przyczyniłoby się do przygotowa         

nia uczniów do dokonywania trafnych decyzji  
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WYZWOLINY CZELADNICZE 
                 w zakresie drogi zawodowej oraz  

                 ograniczenia tak powszechnych obec-

nie zmian szkół i mistrzów prowadzących prak-

tyczną naukę zawodu przez wielu uczniów, któ-

rzy nie otrzymali fachowego wsparcia w tym za-

kresie. 

 

2. Postulaty adresowane do Ministra Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej 

Sejmik, wsłuchując się w postulaty izb rzemieślni-

czych postuluje wprowadzenie regulacji praw-

nych umożliwiających zakładom rzemieślniczym 

zawieranie na takich samych zasadach umów  

o pracę z wszystkimi osobami, które ukończyły 

18 rok życia w danym roku kalendarzowym i uczą 

się praktycznej nauki zawodu w zakładzie rze-

mieślniczym. Niezbędne jest również stworzenie 

możliwości korzystania ze środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych 

na szkolenia zawodowe, szkolenia ogólne, kursy  

i egzaminy kwalifikacyjne przez przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą jednoo-

sobowo oraz osobom współpracującym przy pro-

wadzeniu działalności gospodarczej. Konieczne 

jest także zwiększenie pomocy z KFS na tzw. 

szkolenia twarde, które dają konkretne kwalifika-

cje lub uprawnienia. 

Ponadto Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

zwraca uwagę na negatywne skutki obniżenia sub-

wencji oświatowej za pracowników młodocianych. 

Zmniejszenie subwencji oświatowej hamuje roz-

wój sieci szkół rzemieślniczych, a także może znie-

chęcać szkoły zawodowe do przyjmowania do na-

uki pracowników młodocianych zatrudnionych  

w zakładach rzemieślniczych. Sejmik Wojewódz-

twa Wielkopolskiego wyraża przekonanie, że speł-

nienie wymienionych wyżej postulatów jest pierw-

szym krokiem do rozwiązywania wielu innych pro-

blemów wielkopolskiego rzemiosła zgłaszanych 

przez środowisko i jego organizacje samorządowe. 

Dzięki połączeniu wysiłków Samorządu Woje-

wództwa w tej mierze z tworzeniem warunków 

dla jego funkcjonowania w ramach kompetencji 

poszczególnych ministerstw, ich efekt przyniesie 

wartość dodaną, dzięki której działania na pozio-

mie regionalnym będą jeszcze bardziej efektywne, 

z pożytkiem dla rzemiosła, małych firm i całego 

społeczeństwa. 

ZAPRASZAMY NA WWW 
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PODSTAWOWE WSKAŹNIKI NA 2017 ROK 

 

Podstawowe wskaźniki na 2017 rok 

Podatki 

1. Skala podatkowa w podatku dochodowym od 

osób fizycznych w 2017 r.: 

Stosownych korekt związanych z przysługującą po-

datnikowi w roku podatkowym kwotą zmniejszającą 

podatek dokonywać się będzie w składanym rocz-

nym zeznaniu podatkowym za 2017 r. 
 

Kwota zmniejszająca podatek kształtować się będzie 

następująco: 

 gdy podstawa opodatkowania nie przekroczy 

6.600 zł. – będzie przysługiwała kwota zmniej-

szająca podatek w wysokości 1.188 zł., 

 gdy podstawa opodatkowania przekroczy 

6.600zł., ale nie przekroczy 11.000 zł. – będzie 

przysługiwała kwota zmniejszająca podatek  

w wysokości znajdującej się w przedziale pomię-

dzy 556,02 zł. a 1.188 zł., kwota ta będzie  

się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania 

się podstawy opodatkowania do górnej granicy 

limitu, 

 gdy podstawa opodatkowania przekroczy 

11.000zł., ale nie przekroczy 85.528 zł. – będzie 

przysługiwała kwota zmniejszająca  podatek w 

wysokości  556,02 zł., 

 gdy podstawa opodatkowania przekroczy 

85.528zł., ale nie przekroczy 127.000 zł. – będzie 

przysługiwała kwota zmniejszająca podatek  

w wysokości od 556,02 zł. do 0,00 zł., kwota ta 

będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę 

zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej 

granicy limitu, 

 gdy podstawa opodatkowania przekroczy 

127.000 zł. – kwota zmniejszająca podatek nie 

będzie przysługiwać. 

 

2.  Kwota przychodów netto za rok 2016, której prze-

kroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachun-

kowych /2 mln Euro/ - 8.595.200 zł. 

 

3.  Wartość przychodów za rok 2016 wraz z należ-

nym podatkiem od towarów i usług uprawniająca  

do statusu małego podatnika w podatku dochodo-

wym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, 

kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów 

i usług /1,2 mln Euro/ -     5.157.000 zł. 

 

4.  Wartość środków trwałych od których można do-

konać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego  

/50 tys. Euro/ - 215.000 zł. 

 

5.  Stawki karty podatkowej w 2017 r. nie uległy 

zmianie.   

 

6.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przycho-

dów ewidencjonowanych mogą w 2017 roku skorzy-

stać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przy-

chody z działalności gospodarczej prowadzonej  

Podstawa obliczenia 
podatku w złotych 

  

Podatek wynosi 

ponad do 

  85.528 18%   

minus kwota 
zmniejszająca 

podatek 

85.528   15.395,04 zł. 
+ 32% 

nadwyżki po-
nad 85 528 zł 
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PODSTAWOWE WSKAŹNIKI NA 2017 ROK 

samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nie-

przekraczającej /250 tys. Euro/ - 1.074.400 zł. na 

osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub  

w spółce łącznie przez wszystkich wspólników. 

 

7. Zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów  

i usług w 2017 r. dotyczy podatników, którzy osią-

gnęli obrót nieprzekraczający 200.000 zł. z tytułu 

sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT  

za 2016 r. 

8. Przedłużono do końca 2018 r. obowiązują wpro-

wadzone czasowo  w 2011 r. podwyższone stawki 

podatku VAT – 23%, 8% i 5%. 

 

9. Zlikwidowano możliwość składania kwartalnych 

deklaracji VAT przez podatników innych niż mających 

status „małych podatników VAT” oraz podatników 

rozpoczynających wykonywanie czynności podlegają-

cych opodatkowaniu VAT. 

Wynagrodzenia i składki 

 

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi: 

 

 

Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku /4.263 zł./ - 

2.557,80 zł. 

 

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 000 zł.  

  

Lp 

  

Rodzaj składki 

   

Składka w 2017 r.  
w zł. za: 

styczeń  – 

marzec 

 Kwiecień -

grudzień 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/ 

Ubezpieczenie rentowe /8%/ 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/ 

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. 
społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/ 

499,28 

204,62 

62,67 

  

46,04  

499,28 

204,62 

62,67 

  

 46,04   

5.  Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpiecze-
niem chorobowym 

 812,61  812,61 

  

6. Składka na Fundusz Pracy /2,45%/ 62,67 62,67 
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PODSTAWOWE WSKAŹNIKI NA 2017 ROK 

 3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. za osoby po raz pierwszy podejmują-

ce pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi: 

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku /2 000 zł./ - 600 zł. 
 

4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
 

5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2017 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i oso-

by współpracujące wynosi  /9% podstawy/ - 297,28 zł. miesięcznie, z tego do odliczenia  od podatku dochodo-

wego /7,75% podstawy/ - 255,99 zł. 

Podstawa naliczenia składki to 75% /3303,13 zł./ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-

siębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2016 r. /4404,17 zł./. 
 

6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń 

Socjalnych w 2017 r. wynosi: 

 podstawa:  3.161,77 zł.     

 pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1.185,66 zł., 

 pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu: 

 I rok /5%/  - 158,09 zł. 

 II rok /6%/  -  189,71 zł. 

 III rok /7%/  -  221,32 zł., 

 pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/  - 1.580,89 zł., 

 emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  197,61 zł., 

 fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności /37,5%+6,25%/  -  1.383,27 zł. 

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 wrze-

śnia 2017 r., w tym – 75% do 31 maja 2017 r. 

               Wiesław  Ratajczak  

  

Lp 

  

Rodzaj składki  

Składka w 2017 r. w zł. za: 

Styczeń/ marzec Kwiecień/ grudzień 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/ 

Ubezpieczenie rentowe /8%/ 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/ 

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłasza-

jących do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/ 

117,12 

48,00 

14,70 

  

10,80 

117,12 

48,00 

14,70 

  

10,80 

5.  Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowol-

nym ubezpieczeniem chorobowym 

  

190,62 

  

190,62 

6. Składka na Fundusz Pracy /2,45%/ --- --- 
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UNIJNE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 Najnowsze dane europejskiego urzędu statystycznego Eurostat wskazują, iż Wielkopolska jest jednym  

z najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Nasze województwo znalazło się w pierwszej 

piątce europejskich regionów, w których w ciągu ostatnich lat nastąpił największy wzrost gospodarczy.  
 

 

Unijne wsparcie dla przedsiębiorców 

 W okresie 2008-2014 europejskie regiony  

rozwijały się w bardzo zróżnicowanym tempie. Gru-

pa liderów składa się tylko z 29 obszarów, a np.  

gospodarki w ponad połowie regionów na konty-

nencie w tym okresie skurczyły się. Z danych Euro-

statu wynika, że Wielkopolska nadal intensywnie 

się rozwijała i w 2015 r. osiągnęła już poziom 75% 

PKB w odniesieniu do średniej unijnej.  

Dynamiczny rozwój regionu był w znacznej mierze 

możliwy dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy 

unijnych, których wdrażaniem w regionie zajmuje się 

przede wszystkim samorząd województwa (100% 

wydanych środków za okres 2007-2013). W woje-

wództwie wielkopolskim w latach 2008-2014 znacz-

nie zwiększył się PKB na głowę mieszkańca. Umożli-

wiło to Wielkopolsce wejście do europejskiej elity,  

w której wzrost gospodarczy był największy w tam-

tym okresie. Ten trend potwierdzają również naj-

nowsze dane Eurostatu, zgodnie z którymi wskaźnik 

PKB w Wielkopolsce w 2015 r. znalazł się na pozio-

mie 3/4 średniej UE. Jest to obecnie trzeci wynik 

wśród polskich województw (po Woj. Mazowieckim 

– 109%, i Woj. Dolnośląskim – 76% średniej unijnej 

PKB per capita).  

 Wielkopolska otrzymała na lata 2014-2020  

kolejną pulę środków, z której mogę skorzystać 

przedsiębiorcy w ramach Wielkopolskiego Regional-

nego Programu Operacyjnego (WRPO+) czy Progra-

mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ważnym  

odnotowania jest fakt, że firmy mogą skorzystać 

również z dodatkowych środków uruchomionych  

w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy inaczej 

zwanym Planem Junckera. Plan Inwestycyjny dla  

Europy to przygotowany przez Komisje Europejska  

i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia in-

westycji w gospodarce europejskiej w dwóch obsza-

rach – szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw.  

 Najważniejszym filarem Planu jest Europejski 

Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). 

Wdrożenie EFIS powinno pozwolić na realizacje  

w skali Europy na przestrzeni trzech kolejnych lat 

projektów o łącznej wartości ok. 315 miliardów euro. 

Projekty, które mogą otrzymać wsparcie w ramach 

Planu Junckera muszą być uzasadnione z ekonomicz-

nego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne 

z polityka Unii Europejskiej w takich obszarach jak 

ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworze-

nie miejsc pracy czy poprawa konkurencyjności go-

spodarki europejskiej. Muszą być także zgodne z za-

sadą dodatkowości oznaczającą, ze ich realizacja bez 

wsparcia EFIS nie byłaby możliwa, przynajmniej  

w określonym czasie lub pożądanej skali. Nie istnieją 

ograniczenia co do wielkości projektów. O wsparcie 

można ubiegać się zarówno dla projektów realizowa-

nych w jednym państwie członkowskim UE, jak i dla 

projektów transgranicznych. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                   

Plan Inwestycyjny dla Europy  
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Wsparcie mogą uzyskać projekty  

z sześciu różnych sektorów: 

1. badania, rozwój i innowacje, w szczególności in-

westycje w infrastrukturę badawcza, projekty i pro-

gramy demonstracyjne, transfer wiedzy i technolo-

gii; 

2. energetyka, głównie projekty opierające się na 

energii odnawialnej, poprawiające efektywność 

energetyczna, rozwój i modernizacje infrastruktury 

energetycznej (zwłaszcza połączeń międzysystemo-

wych, inteligentnych sieci energetycznych na pozio-

mie dystrybucji i magazynowania energii); 

3. infrastruktura transportowa, przede wszystkim 

projekty horyzontalne i projekty na rzecz inteligent-

nej i zrównoważonej mobilności w miastach; 

4. technologie informacyjne, w szczególności usługi 

cyfrowe, infrastruktura telekomunikacyjna o dużej 

prędkości oraz sieci szerokopasmowe; 

5. ochrona środowiska, głównie inwestycje w infra-

strukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarza-

dzania środowiskiem, zrównoważony rozwój miejski 

i wiejski czy przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

6. kapitał ludzki, kultura i zdrowie. 

 W ramach Planu Junckera przedsiębiorcy mo-

gą skorzystać z programu COSME. Korzystający z 

oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia ma-

jątkowego. 10 banków komercyjnych oraz grupa 

banków spółdzielczych oferuje preferencyjne kre-

dyty do 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie 

za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, 

który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Za 

objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska pro-

wizja (1% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwa-

rancji przyjmowany jest w momencie składania 

wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG

-COSME są uruchamiane przez następujących po-

średników: 

Warunki:  

 gwarancja przeznaczona jest dla mikroprzedsię-

biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zgod-

nie z definicją unijną, posiadających zdolność kredy-

tową potwierdzoną pozytywną oceną dokonaną 

przez Bank 

 gwarancja w ramach programu PLG-COSME 

udzielana jest na okres minimum 15 miesięcy i nie 

dłuższy niż 27 miesięcy dla kredytów obrotowych  

i 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych 

 maksymalna jednostkowa kwota kredytu  

w ramach programu PLG-COSME wynosi  

600 000 PLN. 

 wysokość jednostkowej gwarancji wynosi 80% 

udzielonego kredytu 

 gwarancja nie obejmuje odsetek ani innych kosz-

tów związanych z udzieleniem kredytu gwarancja 

może obejmować jedynie kredyty udzielone w zło-

tówkach 

Opłaty i prowizje: 

 z tytułu otrzymanej gwarancji, kredytobiorca jest 

zobowiązany do zapłaty opłaty prowizyjnej na rzecz 

BGK 

 prowizja pobierana jest za okresy roczne z góry 

stawka opłaty wynosi 1% kwoty gwarancji za okres 

roczny 

Korzyści dla Kredytobiorcy: 

 atrakcyjne zabezpieczenie BGK (gwarancja  

w ramach programu PLG-COSME) - co stwarza więk-

szą elastyczność w zakresie dysponowania własnym 

majątkiem przez Klienta 

 brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o gwarancję 

minimum formalności - wszystkie formalności zwią-

zane z gwarancją PLG-COSME realizowane są jedno-

cześnie z formalnościami związanymi z udzieleniem 

kredytu 

Więcej informacji: 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme/ 
 

Bogumiła Frąckowiak  
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Odpowiedzi na to pytanie szukano w czasie pierwszej tegorocznej narady poświęconej głównie  

zagadnieniom oświatowym  wynikającym z reform jakie w tej sferze przeprowadził w ubiegłym roku Rząd.  

27 lutego do Poznania z całej Wielkopolski przyjechali starsi cechów, dyrektorzy, kierownicy biur  

cechów oraz  pracownicy cechów odpowiedzialni za przygotowanie zawodowe. 
 

Jak będziemy kształcić młodych rzemieślników? 

 Zmienił się całkowicie ustrój szkolny, mówił  

o tym pokrótce Dyrektor Tomasz Wika, ale o wyja-

śnienie szczegółów poprosił gościa w Warszawy.  

W zawiłości nowej sytuacji oświatowej wprowadziła 

zebranych Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu 

Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związ-

ku Rzemiosła Polskiego. W swoim bardzo obszernym 

i niezwykle merytorycznym wystąpieniu mówiła  

o zmianie podstaw prawnych na jakich funkcjonuje 

teraz oświata zawodowa i o wynikających z tego kon-

sekwencjach. Ustawa „O Prawie Oświatowym”,  

a także ustawa  wprowadzająca nowy ustrój szkolny 

to opasłe dokumenty. Z  jednej strony przywróciły 

one zarzucony kilkanaście lat temu podział szkół  

i zlikwidowały gimnazja ale równocześnie nieco zmie-

niły zasady funkcjonowania szkolnictwa zawodowe-

go. Jolanta Kosakowska tłumaczyła na czym polega 

wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej i jak 

się to ma do postulatów naszego środowiska.  

Rzemiosło od dawna upominało się o stworzenie dla 

najzdolniejszej młodzieży ścieżki edukacyjnej umożli-

wiającej kontynuowanie nauki na poziomie wyższej 

uczelni. Utworzenie szkoły branżowej II stopnia, któ-

ra po maturze umożliwiałaby pójście na studia wyda-

ję się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale manka-

ment tkwi w tym, że do tej szkoły można iść zaraz po 

ukończeniu szkoły I stopnia. Tymczasem wiele osób 

często chce najpierw nieco sprawdzić się w zawodzie 

zanim podejmie decyzję o kontunuowaniu kształce-

nia. Jak podkreślała Dyrektor Kosakowska pierwsi 

uczniowie tych szkół rozpoczną naukę za kilka lat  

i być może do tego czasu Ministerstwo Eduka-

cji  Narodowej baczniej przyjrzy się   tym przepisom. 

Osobną kwestią do rozwiązania jest nowa  klasyfika-

cja zawodów – jak wynika z dokumentów, niektóre 

zawody nieco zmieniły swą nazwę i trzeba to będzie 

uwzględniać przy podpisywaniu nowych umów o na-

ukę czy tez przy wypisywaniu świadectw czeladni-

czych. W tym projekcie uwzględniono też wieloletni 

postulat naszej Izby o ustanowienie pomocnika cze-

ladnika – czyli stworzenie kwalifikacji, która osobom  

z pewnymi dysfunkcjami fizycznymi czy umysłowymi 

umożliwiałaby zdobycie tytułu zawodowego. Ale suk-

ces okazał się niestety połowiczny – bo MEN zatwier-

dził pomocnika dla takich zawodów jak fryzjer, me-

chanik, ślusarz i  krawiec. Niestety najchętniej wybie-

rane zawody związane z branża spożywczą w ogóle 

nie zostały wzięte pod uwagę. A szkoda! 

Jolanta Kosakowska mówiła także na temat nowych 
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podstaw programowych. To kolejny kilkusetstronico-

wy dokument, który jest teraz opiniowany w ZRP.  

A to niestety nie wszystko bo już zapowiada się zmia-

ny w przepisach dotyczących subwencji oświato-

wych. Pomysłodawcy zmian  sugerują, że dotychcza-

sowy mechanizm jest zły. Najważniejsze by przy tych 

zmianach wziąć pod uwagę, że kształcenie zawodo-

we z samej natury jest już o wiele bar-

dziej  kosztowne niż  ogólnokształcące i  jest samo  

w sobie bardzo zróżnicowane. Obecnie funkcjonujący 

system jest bardzo czułym mechanizmem i regulowa-

nie go na siłę może się  źle skończyć. Kolejne projekty 

dotyczą zmian w systemie potwierdzania kwalifikacji. 

Niewątpliwym sukcesem naszego środowiska jest 

zapis, z którego wynika, że do nadawania tytułu cze-

ladnika i mistrza uprawnione będą jedynie izby rze-

mieślnicze. Dyrektor Kosakowska podkreśliła, że ten 

zapis nakłada na mistrzów szkolących i komisje egza-

minacyjne zobowiązanie do ustawicznego podnosze-

nia jakości nauczania i egzaminowania. W tych obsza-

rach rzemiosło musi iść z duchem czasu i wykorzystać 

nowoczesne  narzędzia - w praktyce musi oznaczać to 

nowa jakość egzaminów!   

 W kolejnej części narady głos zabrali przedsta-

wiciele Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, 

którzy wyjaśniali z czego wynikają obecne kłopoty  

i opóźnienia z wypłatami refundacji. Specyfika nasze-

go województwa, a co za tym idzie przestoje -  

wynika… z naszej dumy, czyli ilości uczniów! Brzmi  

to paradoksalnie, ale w porównaniu z innymi woje-

wództwami u nas pracownicy Komendy po prostu – 

mówiąc potocznie – nie wyrabiają się z pracą. Jest ich 

zbyt mało, by sprawnie obsługiwać tak dużą ilość 

wniosków. Ale jak zapewniono zebranych ta sytuacja 

ma się szybko zmienić na lepsze.   

 W czasie spotkania swoje wystąpienie miała 

także Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty. 

Przedstawiła wyniki ankiet, jakie wypełniali świeżo 

upieczeni czeladnicy. Pytania zawarte w ankiecie do-

tyczyły między innymi  zadań jakie stoją przed cecha-

mi z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania 

zawodowego młodocianych pracowników.  

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  1/2017      www.irpoznan.com.pl  
 13 

REFORMA EDUKACJI 

Reforma edukacji zatwierdzona –  
Prezydent podpisał nowe  
Prawo oświatowe 

 „Po wielu konsultacjach, po wielu dyskusjach, 

po rozpatrzeniu i omówieniu wielu stanowisk (…) 

zdecydowałem się podpisać zarówno ustawę  

o oświacie, jak i przepisy oświatowe – ogłosił Prezy-

dent RP Andrzej Duda i ostatecznie potwierdził, że 

nowy system edukacji czas zacząć.” 

Nowy system oświaty określa Ustawa z dnia 14 grud-

nia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

59) i zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. 

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 

 8-letnią szkołę podstawową, 

 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

 5-letnie technikum, 

 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą  

do pracy, 

 2-letnią branżową szkołę II stopnia, kończącą się 

maturą i uzyskaniem tytułu technika, 

 szkołę policealną. 

Dla środowiska rzemieślniczego najważniejsze są 

zmiany, jakie wprowadzono na poziomie „starych” 

szkół zawodowych. Pierwszy etap będzie trwał trzy 

lata - dokładnie tak, jak było dotychczas. Uczeń bran-

żowej szkoły II stopnia zdobywa kwalifikacje wyma-

gane do pracy. Po jej zakończeniu będzie już mógł 

rozpocząć pracę w zawodzie lub kształcić się dalej  

w branżowej szkole II stopnia. Edukacja ta kończy się 

maturą – czyli państwowym egzaminem z języka pol-

skiego, matematyki i języka obcego oraz egzaminem 

zawodowym i uzyskaniem tytułu technika. Po zakoń-

czeniu tego etapu absolwent szkoły będzie mógł roz-

począć pracę lub kształcić się dalej i pójść na studia.  

 Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie 

odbywało się w zawodach, w których zgodnie z klasy-

fikacją zawodów szkolnictwa zawodowego przewi-

dziano kształcenie w tym typie szkoły. Lista zawodów 

tych odpowiada zawodom, w których odbywało się 

kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej.  

 Możliwość kontynuacji nauki na studiach zawo-

dowych niewątpliwie stawia szkołę zawodową w cał-

kowicie innym świetle. Widać w tym wzmocnienie 

kształcenia zawodowego i uznanie dla technicznych 

talentów młodzieży, które mogą być rozwijane w ca-

łej ścieżce kształcenia zawodowego. W ten sposób 

tworzy się odpowiednie warunki do kształtowania 

umiejętności praktycznych ucznia niezwykle istotnych 

dla opanowania wprawy w wykonywania zadań za-

wodowych. 

 Aktualnie trwa proces konsultacji wykonaw-

czych aktów prawnych, w tym m.in. rozporządzenie 

MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-

wodowego, rozporządzenie MEN w sprawie podsta-

wy programowej kształcenia w zawodach,  rozporzą-

dzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół. Serdecznie zachęcamy do za-

poznania się z projektami i czynnego udziału w two-

rzeniu opinii nt planowanych zmian. Wszelkie uwagi  

i propozycje można przesyłać do Wydziału Oświaty 

Izby na adres: oswiata@irpoznan.com.pl Przekazane 

propozycje zostaną przesłane do Związku Rzemiosła 

Polskiego, który prześle je do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej jako stanowisko środowiska rzemieślni-

czego wobec planowanych zmian. 
 

Magdalena Nowaczyk 

mailto:oswiata@irpoznan.com.pl


WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  1/2017      www.irpoznan.com.pl  
 14 

Zgodnie z art. 10 ustawy o ZSK, przypisanie poziomu 

PRK do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące 

do umieszczania na dokumentach potwierdzających 

nadanie danej kwalifikacji znaku graficznego informu-

jącego o przypisanym do kwalifikacji poziomie PRK. 

Znak graficzny jest umieszczany wyłącznie na doku-

mentach potwierdzających nadanie kwalifikacji włą-

czonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  

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, zgod-

nie z art. 8 ust. 4 ustawy o ZSK; w przypadku kwa-

lifikacji cząstkowej – poziom PRK określony  w ob-

wieszczeniu zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o ZSK, 

 dyplomie mistrzowskim, wydawanym osobie, któ-

ra 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 kwalifi-

kacji niewłączonych do ZSK, na których znak PRK nie 

może być umieszczany. 

W konsekwencji wprowadzenia znaków graficznych 

PRK, w § 25 ust. 2 pkt 17 i ust. 7 pkt 7 dodano wymóg 

umieszczania na protokole egzaminacyjnym oraz  

w księgach wieczystych, na podstawie których możli-

we jest uzyskanie duplikatu świadectwa czeladnicze-

go lub dyplomu mistrzowskiego, informacji o pozio-

mie PRK w przypadku świadectw i dyplomów, na któ-

rych nadrukowuje się znak graficzny PRK. 

 

2. Nowe wzory świadectw czeladniczych, dyplomów 

mistrzowskich oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu 

sprawdzającego. W okresie przejściowym do dnia  

NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN  

Nowe Rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów 

 15 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycz-

nia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,  

egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdza-

jącego, przeprowadzanych przez komisje egzamina-

cyjne izb rzemieślniczych. (Dz. U. 2017, nr 0, poz. 89 

z dnia 13.01.2017).  

Nowe rozporządzenie wprowadza  

następujące zmiany: 

1. Zapisy dotyczące umieszczania na świadectwach-

czeladniczych i dyplomach mistrzowskich wzorów 

znaków graficznych PRK, o których mowa w art. 10 

ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

Ustawa o ZSK wyróżnia kwalifikacje pełne oraz kwa-

lifikacje cząstkowe. 

Wydanie rozporządzenia jest związane z wejściem 

w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifi-

kacji (ZSK), która ustala Polską Ramę Kwalifikacji 

(PRK) oraz zasady przypisywania poziomów PRK do 

kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji cząstkowych. 

Polska Rama Kwalifikacji to opis hierarchii pozio-

mów kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji w Polsce. W PRK, podobnie jak 

w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), wyróżnia 

się osiem poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów 

PRK został scharakteryzowany za pomocą ogólnych 

stwierdzeń dotyczących efektów uczenia się, wy-

maganych dla kwalifikacji danego poziomu. Dla 

określania poziomu PRK nie ma znaczenia, czy wy-

magane dla kwalifikacji efekty uczenia się są osią-

gane w ramach zorganizowanej edukacji czy w inny 

sposób. 
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NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN  

rozpatrzonych wniosków o dopuszczenie do egzami-

nów stosuje się nowe rozporządzenie, tzn. w związku  

z wejściem w życie nowych przepisów nie ma potrze-

by ponownego złożenia wniosków- § 33 i 34. 

 

8. Dostosowano przepisy określające sposób dokony-

wania 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 (Dz.U.  

poz. 1274, z późn. zm.). 

Małgorzata Maciejewska 

 

30 czerwca 2017 r. izby rzemieślnicze mogą wyda-

wać świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie 

oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzają-

cego na drukach dotychczas obowiązujących. Zmia-

nie ulega też szata graficzna, a także gramatura pa-

pieru z 220 g/m2 na 200 g/m2. 

 

3. Określono wymagania dotyczące rozmiaru zdjęć 

na świadectwach czeladniczych i dyplomach  

mistrzowskich - § 8 ust. 2 pkt 2. 

 

4. Dodano wymóg zatwierdzenia przez Związek Rze-

miosła Polskiego regulaminu i programu konkursów 

zawodowych o zasięgu ogólnopolskim pozwalają-

cych na zwolnienie ze zdawania jednego z etapów 

egzaminu czeladniczego - § 9 ust. 3 pkt 2. 

 

5. Określono wysokość wynagrodzenia dla osób 

wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych, 

przyjmując sztywne wielkości procentowe - § 26 

ust. 1. 

 

7. W celu poprawy czytelności dokonano zmian re-

dakcyjnych wzorów suplementów zawartych w za-

łącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia - wskazano, że 

tłumaczenie nazwy odpowiednio świadectwa cze-

ladniczego i dyplomu mistrzowskiego nie ma mocy 

prawnej.  

 

8. Przepisy przejściowe regulujące sytuację komisji 

egzaminacyjnych w trakcie kadencji oraz wniosków 

o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego albo eg-

zaminu mistrzowskiego złożonych i nierozpatrzo-

nych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

Ponieważ projektowane rozporządzenie powiela 

dotychczasowe rozwiązania, proponuje się kontynu-

ację rozpoczętych kadencji komisji egzaminacyjnych 

oraz wskazuje się, że w przypadku złożonych i nie-
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PROMOCJA SZKOLEŃ I EGZAMINÓW NA MTP 

 W ostatnim czasie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uczestniczyła  

w trzech imprezach targowych, w trakcie których promowaliśmy szkolenia i egzaminy 

w zawodach rzemieślniczych.  

 

Promocja szkoleń i egzaminów  
na Międzynarodowych Targach Poznańskich  

 W ostatnim czasie Wielkopolska Izba Rzemieśl-

nicza w Poznaniu uczestniczyła w trzech imprezach 

targowych, w trakcie których promowaliśmy szkole-

nia i egzaminy w zawodach rzemieślniczych.  

 W dniach 7-10 lutego 2017 roku odbyły się  

największe targi branży parkieciarskiej w Polsce – 

BUDMA 2017. Podczas imprezy odbyły się Międzyna-

rodowe Mistrzostwa Polski Parkieciarzy oraz prze-

prowadzony został egzamin czeladniczy w zawodzie 

parkieciarz. W ramach targów można było zapoznać 

się z najnowszymi technologiami liderów branży par-

kieciarskiej, obejrzeć liczne pokazy oraz wysłuchać 

wykładów ekspertów z branży.  

 Tegoroczna GARDENIA odbyła się w dniach  

2-4 marca 2017 roku. Impreza ta była doskonałą oka-

zją do spotkania się z profesjonalistami z branży 

ogrodniczej oraz miłośnikami zieleni, istniała też 

możliwość udziału w warsztatach i pokazach na  

żywo. Podczas targów przeprowadzony został rów-

nież egzamin czeladniczy w zawodzie florysta.  Prace 

czeladników –florystów można było podziwiać pod-

czas kolejnych dni targowych. 

 W dniach od 24-26.03. br. już po raz XXI odbyły 

się TARGI EDUKACYJNE. Trzy dni Targów upłynęły  

w doskonałej atmosferze, pełnej zabawy, rozmaitych 

atrakcji, a przede wszystkim wskazówek dotyczących 

dalszej ścieżki kształcenia. Zwiedzający mieli okazję 

porównać oferty i poznać wymagania w różnych 

szkołach i instytucjach. Na swoich stanowiskach za-

prezentowali się m.in. przyszli kucharze, fryzjerzy, 

mechanicy, krawcy. Dodatkowo przez cały czas trwa-

nia Targów swoją pomoc w doborze optymalnej 

ścieżki kształcenia oferowali doradcy zawodowi. 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

promowała się w pawilonie 7A oraz w łączniku hal 

targowych, gdzie umiejętności kulinarne prezento-

wali młodzi kucharze. Oferowaliśmy możliwość zapo-

znania się z zawodami, w których prowadzona jest 

nauka. Na naszym stoisku udostępniliśmy prezenta-

cje multimedialne, filmy, foldery opisujące zawody  

i specyfikę kształcenia w rzemiośle.  

Na stoisku byli obecni przedstawiciele Izby, Cechów 

oraz rzemieślnicy, którzy udzielali wszelkich niezbęd-

nych informacji z zakresu form przygotowania zawo-

dowego, zasad i warunków odbywania przygotowa-

nia zawodowego, a także przepisów określających 

podstawę prawną do zatrudniania i szkolenia młodo-

cianych. 

 

Monika Nowicka 
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NAJLEPSI MŁODZI FRYZJERZY 

 Dla kilkudziesięciu  młodych fryzjerek, fryzjerów i stylistów 

uczących się zawodu dzisiejszy dzień był niezwykle emocjonujący.  

W naszej Izbie rozgrywano bowiem  XIV OGÓLNOPOLSKI  

KONKURSU UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO im. Stefana  

Siankowskiego. 

 

Najlepsi młodzi fryzjerzy! 

 To jak zwykle okazja do zaprezentowana swo-

ich umiejętności, porównania ich z konkurencją,  

a także prawdziwa,  bojowa próba stresu przedegza-

minacyjnego. Młodzi zdolni adepci zawodu fryzjer-

skiego reprezentowali nasza Izbę, a także Izbę Rze-

mieślniczą w Gorzowie Wielkopolskim.   

 Wyciskali fale na mokro, czesali  strzygli, upi-

nali i modelowali by przygotować fryzurę dzienną 

albo wieczorową, damską lub męską. Wszystko pod 

czujnym okiem komisji kontroli, jurorów, w dodatku 

z zegarkiem w ręku. Czas wykonania poszczególnych 

regulaminowych konkurencji jest  ściśle określony – 

jeśli więc  któryś z uczestników nie miał doświadcze-

nia i biegłości nie miał po prostu szans. Ale też staw-

ka konkursu jest na tyle wysoka, że musi gwaranto-

wać wyłonienie tych najzdolniejszych. 

 Laureaci pierwszych sześciu miejsc w poszcze-

gólnych kategoriach mogli zdobyć  potwierdzenie 

kwalifikacji praktycznych. Inaczej mówiąc mają już 

zaliczoną ze świetną  oceną cześć praktyczną egza-

minu czeladniczego. 

 Dziś także wyłoniono juniorska kadrę na 

Otwarte Fryzjersko-Kosmetyczne Mistrzostwa Polski. 

W odrębnym konkursie wystartowali także styliści. 

Ale tym razem  przed lustrami zasiadły modelki  

i modele… Konkurs „Ja stylista” adresowany jest do 

fryzjerów z tytułem czeladnika lub do uczniów 4 kla-

sy techników fryzjerskich. Warunek tylko,  by w dniu 

zawodów nie mieli ukończonych 21 lat. 

 Po  grzebienie i nożyczki sięgnęły również dzie-

ci fryzjerów. Niemal od razu widać było kto wycho-

wuje się w salonie rodziców… A sprawności fryzjer-

skiej mogą tym dzieciom pozazdrościć nawet dorośli. 

 Po pięciu godzinach zmagań wszystko było ja-

sne. Najlepsza w konkurencji Fale okazała się Karoli-

na Przybylska, która jest uczennicą Emilii Możdżeń  

z Wrześni, drugie i trzecie miejsce zajęły poznanianki: 

Anna Popiel, uczennica Pawła Markowskiego  

i Sandra Śledź przygotowana przez Elżbietę Kwiet-

niewską. Najlepszym fryzjerem damskim okazał się 

uczeń Marii Katscher – Maciej Michalak, a na podium 

stanęły jeszcze Karolina Łyczyńska, uczennica 

Agnieszki Łyczyńskiej  i  Weronika Wasielewska, któ-

ra uczy się w Kościanie u Angeliki Lewandowskiej.  

W konkurencjach działu męskiego zwyciężył Dawid 

Zeuschner uczeń Marii Katscher, drugie miejsce zaję-

ła Honorata Śmierzchalska, jest uczennicą Henryka 

Majzlka z Gorzowa, a trzecie miejsce zajęła Dominika 

Czechowska, którą przygotował do startu Paweł 

Markowski.  Najlepszym młodym stylistą okazał się 

Mateusz Ścigała, drugie miejsce zajęła Daria Harło-

żyńska, a na ostatnim miejscu podium stanęła Nata-

lia Kędziora   

 W ten sposób wyłoniona 

została także kadra juniorów, 

która będzie reprezentować na-

szą Izbę w czasie Otwartych  

Mistrzostw Fryzjerstwa Polskie-

go. Będziemy mocno trzymać  

za nich kciuki! 
 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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TURNIEJE SPOŻYWCZE 2017 

 Choć od dwudziestu lat kwiecień jest bardzo ważnym miesiącem dla młodych cukierników, piekarzy  

i wędliniarzy, w tym roku najważniejsze dla nich zmagania rozegrano w w marcu. To właśnie wtedy mogli 

sprawdzić swoje umiejętności zawodowe startując w Ogólnopolskich Turniejach Spożywczych. I to właśnie 

na ulicy Warzywnej w gościnnych pracowniach szkoły jak zwykle rozgrywano część praktyczną konkursów. 

Do Poznania przyjeżdżają dosłownie z całej Polski. A jest o co walczyć: dla dziewięciorga z nich -  laureatów 

trzech pierwszych miejsc była to także walka o zaliczenie praktycznej części egzaminu czeladniczego.  

 

Turnieje Spożywcze 2017 

 W tegorocznej edycji wystartowało nieco 

mniej uczniów ale jak zgodnie podkreślali jurorzy 

reprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności 

zawodowych. Jak zwykle najpierw wystartowali  

cukiernicy. W tym roku startowali w jubileuszowym  

XX OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU CUKIERNICZYM  

im. Wojciecha Kandulskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 kwietnia uczniowie przygotowywali trzypiętrowy 

tort na stelażu, 20 ciastek bankietowych, 3 figurki 

marcepanowe, okolicznościowy napis z czekolady,  

a także torcik do degustacji, który musi mieć iden-

tyczny smak jak tort. Ponadto w czasie oceniania 

prac uczestnicy odpowiadali na pytania komisji doty-

czące produkcji prezentowanych wyrobów. W tym 

roku podium opanowały młode zdolne cukierniczki. 

Zwyciężyła Wiktoria Bączkiewicz, uczennica Zespołu 

szkół Zawodowych nr 2 z Wrześni. Wiktoria jest też 

uczennicą w Cukierni „Kuczora” we Wrześni. Drugie 

miejsce zajęła Karolina Pawluk.  uczennica Zespołu  

Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Chełma.   

A trzecie miejsce przypadło Bogumile Karolczak z Ko-

ściana. Karolina uczy się w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych, a umiejętności cukiernicze doskonali w 

Piekarni-Ciastkarni Marii i Pawła Walenciaków.       

 

30 marca rozpoczęli swoje zmagania wędliniarze  

i piekarze. Zawodnicy, którzy startowali w: 
 

XX OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU PIEKARSKIM  

im. Anny Butki   
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TURNIEJE SPOŻYWCZE 2017 

musieli w pracowni Zespoły Szkół na Warzywnej 

upiec tzw. bułki zwykłe, knyple i plecionki,  

a także chałki, rogale i drożdżówki by wykazać się 

wiedzą o wypiekach półcukierniczych. Musieli także 

przygotować wyrób artystyczny, na dowolny temat.  

Każdy z nich musiał także wyeksponować jak najład-

niej swoje prace i następnie komisji oceniającej opo-

wiedzieć  o tym jak przygotowywał konkursowe wy-

pieki.   

 Najlepszym piekarzem okazał się Mateusz  

Kubiak, który uczy się w szkole na Warzywnej,  

a praktyczne umiejętności doskonali w Piekarni 

„Krzysztof Nowaczyk”. Po drugie i trzecie miejsce 

laureaci przyjechali, aż z dalekiego Lublina. Drugie 

miejsce zajął Łukasz Blicki, uczeń Zespołu Szkół  

Zawodowych nr 15. Na najniższym stopniu podium 

stanęła jego szkolna koleżanka Kinga Rybak. Oboje 

zdobywają wiedzę praktyczną w warsztatach szkol-

nych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego. Wędliniarze zmierzyli się w 
 

 XIX Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa 

im. Iwony Mossakowskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzi adepci zawodu musieli przygotować kiełbasę, 

a następnie przed komisją oceniającą wykazać się 

umiejętnością rozpoznawania mięsa, przypraw, do-

datków, osłonek a także znajomością technologii wy-

twarzania wędlin. Po części ustnej z wędlin i warzyw 

musieli przygotować dekoracyjne patery bankieto-

we. Zwycięstwo wywalczył Dariusz Kopeć  

z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólno-

kształcących  w Jarosławiu, który pracuje w Zakła-

dach  Mięsnych „Sokołów”. Drugie miejsce zdobył 

Adam Łój , uczeń szkoły na Warzywnej. Adam pracu-

je w Zakładzie Mięsnym Mielczarek w Kościanie. 

Trzecia nagrodę zdobył szkolny kolega zwycięscy. 

Grzegorz Strzelec pracuje także  w Zakładach Mię-

snych „Sokołów”.  

 Wszystkie trzy turnieje są znakomitą okazją by 

podnieść rangę zawodu, wymienić się doświadcze-

niami z rówieśnikami i poczuć smak współzawodnic-

twa… co z resztą w przypadku turniejów spożyw-

czych można potraktować dosłownie! Jest to jedno-

cześnie ogromna satysfakcja dla nauczycieli zawodu 

– mozolnie wpajana teoria, godziny praktycznych 

ćwiczeń w pracowniach zamieniają się tutaj w sma-

kowite i efektowne wyroby. Nauczyciele bardzo so-

bie z resztą chwalą takie spotkania, mają wreszcie 

okazję wymienić się doświadczeniami, podpatrzeć 

metody kształcenia i pracy z młodzieżą. 

 A laureaci…. Otrzymują nie tylko nagrody – dla 

nich zwycięstwo w turnieju jest przepustką do zawo-

du bo gdy przystąpią do egzaminu czeladniczego 

cześć praktyczną będą już mieli zaliczoną i to z wyni-

kiem celującym! 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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JAK RZEMIOSŁA SPOŻYWCZE ZDOBYWAJĄ KLIENTÓW? 

 O tym, że polska żywność plasuje się w absolutnej,  światowej czołówce nie powinniśmy właści-

wie nikogo przekonywać. Ale jak to często bywa – po prostu tego nie doceniamy… Tak przyzwyczaili-

śmy się do znakomitej jakości naszych wędlin, mięs czy pieczywa, że zdajemy się tego nie zauważać. 

Tak było, jest i… czy będzie? No właśnie!  

Wiele w tej mierze zależy od nas samych klientów, którzy codziennie robią zakupy. Podejmujemy wte-

dy mniej lub bardziej świadome decyzje konsumenckie i bardzo często wybierając konkretny produkt 

nie wiemy, że wspieramy „naszych”. Dobra zasada żywieniowa radzi by w pierwszej kolejności jeść 

produkty wyhodowane w okolicy, w której się mieszka.  Konsumenci na zachodzie Europy już dawno 

zrozumieli, że kupowanie rodzimych produktów jest niemal obowiązkiem. Klient jest bardzo ważnym 

ogniwem łańcuch wiodącego z pola do stołu. To się nazywa w języku marketingowym – wspieranie 

rodzimego rynku. Ale jakkolwiek obco by to brzmiało chodzi po prostu o kupowanie wyrobów od zna-

nych nam rodzimych producentów. Jeśli ktoś imieniem i nazwiskiem i adresem rodzinnej firmy  

poświadcza jakość to o wiele łatwiej mu zaufać niż produktowi sygnowanemu przez koncern, którego 

logo znane jest na całym świecie.  Dlatego tak ważne jest  aby klienci robiący codzienne zakupy  

wiedzieli, że warto wybierać polskie  mięso i  jego przetwory albo polskie pieczywo, a nie to głęboko 

mrożone gdzieś  na  drugim końcu Europy… Najważniejsze by konsument wiedział, że kupowanie  

krajowych  produktów jest po prostu codziennym dbaniem o to co nasze, polskie! I tu chciałoby się  

też powiedzieć … o to co nasze, rzemieślnicze.  

Od wielu lat wiemy jak to robić i …bardzo skutecznie robimy ! 

 

Jak rzemiosła spożywcze zdobywają klientów? 

XIII Mistrzostwa Poznania  

w jedzeniu pączków na czas 

Najszybszym poznańskim pączkojadem jest Piotr 

Frąckowiak. Pan Piotr od 20 lutego może z dumą 

chwalić się zwycięstwem w XIII Mistrzostwa  Pozna-

nia w  jedzeniu pączków. 10 pączków  pochodzących 

z różnych pracowni cukierniczych zjadł w czasie 7’5”. 

Wicemistrzem został Zbigniew Cybulski z czasem 

7’11”, a trzeci na podium był Tomasz Judkowiak  

z czasem 7’15”. Do konkursu przystąpiło blisko 100 

osób, których zadaniem było zjedzenie 10 pączków 

w możliwie najkrótszym czasie. Pączki między sobą 

nieco różniły się miękkości, ilością nadzienia – ale 

każdy z uczestników dostał identyczny ich zestaw 

przygotowany przez kilkanaście  cukierni.  Brak moż-

liwości popijania skutecznie i kolejno eliminował za-

wodników. Techniki jedzenia były bardzo różne – 

urywano, ugniatano, pożerano niemal w całości, albo 

ogryzano pączka dookoła metodą „na myszkę”. 
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Wkrótce też – mówiąc sportowym językiem – od pe-

letonu oderwała się grupa najlepszych. Ale dla prze-

grywających nie było to wielkie zmartwienie, bo 

„zaoszczędzone” paczki mogli w spokoju zjeść już  

w domu. 

 Tradycji stało się więc za dość – Mistrzostwa, 

które zawsze odbywają się przed Tłustym Czwart-

kiem zorganizował Cech Cukierników i Piekarzy  

w Poznaniu. Wspomagała go Wielkopolska Izba Rze-

mieślnicza w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania oraz 

Międzynarodowe Tragi Poznańskie.  

  Jeden pączek to blisko 6 gramów i około 200 

kalorii, dlatego zwycięscy otrzymali karnety do cen-

trum fitness,  by z czystym sumieniem mogli przygo-

towywać się do czwartkowego słodkiego szaleństwa 

i… przyszłorocznych mistrzostw. Otrzymali również 

między innymi roczne karnety wstępu na Targi wiele 

upominków. 

Konkurs odbył się dzięki wsparciu sponsorów: Lesaf-

fre Polska, Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA 

SA,  ZPC Glutenex oraz  Centrum Pływania i Fitness 

Fitswim oraz poznańscy cukiernicy, którzy ufundo-

wali paczki.  

 

Wielkanoc – Mięsne Święta –   

Polska Tradycja pod znakiem 

„BIAŁEJ” 

Tegoroczny cykl wydarzeń jest szczególny, bo właści-

wie nie byłoby go, gdyby nie KIEŁBASA BIAŁA WIEL-

KOPOLSKA PARZONA. Ta sama, która z powodze-

niem wystartowała po unijne oznaczenie. Ale wraca-

jąc do początku. Cykl Wielkanoc – Mięsne Święta –  

Polska Tradycja zrodził się w odpowiedzi na psucie 

naszej najbardziej znanej regionalnej kiełbasy. Wie-

le, wiele lat temu członkowie Ogólnopolskiego  

Cechu Rzeźników Wędliniarzy i Kucharzy postanowili 

coś z tym zrobić i pokazać wszystkim, że nie da się 

zrobić dobrej kiełbasy za 5 zł i tak narodziła się certy-

fikacja tradycyjnych wędlin wielkanocnych! Ale sama 

certyfikacja to dla promowania dobrych wyrobów za 

mało i dlatego bardzo szybko  zaczęto w ramach tego 

cyklu organizować wiele imprez.  

Pomysłodawca i dobrym duchem tego cyklu jest  

Jacek Marcinkowski. W tym roku cykl zainaugurowa-

no w trakcie Targów Edukacyjnych. Przez cały czas 

trwania imprezy działała specjalna Wielkanocna  

Scena Kulinarna, a dla młodzieży organizowano spe-

cjalne konkursy wiedzy o zdrowym żywieniu w opar-

ciu o mięso i jego przetwory.  

Kolejną odsłona cyklu była uroczysta inauguracja  

Jarmarku Wielkanocnego, który aż do 13 kwietnia 

gościł pod Ratuszem na poznańskim Starym Rynku. 

To było prawdziwe święto „białej”. Serwowana  

tradycyjnie z kotła ale też podawana na wiele inno-

wacyjnych sposobów. Prawdziwą gwiazdą był  

uczestnik programu MasterChef Junior Mateusz Bier-

nat. Poznaniacy mogli skosztować przygotowanych 

przez niego policzków wieprzowych i pasztetu z kacz-

ki. W ramach mięsnego festynu – oprócz poczęstun-

ku – przygotowano kącik dla dzieci oraz wykłady nau-

kowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy opo-

wiadali o tym, jak powinna smakować i wyglądać tra-

dycyjna wielkopolska biała kiełbasa. 

Ostatnim akcentem tegorocznego cyklu były wyda-

rzenia w Warszawie i udział naszych przedstawicieli 

w Targach World Food Warsaw.  
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Biała w Unii  

 

Komisja Europejska pozytywnie zweryfikowała wniosek w sprawie przyzna-

nia unijnego certyfikatu jakości Chronionego Oznaczenia Geograficznego dla 

„kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej”. Publikacja wniosku o rejestrację 

nazwy "kiełbasa biała parzona wielkopolska" ukazała się na początku kwietnia w Dzienniku  

Urzędowym UE. Od tej daty przez trzy miesiące inne państwa mogą składać ewentualne zawiado-

mienia o sprzeciwie do wniosku. Jeżeli w tym okresie do KE nie wpłynie żadne zawiadomienie  

o sprzeciwie, kiełbasa uzyska certyfikat. A Poznań zyska nowy tym razem mięsny  symbol!  

Kiełbasa biała  wielkopolska  parzona jest produkowana wyłącznie z świeżego mięsa wieprzowego, 

wykrawanego w przeciągu 48-72 godz. po uboju.  

Mięso użyte do produkcji jest niepeklowane, a jedynymi do-

datkami są: sól warzona, pieprz czarny świeżo zmielony, 

świeży tarty czosnek oraz tarty majeranek, który do białej 

kiełbasy jest dodawany tylko w Wielkopolsce. Kiełbasa we-

dług normy powinna mieć 10-12 cm długości i średnicę  

do 3,3 cm.  

CIEKAWOSTKA !!! 

Kiełbasy do prędkiego spożycia - przepis z 1904 roku 
 

"Na kiełbasy bierze się mięso z przednich łopatek, z karku, od schabu, skrawki szynek i inne niepotrzebne kawałki,  

na trzy części chudego mięsa biorąc jedną część tłustej wieprzowiny lub słoniny. Mięso pokrajać w drobną kostkę  

i lekko posiekać. Na 10 funtów mięsa wziąć ćwierć funta soli, łut pieprzu, łut angielskiego ziela utłuczonego drobno, 

łut majeranku przetartego i 2 szklanki tęgiego rosołu, wygotowanego z kości i obrzynki z 2 cebul. Zamiast rosołu  

można użyć takąż ilość wody letniej, a dłużej się konserwują. Wymieszać dobrze mięso, z przyprawami napychać  

kiełbaśnicę za pomocą blaszanej szprycy lub uszka od klucza, nie upychając mocno, żeby nie popękały w gotowaniu. 

Gdzie się okaże pod skórą powietrze, wypuścić je przekłóciem szpilki. Zrobione kiełbasy kłaść w zimną wodę  

a po kwadransie wyjmować i rozwieszać na drążkach w suchem i chłodnem miejscu. Dobrze uprzednio obsuszyć  

je przy piecu".    

   Przepis Maryi Śleżańskiej z "Kucharza Wielkopolskiego",  

    wydanie z 1904 r. (pisownia oryginalna) 
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SILNA REPREZENTACJA SPOŻYWCÓW 

  

 

     Mechanik monter maszyn  

    i urządzeń należy do zawo- 

    dów bardzo często spotyka-

nych w sferze zatrudnienia. Dominującymi pracami 

w zawodzie są prace montażowe i remontowe, któ-

re wykonuje pracownik zajmujący się wytwarza-

niem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn  

i urządzeń mechanicznych.  Przy poważnych napra-

wach i remontach mechanik musi również umieć 

obsługiwać obrabiarki do metali takich jak: tokarka, 

frezarka, szlifierka, żeby samodzielnie wykonać po-

trzebną część maszyny, musi znać również różne 

techniki łączenia elementów maszyn (jak spawanie, 

lutowanie, nitowanie, klejenie) oraz podstawowe 

sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych. Powinien 

także potrafić obsługiwać nożyce do cięcia metali, 

wciągarki, dźwigi oraz skomplikowaną aparaturę 

pomiarowo-kontrolną i diagnostyczną, a także kom-

puter. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód 

są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzające-

go do uzyskania różnych uprawnień spawalniczych 

(MAG, TIG), ewentualnie uprawnień operatora ob-

rabiarek skrawających. 

 Mechanik monter maszyn i urzą-

dzeń swoją pracę najczęściej wykonuje 

w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie 

może być narażony na działanie czynni-

ków szkodliwych dla zdrowia takich, jak 

hałas, wibracje i zapylenie. Na stanowi-

sku pracy mogą również występować zagrożenia 

mechaniczne pochodzące od ruchomych elementów 

maszyn i urządzeń, jak również zagrożenia elektrycz-

ne pochodzące od urządzeń zasilanych energią elek-

tryczną, możliwość kontaktu z elementami o tempe-

raturze niebezpiecznej i różnych cieczy eksploatacyj-

nych.  

 Mechanik monter maszyn i urządzeń powinien 

charakteryzować się uzdolnieniami  technicznymi, 

koncentracją uwagi i logicznym rozumowaniem. 

Montowanie i naprawa maszyn wymaga sprawności 

manualnej, spostrzegawczości oraz dokładności 

podczas wykonywania zadań zawodowych. Wymaga 

zdolności pracy w zespole. Osoba podejmująca pra-

cę w tym zawodzie powinna się charakteryzować 

dobrym stanem zdrowia: dobrym słuchem, wzro-

kiem (może być korekcja wad wzroku okularami)  

z rozpoznawalnością barw, sprawnością fizyczną. 

 

 

 

 

 

Hanna Ratajczak 
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EGZAMINY MISTRZOWSKIE I CZELADNICZE 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż Zakład Doskonalenia  

Zawodowego w Poznaniu realizuje projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców 

Wielkopolski”.  
 

Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze sfinansowane z EFS 

 W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje 

możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego 

lub mistrzowskiego przez osoby, które spełniają na-

stępujące warunki: 

 zamieszkują i pracują na obszarze województwa 

wielkopolskiego, 

 są w wieku powyżej 25 roku życia w wieku aktyw-

ności zawodowej o niskich kwalifikacjach (ma-

ksymalny poziom wykształcenia to ukończone li-

ceum, liceum profilowane, technikum, technikum 

uzupełniające lub zasadnicza szkoła zawodowa), 

 spełniają warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 

2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egza-

minu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzają-

cego, przeprowadzanych przez komisje egzamina-

cyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

89). 

W projekcie zaplanowane jest przeprowadzenie kur-

sów i egzaminów dla 150 osób dorosłych pracujących 

w następujących zawodach: 

Każdy z uczestników projektu będzie miał zagwaran-

towany udział w kursie przygotowującym do egzami-

nu umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 

oraz umiejętności zawodowych. Czas trwania kursu 

to: 16 godzin część teoretyczna oraz 84 godziny część 

praktyczna (opcjonalnie). Wkład własny udziału  

w projekcie dla kandydata na egzamin mistrzowski 

wynosi 200 zł, a na egzamin czeladniczy 100 zł.  

 Nabór na szkolenia prowadzony jest do 

31.07.2018 r., natomiast egzaminy w ramach projek-

tu przeprowadzane będą do 15.09.2018 r. dla 5-7 

osobowych grup zrekrutowanych w wybranych za-

wodach.  

Realizacja kursów może odbyć się w siedzibie Cechu, 

biurach Pełnomocnika Izby w regionie lub Centrach 

Kształcenia ZDZ, w szczególności na terenie 5 regio-

nów Wielkopolski: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszo-

ne są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz 

z deklaracją – oświadczeniem (wzory w załączeniu)  

i przesłanie wraz z kompletem dokumentów do Wy-

działu Oświaty Izby w Poznaniu lub do biura Pełno-

mocnika Izby w regionie. Po pozytywnej weryfikacji 

dokumentów zgłoszenia zostaną przekazane do odpo-

wiedniego oddziału ZDZ. 

 Jednocześnie informujemy, iż realizacja szkole-

nia praktycznego zaplanowana jest przy współpracy  

z pracodawcami. Firma przyjmująca grupę osób na 

szkolenie będzie miała zagwarantowane wynagrodze-

nie za prowadzenie zajęć praktycznych 50 zł/h, wyna-

jem pomieszczeń 50 zł/h oraz zwrot kosztów za ewen-

tualne zużycie materiałów.   

 Osoby zainteresowane skorzystaniem ze szko-

leń i egzaminów prosimy o kontakt z biurami Izby  

w Poznaniu lub w regionach albo bezpośrednio z biu-

rem projektu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. 

Gorąco zachęcamy do współpracy i udziału w projek-

cie! 

Iwona Derda 

wędliniarz blacharz 

cukiernik elektryk 

piekarz murarz-tynkarz 

dekarz stolarz 

betoniarz-zbrojarz monter zabudowy i robót wykoń-

czeniowych w budownictwie 
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