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Szanowni Państwo! 

 

 

Nasze środowisko powszechnie cierpi na brak chętnych do nauki 

zawodu. Poza kilkoma rzemiosłami takimi jak fryzjerstwo, cukiernictwo 

czy mechanika pojazdowa niedobór jest powszechny. Aby tą sytuację 

zmienić, trzeba w sposób aktywny nakłaniać absolwentów gimnazjów do 

podjęcia nauki w szkołach zawodowych a przygotowania zawodowego w 

zakładach rzemieślniczych pod czujnym okiem doświadczonych 

mistrzów. Właściwym wydaje się odwiedzanie szkół, wprowadzanie 

„otwartych drzwi w zakładach” a przede wszystkim udział w targach 

edukacyjnych. W ostatnim czasie należy co prawda zauważyć pewne 

zainteresowanie  kształceniem zawodowym w rzemiośle ale brak 

aktywności na tym polu z naszej strony może spowodować stagnację w 

pozyskiwaniu kandydatów na uczniów. 

 
 
 
Tomasz Wika 
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 Informacja z posiedzenia Rady Izby 
  

 W dniu 18 grudnia 2006r. odbyło się posiedzenie 
Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
podczas którego Rada wysłuchała informacji na temat 
nowego przedsięwzięcia Izby, jakim jest utworzenie Punktu 
Konsultacyjnego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. PK 
działa przy Izbie od 18 grudnia 2006r. i usługi świadczyć 
będzie do końca 2007r. Rada Izby zapewniła o podjęciu 
dalszych działań w celu pozyskiwania środków unijnych 
przez organizacje rzemieślnicze, jak i samych rzemieślników 
- przedsiębiorców.  
Rada Izby dyskutowała także nad koncepcją przekazania 
organizacjom rzemiosła całości procesu refundacji 
pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 

pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego i 
składek ubezpieczeniowych za nich opłacanych. Radę zapoznano 
ze stanowiskami cechów zrzeszonych w Izbie, które zostały 
poproszone o wyrażenie swojej opinii w kwestii przejęcia procesu 
refundacji oraz o określenie, jakie środki będą im potrzebne na 
powyższy cel..  

Zainteresowanych powyższą tematyką odsyłamy do biura 
Izby lub do reprezentujących poszczególne regiony członków 
Rady. 

 
Opracowanie: 
Magdalena Białas 

 
 

 Problem ze zjawiskiem SPAM 
  

 Jednym z celów komunikacji w sieci jest 
oddziaływanie na klienta poprzez Internet. Za pomocą 
informacji firmy promują swój wizerunek oraz marki 
produktów i usług. Dzięki szybkiemu kanałowi komunikacji 
mają możliwość stałego monitorowania zmieniającego się 
rynku, bieżącej analizy potrzeb klientów i dostosowywania 
swojej oferty do potencjalnego klienta. Główne cele stawiane 
komunikacji internetowej to budowanie zaufania do firmy 
oraz świadomości istnienia produktu bądź usługi. 

W związku ze wzrostem zależności użytkowników 
od Internetu oraz komunikacji e-mail dla ich osobistych oraz 
profesjonalnych potrzeb komunikacyjnych, zjawisko spam 
może poważnie szkodzić rozwojowi elektronicznej 
gospodarki oraz społeczeństwu poprzez utratę zaufania do 
działalności on – line.  

Jeśli dane nie są udostępnione przez klienta i trafi 
do niego niechciany przekaz reklamowy na przykład poprzez 
pocztę elektroniczną to może to wywołać negatywne 
odczucia potencjalnych klientów wobec produktów firmy oraz 
zepsuć wizerunek samej firmy. W tym przypadku bardziej 
odpowiedni jest przekaz masowy za pomocą reklamy 
internetowej, stron www lub dyskusji na grupach 
dyskusyjnych - gdzie klient sam decyduje, które informacje 
go interesują i sam decyduje o chęci wymiany informacji z 
firmą. 

Dla konsumenta podstawowe znaczenie w zakresie 
ochrony przed niechcianą korespondencją elektroniczną 
mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną wprowadzające do polskiego 
porządku prawnego wytyczne dyrektywy Unii Europejskiej 
2000/31 z dnia 8 czerwca 2000 r. o handlu elektronicznym. 
Przepisy tej ustawy zwiększają ochronę osób korzystających 
z usług świadczonych drogą elektroniczną i częściowo 
regulują zachowania w sieci. Dotyczą one między innymi 
niezamawianej korespondencji.  
 

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, jako czyn nieuczciwej 
konkurencji zakazane jest wysyłanie niezamówionej informacji 
handlowej, skierowanej do oznaczonego odbiorcy, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty 
elektronicznej). Informacją handlową jest każda informacja 
przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania 
towarów bądź usług. Ponadto informacja handlowa powinna 
zostać wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący 
wątpliwości, że jest ona informacją handlową. W związku z tym, do 
skrzynki poczty elektronicznej mogą być wysyłane tylko e-maile 
zamówione przez konsumenta  

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z reklamy za pomocą 
poczty elektronicznej muszą uzyskać zgodę danego konsumenta 
na jej otrzymanie. Brak takiej zgody przed przesłaniem 
wiadomości stanowiącej ofertę lub reklamę stanowi naruszenie 
prawa i może być ścigane na drodze indywidualnej (jako 
wykroczenie lub naruszenie dóbr osobistych), a także przez 
Prezesa UOKiK pod zarzutem naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów.  

Dopuszczalne jest zatem przesłanie na adres e-mail 
pytania, czy adresat zgadza się na otrzymywanie drogą 
elektroniczną informacji handlowej. Zazwyczaj nadawca podaje w 
e-mailu dane umożliwiające jego identyfikację oraz krótko opisuje, 
czego miałaby dotyczyć ewentualna informacja. E-mail kończy się 
z reguły prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji 
handlowej. Pamiętać jednak należy, że taka prośba sama w sobie 
nie powinna zawierać cech informacji handlowej, a e-mail 
powinien być zwięzły, przejrzysty i w żaden sposób nie może 
wprowadzać w błąd. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Małgorzata Maciejewska 
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 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
  

 Z dniem 31.12.2006r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia  
16.11.2006r. o zmianie ustawy- Przepisy wprowadzające 
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej( Dz.U. Nr 
225 poz. 1636 z dnia 08.12.2006) 
Mocą ustawy przedłużono do dnia 01.10.2008r. czas 
obowiązywania ustawy z 19.11.1999r. Prawo działalności 
gospodarczej w zakresie dokonywania wpisów 
przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej. W 
związku z powyższym nie zostaną wdrożone oczekujące na 
 

wejście w życie przepisy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, które przewidywały utworzenie Centralnej Ewidencji 
Informacji Gospodarczej i jej oddziałów w gminach. 
Ponadto od 01.01.2007r. zaczną obowiązywać przepisy 
nakazujące przedsiębiorcom posługiwanie się nr NIP w obrocie 
prawnym i gospodarczym oraz umieszczanie go w 
oświadczeniach pisemnych kierowanych do określonych osób i 
organów. 
 
Opracowanie: 
Konrad Wnuk 

 
 
 

 Kodeks Pracy  - urlop macierzyński 
  

 Od dnia 19.12.2006r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 
16.11.2006r. o zmianie ustawy- Kodeks Pracy oraz ustawy o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 221 poz. 1615 z 
dnia 04.12.2006r.) Zmieniony przepis art.180 KP stanowi, iż 
pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 
-  18 tygodni przy pierwszym porodzie, 
-  20 tygodni przy każdym następnym porodzie, 
- 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka 
przy jednym porodzie 
Nowe przepisy dotyczą zarówno rodziców biologicznych, jak 
i osób przysposabiających dzieci. Inne są jedynie wymiary 
urlopu macierzyńskiego dla tych osób. Ponadto 
przysposabiający będą mogli skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego do ukończenia przez dziecko 7 lat, a nie jak 
było dotychczas do dnia ukończenia przez dziecko 12-go  
miesiąca życia. 
 

Dłuższy urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która 
urodziła dziecko 19.12.2006r. i później, a także matkom, które w 
dniu wejścia w życie ustawy korzystały już z tego urlopu. 
Zmienione przepisy art. 180 KP maja też zastosowanie do 
pracownic, które spełniają następujące przesłanki: 
- urodziły dziecko w dniu 01.01.2006r. lub później i do dnia wejścia 
w życie ustawy nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego 
lub jego części, 
- w dniu wejścia w życie ustawy nie korzystały z urlopu 
macierzyńskiego z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego albo 
z urlopu wychowawczego. 
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, jeżeli pracownica nie korzysta z 
urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, 
pierwszym dniem urlopu jest dzień porodu. 
 
 
Opracowanie: 
Konrad Wnuk 

 
 
 

 Propozycja spotkania z przedsiębiorcami z Niemiec 
  

 Zrzeszenie Izb Rzemieślniczych Dolnej Saksonii w 
Hanowerze (Vereinigung der Handwerkskammern 
Niedersachsen) zamierza zorganizować w Izbie w Poznaniu 
spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców zajmujących 
się obróbką metalu.  
 
Niemiecka organizacja działa od 1900 r. i jest 
przedstawicielem izb rzemieślniczych w Ostfriesland, 
Osnabrűck-Emsland, Oldenburg, Lűneburg-Stade, 
Braunschweig i Hildesheim reprezentując tym samym 
interesy ponad 70 tys. miejscowych zakładów 
rzemieślniczych.  
 

Rzemieślników branży ślusarsko – metalowej zainteresowanych  
nawiązaniem współpracy z niemieckimi partnerami prosimy o 
skontaktowanie się z  Panią Anną Borowiak z Wydziału Promocji 
Gospodarczej WIR, tel./fax. (061) 853 71 25, e-mail: 
anna.borowiak@irpoznan.com.pl  do dnia 31.01.2007 r. w celu 
umówienia terminu spotkania. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Anna Borowiak 
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 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w 2007 roku bez zmian. 
  

 W dniu 28 grudnia 2006 roku opublikowano w Dzienniku 
Ustaw Nr 245, poz. 1780 rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 22 grudnia 2006r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług /PKWiU/ 
 
 Jego jedynym i zasadniczym postanowieniem 
jest przesunięcie na                31 grudnia 2007 terminu 
rozpoczęcia stosowania nowej PKWiU dla wszystkich 
zastosowań. 
 
 Kolejny raz został więc utrzymany stan, w którym 
stosuje się równolegle dwie klasyfikacje. Należy mieć 
nadzieję, że od 1.01.2008r. podobna sytuacja nie będzie się 
już powtarzać. 
 Ostatnia wersja PKWiU tzw. „nowa” – obowiązująca 
od 1 maja 2004 r. /Dz. U. Nr 89, poz. 844, zmiany: z 2005 r. 
Nr 90, poz. 760/ - ma zastosowanie w statystyce, ewidencji, 
dokumentacji, rachunkowości, a także w urzędowych 
rejestrach i systemach informacyjnych administracji 
publicznej. 
 

Poprzednią wersję PKWiU /Dz. U. z 1997r. Nr 42, poz. 264, 
zmiany: z 1999r. Nr 92, poz. 1045, z 2002r. Nr 12, poz. 94, z 
2003r. Nr 28, poz. 239 i Nr 173, poz. 1682/ należy stosować – 
zgodnie z cyt. na wstępie rozporządzeniem nie dłużej niż do 31 
grudnia 2007r. – dla następujących celów: 

1. podatku od towarów i usług, 
2. poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
3. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty 
podatkowej. 

 
 
 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 

 
 

 Nowa forma amortyzacji „jednorazowy odpis” to pomoc de minimis !! 
  

 Od 1 stycznia 2007r. mali podatnicy /art. 5a pkt.20 ustawy 
podatnicy podatku dochodowym od osób fizycznych/ oraz 
podatnicy rozpoczynający działalność mają możliwość 
skorzystania z bardzo szybkiej jednorazowej amortyzacji. 
Mogą oni dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych 
od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do 
grupy 3-8 KŚT /z wyłączeniem samochodów osobowych/ do 
łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
równowartości kwoty 50 tys. euro /2007r. – 199 tys. PLN/. 
Odpisu tego dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w 
którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji 
środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Ustawodawca nie limituje liczby środków trwałych, które 
można jednorazowo zamortyzować. A więc graniczna kwota 
50 tys. euro może być wykorzystana przy zakupie  jednego 
środka trwałego lub więcej /bierze się pod uwagę tylko środki 
trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3500,00 PLN 
wartości początkowej/. 
Limit 50 tys. euro jest limitem rocznym. 
 Korzystając z tej formy amortyzacji należy przede 
wszystkim pamiętać, że zgodnie z przepisami ustaw o 
podatkach dochodowych nowa metoda jednorazowej 
amortyzacji  stanowi pomoc de minimis. 

Pomoc de minimis to jedna z form pomocy  publicznej, która może 
być udzielana przedsiębiorcy. Jej łączna wysokość w okresie 
trzech lat /licząc wstecz od dnia ubiegania się o pomoc publiczną/ 
nie może przekroczyć kwoty 200 tys euro.  
Jest to limit obowiązujący od 1 stycznia 2007r. 
Pomoc de minimis sumuje się z każdą inną  pomocą de minimis 
bez względu na:  

• jej źródło – krajowe, regionalne, wspólnotowe, np. 
fundusze strukturalne, program Phare, 

• formę, np. dotacje, subsydiowanie odsetek od kredytu, 
• przeznaczenie, np. inwestycje, doradztwo, szkolenia. 

 
Na zakończenie należy zaznaczyć, że pomimo iż ta nowa forma 
jednorazowej amortyzacji wydaje się być bardzo korzystna należy 
z niej korzystać bardzo rozważnie. Z uwagi na to, że jest to pomoc 
de minimis  to pełne z niej korzystanie /do maksymalnej wysokości 
rocznego limitu/ może ograniczyć możliwość korzystania z innych 
form pomocy de minimis np. dotacji unijnych /z uwagi na 
sumowanie tej pomocy z trzech lat/. 
 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 

 
 
 
 
 
 
 



Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu            

   Strona 5 

 
 

 Opłata skarbowa. 
  

 Od 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy o opłacie 
skarbowej.  
Są to: 

• Ustawa dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/, 

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty 
opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz. U. Nr 246, 
poz. 1804/. 

W stosunku do stanu poprzedniego nastąpiła mała rewolucja 
– znikają bowiem znaki opłaty skarbowej. 
Począwszy od 1 stycznia 2007 roku zapłaty opłaty 
skarbowej dokonuje się gotówką w kasie 
odpowiedniego organu administracji rządowej lub 
samorządowej albo bezgotówkowo na rachunek tego 
organu. 
Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. 
Opłacie skarbowej podlegają: 

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 
publicznej: 

 a/ dokonanie czynności urzędowej na podstawie 
zgłoszenia lub na  wniosek, 
 b/ wydanie zaświadczenia na wniosek, 
 c/ wydanie zezwolenia /pozwolenia, koncesji/, 
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji 
publicznej lub w postępowaniu sądowym. 

 

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności 
urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia /pozwolenia/ 
przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i 
samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie 
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu  lub kopii. 
 
Przepisy o opłacie skarbowej zawierają również uregulowania 
odnośnie zwolnień i wyłączeń od tej opłaty, dokumentowanie 
zapłaty, tryb zwrotu. 
Generalnie stawki opłaty skarbowej od 1 stycznia 2007r. wzrosły. 
Oto kilka przykładów najczęściej uiszczanych opłat /w nawiasach 
poprzednio obowiązujące opłaty/: 

• sporządzenie aktu małżeństwa – 84 PLN / 75 PLN/, 
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu – 107 PLN /100 PLN/, 
• zatwierdzenie projektu budowlanego 47 PLN /38PLN/, 
• potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od 

towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub 
podatnika VAT zwolnionego – 170 PLN /152 PLN/, 

• zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 PLN /15 
PLN/, 

• sporządzenie odpisu zupełnego aktu cywilnego – 33 PLN 
/25 PLN/, 

• sporządzenie odpisu skróconego aktu cywilnego -  
22PLN /15 PLN/. 

 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 
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 Subskrypcja Serwisu 

 

Subskrypcję Serwisu Informacyjnego WIR można zamówić pod 
adresem e-mail: serwis@irpoznan.com.pl  z dopiskiem w tytule 
„Subskrypcja“. 
Każdy kolejny numer zostanie przesłany do Państwa droga 
elektroniczną w dniu ukazania się Serwisu na Portalu WIR. 
Oczekujemy też na Państwa uwagi i sugestie pod tym samym adresem 
e-mail. 

 
 
 
 
 

 
 

 Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego 
  

 Magdalena Białas 
Małgorzata Maciejewska 
Hanna Piskorek 
Wiesław Ratajczak 
Tomasz Wika 
Konrad Wnuk 

 Kontakt 
  

 al. Niepodległości 2 
60-967 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

 Wydawca 
  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 


