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W NUMERZE 

Szanowni Państwo! 

Wakacje… Lato coraz bardziej rozpycha się w naszych  terminarzach i koryguje plany.  

Nie oznacza to jednak, że w Izbie nastał czas wakacyjnego lenistwa. Nic z tych rzeczy… 

Działo się i dziać się będzie. Zakończyliśmy nie tylko rok sprawozdawczy w czasie Walnego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Izby, ale także bardzo efektownie (mam nadzieję, że także 

efektywnie!) projekt Społecznie Odpowiedzialne Rzemiosło. Mogą o tym Państwo przeczy-

tać  na kolejnych stronach Wielkopolskiego Rzemieślnika.   

 A co przed nami? W najbardziej intensywną fazę wchodzi realizacja Projektu 

„Marketing internetowy nową siłą rzemiosła”. Będzie nas – nas czyli Wielkopolskiego  

Rzemiosła - bardzo dużo w reklamach medialnych, na wielkich bilbordach i przede  

wszystkim w Internecie. Szczegóły znajdą Państwo w artykule „WYKLIKAJ” SOBIE FIRMĘ! 

A jak mimo letniej (i nie tylko) aury wykrzesać w sobie i współpracownikach motywację  

do działania? Jest na to wiele sposobów! Często są to bardzo proste, a jednak niekiedy  

zapomniane sposoby. Warto o tym poczytać na stronie 18-19. 

Zapraszam do lektury, zapraszam na stronę www Izby i na Facebook. Dużo się dzieje – 

bądźcie Państwo na nami.  No i oczywiście… dobrze wypoczywajcie Państwo jeśli urlop  

już zaplanowany!  

 

Tomasz Wika 

Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
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INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY IZBY 

Poinformowano m.in. o: 

 XII ogólnopolskim konkursie uczniów rzemiosła 

fryzjerskiego im. S. Siankowskiego w dniu 8 marca 

2015 r., 

 seminarium  partnerskim nt. funduszy europej-

skich z udziałem partnerów społecznych w dniu  

11 marca 2015 r., 

 organizacji konferencji podsumowującej projekt 

„Społecznie odpowiedzialne rzemiosło” z udziałem 

minister edukacji narodowej J. Kluzik-Rostkowskiej 

pn. „Fach w rękach. Rola samorządu gospodarcze-

go w kształceniu zawodowym” w dniu 12 marca 

2015 r., 

 promocji nauki rzemiosła podczas Targów Eduka-

cyjnych na MTP, w tym zawodu mechanika moto-

cyklowego w dniach 20-22.03.2015 r., 

 cyklu wydarzeń „Wielkanoc – Mięsne Święta – Pol-

ska Tradycja” w dniach 4-21.03.2015 r., 

 sesji konsultacyjnej partnerów dialogu społeczne-

go w dniach 23-24.03.2015 r., 

 organizacji gal „Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 

2014” w Pile (15.03.2015), Koninie (18.03.2015), 

Lesznie (20.03.2015) i Poznaniu (29.03.2015)  

w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialne 

Rzemiosło”. 

Rada Izby podjęła uchwały w sprawach: zwo-

łania Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielko-

polskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu na dzień  

27 maja 2015 r. oraz przyjęcia porządku obrad Wal-

nego Zgromadzenia. Podjęto także uchwałę w spra-

wie dokonania wyborów uzupełniających w regionie 

miasta Poznania do Odwoławczego Sądu Rzemieślni-

czego Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

w związku z wygaśnięciem mandatu przewodniczące-

go Sądu. Rada zatwierdziła sprawozdanie Izby  

za okres sprawozdawczy. Rada Izby podjęła także 

uchwałę w sprawie nadania odznaczeń za zasługi  

w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego. Podniosła tak-

że wysokość opłaty za egzamin mistrzowski (do kwo-

ty 1380 zł) oraz uzupełniła składy komisji egzamina-

cyjnych w zawodach: murarz-tynkarz i monter zabu-

dowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

a także powołała komisję egzaminacyjną w zawodzie 

mechanika motocyklowego. Rada wysłuchała infor-

macji nt. stanu organizacyjnego Izby oraz informacji 

oświatowej za rok 2014. Rada Izby zajęła stanowisko 

w sprawie możliwości przyjęcia w poczet członków 

Izby Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie oraz dys-

kutowała nt. możliwości aplikowania o środki unijne 

w okresie programowania 2014-2020.  

Posiedzenie Rady zakończyło się obradami 

Kapituły „Kordzika Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-

czej”. 

 

Opracowała: Magdalena Białas 

 

Informacja z posiedzenia Rady Izby 
 
10 kwietnia 2015 r. obradowała Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Podczas posiedzenia 

zaprezentowano katalog wydarzeń, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady w dniu 16 lutego br.  
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WALNE ZGROMADZENIE WIR 

 Zanim jednak przystąpiono do tego głosowania 

przez kilka godzin kilkudziesięciu przedstawicieli  

cechów i spółdzielni rzemieślniczych zrzeszonych  

w Izbie obradowało nad najważniejszymi dla rzemio-

sła zagadnieniami. 

 Prezes Jerzy Bartnik odniósł się do multimedial-

nego sprawozdania z działalności Izby, które poprze-

dzało jego wystąpienie i przekazał wiele informacji 

dotyczących prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle 

i dialogu społecznym. Podkreślił, że wbrew sporym 

oczekiwaniom środowiska  i ogromie pracy jaki wło-

żono w przygotowanie nowelizacji ustawy o rzemio-

śle szanse na jej uchwalenie w tej kadencji Sejmu są 

niestety nikłe. Dynamiczna sytuacja na scenie poli-

tycznej nie sprzyja gospodarce – A co będzie po je-

siennych wyborach – trudno przewidzieć, musimy 

więc jeszcze poczekać – konkludował Prezes Jerzy 

Bartnik.   

 Izba, po obradach ma także nowego przewod-

niczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.  

Został nim Czesław Przybyła z Wielkopolskiego Cechu 

Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu. 

  Zgromadzeni  określili także kierunki działania 

wielkopolskiego rzemiosła w roku 2015. Najważniej-

sze zadania to promocja rzemiosła i  oraz oświata  

zawodowa. Jako organizacja samorządu gospodar-

czego musimy dbać o rozwój rzemiosła, dbać o przy-

gotowanie przyszłych dobrze wyszkolonych  kadr  dla 

przedsiębiorstw, ale także aktywnie uczestniczyć  

w życiu gospodarczym i społecznym regionu. Temu 

ma także służyć współpraca przy nowelizacji i opinio-

 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu udziela jednomyśl-

nie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Rady, zatwierdza sprawozdanie finansowe  – oraz przyjmuje 

sprawozdania z działalności organów samorządowych - to wynik najważniejszego głosowania jakie odbyło się 

27 maja 2015  podczas najważniejszego dla rzemiosła zgromadzenia w roku.   

 

Najważniejsze spotkanie w roku 
waniu przepisów ułatwiających prowadzenie działal-

ności gospodarczej. Ważny jest też aktywny udział 

przedstawicieli Izby w pracach instytucji kreujących 

politykę społeczno-gospodarczą w naszym regionie. 

 Ale bez wątpienia dla kilkunastu osób zgroma-

dzonych na Sali najważniejszym momentem tego do-

rocznego zgromadzenia było wręczenie najwyższych 

odznaczeń Izby „Kordzika WIR”. To odznaczenie przy-

znawane jest w trzech kategoriach: wybitni przedsta-

wiciele życia społeczno-gospodarczego i politycznego, 

rzemieślnicy i pracownicy organizacji rzemieślniczych.  

 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Wielko-

polskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu podsumowa-

ło rok pracy i wytyczyło nowe zadania – zamknął się 

kolejny okres bardzo urozmaiconych działań i to za-

równo w  województwie jak i na wielu ważnych  

forach ogólnopolskich. O naszych inicjatywach – 

szczególnie tych dotyczących oświaty zawodowej  

mówi się głośno i dobrze! A jak stwierdził Prezes Jerzy 

Bartnik: Izba w pełnieniu funkcji Prezesa Związku Rze-

miosła Polskiego jest dla niego nieocenionym wspar-

ciem merytorycznym! 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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WALNE ZGROMADZENIE WIR 

„Kordzik WIR” otrzymali:  
 

Robert Marcinkowski – Starosta Gostyński,  

Wojciech Bisikiewicz – opiekun Izby Pamięci w Trzemesznie poświęconej Janowi Kilińskiemu,  

Zbigniew Baranowski – Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, 

Ryszard Buliński – Wlkp. Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu,  

Jan Golczak – Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych – Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.,  

Henryk Kaczor – Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie,  

Bogdan Kramer – SR Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu,  

Jan Majchrzak – Cech Rzemiosł Różnych w Lesznie,  

Tadeusz Mańkowski – Wlkp. Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu,  

Wacław Napierała – CRR Międzychodzko-Drezdenecki w Międzychodzie,  

Andrzej Pielak – Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.,  

Bogdan Skupin – Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu,  

Czesław Stefaniak – Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu,  

Stanisław Streich – Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży,  

Wojciech Tokarski – Cech Rzemiosł Różnych w Pile,  

Jerzy Wesołowski – Cech Rzemiosł Metalowych Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych w Poznaniu,  

Eugeniusz Wojciechowski – Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Śremie,  

Henryk Pawlicki – prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Krajna w Złotowie - na wniosek CRR w Złotowie. 
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NOWY ZAWÓD, NOWE PERSPEKTYWY! 

umiejętności praktycznych, które są najbardziej po-

trzebne w przyszłej pracy. Praca w naturalnych  

warunkach i wykonywanie czynności zawodowych  

w szerokim zakresie, a także bezpośrednie obcowanie 

z klientem, w najlepszy sposób przygotowuje do wy-

konywania zawodu. Po zakończeniu nauki i zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

młodociany pracownik uzyskuje świadectwo czeladni-

cze, które umożliwi mu znalezienie satysfakcjonującej 

pracy. 

 Osoby zainteresowane nauką zawodu mechanik 

motocyklowy proszone są o kontakt  z organizacją 

pracodawców w swoim regionie, czyli Cechem lub 

Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, które 

pomogą znaleźć najlepszą firmę do realizacji zajęć 

praktycznych.  

 Osoby, które nie posiadają odpowiednich kwali-

fikacji do szkolenia, mogą uzupełnić je w Wielkopol-

skiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu poprzez przystą-

pienie do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie me-

chanik motocyklowy oraz ukończenie kursu pedago-

gicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Aktualnie prowadzimy nabór osób na kurs pedago-

giczny oraz na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie  

w w/w zawodzie. 

 Zachęcamy do podjęcia działalności edukacyjnej 

w zawodzie mechanik motocyklowy. Wierzymy,  

iż działaniem tym umożliwimy absolwentom gimna-

zjum nauczenie się interesującego zawodu, który po-

zwoli im w dalszej perspektywie wykonywać pracę 

zgodną z ich pasją. 

 Szczegółowe informacje w zakresie spraw zwią-

zanych z mechanikiem motocyklowym można uzyskać 

na stronie internetowej: www.irpoznan.com.pl lub 

poprzez kontakt bezpośredni z wydziałem oświaty 

Izby. 

Iwona Derda 

Od 1 września 2015 r. zasadnicze szkoły zawodowe 

rozpoczynają kształcenie w zawodzie mechanik mo-

tocyklowy.  

Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu naszej orga-

nizacji Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi-

ło nowy zawód – mechanik motocyklowy do naucza-

nia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.  

Dzięki tej inicjatywie od 1 września 2015 r. istnieje 

możliwość szkolenia młodocianych pracowników na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania  

zawodowego w firmach, które w zakresie prowadzo-

nej działalności wykonują naprawę i konserwację  

motocykli oraz posiadają kadrę z uprawnieniami  

do szkolenia. 

 Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie  

dualnym, łącząc przygotowanie teoretyczne prowa-

dzone w szkole z praktyczną nauką zawodu, która 

realizowana jest w firmie świadczącej usługi z zakresu 

diagnozowania, naprawy i obsługi motocykli. System 

ten pozwala na naukę pod kierunkiem doświadczo-

nych mistrzów, zapewnia indywidualny tok naucza-

nia, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie 

Nowy zawód, nowe perspektywy! 

http://www.irpoznan.com.pl
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W RZEMIOŚLE 2014 

nym momentem uroczystej Gali. Prezes Jerzy Bartnik, 

który wręczał statuetki w asyście Wiceprezesa Karola 

Pufala serdecznie gratulował laureatom. Podkreślał, 

że ich działania mają kapitalne znaczenie dla rozwoju 

lokalnych społeczności, promują takie prawdziwie 

obywatelskie postawy przedsiębiorcy który, chroni 

swoich pracowników, chroni środowisko naturalne  

i ma ogromny szacunek dla swoich klientów. Tacy rze-

mieślnicy stanowią przykład dla innych firm. Nic tak 

przecież nie uczy jak dobry przykład sąsiada przedsię-

biorcy, który odniósł nie tylko sukces finansowy ale 

zbudował prestiż szanowanej i lubianej przez klien-

tów firmy!  

 Czym jest CSR? Czy dla rzemieślników to nowość? Czym są dobre praktyki CSR? Co ma to wspólnego  

z oświatą zawodową? Jak honorować najlepszych z najlepszych –mistrzów, czeladników i właścicieli firm… 

Na te wszystkie pytania odpowiedź z pewnością przyniosły cztery uroczyste gale , które zostały zorganizowa-

ne w  marcu w Pile, Koninie, Lesznie i Poznaniu. 
 

Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014 

15 marca 2015 PIŁA 

 To była pierwsza z czterech uroczystości, które 

miały  uhonorować społecznie odpowiedzialnych rze-

mieślników, a także osoby najlepiej przygotowane do 

egzaminów mistrzowskich i czeladniczych.  

W pilskiej Gali wzięli udział: Prezes Jerzy Bartnik,  

wiceprezes Karol  Pufal, władze samorządowe regonu 

pilskiego ze starostami i burmistrzami na czele, starsi 

cechów, dyrektorzy wielu szkół ponadgimnazjalnych  

i przedstawiciele instytucji współpracujących z rze-

miosłem, oraz rodziny i bliscy uhonorowanych rze-

mieślników. Prowadzący Galę Dyrektor Tomasz  

Wika odczytał specjalny list gratulacyjny jaki do zgro-

madzonych wystosował Piotr Głowski  Prezydent Piły. 

Zanim nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów zgro-

madzeni mieli okazję dowiedzieć się czym jest CSR. 

Okazało się, że obcobrzmiące hasło w praktyce wcale 

nie jest tak obce. Od pokoleń rzemieślnicy starają się 

przecież działać na rzecz lokalnych społeczno-

ści,  wspierają różne inicjatywy, prowadzą działalność 

dobroczynną…  Ale niemal wszyscy mają jedną  wadę 

– z resztą nie wiadomo czy można nazwać to wadą – 

są zdecydowanie zbyt skromni!  

 Wręczenie nagród i dyplomów było kulminacyj-

 LAUREATAMI KONKURSU „SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK” w regionie pilskim zostali:  
 

 Kazimierz Żądło z Cechu  Rzemiosł Różnych w Chodzieży  

 Jerzy Chodzyński z Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie                                                                       

 Janusz Dudek z Cechu Rzemiosł Różnych w Pile  

 Jan Wojciech Kapela z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie  

 Leszek Stolarski z Cechu Rzemiosł Różnych w Trzciance  

 Zdzisław Mruk z Cechu  Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wągrowcu  

 Roman Nawrot i Adam Nawrot z Cechu Rzemiosł Różnych we Wronkach 

 Franciszek Tomke z Cechu  Rzemiosł Różnych w Złotowie   
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W RZEMIOŚLE 2014 

tów odkrywany na nowo - system dualny. Tylko łącze-

nie nauki w szkole z praktyką w zakładzie pracy umoż-

liwia rzetelne przygotowanie  młodych ludzi do bez-

problemowego wejścia na rynek pracy. Dyrektor wie-

le też mówił na temat inicjatyw podejmowanych  

w Wielkopolsce. Inicjatyw, które nie tylko promują 

kształcenie zawodowe i ściślejszą współpracę cechów 

z władzami samorządowymi odpowiedzialnymi za 

oświatę ale przede wszystkim zachęcają młodych lu-

dzi do zainteresowania się nauką zawodu. Gry tere-

nowe zorganizowane w pięciu miastach, czy też gra 

multimedialna promująca zawody rzemieślnicze oka-

zały się strzałem w dziesiątkę. Takie pozytywne oceny 

wystawili najważniejsi jurorzy – młodzież!  Być może 

wśród nich są przyszli laureaci rzemieślniczych kon-

kursów i społecznie odpowiedzialni przedsiębiorcy…. 

 

18 marca 2015 – KONIN 

 Wśród gości konińskiej Gali znaleźli się między 

innymi Sebastian Łukaszewski Wiceprezydent Konina, 

wiceprezes WIR Marek Skoraszewski, władze samo-

rządowe, starsi cechów, dyrektorzy szkół ponadgim-

nazjalnych oraz rodziny i bliscy uhonorowanych rze-

mieślników. 

 Prowadzący Galę Dyrektor Tomasz Wika tłuma-

cząc czym jest  Projekt „SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIAL-

NE RZEMIOSŁO”, w ramach którego zorganizowano 

Galę wiele mówił na temat oświaty zawodowej i dzia-

łań jakie podejmuje Izba aby zainteresować młodych 

ludzi nauką zawodu w rzemiośle. Podkreślał, że  

w procesie kształcenia przyszłych kadr dla rzemieślni-

czych firm nic nie zastąpi relacji uczeń-mistrz. Nic tak-

że lepiej nie służy pogłębianiu wiedzy zawodowej niż 

doskonale znany w rzemiośle, a przez wielu decyden-

NAJLEPSZYMI Z NAJLEPSZYCH W REGIONIE KONIŃSKIM I LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:  
 

 Marceli Uciński  z  Cechu  Rzemiosł Różnych w Kole 

 Wojciech Sypniewski  z  Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 

 Krzysztof Rogalski z Cechu  Rzemiosł Różnych w Słupcy 

 Ryszard Włodarczyk z Cechu  Rzemiosł Różnych w Turku 

 Wiceprezes Marek Skoraszewski, wręczał na-

grody i dyplomy wraz z Wojciechem Basińskim. Obaj 

serdecznie gratulowali zarówno świetnym mistrzom, 

czeladnikom jak i ich nauczycielom i pracodawcom. 

Przypomnijmy, że w ten sposób już po raz drugi  

w historii Izby uhonorowano tych rzemieślników, któ-

rzy swój egzamin kwalifikacyjny zdali z oceną celującą 

lub bardzo dobrą! Wszyscy nagrodzeni rzemieślnicy 

otrzymali specjalny list gratulacyjny od Ireny  

Tomaszak-Zesiuk Posłanki na Sejm  RP. 

 Następnie uhonorowano najlepszych  mistrzów 

i czeladników. To ci rzemieślnicy, którzy swoje egza-

miny mistrzowskie i czeladnicze  zdali na celująco  

i bardzo dobrze. Z dumą będą mogli pokazywać swo-

je dyplomy i świadectwa - potwierdzili swoje  

najwyższe kwalifikacje zawodowe.  

 Podziękowania za trud wykształcenia tak znako-

mitych specjalistów odebrali również ich mistrzowie 

szkolący oraz pracodawcy.   
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20 marca 2015 LESZNO  

 W gościnnych murach Miejskiego Ośrodka  

Kultury w Lesznie odbyła się kolejna Gala. W uro-

czystości wzięli udział: Adam Mytych Wiceprezy-

dent Leszna, Wiceprezes WIR Marian Tyrzyk, wice-

starostowie i burmistrzowie z regionu leszczyńskie-

go, starsi cechów, dyrektorzy szkół ponadgimnazjal-

nych oraz najbliżsi laureatów.  

 Jednym z elementów właściwie pojmowanego 

CSR jest także kształcenie zawodowe. Dużo na ten 

temat mówił dr Krzysztof Bondyra. I choć obecna 

„moda” na  system dualny jako remedium na bezro-

bocie jest ilustracją starego przysłowia „cudze 

chwalicie – swego nie znacie” to tym bardziej trze-

ba uświadamiać wszystkim, że to właśnie rzemieśl-

nicy przyczynili się do jego zachowania. Nierozważ-

ne decyzje z ubiegłych lat zniszczyły zawodowe kla-

sy przyzakładowe. Szkoły współpracujące z Volks-

wagenem czy Solarisem – to doskonałe wielkopol-

skie przykłady odbudowy tego systemu kształcenia. 

Z tego przykładu współpracy przemysłu z oświatą 

będą korzystać w innych rejonach Polski w tak zwa-

nych specjalnych strefach ekonomicznych. Mówiła 

o tym nie dawno w Poznaniu minister Joanna Kluzik

-Rostkowska. Ale jak zaznaczał dr Krzysztof Bondyra 

rzemiosło musi tym bardziej wykorzystać obecny 

dobry klimat jaki dla kształcenia dualnego zapano-

wał w mediach i przede wszystkim wśród szefów 

wielu resortów. Spotkanie było też znakomitą oka-

zją do promowania niewątpliwe ruchów WorldSkills 

i EuroSkills. To najprościej mówiąc odpowiednik ru-

chu olimpijskiego przeniesiony na grunt zma-

gań  zawodowych. Wiele na ten temat mówił  Nor-

bert Napieraj prezes Zarządu Fundacji PolandSkills 

Olimpiada Zawodowa. Jest prezesem fundacji, w 

której działania  zaangażował się Związek Rzemiosła 

Polskiego,  a także Krajowa Izba Gospodarcza. Fun-

dacja dąży do jak najszybszego włączenia Polski w tą 

międzynarodową rywalizację. Niedawno w Pozna-

niu Polacy zostali oficjalnie zaproszeni przez Si-

mon’a Bartley’a Prezydenta WorldSkills Internatio-

nal do wstąpienia w szeregi tej organizacji. 

 

LAUREACI LESZCZYŃSKIEJ EDYCJI KONKURSU SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK: 
 

 Bronisław Padurski  - z Cechu  Rzemiosł Różnych w Gostyniu 

 Angelika Lewandowska – Powiatowego  Cechu  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w    Kościanie 

 Grażyna Banasik i Renata Józefiak – z Cechu  Rzemiosł Różnych w Lesznie 

 Henryk Nowak – z Cechu  Rzemiosł Różnych w Śmiglu 

 Piotr Kozłowski – z Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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darczego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych  

i przedstawiciele instytucji współpracujących z rze-

miosłem, oraz rodziny i bliscy uhonorowanych rze-

mieślników. 

 Bez wątpienia jednym najważniejszych za-

dań  rzemieślnika działającego zgodnie z zasadami 

CRR jest wychowanie następców. Mówił o tym bar-

dzo dużo Prezes Jerzy Bartnik. Kształcenie zawodowe 

jest strategicznym  celem w Polsce – podkreślał Pre-

zes. Z takim stwierdzeniem spotyka się w Warszawie 

w  czasie wielu narad, posiedzeń i obrad najważniej-

szych gremiów.  Izba  dla wypromowania oświaty za-

wodowej zrobiła bardzo dużo – jest niekwestionowa-

nym liderem w Polsce, a kolejne spotkania z Minister 

 Gdy laureatom konkursu wręczono już statu-

etki, uhonorowani zostali rzemieślnicy, którzy w wy-

jątkowa pieczołowitością przygotowali się do swo-

ich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawo-

dowe. Egzaminy zdali na 6 i 5!  Dla wielu obecnych 

na sali rodziców młodych czeladników był to szcze-

gólnie wzruszający moment. Tym bardziej, że zostali 

wraz z  rzemieślnikami i  mistrzami szkolącymi 

oraz  pracodawcami uhonorowani dodatkowo przez 

władze samorządowe gmin. Specjalne listy gratula-

cyjne otrzymali także dyrektorzy szkół, które tak 

znakomicie przygotowały rzemieślników do pracy.   

Na zakończenie Grażyna Banasik dziękując za to 

wyróżnienie podniosła pod adresem władz samo-

rządowych bardzo ważny postulat - może należało-

by pomyśleć o stypendiach dla najlepszych 

uczniów  w rzemiośle. Z takiego wsparcia korzysta 

najlepsza młodzież licealna, studenci ale jak do tej 

pory nikt nie doceniał prawdziwych zawodowców! 

Najlepszych trzeba dowartościować - apelowała 

Grażyna Banasik. 

29 marca POZNAŃ 

 W niedzielne popołudnie 29 marca, w Sali Wi-

trażowej Izby odbyła się ostatnia Gala, w czasie któ-

rej uhonorowano społecznie odpowiedzialnych rze-

mieślników i osoby, które najlepiej przygotowały się 

do swoich egzaminów kwalifikacyjnych. Tym razem 

bohaterami dnia byli rzemieślnicy z cechów poznań-

skich, regionu poznańskiego, a także z Kalisza i Ple-

szewa. W niedzielnej uroczystości udział wzięli: Poseł 

na Sejm RP Jacek Tomczak, Andrzej Plesiński repre-

zentujący Wojewodę  Wielkopolskiego, Wicekurator 

Oświaty: Hanna Rajcic-Mergler, Piotr Zerbe Wielko-

polski Wojewódzki Komendant OHP, Prezes Jerzy 

Bartnik, Wiceprezes Antoni Odzimek, starsi cechów, 

przedstawiciele samorządu terytorialnego i gospo-
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Joanną Kluzik–Rostkowską współorganizowane przez 

Izbę  pozwalają rozwiązywać problemy często do tej 

pory niedostrzegane. Prezes Jerzy Bartnik z dumą 

podkreślał, że pierwszy raz od kilkudziesięciu lat wię-

cej młodych ludzi wybrało kształcenie zawodowe  niż 

ogólnokształcące. Tym bardziej trzeba dbać o jakość 

tego kształcenia - to jeden z przejawów społecznie 

odpowiedzialnego rzemiosła.  

 Czym są dobre praktyki CSR? O tym wszystkim 

mówiła dr Anna Świdurska przedstawiając jednocze-

śnie laureatów konkursu SPOŁECZNIE ODPOWIE-

DZIALNY RZEMIEŚLNIK.  Kapituła konkursu wyłaniała 

w każdym regionie jednego zwycięzcę spośród kan-

dydatów zgłoszonych przez każdy cech. I oceniając 

kandydatury brała pod uwagę działania firm w sto-

sunku do pracowników, klientów i na rzecz lokalnej 

społeczności. A co dokładnie brała pod uwagę kapi-

tuła? Szkolenia dla pracowników, możliwość godze-

nia życia rodzinnego z zawodowym przez zatrudnio-

nych czy wreszcie możliwość ich realnego wpływania 

na funkcjonowanie firmy – realizacja tych założeń 

była punktowano w obszarze – pracownik. Kapituła 

sprawdzała też jak firma działa na rynku – czy stosuje 

rabaty, programy lojalnościowe, zapewnia stałą po-

wtarzalną i potwierdzoną certyfikatami jakość usług. 

Sprawdzano też jak firmy zgłoszone do konkursu dba-

ją o środowisko naturalne – czy oszczędzają wodę  

i energię elektryczną, czy segregują odpady i czy ta-

kich proekologicznych zachowań  uczą swoich pra-

cowników i klientów.  W tak zwanym czwartym ob-

szarze, który dla wielu jest chyba najbardziej oczywi-

stym przejawem stosowania CSR oceniano zaangażo-

wanie w życie lokalnych społeczności:  sponsorowa-

nie szkół, klubów sportowych, domów pomocy spo-

łecznej czy domów dziecka... 

LAUREACI KONKURSU SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK: 
 
 

 Czesław  Przybyła -  z Wielkopolskiego  Cechu  Rzemiosł Budowlanych 

 Jerzy    Wesołowski – z Cechu Rzemiosł Metalowych Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych w Poznaniu 

 Maria    Katscher – z Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu 

 Krystyna  Małecka – z  Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu 

 Stanisław   Butka – z Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu 

 Małgorzata  Grzelak – z  Cechu  Rzemiosł Włókienniczych w Poznaniu 

 Krzysztof  Mielczarek – z  Wielkopolskiego  Cechu  Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy 

 Waldemar  Pietura – z Wielkopolskiego  Cechu Fotografów 

 Eugeniusz  Pawlikowski -  z Cechu  Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie 

 Zenon  Błaszak -  z Cechu  Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu 

 Roman  Pabich -  z Cechu  Rzemiosł Różnych w Szamotułach 

 Mirosław  Gano – z Cechu  Rzemiosł Różnych w Śremie 

 Andrzej    Dzierzyński – z Cechu  Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp 

 Eugeniusz  Pietraszak – z Cechu  Rzemiosł Różnych we Wrześni 

 Jarosław  Dobrowolski -  z  Cechu  Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie 

 Gracjan    Kiciński – z  Cechu  Rzemiosł Różnych w Wolsztynie 

 Tadeusz    Dorna – z  Cechu Rzemiosł Różnych Drezdenecko-Międzychodzkiego 

 Leszek    Szott – z Cechu  Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu 

 Stanisław i  Mirosława Paraczyńscy – ze  Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu 

 Dariusz    Rusinek – z Cechu Rzemiosł Różnych i Małej i Średniej Przedsiębiorczości w  Pleszewie 
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ZAPRASZAMY NA STRONĘ IZBY 

 Na zakończenie Gali dyplomy otrzymali najlepsi 

mistrzowie, a także  czeladnicy oraz ich pracodawcy  

i dyrektorzy szkół, w których tak świetnie zostali przy-

gotowani do tego bardzo ważnego egzaminu.  

 Uroczyste Gale zorganizowano w ramach Pro-

jektu „SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE RZEMIOSŁO”.  

Projekt realizowano z Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki i finansowano ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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 Już niebawem na ulicach wielkopolskich miast pojawią się plakaty reklamujące pierwszy, profesjonalny 

portal internetowy dla rzemieślników. O jego zaletach rozmawiamy z Bogumiłą Frąckowiak - kierownikiem 

projektu „Marketing internetowy nową siłą rzemiosła”, w ramach którego powstał portal.  

 

„Wyklikaj” sobie firmę! 

pokolenie bez problemów jest wstanie przyswoić tę 

niezbędną wiedzę. Ale też stwierdzamy, że wiele osób 

traktuje te szkolenia jako okazję do nauczenia się cze-

goś więcej. Na szkoleniach są zawsze dwie trenerki  

i jedna osoba z Izby. Nie ma więc problemu, gdy trze-

ba komuś pomóc, wytłumaczyć czy poświęcić mu nie-

co więcej czasu  i pokazać jak obsługiwać stronę czy 

poruszać się po Internecie. 

 

I to jest ta wartość dodana projektu… 

Bogumiła Frąckowiak: Tak – zwłaszcza te ćwiczenia 

praktyczne pozwalają wielu osobom oswoić kompu-

ter. W tym przypadku bardzo ładnie połączyły się 

nam dwa projekty, bo uczestnikami tego najnowsze-

go są osoby, które wcześniej brały udział w naszych 

szkoleniach komputerowych i tę wiedzę świetnie  

teraz wykorzystują.  

 

Czy osoby, które zgłosiły się do tego projektu maja 

już za sobą jakieś próby działań marketingowych  

w Intrenecie?   

Bogumiła Frąckowiak: To bywa różnie… Są firmy, 

które już mają swoją stronę www.  Z myślą o nich na 

portalu jest miejsce do zamieszczenia adresu interne-

towego ich firmy. Dzięki temu klient odwiedzający 

nasz portal może zajrzeć bezpośrednio na stronę fir-

my, której usługami się interesuje. Niestety najwięk-

szym i najczęstszym mankamentem tych już wcze-

śniej przygotowanych stron jest brak aktualizacji.  

Bywają strony, które od chwili założenia przed laty 

nie zostały zmienione i poszerzone o nowe lub choć-

by uaktualnione informacje. Warto o tym pamiętać  

Projekt „Marketing internetowy nową siłą rzemio-

sła” wchodzi w końcową fazę realizacji. Zakończyły 

się bardzo żmudne i pracochłonne przygotowania – 

efekty będziemy mogli niebawem podziwiać między 

innymi w Internecie… 

Bogumiła Frąckowiak: Rzeczywiście pracę nad przy-

gotowaniem pierwszego w Polsce, w pełni profesjo-

nalnie przygotowanego portalu dla rzemieślników są 

bardzo zaawansowane. Mamy już przygotowanych 

bardzo wiele stron internetowych firm, które zgłosiły 

się do naszego projektu. Jednocześnie prowadzone są 

intensywne dwudniowe szkolenia, w czasie których 

rzemieślnicy poznają tajniki działania w Internecie. 

Dowiadują się jak w ten sposób pozyskiwać klientów, 

jak promować swoje usługi, a także nawiązać nowe 

kontakty i wzmocnić firmę. Każdy przedsiębiorca pod-

czas szkolenia dowiadują się jak korzystać z portalu, 

jak dodawać nowe informacje, zdjęcia, aktualizować 

swoją ofertę. Najważniejsze, że nie jest to jedynie 

szkolenie teoretyczne, a opiera się na zdobywaniu 

praktycznych umiejętności. Z dotychczas zebranych 

opinii wynika, że rzemieślnicy bardzo sobie chwalą te 

szkolenia.  

 

Dla osób, które swobodnie korzystają z portali spo-

łecznościowych nie jest to nic specjalnie trudnego, 

ale są też… nowicjusze. Jak staracie się niwelować 

różnice w poziomie wiedzy komputerowej? 

Bogumiła Frąckowiak: Na pewno jest to największa 

trudność, ale wielu rzemieślników przysyła na szkole-

nia dzieci lub pracowników, którzy na co dzień będą 

się zajmowali obsługą strony. A wiadomo, że młodsze 
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z czysto marketingowego punktu widzenia. Klient szu-

ka tych najświeższych informacji! Warto spojrzeć na 

swoją stronę oczami klienta i stale coś na niej zmie-

niać.  

 

Ile firm zgłosiło się do projektu? 

Bogumiła Frąckowiak: W tej chwili mamy niemal 

komplet czyli 500 firm. Co ważne od 8 czerwca  

w 35 cechach na terenie całej Wielkopolski ruszyły  

jednodniowe szkolenia dla firm, które jeszcze nie są 

na naszym portalu. Będą to tak zwane seminaria upo-

wszechniające, w czasie których będziemy pokazywać 

ten portal, jego możliwości oraz funkcjonalności i za-

chęcać  kolejnych rzemieślników do tego, by w fazie 

poprojektowej wpisywali się na ten portal i poszerzali 

grono rzemieślników świadczących profesjonalne 

usługi o wysokiej jakości. To pierwszy taki portal  

i warto żeby jak najwięcej firm promowało się za jego 

pośrednictwem.   

 

Czy te wspomniane seminaria to jedyne formy upo-

wszechniania tego portalu? 

Bogumiła Frąckowiak: Nie. Z końcem czerwca ruszy-

my  z wielką kampanią promocyjną w prasie, radiu,  

w telewizji i na ulicach wielkopolskich miast. Będzie-

my nasz portal reklamować w Poznaniu na przystan-

kach komunikacji miejskiej na takich specjalnych pod-

świetlanych ekranach tzw. city-light’ach. To będzie 

duży, zmasowany „atak” na potencjalnego klienta. 

Chcemy w ten sposób przyciągnąć usługobiorców  

i jednocześnie promować Izbę i  rzemiosło. Dzięki te-

mu portalowi klient będzie mógł wyszukać interesują-

cą go firmę znajdującą się najbliżej jego miejsca za-

mieszkania. To bardzo wygodna opcja.  

 

Przypomnijmy, że idea projektu opiera się na kon-

taktowaniu klienta z rzemieślnikiem. Ktoś kto szuka 

fryzjera, czy instalatora może znaleźć odpowiednią 

firmę za pośrednictwem tego portalu… 

Bogumiła Frąckowiak: Tak, w ten sposób chcemy 

uczyć ludzi – potencjalnych klientów, że jeżeli szukają 

usług o wysokiej, poświadczonej jakości mogą wyszu-

kać w Internecie odpowiednią firmę i sprawdzić  

co piszą o niej inni. Opinie innych klientów – co waż-

ne takich, którzy skorzystali z jej usług – służą jako 

rekomendacja.  

 

Czyli nie jest to samoocena właściciela firmy, ale  

referencje wystawiane przez klientów… 

Bogumiła Frąckowiak: No właśnie. Portal przewiduje 

możliwość oceniania przez klientów. Jest to możliwe 

dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnych metod 

informatycznego weryfikowania tych ocen.  Idziemy  

z duchem czasu. To pozwala unikać wpisów osób, 

które faktycznie z tych usług nie korzystały. Będziemy 

wykorzystywać do tego kody QR. 

 

Złośliwa konkurencja niczego nie namiesza… 

Bogumiła Frąckowiak: Nie ma takiej możliwości.  

Portal jest z założenia przyjazny dla rzemieślników  

i ich klientów. Nad wszystkim będzie także czuwał 

Foto: Red - Dzień Europy organizator WIR w Poznaniu  
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MARKETING INTERNETOWY NOWA SIŁĄ RZEMIOSŁA 

Czy  jesienią dowiemy się na ile ta bezprecedensowa 

w historii Izby kampania promocyjna przyniosła  

wymierne efekty i napływ klientów ? 

Sądzimy, że już w sierpniu powinniśmy mieć pierwsze 

informacje czy ta zmasowana, letnia kampania przy-

niosła zamierzony skutek. Dowiemy się czy – zadziała-

ło. Dla nas są to bardzo ważne informacje i wskaźniki. 

To jest wprawdzie okres wakacyjny, ale to też wiele 

zależy od branży, bo przecież firmy remontowo –

budowlane najlepiej prosperują latem. Czas pokaże,  

a tymczasem już zapraszamy na  

www.rzemieslnik24.org.pl do zapoznania się z naszą 

unikatową propozycją. 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

www.rzemieslnik24.org.pl  

administrator, który wszelkie próby złośliwych, nieu-

zasadnionych komentarzy będzie niwelował. Zanim 

wpis się ukaże na stronie będzie musiał być w pełni 

zweryfikowany! 

 

W pierwszym etapie projekt zakłada udział 500 firm. 

Ale jego realizacja kończy się w sierpniu. Czy po jego 

zakończeniu będzie możliwość zapisania się do tego 

portalu? 

Bogumiła Frąckowiak: Jak naj bardziej! Pierwsza 

pięćsetka może z tego projektu korzystać za darmo, 

natomiast jak to będzie w przyszłości z kolejnymi 

chętnymi dopiero ustalamy! 
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DIALOG SPOŁECZNY - CZYM JEST? KONKURS  

 Zapraszamy uczniów w rzemiośle do udziału  

w konkursie plakatowym „Uczniowie Rzemiosła dla 

środowiska”. Zadaniem konkursowym jest wykona-

nie plakatu - w możliwie skrótowy i twórczy sposób - 

przedstawiając różnorodne idee, metody i techniki 

przyczyniające się do ochrony środowiska i oszczę-

dzania zasobów w małych i średnich przedsiębior-

stwach, w tym przede wszystkim w firmach rzemieśl-

niczych.  

 Konkurs daje możliwość poszerzenia wiedzy  

z dziedziny ochrony środowiska, zapoznania się  

z praktycznymi aspektami funkcjonowania małych  

i średnich przedsiębiorstw, nowinkami technologicz-

nymi i innowacyjnymi rozwiązaniami pozwalającymi 

zmniejszać zużycie surowców w procesach produkcji  

i świadczenia usług. Konkurs sprzyja też kreatywno-

ści, rozwojowi umiejętności prezentowania własnych 

obserwacji i przemyśleń. 

 Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów rze-

mieślniczej nauki zawodu, w szczególności ze szkół, 

których organem prowadzącym są organizacje rze-

miosła. 

 Prace konkursowe należy przesłać do Wielko-

polskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w terminie  

do 8 czerwca 2015 r. lub bezpośrednio do Związku 

Rzemiosła Polskiego do 10 czerwca 2015 r. 

 Konkurs organizowany jest przez Związek Rze-

miosła Polskiego w ramach projektu „3xŚrodowisko” - 

LIFE12 INF/000009/3xŚrodowisko/PL dofinansowane-

go z instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ 

i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej. 

Szczegółowe informacje na stronie www.3xsrodowisko.pl  

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać 

również ze strony Izby. 

Iwona Derda  

 

Konkurs plakatowy dla uczniów rzemieślniczej nauki zawodu  

http://www.3xsrodowisko.pl
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 Miejscem pracy jest drukarnia. Pracownik 

ten pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, czę-

sto w dużym hałasie, które wywołują maszyny. 

Ze względu na specyfikę pracy i styczność z far-

bami drukarskimi, rozpuszczalnikami i innymi 

chemikaliami pomieszczenie powinno być do-

brze wentylowane i ogrzewane oraz mieć odpo-

wiednie oświetlenie. Drukarz pracuje w więk-

szym lub mniejszym zespole. 

 Drukarz może być zatrudniony w drukar-

niach, wydawnictwach posiadających własne 

drukarnie oraz zakładach poligraficznych, także 

tych zajmujących się drukiem artystycznym.  

 

Iwona Derda 

 Drukarz zajmuje się prowadzeniem proce-

sów drukowania na maszynach drukujących. Do 

jego obowiązków należy m. in. przygotowanie 

maszyn i materiałów do procesu drukowania, 

prowadzenie drukowania nakładu, obsługa ma-

szyn drukujących, a także kontrola i ocena jako-

ści produktów poligraficznych.  

 Drukarz powinien charakteryzować się, 

m.in.: wytrzymałością fizyczną, podzielnością  

i koncentracją uwagi, zręcznością i spostrzegaw-

czością. Ważna cechą jest też wrażliwość este-

tyczna i samokontrola oraz umiejętności tech-

niczne, a także dobry wzrok i zręczność - dlatego 

osoby niepełnosprawne napotkają trudności  

w tym zawodzie. Poza tym drukarz musi dobrze 

organizować swój czas pracy i znać obsługę 

komputera oraz umieć zarządzać czasem pracy.  
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JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW? 

Czym jest motywacja? 

Motywowanie to zdolność takiego wywierania 

wpływu na drugą osobę, w tym przypadku pracow-

nika, dzięki któremu zapewnia się jego zaangażowa-

nie  

w pracę, a w konsekwencji buduje sukces przedsię-

biorstwa. Motywowanie oznacza też zachęcanie 

podwładnych do lepszego wykonywania swoich ob-

owiązków i ciągłego podnoszenia własnych kwalifi-

kacji. 

 

Jak rozpoznać motywacje pracowników? 

Aby móc właściwie motywować pracowników, nie-

zbędne jest jak najtrafniejsze rozpoznanie ich po-

trzeb i oczekiwań. Jednym ze sposobów na pozyska-

nie wiedzy w tym zakresie jest prowadzenie anoni-

mowych badań ankietowych na temat opinii i ocze-

kiwań pracowników. Na ich podstawie zebranych 

wyników możliwe jest zbudowanie odpowiedniego 

systemu motywacyjnego. 

 

Dlaczego jest to takie ważne? 

Pracownik może bowiem wkładać w wykonywane 

przez siebie obowiązki maksimum wysiłku, jak i rea-

lizować jedynie wymagane od niego konieczne mi-

nimum. Celem działań motywujących pracownika 

jest maksymalna realizacja tego pierwszego scena-

riusza. Wbrew pozorom, maksymalnie zmotywowa-

na osoba jest więcej warta od kogoś dysponującego 

większą wiedzą i umiejętnościami, ale pozbawione-

go zapału do pracy. Największy wpływ na zadowole-

 Wielkim talentem pracodawcy jest nie tylko umiejętność zatrzymania dobrego pracownika, ale również 

skuteczne zachęcanie go do jeszcze efektywniejszej pracy. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników,  

a ledwie jednym z nich jest wysokość pensji. 
 

Jak skutecznie motywować pracowników? 

nie pracownika z pracy ma pracodawca. Zadowolo-

ny pracownik będzie realizował zadania efektyw-

niej, lepiej kontaktował się z resztą zespołu oraz 

skuteczniej przekonywał klienta do swoich racji. 

 

4 rodzaje motywacji 

Ustaliliśmy więc, że motywacja jest bardzo ważna. 

Jak już wspomniano na początku, czynników wpły-

wających na poziom motywacji jest wiele. Część z 

nich buduje tzw. motywację wewnętrzną, inne z ko-

lei zewnętrzną. Jedne wpływają na motywację pozy-

tywną, drugie na motywację negatywną. 

 

1. Motywacja negatywna 

Jest najszybsza, najtańsza i najprostsza. Polega na 

wytwarzaniu w pracowniku poczucia lęku i zagroże-

nia. W krótkim czasie i na krótko jest w stanie wy-

zwolić w nim dużo energii, ale niesie za sobą wiele 

negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim przy-

czynia się do znacznego obniżenia poczucia własnej 

wartości, nie wytwarza zamiłowania i poczucia en-

tuzjazmu w podejściu do pracy. W dłuższej perspek-

tywie czasowej prowadzi do wytworzenia negatyw-
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JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW? 

nego nastawienia do pracodawcy oraz całego ze-

społu, co wpływa negatywnie i dezorganizująco na 

prace przedsiębiorstwa lub organizacji. 

 

2. Motywacja wewnętrzna 

Stanowi ona nieco bardziej złożone zagadnienie. 

Zmotywowany wewnętrznie pracownik nie tylko 

osiąga sukcesy w pracy, ale i ma z tego tytułu osobi-

stą, wewnętrzną satysfakcję. Jednym z warunków 

jej istnienia jest promowanie zasad współpracy 

między pracownikami, zespołami i przełożonymi. 

Dobra współpraca sprawia, że ludzie wiedzą czego 

mogą po sobie wzajemnie oczekiwać, ufają sobie, 

zyskują większą pewność siebie, uświadamiają so-

bie swoje mocne strony, zyskują aprobatę dla swo-

jej wiedzy i umiejętności. Jak promować ową współ-

pracę? Na spotkaniach powinno się komunikować 

oczekiwania względem zachowań konkretnych pra-

cowników, np. aby starsi stażem wspierali młod-

szych pracowników. Można też podkreślać goto-

wość jednych pracowników do niesienia pomocy w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby u drugich z 

nich. 

 Innym sposobem budowania motywacji we-

wnętrznej jest stopniowe dawanie pracownikowi 

większej samodzielności i decyzyjności w przedsię-

biorstwie. Powierzanie pracownikowi większej od-

powiedzialności za funkcjonowanie firmy i realizację  

jej celów daje mu możliwość wykazania się i poka-

zania swych umiejętności. Poprzez rozmowę można 

określić jakie zadanie będzie dla niego atrakcyjne  

i jakiego stopnia samodzielności i decyzyjności oraz 

rodzaju wsparcia w jego realizacji oczekuje. Warto 

też pytać pracownika o jego odczucia po zrealizo-

wanym zadaniu.  

Jeśli pracownik dobrze wykonuje powierzane mu 

zadania oraz skutecznie komunikuje się w zespole 

pracowniczym, warto okazać mu zaufanie w postaci 

większej samodzielności. Sprawia to, że staje się on 

bardziej lojalny wobec firmy. 

 

3. Motywacja zewnętrzna/pozytywna 

W ramach motywacji zewnętrznej wyróżnia się mo-

tywację finansową oraz pozafinansową. Motywację 

finansową stanowią przede wszystkim wynagrodze-

nia pieniężne i inne dobra materialne. Rodzaj świad-

czeń różni się pod kątem kosztu oraz atrakcyjności 

dla pracownika może różnić się w zależności od 

wielkości firmy lub organizacji. 

Motywacja pozafinansowa stanowi z kolei jednocze-

śnie motywację pozytywną. Wiąże się ona z zagwa-

rantowaniem u pracownika poczucia bycia częścią 

firmy, zapewnienia stabilności zatrudnienia i dobrej 

atmosfery pracy. Środki motywacji pozafinansowej 

mają motywujący, nieprzeliczalny na pieniądze cha-

rakter. Odwołuje się do jednej z podstawowych po-

trzeb człowieka – potrzeby odniesienia sukcesu  

i przynależności. Osiąga się ja poprzez komunikowa-

nie osiągnięć pracowników w firmie, pochwały, 

umożliwianie rozwoju. 

 Podsumowanie: 
 

! Nagradzając wszystkich, nie nagradzasz nikogo.  

! Nagrody należą się tylko najlepszym. 

! Nagroda przyznana od razu po pozytywnym  

wykonaniu pracy daje najlepszy efekt. 

! Kryteria przyznania elementu motywacyjnego 

powinny być zrozumiałe, jasne i czytelne. 

Maciej Wika 
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