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 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu nawiązała 

współpracę z firmą AKME – Consulting, która realizuje pro-

jekt pt „Kwalifikacje na miarę europejską. Program formalne-

go potwierdzania kwalifikacji rzemieślniczych w wojewódz-

twie wielkopolskim” współfinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach powyższego projektu istnieje możliwość bezpłat-

nego przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzow-

skiego przez osoby, które spełniają następujące warunki: 

 zamieszkują w obszarze województwa wielkopolskie-

go; 

 są w wieku 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w 

wieku 18-24 lat); 

 spełniają warunki określone w rozporządzeniu MEN z 

dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na 

tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadza-

nych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 

(Dz. U. Nr 215, poz.1820); 

Uczestnicy projektu mają bezpłatnie zapewniony: 

 udział w 10-godzinnych spotkaniach konsultacyjno– 

przygotowawczych do w/w egzaminów,   

 przystąpienie do egzaminu czeladniczego/mistrzo-

wskiego; 

 legalizację świadectw czeladniczych i dyplomów mi-

strzowskich; 

 zwrot kosztów dojazdu na spotkania i egzaminy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu doku-

mentów na egzamin wraz z wypełnionymi formularzami wy-

maganymi z tytułu udziału w projekcie do Biura Projektu, ul. 

Słowackiego 17/10, 60-822 Poznań. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie internetowej projektu: 

www.eurokwalifikacje.akme.org.pl   

 Czas realizacji projektu od 15 marca 2012 r. do 14 mar-

ca 2013 r. Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie! 

Iwona Derda 

Bezpłatne egzaminy mistrzowskie i czeladnicze 

http://www.eurokwalifikacje.akme.org.pl/
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Marzena Rutkowska-Kalisz 

Plany i zadania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

Środków mniej, a bezrobotnych wcale nie więcej 

Marzena Rutkowska-Kalisz: Jaki był ten mi-

niony rok dla wielkopolskiego rynku pracy? 

Karol Pufal: W ubiegłym roku mieliśmy zde-

cydowanie więcej pieniędzy. W 2011 roku 

na aktywizację osób pozostających w szcze-

gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej skiero-

wało 9 milionów złotych – w tym roku tych 

pieniędzy jest o 1/3 mniej. Ale za to o ich 

podziale będziemy mogli decydować w re-

gionie, a nie jak było dotychczas godzić się z 

decyzjami jakie zapadały w ministerstwie. 

Dlatego też w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 

w Poznaniu tworzy się obecnie kryteria po-

zwalające na przyznanie funduszy dla po-

szczególnych programów socjalnych.  

W ubiegłym roku przeszło 14 tysięcy wielko-

polskich  nauczycieli zdobyło lub podniosło 

dodatkowe kwalifikacje. Ponad 81 tysięcy 

osób skorzystało z poradnictwa zawodowe-

go, a 15 tysięcy osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym  objęto aktywizacją zawo-

dowa i społeczną – to są konkrety. To tylko 

niektóre z działań prowadzonych ze środ-

ków krajowych, publicznych, prywatnych 

oraz finansowanych z rozmaitych funduszy 

europejskich.  

A co z najważniejszym wskaźnikiem pozio-

mu bezrobocia? 

Karol Pufal: Mimo ograniczonych środków  

z Funduszu Pracy, bezrobocie w regionie 

utrzymało się na podobnym poziomie co     

w roku 2010. Chociaż powiatowe urzędy 

pracy ograniczyły środki przeznczone na 

tworzenie nowych miejsc pracy to przedsię-

biorcy i tak robili swoje. Tworzyli takie miej-

sca ale nie informowali o nich urzędów pra-

cy – statystyki wykazują więc, że ich liczba 

zmalała. Niestety potwierdza to opinie 

przedsiębiorców, że  w tej kwestii są po pro-

stu traktowani po macoszemu. Rozwój 

przedsiębiorstw i przedsiębiorczości był        

z resztą przez wielu członków Wojewódzkiej 

Rady Zatrudnienia wskazywany jako najważ-

niejsze zadanie na bieżący rok. A wśród in-

nych priorytetów wskazano na wzrost za-

trudnienia i aktywności zawodowej miesz-

kańców, promocji integracji społecznej          

i  rozwoju obszarów wiejskich.  Wciąż mamy 

w województwie problemy z równomier-

nym dostępem do zatrudnienia, a także do-

stępnością i poziomem kształcenia miesz-

kańców. Wiele także trzeba zrobić dla pod-
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 Tak można najkrócej podsumować to co działo się w ostatnich miesiącach na wiel-

kopolskim rynku pracy.  O rozwinięcie tego hasła a także określenie planów na przyszłe 

miesiące poprosiłam Wiceprezesa Karola Pufala Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia.  
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niesienia innowacyjności w regionie. Pracy 

zatem przed nami jest bardzo dużo.  

 

Wiele zamieszania jest ostatnio – nie tylko 

z reszta w mediach – wokół tak zwanej de-

regulacji. Czy rzeczywiście otworzy ona ry-

nek pracy? Co Pan o tym sadzi? 

Karol Pufal: W istocie większość dyskutan-

tów nie zna projektu ustawy regulacyjnej. 

Mówi się, że będzie można robić wszystko 

bez żadnych uprawnień i kwalifikacji – ale to 

nie o to chodzi. To bardzo niebezpieczne 

myślenie i niebezpieczna teza bardzo inten-

sywnie forsowana przez media. Już dziś mło-

dzi ludzie zastanawiają się, czy warto im 

chodzić do szkoły i zdobywać solidne wy-

kształcenie skoro będzie można wykonywać 

wiele zawodów bez kwalifikacji. Jak powie-

działem – nie na tym polega istota projektu 

tej ustawy. Nawet jeśli będzie się chciało 

być taksówkarzem czy przewodnikiem tury-

stycznym to nie wystarczy do wykonywania 

tego zawodu prawo jazdy kategorii B czy 

dobre chęci i znajomość miasta by oprowa-

dzać turystów. W obu przypadkach będzie 

wymagana także specjalistyczna wiedza. 

Projekt nie przewiduje likwidacji wszystkich 

barier utrudniających dostęp do poszczegól-

nych zawodów. A jeśli chodzi o nasze środo-

wisko to musimy zrobić wszystko aby lu-

dziom uświadomić, że kwalifikacje zawodo-

we w rzemiośle tak czy inaczej były i będą  

potrzebne. To przede wszystkim zadanie dla 

Związku Rzemiosła Polskiego, który wspól-

nie z Ministerstwem Edukacji Narodowej,    

a także Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-

łecznej musi działać na rzecz uświadomienia 

młodym ludziom potrzeby zdobywania kwa-

lifikacji. Żaden pracodawca nie zatrudni pra-

cownika bez kwalifikacji. Nie jest to jakiś 

polski wymysł – to tendencją bardzo widocz-

na dziś na Zachodzie Europy. Przykładem 

niech będą firmy belgijski czy niemieckie, 

które wprowadziły ubezpieczenia OC czy 

NW a ubezpieczyciele znacznie podwyższyli 

stawki dla pracowników, którzy nie mają 

stosownych kwalifikacji i uprawnień. Po pro-

stu pracownik z kwalifikacjami jest lepiej 

przygotowany do pracy na danym stanowi-

sku i dlatego istnieje mniejsze ryzyko wy-

padku czy wręcz zagrożenia życia. O tym 

muszą wiedzieć przede wszystkim młodzi 

ludzie, którzy wkraczają dopiero na rynek 

pracy.  

Ktoś zatem nie doczytał, nie zrozumiał          

i w efekcie mamy kolejną kaczkę dzienni-
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karską… 

Karol Pufal: Dokładnie tak  i to jeszcze z jaka 

dawką sensacji! A tymczasem w rzemiośle 

nic się nie zmieniło – liczy się dokument po-

twierdzający kwalifikacje zawodowe. Doty-

czy to zarówno starych zawodów jak i no-

wych, na które składają się w myśl nowych 

ustaleń na przykład dwa lub trzy – przykła-

dem jest tu monter  zabudowy i robót wy-

kończeniowych w budownictwie. Od pierw-

szego września wszystkie nowe zawody, któ-

re mają być wprowadzane czy to w szkołach 

czy też w jednostkach prowadzących muszą 

uzyskać akceptację Wojewódzkiej Rady Za-

trudnienia. To właśnie Rada będzie opinio-

wała tworzenie wszystkich nowych kierun-

ków kształcenia w szkołach ponadgimnazjal-

nych województwa. Przykładem tego jest 

utworzenie nowego kierunku kształcenia w 

zawodzie technik sterylizacji medycznej. Bę-

dzie można kształcić się         w tym zawodzie 

w Medycznym Studium Zawodowym w Po-

znaniu.  

 

Czy można liczyć na to, że pojawią się jesz-

cze jakieś inne zawody? 

Karol Pufal: W tej chwili obowiązuje tak 

zwana lista zawodów refundowanych - po-

krywanych z Funduszu Pracy, ale na niej nie 

ma jeszcze wszystkich nowych zawodów.    A 

jeśli te zawody nie będą na wspomnianej 

liście rzemieślnicy kształcący uczniów nie 

dostaną refundacji. Dlatego moim najpilniej-

szym zadaniem jest aby najpóźniej w czerw-

cu a na pewno na najbliższym posiedzeniu 

Rady, po odpowiednich konsultacjach za-

mknąć znowelizowaną listę i przedstawić ją 

do akceptacji samorządowi województwa. 

Pamiętajmy tu o jednym, że nie ma jednej 

ogólnopolskiej listy – każde województwo 

zatwierdza swoją własną listę uwzględniają-

cą specyfikę regionalnego rynku pracy. W 

Wielkopolsce jest w tej chwili blisko 120 za-

wodów.  

 

Niestety z tej listy mogą wybierać osoby, 

które nie ukończyły 18 roku życia. Ktoś, kto 

chce zmienić zawód lub jest już pełnoletni 

raczej z niej nie skorzysta…. 

Karol Pufal: Niestety takie osoby będą mu-

siały poczekać na utworzenie szkół  dla do-

rosłych. Ale jest też i drugie wyjście, choć 

przyznam ten system funkcjonuje nadal       z 

oporami ze strony Powiatowych Urzędów 

Pracy. Mam tu na myśli naukę osób doro-

słych, lub przyuczenie do wykonywania za-

wodu. Odbywa się to na mocy umowy pod-

pisanej między pracodawcą  a urzędem pra-

cy i ośrodkiem kształcenia teoretycznego. 

Człowiek, który ukończył 18 rok życia może 

w ramach wielomiesięcznych kursów zdobyć 

niezbędne kwalifikacje zawodowe.       W 

zależności od chęci może uzyskać albo za-

świadczenie o przyuczeniu do danego zawo-

du albo po 12-18 miesięcznym kursie tytuł 

czeladnika. Problem w tym, że trzeba wybie-

rać z puli zawodów, które oferują pracodaw-

cy na danym terenie. Największa barierą ad-

ministracyjną w takim systemie wydaję się 

być … rok budżetowy. Budżet trzeba zamy-

kać 30 grudnia, a bywa ze te zobowiązania 

przechodzą na rok następny i dlatego Powia-

towe Urzędy Pracy bronią się przed takimi 

kłopotami rozliczeniowymi. Obawiają się po 
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prostu umniejszenia Funduszu Pracy na ko-

lejny rok. Nie bez powodu wszystkie szkole-

nia czy kursy zamykane są w konkretnym 

roku kalendarzowym – a w tym przypadku 

musiałyby robić wyjątki. 

 

Czy słusznie się tego obawiają? 

Karol Pufal: Absolutnie nie! W 2011 zmniej-

szono znacznie środki na aktywizację bezro-

botnych a mimo to bezrobocie nie wzrosło. 

Po prostu te skromniejsze środki trafiły do 

osób, które chciały się kształcić czy przekwa-

lifikować. Nie były do niczego przymuszane, 

dlatego ich aktywizacja okazała się skutecz-

na i trwała. To efekt odwrócenia myślenia   

o likwidowaniu bezrobocia. Idź do pracy bo 

chcesz a nie dlatego, że musisz.  Wielu pra-

codawców, szczególnie rzemieślników za-

trudniłoby dorosłych w celu nauki zawodu, a 

jednak natrafiają na opór urzędników.  

Szkoda! 

 

Spotkałam się ostatnio z opinią, że skutecz-

nym rozwiązaniem tego problemu byłoby 

większe zaufanie do partnerstwa  publiczno

-prywatnego i powierzenie szkoleń firmom 

wyspecjalizowanym w trwałym aktywizo-

waniu bezrobotnych.  

Co Pan o tym sądzi? 

Karol Pufal: Tego typu inicjatywy mogą 

funkcjonować w Polsce od kilku lat ale jak 

do tej pory nie znalazły pełnej akceptacji. 

Myślę, że wynika to z takiego dość po-

wszechnego nastawienia – sadzimy, że jeśli 

pieniądz prywatny wchodzi w sferę publicz-

ną to idą za tym nie do końca transparentne 

działania i czyste intencje. Takich opinii boją 

się zarówno osoby prywatne jak i samorzą-

dy. Niestety znamy przykłady, które po-

twierdzają te niepochlebne oceny.  

 

A jeśli takie firmy oceniałoby się po efek-

tach – czyli na przykład po  ilości ludzi prze-

szkolonych i trwałe zatrudnionych, a nie 

według ilości przeprowadzonych szkoleń 

niekiedy adresowanych w próżnię… czy to 

mógłby być miernik skuteczności działania? 

Karol Pufal: Sądzę, że tak. Jeśli nie zmieni 

się nasza  mentalność i przestaniemy doszu-

kiwać się drugiego dna tam gdzie są zaanga-

żowane prywatne pieniądze to w tym zakre-

sie nie osiągniemy sukcesu. No cóż przez 

wiele lat w określenie prywaciarz było syno-

nimem kombinatora. To myślenie pokutuje 

do dziś. Wrócę do przykładów szkoleń dla 

ludzi dorosłych – to właśnie tam jest 100% 

skuteczności – bo mamy do czynienia z ludź-

mi zmotywowanymi, którzy wiedza czego 

chcą. Jeśli ktoś trafi do pracodawcy to jest 

uczony pod konkretne potrzeby, niemal pod 

konkretne stanowisko pracy. Namawiajmy 

zatem urzędy pracy do elastycznego podej-

ścia, do działania zgodnie z zasadami flexi-

curity. To także apel do rzemieślników, któ-

rzy zasiadają w Powiatowych Radach Za-

trudnienia by starali się rozszerzać listę za-

wodów, w których kształcenie dorosłych 

będzie możliwe. Przykład Konina świadczy   

o tym, że można w tym zakresie bardzo wie-

le zdziałać.  

Bardzo dziękuje za rozmowę.  
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go, że u podstaw dzisiejszej UE leżała potrze-

ba zapewnienia pokoju w Europie (a nie jak 

można by sądzić rozwoju gospodarczego). 

Węgiel i stal był natomiast związane z prze-

mysłem zbrojeniowym, a ten z kolei z prze-

wagą militarną jednego państwa nad inny-

mi, a w konsekwencji z działaniami wojenny-

mi. Zwolennicy koncepcji integracji uważali, 

że stworzenie poprzez zjednoczenie nowej 

struktury w Europie, stworzy przeciwwagę 

dla siły pojedynczego państwa i  uniemożliwi 

mu stosowanie przemocy wobec innych. 

Wszystkie późniejsze przemiany, w tym cały 

proces integracji europejskiej, zostały zapo-

czątkowane właśnie tego dnia.  

 Robert Schuman urodził się w Luk-

semburgu, na pograniczu francusko-

niemieckim, co wywarło duży wpływ na 

jego politykę. Uważał, że jedynie trwałe 

pojednanie z Niemcami może stworzyć 

podstawy dla zjednoczenia Europy. Schu-

man w latach 1958-60 pełnił funkcję prze-

wodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

 Warto pamiętać o jeszcze jednym        

z tzw. „ojców- założycieli UE” – o Jeanie 

Monnecie, francuskim urzędniku Ligii Naro-

dów oraz doradcy Schumana, który to zain-

spirował prace nad wspomnianym planem i 

należy do jego pomysłodawców. Często cy-

tuje się jego słynne stwierdzenie: „My nie 
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Natalia Krzyżan 

Już 9 maja świętujemy Dzień Europy  

 Czy zastanawialiście się Państwo jakie 

były początki Unii Europejskiej? Skąd wziął  

się pomysł zintegrowania państw europej-

skich i ustanowienie 9 maja Dniem Europy? 

 Data ta nie jest przypadkowa. Nie ma 

ona także, mimo powszechnie panującego 

przekonania, związku z obchodzoną, m.in. w 

Polsce, datą zakończenia II wojny światowej. 

 9 maja 1950 roku w Paryżu, w atmos-

ferze odczuwanego w Europie zagrożenia 

komunizmem oraz rosnącej groźby wojny 

nuklearnej, ówczesny minister spraw zagra-

nicznych Francji – Robert Schuman, wygłosił, 

przed zebranymi przedstawicielami prasy, 

płomienne przemówienie, w trakcie którego 

przedstawił jedną z najbardziej znanych na 

świecie deklaracji – deklaracje Schumana 

(wg niektórych źródeł „plan Schumana”). 

 Dla upamiętnienia tego faktu, od 1985 

roku, 9 maja obchodzony jest jako Dzień Eu-

ropy. To dzień pokazujący wagę pierwszego 

publicznego wygłoszenia idei integrowania  

się do niedawna pogrążonych w wojnie         

i straszliwie wyniszczonych państw europej-

skich, w tym Francji i Niemiec, oraz ustano-

wienia jednej, ponadnarodowej władzy nad 

przemysłem węgla i stali. Owo połączenie 

przemysłów „ciężkich”, miało być "pierwszą 

podstawą Federacji Europejskiej".  

 Dlaczego właśnie węgiel i stal? Dlate-
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tworzymy koalicji państw, my jednoczymy 

ludzi”.  

 Po ogłoszeniu deklaracji Schumana, 9 

maja 1950 roku, odzew zainteresowanych 

stron, tj. państw europejskich, nastąpił bar-

dzo szybko. Schuman poinformował o planie 

kanclerza Adenauera, który dostrzegł dzięki 

niemu możliwość zapewnienia pokoju w Eu-

ropie i zgodził się na jego przyjęcie. Wkrótce 

potem pomysłem zainteresowały się także 

rządy Włoch, Belgii, Luksemburga i Holandii. 

Właśnie te sześć państw podpisało w kwiet-

niu 1951 r., w Paryżu, Traktat ustanawiający 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - pierw-

szą „integracyjną” umowę europejską, która 

stanowi fundament dzisiejszej UE. Tak wła-

śnie narodziła się wspólna Europa - jako ini-

cjatywa na rzecz pokoju. 

 Więcej na temat początków i historii 

UE możecie Państwo znaleźć na http://

europa.eu/about-eu/eu-history/

index_pl.htm a o samym symbolach UE na 

http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/index_pl.htm 

 Zespół Punktu Informacyjnego Europe Direct – Poznań i cały Wydział 

Promocji Gospodarczej WIR, już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich    

Państwa na wspólne obchody tego ważnego dnia – 09.05.2012 na Placu Wol-

ności w Poznaniu, w godz. 12.00-18.00. 

 W programie wiele atrakcji, m.in. występy zespołów muzycznych, quizy, 

malowanki, układanie puzzli, europejskie koło fortuny, animowane zabawy 

zespołowe. Więcej informacji na stronie www.europe-direct.poznan.pl oraz 

www.irpoznan.com.pl. Serdecznie zapraszamy! 

Europe Direct - Poznań  
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

61-874 Poznań al. Niepodległości 2 
tel. +48 61 853 71 32 
fax. +48 61 852 13 16 

e-mail: Europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 

 
Bezpłatna infolinia Europe Direct (00 800 67891011)  

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_pl.htm
http://www.europe-direct.poznan.pl
http://www.irpoznan.com.pl
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Mówicie Państwo żartobliwie o sobie, że 

jesteście z Kosmosu, trochę nie z tego świa-

ta, a w efekcie robicie coś, co w praktyce 

pomoże zrozumieć, na przykład, czym jest 

społeczna odpowiedzialność  biznesu… 

Dr Ewa Krawiecka: To nowa inicjatywa hu-

manistów, którzy chcą zaoferować swoje 

umiejętności dla kręgów przemysłowych, 

biznesowych, rzemieślniczych. Uważam, że  

jest to kluczowa sprawa, ponieważ chcemy 

w ten sposób przełamać stereotyp humani-

sty zajmującego  się tylko abstrakcją i poe-

zją. Proszę zauważyć, że Wydział Filologii 

Polskiej i Klasycznej UAM bardzo zmienił 

tryb kształcenia. Absolwenci naszego Wy-

działu mogą wnieść wiele do firm. Nie cho-

dzi tu jedynie o nowe podejście do między-

ludzkiej komunikacji  językowej i  przekazy-

wania informacji,  ale o umiejętności właści-

wie nieuchwytne, trudne do wymierzenia – 

można to nazwać sposobem myślenia, sty-

lem życia, a być może nawet górnolotnie - 

etosem humanistycznym. Wszystkie działa-

nia wynikające z tego, że jest się przedsię-

biorcą, w tym odpowiedzialnym społecznie, 

zawsze koncentrują się wokół człowieka. 

Humaniści zajmują się człowiekiem w bardzo 

różnych wymiarach. Najważniejszy jest jed-

nak język jako narzędzie komunikacji! Uwa-

żam, że społeczna odpowiedzialność biznesu 

jest szansą dla tych, którzy chcą rzeczywiście 

coś zdziałać.  

Firma to nie tylko zyski. Liczy się przede 

wszystkim misja, wartości i długoletnia stra-

tegia; a w tym najważniejszy jest człowiek: 

właściciel, pracownicy, klienci, współpra-

cownicy firmy… Każde przedsiębiorstwo 

winno pozytywnie działać na środowisko 

lokalne, zwłaszcza na ludzi. 

 

Czy dożyliśmy, niestety, takich czasów,       

w których sztuka mówienia w sposób zrozu-

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Z myślą o giętkości myślenia biznesowego 
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…Chodzi mi o to, aby język giętki  

 Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…  

   Juliusz Słowacki 

 Czy możliwa jest współpraca gospodarki z naukami humanistycznymi? Jak transfe-

rować wiedzę humanistyczną do biznesu? Kto na tym skorzysta? Odpowiedzi na te pyta-

nia szukałam w … Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu  Adama Mickiewicza. To wła-

śnie tam powstała niezwykle ciekawa i nowatorska inicjatywa. O komunikacji językowej 

jako podstawie współpracy w biznesie rozmawiam z dr Ewa Krawiecką – Promotorką 

Przedsiębiorczości.  
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miały wymaga tworzenia specjalnych in-

stytucji?  Odnoszę wrażenie, że w obszarze 

biznesowym nie zawsze umiemy porozu-

miewać się w sposób dla wszystkich zrozu-

miały… 

Dr Ewa Krawiecka: Komunikacja polega nie 

tylko na zrozumieniu języka, ale także całe-

go kontekstu, a przede wszystkim osobowo-

ści człowieka. Przynajmniej od kilku lat ob-

serwujemy panoszącą się modę na tak zwa-

ną „nowomowę”. Trudno ją nawet zdefinio-

wać. Jest to specyficzna mieszanina ekono-

micznych terminów, zwrotów anglojęzycz-

nych i nieudolnych prób ich zastąpienia pol-

skimi zwrotami. Do tego dochodzą określe-

nia „stylu biurowego unijnego”, z których 

można utworzyć wręcz minisłowniczek  

trudno przyswajalnych pojęć.  Uważam, że 

humaniści, filolodzy powinni tłumaczyć taki 

sposób wypowiedzi na bardziej komunika-

tywny język. W efekcie – jako skutek owej 

„nowomowy” - wiele osób nie rozumie po-

jęć i procesów mimo, że w praktyce bardzo 

często ma z nimi do czynienia. Po prostu 

robią swoje i nawet nie wiedzą, że to się tak 

modnie, czy „fachowo” z angielska zwie.  

 

W Wielkopolsce, która ma wiekowe trady-

cje w działaniu na rzecz małych ojczyzn to 

doskonale widać…. 

Dr Ewa Krawiecka: Termin CSR – Corporate 

Social Responsibility, czyli społeczna odpo-

wiedzialność biznesu jest w Polsce od kilku-

nastu lat obecny. Tymczasem to nic innego 

jak nasza poczciwa praca organicznikowska. 

Owa umiejętność łączenia pragmatyzmu      z 

pewną dozą romantyczności pozwoliła      w 

Wielkopolsce przetrwać zabory. Ta najdłuż-

sza wojna nowoczesnej Europy zakończyła 

się sukcesem Powstania Wielkopolskiego. 

Przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo 

potrafiło się zjednoczyć ponad podziałami, 

bo dogłębnie rozumiało, o co chodzi! Miało 

swoją silną misję, wartości i długofalową 

strategię. To była  często szara, codzienna i 

niezauważalna praca, ale za to bardzo sku-

teczna. Ówczesna społeczna odpowiedzial-

ność biznesu rodziła się nie tylko na pozio-

mie rzemieślników, kupców czy przedsię-

biorców i fabrykantów. Rodziła się także w 

każdej rodzinie wielkopolskiej. Choćby przy-

kład kobiecy: odpowiedzialne Wielkopolanki 

– nieważne czy ziemianki czy mieszkanki 

miast - wychowywały społeczeństwo w du-

chu patriotyzmu, wpajały takie wartości jak 

praca, rzetelności, uczciwość, punktual-

ność… Współcześnie to wszystko wylicza się 

w kodeksach dobrych praktyk biznesowych! 

To nic innego jak ideał mądrego  dziewiętna-

stowiecznego obywatela. Tak właśnie rodzi-

ło się nowoczesne społeczeństwo obywatel-

skie. Szczególnie widać to w historii Wielko-

polski.  
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Jaki cel przyświeca Promotorom Przedsię-

biorczości ?  

Dr Ewa Krawiecka: Stwierdziliśmy, że nowe 

wyzwania rynku pracy oraz nowa ustawa     

o Szkolnictwie Wyższym zmusza do większe-

go powiązania wiedzy teoretycznej, typowo 

naukowej z wiedzą praktyczną  oraz przeło-

żenia umiejętności naukowców, absolwen-

tów i studentów na działania pragmatyczne. 

Nie chcemy istnieć jedynie w tradycyjnie 

przypisywanych filologom miejscach, czyli  

w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, 

wydawnictwach.   Coraz więcej studentów 

myśli o szeroko pojętej sferze biznesu, za-

kłada lub planuje założenie własnej firmy. 

Jako Promotorzy Przedsiębiorczości chcemy 

zająć się nie tylko językiem, który – jak wia-

domo – jest podstawą wszystkich modeli 

komunikacyjnych. Chcemy również poma-

gać w wyznaczaniu misji, wartości i strategii 

firm w humanistycznym ujęciu. Dotyczy to 

między innymi całej sfery komunikacji we-

wnętrznej w firmach. To także uczenie 

umiejętności bycia liderem. Od jakiegoś cza-

su w europejskich modelach zarządzania nie 

mówi się już tylko o menadżerach – pojawia 

się pojęcie lidera. A to ktoś znacznie lepiej 

przygotowany do przewodzenia grupie lu-

dzi. Mamy już nawet jako humaniści żarto-

bliwe hasło: „uczłowieczamy firmy!” Pokaż-

my biznes z ludzką twarzą. Posiadamy prze-

cież doskonałe wielkopolskie tradycje w tym 

względzie, tylko trzeba je ukazać we współ-

czesnym wymiarze. Humaniści to osoby bar-

dzo kreatywne, otwarte na niekonwencjo-

nalne rozwiązania. A przecież w biznesie 

łamanie schematów i utartych reguł bardzo 

często przynosi wymierne efekty finansowe.  

U podstaw tworzenia przedsiębiorczości       

i samego procesu zarządzania jako najważ-

niejsza jest kreatywność i MYŚLENIE! Nie-

stety, system szkolnictwa skutecznie oducza 

nas myślenia. Dlatego humaniści ze swoim 

szerokim spojrzeniem na świat i umiejętno-

ścią łączenia w myśleniu wody z ogniem ma-

ją tak wiele do zrobienia w firmach. Chcemy 
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reaktywować potencjał intelektualny mło-

dzieży,  studentów oraz przedsiębiorców. 

Najważniejsza jest w tym umiejętność pre-

cyzyjnego wyrażenia  myśli i wzbogacania 

języka używanego na co dzień w szkołach, 

urzędach, firmach. Ileż nieporozumień i kon-

fliktów wyniknęło z tego, że ktoś czegoś nie 

zrozumiał, nie doczytał … A niedopowiedze-

nia, czy niejasności w języku prawnym mogą 

mieć bardzo smutne konsekwencje. 

 

Z konieczności muszę się teraz posłużyć an-

gielskim określeniem – bo polskiego odpo-

wiednika jeszcze chyba nie ma. Czy to co 

Państwo współtworzą jako Promotorzy 

Przedsiębiorczości jest zaczątkiem wielko-

polskiego Think tanku? 

Dr Ewa Krawiecka: Tak – ponieważ nie 

chcemy tylko oferować naszych humani-

stycznych umiejętności. Naukowcy i studen-

ci,  czyli potencjalni pracownicy, a także być 

może właściciele przyszłych firm muszą być 

otwarci na zapotrzebowanie rynku. Będzie-

my się wsłuchiwać w to, co podpowiadać 

nam będą przedsiębiorcy, rzemieślnicy, han-

dlowcy. Nie możemy zamykać się w teorety-

zującej skorupie, ale musimy czerpać inspi-

racje ze współpracy z biznesem. Marzy nam 

się, aby powstawały prace magisterskie pi-

sane na potrzeby konkretnych firm, aby uru-

chomić nowoczesny i zintegrowany model 

kształcenia wzbogacony o konkretne narzę-

dzia i pakiety startowe – w tym finansowe - 

dla absolwentów, doktorantów chcących 

założyć własną działalność. Chcemy tworzyć 

modele naprawy komunikacji w poszczegól-

nych przedsiębiorstwach, promować huma-

nistyczne aspekty zarządzania. Pragniemy  

wraz z przedsiębiorcami wzajemnie uczyć 

się myślenia kreatywnego wykorzystującego 

środki wyrazu tradycyjnie przypisywane bar-

dziej literatom niż biznesmenom. Myślenie 

metaforyczne to nic innego, jak wyraz krea-

tywności… Czas obalić mit humanisty jako 

„artystycznej duszy” nieprzydatnej w środo-

wisku biznesu, bądź nieprzystosowanego do 

realiów życia „indywidualisty”, który nie po-

trafi stworzyć i poprowadzić własnej firmy. 

Najnowsze wyzwania trudnych zmian kryzy-

sowych wskazują na konieczność szerokiego 

oglądu najważniejszego kapitału każdej fir-

my: człowieka. To właśnie humaniści potra-

fią zmienić na lepsze każdą organizację; 

wprowadzając kreatywność, innowacyjność, 

wyobraźnię oraz podstawy etyki, wzbogaca-

jąc firmy w liczne komunikacyjne umiejętno-

ści. Każde przedsiębiorstwo musi respekto-

wać wymagania społecznej racjonalności 

gospodarowania, stawać się organizacją 

przyjazną ludziom, społeczeństwu i środowi-

sku. Swoją przyszłość musi opierać na czło-

wieku, zmierzać w kierunku szerszej huma-

nizacji i kreatywności, stawać organizacją 

uczącą się, inteligentną, otwartą na wzboga-

cające ją wartości intelektualne. Bez huma-
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nistycznych aspektów zarządzania nie ma 

mowy o nowoczesnym, wizjonerskim przy-

wództwie szanującym i wykorzystującym 

potencjał osób tworzących zespół nakiero-

wany na sukces. Przy wielkiej życzliwości 

władz Wydziału i Instytutu poczyniliśmy 

pierwsze kroki, by nasza inicjatywa przero-

dziła się w przyszłości w interdyscyplinarne 

centrum naukowo-przemysłowe. Ma ono 

być otwartą platformą spotkań nie tylko hu-

manistów, lecz przede wszystkim przedsię-

biorców, specjalistów i praktyków z różnych 

dziedzin i pokoleń. Może to odsłonić możli-

wości zupełnie nowego sposobu tworzenia 

innowacji i ich wdrażania. Pragniemy także 

zaproponować fachową edukację w sferze 

dialogu społecznego. Niezwykle ważne jest,  

aby – jak na prawdziwy dialog społeczny 

przystało – otrzymywać w ten sposób po-

twierdzenie, że to co my proponujemy rze-

czywiście sprawdza się w praktycznym prze-

łożeniu. Nasze centrum ma  być ośrodkiem 

opiniotwórczym, kulturotwórczym oraz 

miejscem powstawania i realizacji wspól-

nych projektów, które będą przynosiły wy-

mierne korzyści gotowe do transferu, a nie 

jedynie kolejne artykuły i opracowania. 

Przedsięwzięcia muszą być rzeczywiście 

wdrożone, a nie jedynie zaliczone w spra-

wozdaniach i rozliczeniach. Jesteśmy w tym 

względzie bardzo pragmatyczni. 

 

Też będę pragmatyczna – czy skorzysta na 

tym także rzemiosło?  

Dr Ewa Krawiecka: Wielkopolskie rzemiosło 

od wieków było bardzo silne. Ale proszę zau-

ważyć dlaczego – to rzemiosło tworzyli lu-

dzie o określonym etosie. Współcześnie  

używa się terminu – zarządzanie przez ja-

kość, a przecież rzemieślnicy doskonale wie-

dzieli co to znaczy prawdziwa jakość;  im nie 

trzeba było tego tłumaczyć (niezależnie, czy 

dotyczyło to produktów, usług, czy jakości 

życia). To najlepsze  cechy wyróżniające na-

sze rzemiosło. Uczciwość, punktualność, od-

powiedzialność, rzetelność oraz pomoc, 

wsparcie i dziś wpisuje się w społeczną od-

powiedzialność biznesu, która szanuje nie 

tylko pracowników, ale i otoczenie, w któ-

rym funkcjonuje dana firma. Po prostu tak 

porządny obywatel czynić powinien nieza-

leżnie od tego, czy wspiera najbliższy dom 

pomocy, szkołę,  czy samorząd lokalny.  

 

Czyli nazywajmy po polsku to co od dawna 

robimy i znamy…. 

Dr Ewa Krawiecka: Czyniliśmy to i czynimy   

z sukcesem  jako organicznicy w Wielkopol-

sce już od prawie dwustu lat! 

 

Bardzo dziękuję  za rozmowę.  

 

Zapraszamy na stronę  
www.ifp.amu.edu.pl 
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Drodzy Czytelnicy, 

Historia powstania zawodów rzemieślniczych sięga czasów wczesnopiastowskich. Najwcze-

śniej rozwinęło się kowalstwo i hutnictwo. Potem wyodrębniły się: bednarstwo, garncar-

stwo, piekarnictwo, piwowarstwo, garbarstwo, szewstwo i krawiectwo. Na przestrzeni lat 

zmieniało się znaczenie poszczególnych zawodów. Brak zapotrzebowania na niektóre usługi 

oraz rozwój technologiczny spowodowały, że znaczenie niektórych zmalało, a inne pojawiły 

się. Dziś w wykazie zawodów rzemieślniczych znajduje się 118 pozycji. Niniejszym artykułem, 

pragniemy rozpocząć cykl publikacji, w których będziemy prezentować zawody  - zupełnie 

nowe, a także dawne, z wieloletnią tradycją. Swym działaniem chcielibyśmy przybliżyć Pań-

stwu, jak szerokim pojęciem jest rzemiosło, jak szeroki zakres usług obejmuje, a także poka-

zać obecnym i przyszłym Mistrzom Szkolącym, czego powinni uczyć przyszłych czeladników, 

prowadząc praktyczną naukę zawodu.  

Prezentację zawodów rozpoczniemy od branży budowlanej, obecnie najszybciej rozwijającej 

się gałęzi, w której powstaje wiele nowych zawodów i zatrudnionych jest bardzo wielu pra-

cowników. Gorąco zachęcamy do lektury!      

 W średniowieczu zawód murarza należał do tzw. zawodów wolnych. Zrzeszeni w ce-

chach baumajstrzy - czyli mistrzowie murarstwa przemierzali za pracą całą Europę wraz z 

towarzyszącymi im czeladnikami. Ich najbardziej eksponowanymi, a zarazem najbardziej 

prestiżowymi zamówieniami były katedry - których wznoszenie było wielkim kunsztem wy-

magającym wiedzy inżynierskiej i talentu architektonicznego. Był to zawód uprawiany na 

kilku poziomach wymagań i na kilku poziomach umiejętności. Z zawodu murarskiego wyod-

rębniły się w czasach późniejszych osobne profesje - takie jak m.in.: inżynier budownictwa, 

architekt. 

Wybitni "murarze" tworzący na terenie Polski to m.in., Mikołaj Werner z Pragi, który w la-

tach 1392-1397 budował bryłę Kościoła Mariackiego w Krakowie oraz Franciszek Wiechoń z 

Klepacza, który na początku XV wieku budował kaplicę przy tym kościele. W tym miejscu 

warto również wspomnieć o Janie Babtyście Quadro – tesyńskim architekcie epoki renesan-

su, który był autorem przebudowy poznańskiego ratusza. W 1999 Zarząd Miasta Poznania 

ustanowił nagrodę imienia Jana Babtysty Quadro, która przyznawana jest co roku za najlep-

szą realizację architektoniczną w Poznaniu. 

Współczesny murarz wykonuje prace związane ze wznoszeniem nowych budowli oraz re-

montuje istniejące obiekty. Stawia mury (ściany) z cegieł, kamieni, elementów betonowych, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolny_zaw%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cech
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cech
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baumeister
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Murarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czeladnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier_budownictwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://pl.wikipedia.org/wiki/1392
http://pl.wikipedia.org/wiki/1397
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
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gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Czynnikiem wiążącym te ma-

teriały jest zaprawa murarska przygotowywana współcześnie na bazie piasku, wapna i ce-

mentu, a w przeszłości na bazie innych substancji np. białek jaj kurzych. Oprócz ścian mu-

rarz może wykonywać także schody, filary, stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać 

otwory.  

 Do głównych czynności w tym zawodzie należy umiejętność biegłego odczytywania 

projektu architektonicznego i rysunków budowlanych. Murarz odpowiada za przygotowa-

nie właściwej zaprawy murarskiej, układa na zaprawie kamienie, cegły lub elementy prefa-

brykowane. Montuje belki stropów i nadproża. Ponadto wykonuje przewody kominowe i 

wentylacyjne oraz skomplikowane sklepienia łuków i kolumn. Do jego zadań zawodowych 

należy również pokrywanie stropów i ścian zaprawą tynkarską, wykonanie równej, piono-

wej płaszczyzny tynku o jednakowej powierzchni, wykonywanie tynków suchych z goto-

wych płyt gipsowych, oraz przygotowanie powierzchni ścian pod licowanie. 

Podstawowymi narzędziami używanymi przez murarzy są: pion, poziomica, kielnia, młotek, 

paca do zapraw, miara metrowa, węgielnica, pędzel, kalfas, taczka, betoniarka, zestaw lin i 

krążków, wyciągi i żurawie budowlane. 

 Od 1 września 2012 r. szkoły zawodowe rozpoczną naukę w 15 nowych zawodach. 

Wśród tych zawodów jest m.in. murarz – tynkarz. Uczniowie uczęszczający na dokształca-

nie teoretyczne do szkoły, będą zawierali umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe-

go w tym zawodzie. Dawny zawód murarz staje się zawodem pozaszkolnym. Przyjmując 

pracownika młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie 

nauki zawodu w tym zawodzie, dokształcanie teoretyczne będzie mogło odbywać się tylko 

w formie kursu realizowanego przez ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub  

zorganizowane przez mistrza szkolącego we własnym zakresie. 

 Osoby zainteresowane przyjęciem pracowników młodocianych i prowadzeniem przy-

gotowania zawodowego są obowiązane posiadać kwalifikacje 

do szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie 

praktycznej nauki zawodu oraz zapewnić warunki do realizacji 

programu praktycznej nauki zawodu. Warunki do jej realizacji 

będą spełnione, jeśli zakład wykonuje usługi obejmujące wy-

konywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek beto-

nowych, wykonywanie murowanych konstrukcji budowla-

nych, wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji 

budowlanych, oraz wykonywanie napraw tynków wewnętrz-

nych i zewnętrznych. Szczegółowe informacje dotyczące 

kształcenia w tym zawodzie można uzyskać na stronie 

www.koweziu.edu.pl. 

Iwona Derda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprawa_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapno_(spoiwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jajo_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pion_(przyrz%C4%85d)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poziomica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kielnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gielnica_(przyrz%C4%85d)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecz-

nego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU 

Włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich pracodawców, w prace UEA-

PME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jako europejskiego part-

nera społecznego, ukierunkowane na kwestie branżowe. 

 

Obszar tematyczny 

Współpraca z Zespołem Projektowym przy promocji i upowszechnianiu  projektu 

 

Zadanie: „Opracowanie artykułu nr 1 promującego i upowszechniającego działania projektowe 

i/lub rezultaty projektu, zgodnie z tematyką określoną na bieżąco przez Zespół Projektowy” 

 

Temat: „Znaczenie Branżowego Systemu Konsultacji i Uzgodnień dla ZRP” 

Europejski dialog społeczny to jeden z ważnych i dostępnych dla polskich partnerów spo-

łecznych mechanizmów umożliwiających zarówno współpracę z partnerami unijnymi w celu 

ograniczania skutków wspólnych zagrożeń jak i  obronę interesów polskich branż, przeciwdziała-

nie rozwiązaniom i regulacjom mającym dla nich negatywny wpływ. Związek Rzemiosła Polskie-

go uczestniczy w europejskim dialogu społecznym dzięki członkostwu w UEAPME – Europejskiej 

Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw, posiadającej status reprezentatywnego euro-

pejskiego partnera społecznego. Powszechnie wiadomo, iż działania ZRP, jego organizacji             

i struktur skoncentrowane są zasadniczo na krajowym szczeblu decyzyjnym przy mocno rozbu-

dowanej strukturze terytorialnej w stosunku do struktur branżowych, natomiast niewystarczają-

ce w stosunku do potrzeb jest zaangażowanie we współpracę z UEAPME. 

Problemem mikro i małych przedsiębiorstw jest to, iż trudno jest im wygospodarować 

czas i zasoby by angażować się w działania struktur przedstawicielskich powyżej szczebla lokal-

nego. Stąd jednym z celów realizowanego przez ZRP i współfinansowanego przez Unię Europej-

BRANŻE W DIALOGUBRANŻE W DIALOGU 
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ską projektu „Branże w dialogu” jest wypracowanie branżowego modelu konsultacji i uzgodnień 

uwzględniającego ten problem, nakierowanego na  wzmocnienie relacji środowiska MŚP ze 

strukturami unijnymi. Standardowo UEAPME śledzi postęp prac Komisji Europejskiej  w określo-

nych inicjatywach legislacyjnych, na bieżąco wsłuchuje się w głos swojego elektoratu z krajów 

europejskich i zwraca się do nich o opinie i stanowiska uwzględniające interesy całego spektrum 

poszczególnych branż.  Wdrożenie  „Branżowego Systemu Konsultacji i Uzgodnień” (BSKU) jest 

niezwykle ważne dla ZRP i pozwali polskim rzemieślnikom na znaczne wzmocnienie ich głosu. 

Procedury BSKU zostały opracowane przy uwzględnieniu dotychczasowego charakteru kontak-

tów ZRP z UEAPME w obszarze udzielania wypowiedzi w ramach konsultacji dwuetapowych        

i opiniowania gotowych projektów UEAPME.  System jest wystarczająco prosty i przejrzysty        

w konstrukcji i zapewnia przedstawicielom branż możliwość, a nie obowiązek, udziału w przygo-

towaniu stanowisk ZRP. W zależności od kryterium czasowego pozwala na  elastyczny dobór 

jednej z 5 procedur w budowaniu stanowiska i daje możliwość zrealizowania konsultacji wg 

schematu nietypowego. Główni aktorzy branżowego systemu konsultacji i uzgodnień to sekre-

tarz ds. branżowych (osoba wiodąca), grupa ekspertów branżowych ds. europejskich, wytypo-

wani doradcy i inni eksperci znający branżę. 

Zaprojektowany mechanizm konsultacji jest eksperymentem i wyzwaniem i koncentruje 

ZRP na wzmocnieniu swojej pozycji w procesie wypracowywania stanowisk w sprawach oficjal-

nych projektów i zapytań UEAPME, co powinno wzmocnić słyszalność głosu polskich przedsię-

biorców z mśp w relacjach i dyskusjach z instytucjami na poziomie unijnym. Powinien przyczynić 

się na   pokonanie nie tylko pewnych słabości i barier w obszarze ZRP pod kątem relacji z insty-

tucjami UE ale także do uzyskania narzędzi  zarządzania procesami decyzyjnymi w strukturze 

organizacyjnej ZRP, umożliwiających skuteczniejsze włączanie się ZRP w działania europejskich 

partnerów społecznych - istotne z punktu widzenia kluczowych branż rzemieślniczych. Można 

założyć, że dzięki temu zostanie przełamane  dotychczasowe, niewielkie poczucie wpływu 

przedsiębiorców z MŚP na europejski proces decyzyjny.  

14 marca 2012 r. 

 

Zdzisław Śladowski 

Ekspert Dialogu Społecznego,  

Doradca ds. Dialogu Branżowego 

Projekt "Branże w Dialogu" 
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61-874 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: redaktor@irpoznan.com.pl 

WYDAWCA Wielkopolska Izba Rzemieślnicza   
w Poznaniu 

REDAKTOR NACZELNY Marzena Rutkowska-Kalisz 

OPRACOWANIE GRAFICZNE Katarzyna Rusin-Smolińska 

SUBSKRYPCJA Subskrypcję Wielopolskiego Rzemieślnika można zamówić 
pod adresem e-mail: redaktor@irpoznan.com.pl z dopiskiem  
w  tytule „Subskrypcja“. 
Każdy kolejny numer zostanie przesłany do Państwa drogą 
elektroniczną w dniu ukazania się WR na Portalu. 
Oczekujemy też na Państwa uwagi i sugestie pod tym samym 
adresem e-mail. 

Z satysfakcją informujemy Państwa, że 

powstał film „Wybieram Rzemiosło”. 

Adresowany jest do gimnazjalistów, ich 

rodziców i nauczycieli. Chcemy tym fil-

mem zachęcić młodych ludzi do podję-

cia nauki zawodu w rzemiośle. Najbliż-

sze miesiące są dla nich wyjątkowo 

trudne, bo muszą podjąć swoją pierw-

szą bardzo ważną życiowa decyzję - wy-

brać ścieżkę dalszej kariery. Możliwości 

wyboru - jak pokazuje  film - jest bar-

dzo dużo, trzeba tylko gimnazjalistom 

pomóc podjąć właściwą decyzję.  

 

Mamy nadzieję, że film spełni taką rolę. Zachęcamy zatem do prezentowania go w czasie 

spotkań w szkołach , na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami. Chcemy do-

trzeć z nim do jak największej rzeszy odbiorców - potencjalnych uczniów i przyszłych rze-

mieślników. Informujemy jednocześnie, że film Wybieram Rzemiosło jest do pobrania ze 

strony  www.irpoznan.com.pl 

  Dyrektor Izby Tomasz Wika 

WYBIERAM RZEMIOSŁO 
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