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Szanowni Państwo! 
 

W ostatnich dniach Sejm RP podjął decyzję o skróceniu kadencji.         

21 października udamy się do urn wyborczych (a przynajmniej 

powinniśmy) po to, aby wybrać nowy Sejm i Senat. Zadbajmy o to, aby 

były one nie tylko nowe ale i lepsze. W minionych miesiącach podjęto 

prace nad zmianą ustawy o rzemiośle, ale niestety posłowie i 

senatorowie nie zadbali o to, aby stworzyć nową „Rzemieślniczą 

Konstytucję”. Sprawdźmy w czasie kampanii wyborczej jak do naszego 

środowiska są nastawieni ci, na których oddamy swój głos. I nie powinno 

to dotyczyć tylko ustawy o rzemiośle, ale przede wszystkim innych 

spraw związanych z bieżącym codziennym prowadzeniem firm 

rzemieślniczych. 

 
 
 

Tomasz Wika 
 



Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  

   Strona 2 

 

 

 Delegacja Izby Rzemieślniczej z Lipska/Niemcy. 
  

W dniach od 10.09-11.09.2007 gościliśmy 

w izbie oficjalną delegację z Izby 

Rzemieślniczej w Lipsku/Niemcy. 

Przedstawiciele niemieckiej izby przyjechali 

do Poznania z zamiarem nawiązania 

współpracy izbowej.   

Podczas rozmów zaprezentowaliśmy 

projekty unijne zrealizowane przez 

Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w 

Poznaniu, a następnie omówiliśmy 

możliwości zrealizowania wspólnych 

projektów unijnych i zorganizowania giełd 

kooperacyjnych dla przedsiębiorców Izby w 

Lipsku i Poznaniu. 

Następnie goście przedstawili koncepcję 

targów w Lipsku i możliwości udziału 

naszych rzemieślników w niemieckich 

imprezach targowych.                   

 

Omawialiśmy także możliwości nawiązania 

współpracy kooperacyjnej rzemieślników 

obu stron z wykorzystaniem portali 

internetowych izb. 

W programie pobytu znalazło się również 

zwiedzanie pawilonu meblowego w 

Swarzędzu i zakładów stolarskich. 

 

Opracowanie: 

Anna Borowiak 

 

 Praca tymczasowa 
  

W Komisji Trójstronnej dyskutowane są 

zmiany w zasadach zatrudniania 

pracowników tymczasowych. Obecnie 

pracownik tymczasowy może być 

zatrudniany przez pracodawcę użytkownika 

nie dłużej niż przez 12 m-cy w ciągu trzech 

lat. Komisja zaproponowała, aby 

przedłużyć okres zatrudnienia do 18 m-cy. 

Rozważana jest też możliwość 

zlikwidowania barier w zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych. Obecnie 

pracownicy ci nie mogą być zatrudniani na 

stanowisku, na którym w ciągu ostatnich 

trzech m-cy pracowała osoba zwolniona z 

pracy wbrew własnej woli, z przyczyn 

leżących po stronie pracodawcy.  

Komisja proponuje, żeby pracodawcy w 

porozumieniu ze związkami mogli skracać 

ten okres do jednego miesiąca. 

 

 

 

Opracowanie: 

Konrad Wnuk 

 Informacja z posiedzenia Rady Izby 
 

 W dniu 31 sierpnia 2007r. 

odbyło się posiedzenie Rady 

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu, podczas którego Rada: 

� podjęła uchwałę o przystąpieniu 

Izby do auditu certyfikującego w 

celu uzyskania certyfikatu na 

system zarządzania jakością ISO 

9001:2000, 

� podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia w poczet członków Izby 

Wielkopolskiego Cechu Fotografów 

w Poznaniu, 

 

� podjęła uchwałę w sprawie 

umorzenia w 50% kwoty składki 

wpłacanej przez Cech Rzemiosł 

Różnych w Słupcy na Fundusz 

Organizacyjno–Samorządowy Izby 

za rok 2007, 

� podsumowała Walne Zgromadzenie 

Przedstawicieli Izby w Poznaniu 

oraz walne zgromadzenia 

organizacji zrzeszonych w Izbie, 

 

� podjęła uchwałę w sprawie 

uzupełnienia składu komisji 

egzaminacyjnej czeladniczej i 

mistrzowskiej Izby w zawodzie 

obuwnik, 

� omówiła aktualny stan prac nad 

nowelizacją ustawy o rzemiośle. 

Zainteresowanych powyższą 

tematyką odsyłamy do biura Izby lub do 

reprezentujących poszczególne regiony 

członków Rady. 

 

Opracowanie: 

Magdalena  
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Półroczny staż zawodowy w niemieckim zakładzie mechaniki pojazdowej  w 

Paderborn/ Niemcy.   
  

Dnia 15.09.2007 Pan Paweł Woźny 

rozpocznie półroczny staż zawodowy w 

niemieckim zakładzie mechaniki 

pojazdowej w Paderborn/ Niemcy.   

Staż jest dofinansowany ze środków 

unijnych Programu Leonardo da Vinci 

wymiany i staże, a Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza w Poznaniu realizujemy 

go wspólnie z Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu i  Izbą Rzemieślniczą we 

Frankfurcie nad Odrą - Region 

Brandenburgia Wschodnia oraz 

niemiecką firmą Nupsix Technologies w 

Paderborn.  Projekt ma przede 

wszystkim przyczynić się do znacznego 

podniesienia kwalifikacji zawodowych i 

umiejętności językowych stażysty.  

Niemiecka firma prowadzi wszystkie 

naprawy pojazdów samochodowych, 

jednak specjalizuje się w przerabianiu 

samochodów na napęd gazowy, a 

instalacje auto gazu importuje z Polski.  

Zajmuje się także zaopatrywaniem 

rodzimych warsztatów samochodowych 

w urządzenia auto gazu i prowadzi 

szkolenia w zakresie ich montażu. 

Niemiecki warsztat zadeklarował opiekę 

i nadzór mistrza szkolącego, który 

przekaże stażyście informacje 

dotyczące importu urządzeń auto gazu 

oraz umiejętności ich montażu. Po 

przeprowadzeniu okresu wdrożenia 

praktykant będzie dalej samodzielnie 

wykonywał powierzone mu zadania i 

tym samym wzmocni dotychczasową 

załogę. Warsztat zadeklarował także 

pomoc w zapewnieniu miejsca 

zakwaterowania i wyżywienia. W 

planach jest również przeprowadzenie 

kilkutygodniowego szkolenia u 

współpracujących przedsiębiorstw, 

które umożliwi stażyście nabycie 

jeszcze większych doświadczeń.  

Niemieckie warsztaty są bardzo 

dobrze wyposażone w narzędzia oraz 

komputerowy sprzęt diagnostyczny do 

badania uszkodzeń pojazdów co 

umożliwi praktykantowi nabycie 

nowych umiejętności i uczyni z niego 

wysoko wykwalifikowanego pracownika   

Po powrocie do kraju beneficjent będzie 

mógł przekazać nabytą wiedzę na 

temat innowacyjnych technik auto gazu 

kolegom po fachu co przyczyni się do 

poprawy świadczonych usług w 

rodzimym zakładzie i wzrostu jego 

konkurencyjności na lokalnym 

rynku. Liczymy na to że reazlizowany 

przez nas staż zainicjuje organizowanie 

tego typu działań w przyszlości i 

umożliwi innym rzemieślnikom 

dokształcenie się w zawodzie za 

granicą. Staż zakończy się dnia 

15.03.2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Anna Borowiak 

 

 Telepraca 
  

Sejm uchwalił (24 sierpnia br.) nowelizację 

kodeksu pracy, polegającą na 

zamieszczeniu w nim przepisów o 

telepracy, czyli pracy na odległość. 

Telepraca będzie traktowana na równi z 

innymi rodzajami stosunku pracy, czyli 

pracy wykonywanej na podstawie umowy 

o pracę i pozaumownych stosunków 

pracy. Takie regulacje wprowadzono 

zgodnie z Europejskim Ramowym 

Porozumieniem w Sprawie Telepracy z 16 

lipca 2002 r. którego Polska jest stroną. 

 

Opracowanie: 

Konrad Wnuk 
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 Płaca minimalna w 2008 r. 
  

Rząd, a w szczególności Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej intensywnie 

pracuje nad projektem rozporządzenia w 

sprawie wysokości płacy minimalnej w 

2008 roku.  Z posiadanych informacji 

wynika, że płaca minimalna w przyszłym 

roku ma wzrosnąć z obecnych 936 PLN do 

aż 1126 PLN, czyli o 190 PLN. Jest to 

informacja niepokojąca zwłaszcza dla 

pracodawców. 

W związku z tym, że ostateczna decyzja w 

tej sprawie musi zapaść do połowy 

września br. postulujemy by Rząd 

ponownie przeanalizował wysokość płacy 

minimalnej i poddał ją w trybie pilnym 

konsultacjom z wszystkimi stronami Komisji 

Trójstronnej. Jak powszechnie wiadomo 

aktualnie zaproponowana przez resort 

Pracy kontrowersyjna wysokość płacy 

minimalnej była konsultowana jedynie z 

częścią strony związkowej, natomiast 

zupełnie zignorowano przedstawicieli 

przedsiębiorców i prezentowane przez nich 

opinie środowisk gospodarczych. Jak 

wiadomo podstawą do ustalenia tej 

kategorii ekonomicznej są negocjacje na 

forum Komisji Trójstronnej z  

 

uwzględnieniem inflacji oraz wyników 

permanentnie prowadzonych badań tzw. 

koszyka. 

Przede wszystkim należy sobie 

uświadomić, że zaproponowana drastyczna 

podwyżka spowoduje ogromne obciążenie 

budżetu państwa, który może tego nie 

wytrzymać. Stąd konieczne jest 

szczegółowe wyliczenie skutków podwyżki 

przez resort finansów. Prezentowane 

szacunki są bardzo rozbieżne od 163 mln 

do ok. 4 mld PLN. Temat dotyczy bowiem 

nie tylko 182 tys. zatrudnionych 

zarabiających równowartość minimalnej 

płacy, ale również m. in. bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, wojska, rodzin 

zastępczych. 

Proponowany wzrost płacy minimalnej 

najdotkliwiej odbije się na młodych 

ludziach, ponieważ wyższe koszty pracy 

spowodują, że przedsiębiorcy nie będą 

tworzyć nowych miejsc pracy. Zachodzi 

również obawa, że pracę mogą stracić 

pracownicy o najniższych kwalifikacjach. 

Drastyczny wzrost  płacy minimalnej z 

pewnością zaowocuje innymi negatywnymi  

 

zjawiskami jak rozszerzenie się szarej 

strefy, czy też dogadywanie się stron w 

sprawie wynagrodzeń poza umową o 

pracę. 

Proponując tak drastyczną podwyżkę płacy 

minimalnej Rząd złamał podstawową 

zasadę ekonomii iż płace powinny rosnąć 

w określonej proporcji do wydajności pracy, 

a nie ją przewyższać i być narzędziem w 

politycznych przetargach i argumentem 

wyborczym. 

Biorąc pod uwagę przedstawione 

argumenty oraz krytyczne opinie 

środowiska pracodawców jak również 

czołowych ekonomistów należy ponowne – 

w trybie pilnym - podjąć merytoryczną 

pracę w kwestii  realnego określenia 

wysokości płacy minimalnej na 2008 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wiesław Ratajczak 
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 Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

Zakres bezpłatnych usług 
informacyjnych oferowanych przez 
Punkt Konsultacyjny: 
 
1. Zagadnienia związane z 

prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz programami i 
formami wsparcia MSP, w tym: 
1) z zakresu marketingu, 

finansów, podatków, itp., 
2) n/t dostępnych programów 

pomocy, finansowanych z 
budżetu państwa, programu 
Phare, funduszy strukturalnych, 
innych dostępnych na rynku 
oraz zasad ubiegania się o 
dotacje, 

3) o dostępnej na rynku ofercie 
finansowania zewnętrznego 
przez banki i inne instytucje 
finansowe 

4) na temat możliwości i zasad 
uzyskiwania bardziej złożonych 
usług, dostępnych w sieci 
ośrodków KSU oraz usług 
oferowanych przez instytucje 
spoza sieci KSU. 

 

2. Wyjaśnianie zasad przygotowania 
wniosków w ramach projektów 
pomocowych dostępnych dla MSP 
ze środków budżetu państwa, 
programu Phare, funduszy 
strukturalnych, innych programów i 
instrumentów wsparcia, w 
szczególności dostępnych w 
PARP: 
1) właściwego programu jako 

źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 

2) zakresu finansowania 
przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 

3) zasad wypełniania wniosku o 
udzielenie wsparcia, 

4) zasad przygotowywania 
rozliczeń i wniosków o wypłaty 
wsparcia, 

5) zasad wyboru akredytowanego 
wykonawcy w szczególności, 
gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia procedury 
porównania ofert, w tym 
udostępnienie listy 
akredytowanych wykonawców, 

 

6) warunków spełnienia kryteriów 
formalnych i administracyjnych przy 
ubieganiu się o wsparcie. 

 
 
3. Zagadnienia dot. udziału w 

zagranicznych targach i wystawach 
1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad 

przygotowania wniosków o 
udzielenie wsparcia 

 
4. Zagadnienia dot. prawa 

1) gospodarczego 
2) cywilnego 
3) pracy 

 
  
 

 Zapraszamy do Punktu 

Konsultacyjnego 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500 

  
              

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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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 drogą 
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 Ratajczak 
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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


