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 Zakończył się rok szkolny i niebawem absolwenci nauki 

zawodu przystąpią do egzaminu czeladniczego. Egzamin ten 

jest zakończeniem nauki teoretycznej i praktycznej, a uzyska-

nie tytułu czeladnika potwierdza posiadanie kwalifikacji do 

wykonywania danego zawodu. Jest to bardzo ważna i pod-

niosła chwila w życiu młodego człowieka, o czym świadczy 

strój galowy podczas egzaminu oraz wysoki poziom przygo-

towania teoretycznego i praktycznego.  

 Zdający mają ogromną świadomość wartości uzyskane-

go tytułu bowiem jest on dla wielu przepustką do podjęcia 

satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy, dającej możliwość 

dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych. 

Potwierdzają to statystyki urzędów pracy, które wyraźnie 

wskazują, iż osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w za-

wodach rzemieślniczych bez problemu znajdują zatrudnie-

nie, natomiast absolwenci wielu szkół średnich i wyższych 

często miesiącami jej bezskutecznie poszukują. 

Nierzadką konsekwencją tego jest zatrudnienie się za niskie 

wynagrodzenie w zawodach rzemieślniczych w celu przekwa-

lifikowania.    

 Tegoroczni kandydaci na egzamin czeladniczy dobrze 

obrali ścieżkę edukacji bo polska, a także europejska gospo-

darka czeka na fachowców z otwartymi rękami.  

Z pewnością w niedalekiej przyszłości ranga, prestiż społecz-

ny i wynagrodzenie rzemieślników, zwłaszcza bardzo do-

brych fachowców,  będzie rosło.  Już dziś cenią to kraje o naj-

wyższej kulturze i  produktywności pracy: Niemcy, Szwajca-

ria, Austria i inne. Dlatego właśnie ich struktury kształcenia 

ponadpodstawowego są dostosowane do potrzeb gospodar-

ki.  

Tegoroczni czeladnicy szybko znajdą pracę  

Iwona Derda 
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Z tego względu przypominamy tegorocznym 

absolwentom, którzy nie złożyli jeszcze do-

kumentów na egzamin o tej  

ważnej dla ich przyszłości sprawie.  

 Uczniowie ubiegający się o przystąpie-

nie do egzaminu czeladniczego i odbywający 

dokształcanie teoretyczne w formie pozasz-

kolnej powinni składać wnioski na dwa mie-

siące przed terminem zakończenia praktycz-

nej nauki zawodu, a w przypadku, gdy do-
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Stawki opłat za egzaminy: 

 czeladnicze dla kandydatów - pracowników młodocianych, których pracodawca jest 

członkiem cechu - 460 zł; 

 czeladnicze dla kandydatów, których pracodawca nie jest zrzeszony w cechu - 660 zł; 

 sprawdzające po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy - 280 zł.  
 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z zagadnieniami do egzaminu oraz pragnące roz-

wiązać próbny test znajdą na stronie internetowej Izby w zakładce oświata zawodowa wer-

sję demonstracyjną części pisemnej egzaminu oraz informatory egzaminacyjne. Informatory 

te zawierają wykazy zadań egzaminacyjnych występujących na etapie praktycznym oraz wy-

kazy zagadnień obejmujących część ustną i pisemną egzaminu. 

 

Materiały te zostały przygotowane z myślą o umożliwieniu 

lepszego przygotowania kandydatów  do egzaminu.  

Zachęcamy do zapoznania się z nimi! 

 

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie! 

kształcanie teoretyczne realizowali w szkole  

- po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

 Terminowe składanie wniosków przyczyni się do wcześniejszego przystąpie-

 nia do egzaminu i da szansę na szybsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. 
 

 Przypominamy również, iż pracodawca zatrudniający młodocianych pracow-

 ników opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym 

 wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty ewentualnego egza-

 minu poprawkowego. 
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gotowani. Widać, że Ci młodzi ludzie mają 

wielki zapał, często są bardzo uzdolnieni, ale 

brakuje im tego ostatecznego szlifu i przede 

wszystkim kontaktu z innymi fryzjerami         

i znajomości nowych trendów. Zbyt mało 

wyjeżdżają na szkolenia, na zawody… Kandy-

datów na brylanty nie brakuje – trzeba ich 

tylko oszlifować bo już dziś widać, że mają to  

coś w dłoniach, ten dar kreatywnego myśle-

nia o zawodzie. Jeśli trafią na kogoś, kto po-

kieruje ich dalszą karierą osiągną w tym za-

wodzie bardzo dużo – oby pamiętali o tym 

ich mistrzowie szkolący. Koloryzacja, strzyże-

nie, układanie – to wszystko obszary, w któ-

rych ci młodzi ludzie mogą wykazać się nie 

tylko doskonałym rzemiosłem ale także kre-

atywnością! W kontekście biografii patrona 

tych zmagań Antoin’a, który tworzył historię 

światowego fryzjerstwa brzmi to niemal 

symbolicznie.  

 

Na początku tego roku przeprowadzona 

została akcja szkolenia mistrzów szkolą-

cych. Czy te nowatorskie działania przyno-

szą już efekty na pierwszych egzaminach 

czeladniczych? 

Maria Katscher: Tak! Szczyt egzaminacyjny 

„R
ę

ka
 b

ez
 k

o
śc

i”
 

Marzena Rutkowska-Kalisz: Jak ocenia Pani 

poziom przygotowania do zawodu  mło-

dych Wielkopolan – miała Pani okazję 

przyjrzeć się reszcie kraju na zawodach      

w Sieradzu… 

Maria Katscher: Ośrodek poznański jest 

wiodący w Polsce i dlatego widać różnicę 

wyszkolenia młodzieży. Uczestnicy, którzy 

do Sieradza przyjechali  z mniejszych ośrod-

ków w kraju nie są niestety tak dobrze przy-

„Ręka bez kości” 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

 Sesja egzaminacyjna zbliża się wielkimi krokami, odbywają się już pierwsze egzami-

ny… Pora na pierwsze podsumowania. O czy powinni teraz pamiętać kandydaci na czelad-

ników i ich mistrzowie szkolący. Na ten temat rozmawiam z Marią Katscher – Przewodni-

czącą Komisji egzaminacyjnej w zawodzie fryzjer.   
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Do wrześniowej kumulacji egzaminów zo-

stało jeszcze trochę czasu – o czym chciała-

by Pani przypomnieć mistrzom szkolącym? 

Maria Katscher: Przede wszystkim tego by 

dopilnowali  czasu przeznaczonego na wyko-

nywanie poszczególnych zadań egzaminacyj-

nych i aby dopilnowali realizacji wszystkich 

zaleceń jakich dokonaliśmy na szkoleniach. 

Teraz najważniejsze są ostanie szlify formy     

i co już podkreślałam czas – czynności muszą 

być już na tyle opanowane, że ich wykony-

wanie powinno być niemal automatyczne.    

Z resztą każdy mistrz szkolacy już od lat wie 

czego ma przed sesja dopilnować,  szczegól-

nie po naszych zimowych spotkaniach.  

 

O czym w takim razie powinni teraz pamię-

tać kandydaci na czeladników? 

Maria Katscher: „Ręka bez kości” – to zawo-

łanie fryzjerów powinno być kluczem do eg-

zaminacyjnego sukcesu. Trening dłoni, mięk-

kość nadgarstka i wrażliwość palców jest 

elementarną zasadą w naszym zawodzie.     

A to trzeba niestety wytrenować. Nie wyko-

wprawdzie dopiero przed nami ale już teraz 

widać, że sporo się zmieniło. To są niuanse, 

które może dla laika nie są widoczne, ale 

członkowie komisji egzaminacyjnych bez 

trudu je dostrzegają. Zmieniło się podejście 

do egzaminu, zmienił się sposób wykonywa-

nia poszczególnych zadań egzaminacyjnych. 

Kandydaci przychodzą na egzamin lepiej 

przygotowani, szczególnie do tej części prak-

tycznej, widać, że mają lepiej opanowane 

wykonywanie poszczególnych czynności. Co 

więcej - widać, że zimowa nauka poszła da-

lej, a mistrzowie szkolący zdołali przekazać  

uczniom taki bardzo nieuchwytny, artystycz-

ny błysk… Prace wykonywane na egzaminie 

są po prostu staranniejsze, widać przemyśla-

ne działanie w czasie egzaminu i przede 

wszystkim widać  artystyczne zacięci, to coś 

co decyduje o zdobywaniu klienta, o tym, że  

mówimy o kreatywności fryzjera! Dominuje 

prawdziwe, zawodowe podejście do tego co 

się robi. Widać, że wszyscy solidnie treno-

wali przed egzaminami – o to właśnie nam 

chodzi. To bardzo cieszy!  
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na się prawidłowo nawijania czy modelowa-

nia jeśli ręka i dłoń będą sztywne. Trening 

czyni mistrza – jak w sporcie – tu nic nie jest 

dane z natury. Dlatego uczulam wszystkich 

aby nieustannie ćwiczyli bo niestety mło-

dzież ma dłonie i palce zbyt sztywne. O tym 

trzeba pamiętać niemal do początku nauki – 

gnieść w dłoniach papier, kulki gumowe, 

usprawniać i gimnastykować nadgarstek, 

wyginać palce – można to robić w każdej 

wolnej chwili. Pamiętajmy, że  jest to ele-

mentarna część przygotowania  rąk do tego 

zawodu. Dłonie dla fryzjera są po prostu na-

rzędziem pracy i trzeba się nauczyć z niego 

we właściwy sposób korzystać. Zakładanie 

pierścieni czy wyciskanie fal to abecadło na-

szego fachu, często jest znienawidzone 

przez uczniów, ale to właśnie te czynności 

dają niezbędną gibkość palcom i dłoniom. 

Przed egzaminem muszą skupić się na prak-

tyce – trzy cztery godziny dziennie – to dla 

nich minimum aby bez kłopotów zadać egza-

min. Manualne opanowanie wszystkich 

czynności egzaminacyjnych daję na po pro-

stu komfort czasie tej próby. Oczywiście 

trzeba też powtórzyć teorię. Ważne aby ro-

bić to w miarę systematycznie – codziennie 

po trochu, nie wszystko na raz, dzień przed 

egzaminem,  bo wtedy zjedzą nas nerwy.  

 A jeśli komuś zbyt ciężko – no cóż jeśli chce 

się do czegoś dojść nie tylko w tym zawodzie 

trzeba po prostu ciężko pracować. Fryzjer-

stwo nie jest łatwym zawodem, sama mam 

doskonale w pamięci dwunastogodzinny 

dzień pracy… tyle, że mnie to nie przeszka-

dzało, bo od początku kocham ten zawód      

i wciąż odkrywam go na nowo! Teraz za to 

trzymam kciuki za wszystkich  kandydatów – 

obyśmy za trzy lata spotkali się na egzaminie 

mistrzowskim.  

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
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W hołdzie Antoin'owi 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Czy medale otrzymali tylko poznaniacy? 

Stanisław Marczak: Nie – co bardzo cieszy! 

W zeszłym roku udało nam się utworzyć przy 

Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni sekcje 

fryzjersko-kosmetyczną i już w tym roku       

4 osoby zostały laureatami zmagań w Siera-

dzu. To niewątpliwa zasługa młodej i prężnej  

rady tej wrzesińskiej sekcji. Z Sieradza wra-

camy z sukcesami i jak powiedziałem jest to 

doskonały sprawdzian przed Mistrzostwami 

Polski. Przy okazji to także wymierna korzyść  

dla tych młodych ludzi bo zdobywając laury 

w poszczególnych konkurencjach zaliczają 

pomyślnie poszczególne etapy swojego eg-

zaminu czeladniczego. Części z nich ma        

w ten sposób zaliczoną sporą część egzami-

nu praktycznego. Konkurencje są z resztą 

układane w ten sposób aby odzwierciedlać 

to co dzieje się na czeladniczych egzaminach 

praktycznych. To również korzyść dla mi-

strzów szkolących, którzy są zwolnieni z czę-

ści opłat za egzamin swojego ucznia. Ale dla 

nich to przede wszystkim satysfakcja, że wy-

chowali tak znakomitego adepta zawodu.  
 

Wracam do współpracy z władzami Siera-

dza. Konkurs będzie miał za dwa lata jubile-

uszową edycję, ale w zasadzie od niedawna 

tamtejsi włodarze dostrzegli, że mają tak 

wspaniałego krajana, wokół życiorysu któ-

rego można budować pewną legendę mia-

sta… 

Jak ocenia Pan tegoroczne zmagania w Sie-

radzu? Pytam o to wiceprezesa Stanisława 

Marczaka, którego tym razem przedsta-

wiam jako Przewodniczącego Jury sieradz-

kiego konkursu.  

Stanisław Marczak: Była to już 28 edycja 

Ogólnopolskiego Konkurs Uczniów Fryzjer-

stwa im. Antoine'a Cierplikowskiego. Warto 

podkreślić, że Konkurs ma już wymiar mię-

dzynarodowy. Przyjechało 112 uczestników, 

a poziom zmagań był w zasadzie zbliżony do 

Mistrzostw Polski. To doskonały sprawdzian 

przed Mistrzostwami. Mistrzowie szkolący 

bardzo poważnie podchodzą do tych zma-

gań, dlatego ich poziom jest naprawdę wy-

soki.  

Staramy się jako organizatorzy to doceniać 

dlatego każdy z nich, niezależnie czy był 

obecny w Sieradzu otrzymywał piękną krysz-

tałową statuetkę i dyplom. To także efekt 

naszej doskonałej współpracy z Urzędem 

Miasta Sieradza, który doskonale sprawdza 

się w roli sponsora strategicznego. My ze 

swej strony – czyli nasza Izba i Ogólnopolska 

Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna Związku 

Rzemiosła Polskiego – bo w charakterze 

przedstawicieli obu występowałem w Siera-

dzu – ufundowała piękne medale dla uczest-

ników. Co najbardziej cieszy – to fakt, że 

większość z nich wróciła do zawodników 

WIR.  
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To, że udało się pobudzić  macierzystą Izbę  

sieradzan  uważam za spory sukces.  

 

Sądzę, że Antoine Cierplikowski byłby bar-

dzo dumny z tego, że młodzi ludzie wchodzą 

w zawód pod jego patronatem… Czy są      

w Polsce szkoły im. Antoin’a? 

Stanisław Marczak: Z tego co wiem – nie-

stety nie! A szkoda. Przypomnijmy Antoine 

Cierplikowski  był  genialnym fryzjerem. To  

artysta i wizjoner, który przede wszystkim 

był jednym z pierwszych stylistów. Kreował 

fryzury słynnych aktorek, piosenkarek, 

gwiazd swoich czasów.  W jego paryskim sa-

lonie spotkać można było takie gwiazdy jak: 

Bridget Bardot, Gretę Garbo, Polę Negri, Sa-

rah Bernhardt, Josephine Baker, Edith Piaf 

czy jego wielką przyjaciółkę - Coco Chanel. 

Za jego przyjazd do Hollywood wytwórnia 

Metro Goldwyn Mayer oferowała 5 milio-

nów franków w złocie a gwiazdy srebrnego 

ekranu oraz sama prezydentowa Eleonora 

Roosevelt ustawiały się w kolejce do niego. 

Wywoływał skandale, zmieniał świat i kreo-

wał do dziś obowiązujące ikony stylu: słynną 

i niezmiennie modną "chłopczycę", rozwiany 

look a'la Bridet . Dla wszystkich polskich fry-

zjerów to niedościgniony wzór. Myślę, że 

pomysł nadania jego imienia szkole zawodo-

wej jest z pewnością wart przemyślenia! 

Stanisław Marczak: No cóż… My od wielu, 

wielu lat staraliśmy się godnie uczcić postać 

patrona tych zawodów. Także i w tym roku 

zgodnie z tradycją w przeddzień zmagań 

uczestniczymy w uroczystej Mszy Św. odpra-

wianej w jego intencji – uczestniczy w niej 

Prezydent Sieradza a także członkowie Rady 

Miasta. Naszą izbowa tradycja jest też wizy-

ta na grobie Mistrza. Grupa blisko 50 osób – 

uczniów i mistrzów szkolących w drodze po-

wrotnej, już po konkursie zawsze składa na 

grobie kwiaty i zapala znicze, przypomina 

jego niesamowity życiorys i dokonania. To 

takie nasze osobiste podziękowania dla An-

toin’a. Ale co najważniejsze na rynku od 

2009 roku odbywa się uroczysty Sieradz 

Open Hair Festival. Tegoroczna III edycja od-

była  się pod hasłem przewodnim "Fryzjerzy 

i gwiazdy". Open Hair Festival to jedyna       

w Polsce impreza w formie zabawy miejskiej 

na wolnym powietrzu. Gromadzi uznanych 

fachowców, adeptów sztuki fryzjerskiej         

i amatorów zainteresowanych stylizacją. Łą-

czy profesjonalne konkursy fryzjerskie z roz-

rywką dla publiczności. Organizatorem festi-

walu jest Urząd Miasta Sieradz. 

 

Zaczęło się zatem od sprawdzania umiejęt-

ności zawodowych, a skończyło się na 

wspaniałej ogólnodostępnej imprezie… 

Stanisław Marczak: Tak właśnie było. Ale 

najbardziej cieszy mnie fakt, że my zawsze 

jako Izba byliśmy zaangażowani w organiza-

cję tej imprezy co najmniej w 80%. Tyle też 

zazwyczaj startowało naszych reprezentan-

tów. Od dwóch lat w organizację i uczestnic-

two włączyła się tez Łódzka Izba Rzemieślni-

cza i także jej przedstawiciele zdobyli trofea. 
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XXVIII  Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa 

Sieradz 22 lipca 2012 
 

 Organizatorem Konkursu była Sekcja Fryzjerów przy Cechu Rzemiosł Różnych w Siera-

dzu. Patronat nad konkursem objął Prezydent M. Sieradza oraz Ogólnopolska Komisja Fry-

zjersko – Kosmetyczna Związku Rzemiosła Polskiego. 

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach  

a/ fryzjerstwo damskie  

b/ fryzjerstwo męskie  

 

Zgodnie z regulaminem Konkursu – wykonywane były następujące  konkurencje: 

Dział damski  

1. Wyciskanie fal na mokro 

2. Fryzura kreatywna 

3. Fryzura wieczorowa 

4. Fryzura twoich marzeń 

5. Fryzura ślubna 

Dział męski  

1. Modelowanie fryzury z długich włosów 

2. Modelowanie fryzury klasycznej 

3. Wzorki wycięte na włosach 

 

 Tegoroczny konkurs wzbudził duże za-

interesowanie  uczestników – udział wzięło 

91 zawodników  reprezentujących Zakłady 

Fryzjerskie z całej Polski. 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

również była bardzo licznie reprezentowana, 

przez zawodników Cechu Rzemiosł Różnych 

w Poznaniu, Cechu Rzemiosł Różnych we 

Wrześni oraz Cechu Rzemiosł Różnych          

w Turku i Obornikach Wielkopolskich.  

Prace uczestników Konkursu oceniało 5 oso-

bowe Jury pod przewodnictwem Stanisława 

Marczaka oraz wielu doświadczonych juro-

rów krajowych i międzynarodowych. 
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Laureatami poszczególnych konkurencji zostali: 

 

Dział Damski  

WYCISKANIE FAL NA MOKRO  

I miejsce -  Sara Rybińska  - CRR  Poznań – Dorota Jóźwiak  

II miejsce –  Weronika Frysiak CRR Poznań – Dorota Jóźwiak 

III miejsce – Klaudia Ćwiek CRR Poznań – Dorota Jóźwiak  

 

FRYZURA KREATYWNA  

I miejsce – Kinga Michalska  CRR Poznań  – Maria Katscher  

II miejsce – Sara Rybińska CRR Poznań – Dorota Jóźwiak  

III miejsce – Paulina Rogalińska – CRR Września   

                      Mirosława Ogrodowczyk  

 

FRYZURA WIECZOROWA  

I miejsce –  Anna Juraszek CRR  Bielsko-Biała  

II miejsce – Paulina Pacek – CRR Kraków  

III miejsce – Paulina Czelusniak  –  CRR Kraków    

 

FRYZURA TWOICH MARZEŃ  

I miejsce – Patrycja Szymańska – CRR Września Arleta Dudek 

II miejsce – Patrycja Zamolska – CRR Łódź 

III miejsce – Bogusława Dudek – CRR Łódź 

 

FRYZURA ŚLUBNA Z DŁUGICH WŁOSÓW  

I miejsce – Anna Juraszek – CRR  Bielsko-Biała  

II miejsce –  Patrycja Radłowska – CRR Kraków 

III miejsce –  Magdalena Dalke – CRR Poznań Maria Katscher  

 

Dział Męski  

MODELOWANIE FRYZURY Z DŁUGICH WŁOSÓW  

I miejsce –  Bartłomiej Nguyen Ngoc –  

  Bielsko-Biała  

II miejsce – Artur Podeszwa –  

  CRR Poznań Maria Katscher  

III miejsce – Przemysław Dębczyński – 

  CRR Bydgoszcz  
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Zwycięzca OPEN HAIR FESTIVAL 2012  

Klasyfikacja damska  

Michalska Kinga - CRR Poznań Maria Kat-

scher  

Klasyfikacja męska  

Bartłomiej Nguyen Ngoe – CRR Bielsko-Biała  

 

Samorząd Rzemieślniczy Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu wszystkim laure-

atom konkursu, składa serdeczne gratulacje  

za godne reprezentowanie wielkopolskiego 

rzemiosła w tym prestiżowym konkursie,  

wszystkim mistrzom szkolącym podziękowa-

nie, za przekazana wiedzę i umiejętności  

młodym adeptom  fryzjerstwa. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN laureaci 

powyższego konkursu, zostają zwolnieni        

z praktycznej części egzaminu czeladniczego 

– w której zostali laureatami. 

Opracował  

Stanisław Marczak  

MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ  

I miejsce –  Michał Ruszkowski – CRR  Łódź 

II miejsce – Podeszwa Artur – CRR Poznań 

    Maria Katscher  

III miejsce – Bartłomiej Nguyen Ngoc – 

  CRR Bielsko Biała   

 

WZORKI WYCIĘTE NA WŁOSACH  

I miejsce –  Weronika Frysiak –  

  CRR  Poznań Dorota Jóźwiak  

II miejsce – Sara Rybińska –  

  CRR Poznań Dorota Jóźwiak  

III miejsce – Mateusz Miedziak –  

  CRR Września Agnieszka Sobczak  

 

foto: Dorota Cymerys, Zbigniew Konopko 
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Z myślą o producentach i konsumentach 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

 10 lipca odbyło się w Izbie bardzo in-

teresujące spotkanie przedstawicieli branży 

spożywczej  z wojewódzkimi władzami sani-

tarnymi i weterynaryjnymi. Ta robocza nara-

da odbyła się z inicjatywy Jacka Marcinkow-

skiego, który tym razem występował jako 

członek Rady Gospodarki Żywnościowej. 

Przybyli między innymi dr Andrzej Trybusz 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki In-

spektor Sanitarny, Wielkopolski Wojewódzki 

Lekarz Weterynarii - Lesław Szabłoński, Ro-

man Łukawski reprezentujący Wojewodę 

Wielkopolskiego, starsi cechów; Aleksander 

Tecław i Stanisław Butka oraz przedstawi-

ciele wielkopolskich producentów branży 

mięsnej i piekarskiej. Byli także obecni go-

ście z Warszawy: Jacek Leonkiewicz repre-

zentujący Radę Gospodarki Żywnościowej    

i Janusz Rodziewicz Prezes Zarządu Główne-

go Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy 

RP. To właśnie oni po krótkim powitaniu 

przez Dyrektora Tomasza Wikę zapoznali 

zebranych z bieżącymi problemami branży 

spożywczej. Jak się okazuje – nie po raz 

pierwszy – przepisy i rozporządzenia ustana-

wiane bez dogłębnych konsultacji i rozwagi 

mogą przynosić więcej szkody niż pożytku, 

skutkuje to między innymi niekontrolowa-

nym rozrostem szarej strefy w branży spo-

żywczej. Pół biedy gdyby jedyną tego konse-

kwencją były straty finansowe, ale w przy-

padku produktów spożywczych chodzi prze-

de wszystkim o bezpieczeństwo naszej żyw-

ności. W szarej strefie inspektorzy tracą 

kontrolę nad tym co trafia na nasze stoły. 

Wielkopolska ze swoją wysokotowarową      

i różnorodną produkcją jest obszarem wy-

magającym szczególnego nadzoru i wyjątko-

wo skoordynowanej współpracy służb in-

spekcyjnych. Szczęśliwie to właśnie nasz re-

gion może służyć innym obszarom Polski za 

wzór – tu zawsze współpraca służb wetery-

naryjnych, sanitarnych czy handlowych 

układała się doskonale czego potwierdze-

niem były tegoroczne afery solna i jajeczna. 

O tym jednak za chwilę.  

 Wróćmy jednak do kontrowersyjnej 

decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Wszystko zaczęło się od dojść niefor-

tunnego - jak się okazuje - rozporządzenia 

wydanego w 2010 roku, zezwalającego na 
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ubój zwierząt w gospodarstwach rolnych.  

W założeniu miało ono sprzyjać rozwojowi 

agroturystyki, sankcjonować dawne gospo-

darskie przyzwyczajenia i być generalnie… 

ukłonem w stronę wiejskiego elektoratu. 

Ten ostatni czynnik ma zdecydowanie poli-

tyczne zabarwienie, zatem w tych rozważa-

niach go pomińmy. Co rozporządzenie przy-

niosło w praktyce? Efektem jest gigantyczny 

i z pewnością niezamierzony w intencji au-

torów rozporządzenia wzrost szarej strefy    

i rozkwit ubojni garażowych, w których 

„produkcja” odbywa się poza kontrolą służb 

weterynaryjnych i sanitarnych. Trudno bo-

wiem uwierzyć, że na potrzeby własne ro-

dzina ubija 150 świń tygodniowo! A takie 

niestety przykłady podają z trwogą powiato-

wi lekarze weterynarii.  

(…)W ukazujących się materiałach praso-

wych, a także w wypowiedziach branżowych 

specjalistów skalę szarej strefy określono w 

przypadku trzody chlewnej na 15-20 % ogó-

łu zwierząt poddawanych ubojowi, w przy-

padku cieląt na 70-80 %, a w odniesieniu do 

owiec na 80-90%! – mówi dr Jacek Leonkie-

wicz reprezentujący Radę Gospodarki  Żyw-

nościowej. Mięso z tych ubojów trafia na 

rynek poza oficjalnym obiegiem i kontrolą 

sanitarno-weterynaryjną. Dzieje się tak po-

nieważ kontrola zwierząt przeznaczonych 

do takiego uboju jest… dobrowolna. Prze-

prowadzana jest na zlecenie właściciela 

zwierzęcia, który może,  lecz nie musi pod-

dać go badaniu. (…)Badania lekarsko-

weterynaryjne zwierząt rzeźnych przepro-

wadzane są zarówno przed jak i po uboju. 

Wynikiem badań jest ocena mięsa, która 

daje gwarancje bezpieczeństwa zdrowotne-

go dla jego konsumentów. Badania często 

wspierane są analizami laboratoryjnymi, 

wymagają specjalistycznej wiedzy i odpo-

wiedniego doświadczenia zawodowego.”- 

zaznacza dr Jacek Leonkiewicz . 

Bardzo często też, taki ubój nie ma nic 

wspólnego z właściwym traktowaniem zwie-

rząt rzeźnych. Przeprowadzają go ludzie nie 

zawsze posiadający odpowiednie kwalifika-

cje, w dodatku w warunkach nie gwarantu-

jących higieny, a także właściwej utylizacji 

poubojowych pozostałości.  

Osobną kwestią jest to co dzieje się z tymi 

odpadami, albo wręcz ze zwierzętami,          

z  których mięso nigdy nie powinno trafić do 

konsumpcji (mięso  sztuk chorych, zarażo-

nych, padłych czy dobijanych). Statystyki 

pokazują zaskakującą  dysproporcję między 

ilością wyprodukowanej mączki mięsno- 

kostnej, a deklarowaną  ilością ubitych zwie-

rząt. Kto w takim razie odpowiedzialny jest 

za nadmiar wyprodukowanej mączki? Na 

ten temat mają z pewnością dużo do powie-

dzenia małe zakłady utylizacyjne… Jak mają 

działać w tej sytuacji uczciwi producenci 

Z 
m

yś
lą

 o
 p

ro
d

u
ce

n
ta

ch
 i 

ko
n

su
m

e
n

ta
ch

 



14     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 8/2012 

branży mięsnej, którzy doskonale zdają so-

bie sprawę z konsekwencji  takiej nieuczci-

wej konkurencji – dodajmy konsekwencji 

nie tylko czysto finansowych. Skutki funkcjo-

nowania takiego złego prawa grożą nam 

wszystkim – producentom i konsumentom. 

Po prostu wszyscy musimy być czujni wobec 

tak nieuczciwych działań. A swoją drogą na-

wet najdoskonalszy monitoring nie zastąpi 

jednak uczciwości i etyki producentów – 

konkludowali zgodnie uczestnicy konferencji 

– producenci, lekarze weterynarii i przedsta-

wiciele służb sanitarnych. Niestety wszelkie 

organy kontrolne mimo doskonałej, wręcz 

modelowej współpracy w Wielkopolsce nie 

są w stanie skontrolować wszystkich              

i wszystkiego. Nie pomoże też w tym reali-

zacja kolejnego pomysłu Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi – czyli projekt stwo-

rzenia kontrolnego, bardzo kosztownego 

molocha, który jako jedna instytucja odpo-

wiedzialny  byłyby między innymi za bezpie-

czeństwo żywności. Ta projektowana ogól-

nopolska instytucja miałaby sprawować 

kontrolę weterynaryjną, sanitarną, handlo-

wą… a dotychczas dobrze działające służby 

miałyby przekazać jej swoje uprawnienia. 

Czy w obecnej sytuacji stać nas na tworze-

nie giganta, który praktycznie nie ma odpo-

wiednika w żadnym kraju Unii Europejskiej? 

Wystarczy nam kontynuowanie współpracy 

między wieloma instytucjami – oceniali pro-

jekt zgromadzeni na konferencji. Wydaje 

się, że po burzliwej zmianie kierownictwa 

resortu realizacja tego projektu  będzie przy 

najmniej na razie odłożona. Bo warto w tym 

miejscu odwołać się do dobrych wielkopol-

skich praktyk i tego co stanowiło oprócz bie-

żących problemów środowiska najważniej-

szy temat spotkania. Było to podsumowanie 

dotychczasowej współpracy służb sanitarno-

weterynaryjnych z producentami branży 

piekarskiej i mięsnej w kontekście afery sol-

nej i jajecznej. Obie afery gospodarcze są już 

obiektem zainteresowania prokuratury, 

a  równocześnie stały się probierzem współ-

pracy między inspektorami a przedsiębior-

cami. Z perspektywy tych minionych miesię-

cy można z satysfakcją powiedzieć, że dzia-

łania wszystkich służb w Wielkopolsce oka-

zały się modelowe. Renomę zakładu buduje 

się latami, a można ją bezpowrotnie stracić 

przez jeden dzień! – ta stara handlowa 

prawda przyświecała wszystkim instytucjom 

zaangażowanym w wyjaśnienie afery solnej. 

Spokój, rozwaga i tonowanie taniej sensacji, 

którą wietrzyły media skutecznie uchroniły 

producentów przed dramatycznymi konse-

kwencjami.  

 Jak się okazuje to może być ogólno-

polski wzorzec działania, podobnie z resztą 

jak wieloletnia współpraca wielkopolskich 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeń-

stwo żywności. 
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Klient zrobiony… na szaro 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Marzena Rutkowska-Kalisz: Czy powinni-

śmy obawiać się  istnienie szarej strefy        

w branży spożywczej ? 

Dr Andrzej Trybusz: 

Niestety trudno przy-

jąć założenie, że sza-

ra strefa nie istnieje 

w działalności gospo-

darczej związanej       

z produkcją lub obro-

tem żywności. Mówi-

my tu o działalności 

nielegalnej, niereje-

strowanej. Odbywającej się poza oficjalnym 

nadzorem. Problemem jest niewątpliwie 

oszacowanie rozmiarów tego zjawiska przez 

odpowiednie służby kontrolujące. My jako 

inspekcja sanitarna, podobnie jak służby we-

terynaryjne, zajmujemy się tym co jest legal-

ne, oficjalne bo tylko takie są nasze kompe-

tencje. Trudno to niestety zrozumieć konsu-

mentom. Na przykład otrzymujemy informa-

cję o tym, że ktoś nielegalnie w garażu czy 

piwnicy coś tam miesza, piecze lub wyrabia  

i czerpie z tego korzyści. W praktyce nie ma-

my żadnych podstaw prawnych, aby taką 

osobę skontrolować samodzielnie i robimy 

to wspólnie z Policją. Te wszystkie pseudo 

biznesy bulwersują zarówno konsumentów 

jak i uczciwych producentów, którzy działają 

zgodnie z przepisami. To jest po prosu nie-

uczciwa konkurencja. My natomiast – jako 

Inspekcja Sanitarna – takie zgłoszenia kieru-

jemy do organów ścigania. Jeśli ktoś łamie 

prawo to musi znaleźć się w polu zaintereso-

wania prokuratury i policji. W praktyce za-

tem trudno jest oszacować jak duża jest sza-

ra strefa, choć jej istnienie nie można kwe-

stionować.  

 

Warto tu wyjaśnić, że nie chodzi o kogoś, 

kto dla sąsiadów w celu zarobkowym upie-

cze placek, czy też pomoże przygotować 

rodzinne przyjęcie. Tu chodzi o działania na 

o wiele, wiele większą skalę…. 

Dr Andrzej Trybusz: Oczywiście trudno też 

 Szara strefa – z tym określeniem najczęściej , niemal odruchowo, kojarzymy budow-

nictwo, motoryzację, niektóre usługi… Jakoś nie dopuszczamy do świadomości, że takiej 

całkiem pokaźnej strefy „dorobiliśmy się ” także w branżach spożywczych. Jak ich istnie-

nie wpływa na bezpieczeństwo naszej żywności?  Czy to zjawisko upowszechnia się? Jak  

z nim walczyć? Odpowiedzi na te pytania szukałam w rozmowie z dr Andrzejem Trybu-

szem  Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
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uwierzyć, że rodzina jest w stanie dla po-

trzeb własnych w ramach uboju gospodar-

czego zjeść 150 świń tygodniowo. Ale takimi 

najbardziej klasycznymi działaniami w szarej 

strefie są dwie afery, które na początku roku 

zbulwersowały opinię publiczną – mowa tu 

o aferze solnej i zawiązanej z suszem jajecz-

nym. Te przestępstwa gospodarcze mocno 

wstrząsnęły konsumentami. Co gorsza mo-

gły też poważnie zaszkodzić producentom, 

którzy padali ofiarą oszustów. Sól miała jak 

się okazało doskonałe referencje, niezbędne 

certyfikaty, oznaczenia, opakowania i po-

twierdzenia jakości – niestety fikcyjne. In-

spektorzy, którzy przeprowadzali kontrole   

w zakładach nie byli w stanie tego oszustwa 

wykryć – ani na podstawie dokumentacji, 

ani na podstawie badań laboratoryjnych. 

Producenci działali w dobrej wierze kupując 

tę sól, tymczasem jej dostawcy oszukiwali 

zarówno ich jak i pośrednio konsumentów. 

W tym przypadku służby kontrolujące wyka-

zały się daleko idącą powściągliwością         

w stosunku do mediów – i  całe szczęście bo 

podanie na przykład listy zakładów używają-

cych takiej soli , dla wielu z nich mogło ozna-

czać tylko jedno – upadek firmy. O ile duże 

zakłady mogłyby się jakoś wybronić to pro-

szę sobie wyobrazić sytuację małych rodzin-

nych firm przetwórczych, które na lokalnych 

rynkach są głównymi dostawcami i z dnia na 

dzień tracą wszystkich klientów… a przecież 

jak już powiedziałem – nie mieli pojęcia, że 

kupują sól wypadową  zamiast spożywczej! 

Oczywiście jeśli mamy do czynienia z produ-

centem , który ewidentnie i świadomie swo-

im działaniem szkodzi zdrowiu i życiu ludzi 

to nie możemy mieć i nie mamy żadnych 

oporów w podawaniu opinii publicznej jego 

nazwy – ale w przypadku afery solnej nic ta-

kiego nie zaszło.   

 

No cóż media bardzo chętnie korzystają       

z takich informacji, nic tak dobrze się nie 

sprzedaje jak „świeżo” umyta ryba… 

Dr Andrzej Trybusz: A przy okazji takiej afery 

wszystkie służby kontrolne ochoczo stawia-

ne są pod pręgieżem. W takim zapale szuka-

nia winnych bardzo często nie bierze się pod 

uwagę, że działalność służb kontrolujących 

jest jednak ograniczona. Nie będę tłumaczył, 

że mamy także ograniczenia finansowe          

i wiele do życzenia pozostawiają uposażenia 

pracowników ale najzwyczajniej fizycznie nie 

jesteśmy w stanie postawić kontrolerów      

w każdym zakładzie produkcyjnym czy ga-

stronomicznym. Warto wspomnieć, że pod 

nadzorem posiadamy ok. 33 tyś. obiektów 

żywnościowo – żywieniowych. Podobnie 

rzecz jest ze służbami weterynaryjnymi. Pra-

cownicy jeśli pojawiają się z niezapowiedzia-

ną kontrolą w zakładzie branży spożywczej 

mogą – siłą rzeczy- ocenić jedynie sytuację  

w dniu kontroli. Co będzie po ich wyjściu? To  

zależy tylko od właściciela zakładu i tego czy 

zastosuje się do ewentualnych zaleceń, albo 

czy nie znajdzie się jakiś nieodpowiedzialny 

pracownik , który położy na przykład popiel-

niczkę obok miejsca gdzie odbywa się obrób-

ka żywności. To już jest niestety poza kon-

trolą inspektorów… 
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Ale za to leży w sferze etyki producenta        

i jego uczciwości wobec konsumentów.  

Dr Andrzej Trybusz: Tu dochodzimy do sed-

na sprawy. Prawo unijne, a co za tym idzie 

także nasze mówi wyraźnie, że za jakość        

i bezpieczeństwo zdrowotne żywności odpo-

wiada jej producent. To właśnie w tę stronę 

powinno być zwrócone ostrze krytyki.         

W 2011 w obiektach żywieniowych Wielko-

polski przeprowadziliśmy ponad 27 tys. kon-

troli.  Na tej podstawie wydano 2600 decyzji 

nakazujących usuniecie nieprawidłowości. 

Jedynie w 90 przypadkach nakazaliśmy za-

mknięcie zakładu! Wynika z tego, że 90% 

kontroli kończy się pozytywnymi rezultata-

mi. Ten odsetek zakładów niespełniających 

norm jest od lat właściwie taki sam. Gene-

ralnie rzecz biorąc producenci przestrzegają 

zasad higieny i technologii związanych z pro-

dukcją, stosują normy zabezpieczające ja-

koś, a więc system HCCP i Dobrej Praktyki 

Higienicznej – to bardzo optymistyczne. 

Tymczasem dobre warunki produkcji, czy-

stość i stosowanie zasad higieny jest po po-

rostu niemedialne! Podchodzimy więc do 

informacji o kolejnych aferach spożywczych 

z rozwagą i rozsądkiem. 

 

W rozmowach z producentami żywności 

spotykam się często z takim życzeniem, aby 

inspektorzy przeprowadzającym kontrolę 

byli raczej doradcami, a nie osobami koja-

rzonymi wyłącznie  z sankcjami… 

Dr Andrzej Trybusz: To model do którego 

konsekwentnie dążymy. Nie chodzi o to by 

kogoś złapać, nakryć, ukarać bo to wbrew 

pozorom nie przynosi długofalowych efek-

tów. Inspektor ma być partnerem przedsię-

biorcy. W większości kontroli to jednak od-

bywa się na takiej zasadzie. Najważniejsze 

jest uświadomienie sobie, że na markę firmy 

pracuje się latami, a przez plotkę i media 

można ją stracić w dobę! Błędy zawsze się 

mogą zdarzyć, w końcu przy tej produkcji 

pracują ludzie, którzy mogą robić cos źle. 

Pytanie tylko czy robią to celowo i świado-

mie narażają konsumentów dla zysku.          

A wracając do szarej strefy… Aby ją zwalczać 

trzeba konsolidować wysiłek wielu instytucji 

i samych producentów. Po prostu wszyscy 

muszą być na to wyczuleni i każdy przypadek 

łamania zasad piętnować i zgłaszać do orga-

nów ścigania czy też do odpowiednich służb 

– czy to weterynaryjnych czy sanitarnych.  

Dla producentów jest to nieuczciwa konku-

rencja, a chęć maksymalizacji zysku bywa 

ogromna… Produkcja bez nadzoru, bez prze-

strzegania norm i zasad przynosi efekty       

w postaci nienależnych zysków ale dla uczci-

wych firm i konsumentów jest groźna! Pro-

ducenci powinni zatem obserwować staran-
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nie rynek czy nie pojawiają się na nim wyro-

by podejrzanego pochodzenia. I powinni to 

robić zarówno we własnym dobrze pojętym 

interesie jak i w imieniu konsumentów.  

 

A czy my konsumenci także możemy przy-

czyniać się do ograniczania  szarej strefy? 

Dr Andrzej Trybusz: Jak najbardziej. Musze 

powiedzieć, że nie ma tygodnia by do nas  

nie docierały informacje o różnych „gara-

żowych” producentach. Pytanie tylko czy 

takie „obywatelskie” informacje rzeczywi-

ście mają na celu wyeliminowanie nieuczci-

wych producentów czy powodowane są 

chęcią pozbycia się za naszym pośrednic-

twem legalnej konkurencji. To wszystko mu-

simy rzetelnie sprawdzać. Głównie chodzi 

nam o zwalczanie działalności, która odbywa 

się poza wszelkimi legalnymi kanałami. Nie 

kupujmy na straganie wędlin niewiadomego 

pochodzenia, zwłaszcza z dziczyzny – mimo, 

że są sprzedawane po okazyjnej cenie. Mogą 

być zakażone włośnicą. Nie wracajmy do 

sklepu, w którym kupiliśmy towar gorszej 

jakości, gdzie nas po prostu jako konsumen-

tów oszukano. Mamy na szczęście wybór. 

Zdaję sobie sprawę, że w wielu rodzinach 

bardzo dokładnie liczy się wydatki przezna-

czone na żywność ale w pogoni za najtańszy-

mi artykułami możemy narobić więcej  szko-

dy niż pożytku. Co z tego, że wydamy mniej 

na jedzenia jak potem trzeba będzie ponosić 

koszty leczenia! W każdym przypadku, po-

dejrzanie niska cena powinna budzić naszą 

czujność! Miejmy zatem zaufanie do służb 

sanitarnych i weterynaryjnych, do inspekto-

rów powołanych do kontroli ale sami też za-

chowujmy czujność i nie ulegajmy pokusie 

kupowania podejrzanie taniej żywności! 

 

Dziękuję za rozmowę.  
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Ruszyła Platforma Usług Elektronicznych  

Marlena Nowicka 

 Platforma Usług Elektronicznych (PUE) 

to zestaw nowoczesnych usług dla wszyst-

kich klientów ZUS. Jej sercem jest portal in-

ternetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej 

formie kontaktu z ZUS można zrealizować 

większość spraw związanych  

z ubezpieczeniami społecznymi bez wycho-

dzenia z domu – przez Internet. W ten spo-

sób Klienci ZUS mogą uzyskać informacje     

o ubezpieczeniach, świadczeniach  

i płatnościach, czy sprawdzić wszelkie swoje 

dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale 

także złożyć i odebrać niezbędne dokumen-

ty oraz rozliczyć składki (ePłatnik).  

 

Dla wszystkich klientów 

Na portalu pue.zus.pl dostępny jest Wirtual-

ny Doradca, dysponujący szeroką wiedzą na 

temat systemu ubezpieczeń społecznych, 

ZUS i samej PUE.  Po rejestracji na pue.zus.pl 

i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użyt-

kownik może m.in.:  

 sprawdzić swoje dane zapisane na in-

dywidualnym koncie w ZUS, 

 śledzić stan swoich spraw i otrzymy-

wać powiadomienia e-mail lub SMS, 

 rezerwować wizyty w placówce ZUS. 

Profil PUE można spersonalizować zgodnie 

ze swoimi potrzebami. Dla każdej grupy 

klientów przygotowano specjalny panel uła-

twiający załatwienie specyficznych dla nich 

spraw. Służą temu poszczególne  panele 

PUE.  

 

Panel ubezpieczonych 

Tutaj osoba ubezpieczona sprawdzi: 

 stan konta ubezpieczonego, 

 informacje o ubezpieczeniach, do któ-

rych go zgłoszono, i składkach, które 

wpłacił za niego pracodawca, 

 kalkulator emerytalny, który wyliczy 

prognozowaną emeryturę. 

 

Panel świadczeniobiorców 

Korzystając z tej funkcjonalności emeryt, 

rencista, osoba pobierająca zasiłek pozyska: 

 informacje o przyznanych i wypłaca-

nych świadczeniach,  

 formularz PIT. 

 

Panel płatników składek 

Przedsiębiorca w tej części PUE uzyska infor-

macje o: 

 należnych składkach i wpłatach, 

 informacje o osobach zgłoszonych 

przez siebie do ubezpieczeń.  

 14 czerwca ZUS uruchomił wszystkie funkcjonalności Platformy Usług Elektronicz-

nych (PUE).   
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ePłatnik 

 Dla przedsiębiorców przeznaczono 

także moduł ePłatnik (internetowy odpo-

wiednik programu Płatnik), dzięki któremu 

przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić 

osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki. 

 

Łatwo i bezbłędnie z ePłatnikiem 

Tworzenie dokumentów w ePłatniku jest 

teraz dużo łatwiejsze dzięki prostym w ob-

słudze kreatorom, które krok po kroku prze-

prowadzą przez niezbędne czynności.  

ePłatnik umożliwia dostęp do danych w sys-

temie informatycznym ZUS (dotyczących 

zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez 

niego ubezpieczonych). Dzięki temu podczas 

wypełniania dokumentów zgłoszeniowych     

i rozliczeniowych można ustrzec się błędów  

i późniejszej konieczności ich korekty.  

Z nowej funkcjonalności korzystać mogą 

przedsiębiorcy zatrudniających do 100 pra-

cowników. 

 

W czym pomoże ePłatnik  

Kreatory obsługi bardzo ułatwiają wykona-

nie czynności należących do płatnika skła-

dek. Wystarczy wybrać odpowiedni kreator, 

a on krok po kroku przeprowadzi każdego 

użytkownika przez czynności niezbędne do 

zgłoszenia danych, ich zmiany bądź korekty 

oraz do stworzenia odpowiednich dokumen-

tów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.  

 

W module ePłatnik dostępne są następujące 

kreatory: 

 obsługa płatnika  

 obsługa ubezpieczonego  

 obsługa rozliczenia  

 obsługa członka rodziny  

 obsługa dokumentów płatniczych  

 obsługa dokumentów ZUS RMUA  

 obsługa dokumentów ZUS IWA  

 obsługa dokumentów ZUS ZSWA  

 

Rejestr ubezpieczonych 

Płatnik sprawdzi w nim dane wszystkich 

osób fizycznych, które są aktualnie zgłoszo-

ne do ubezpieczeń przez płatnika składek 

bądź były przez niego zgłoszone w przeszło-

ści. 

 

Dokumenty ubezpieczeniowe 

W tej części ePłatnika można przeglądać do-

kumenty robocze, zatwierdzone  

i wysłane, a także ręcznie wypełnić formu-

larz dokumentu ubezpieczeniowego. 

 

Kartoteka płatnika 

Zawiera szczegółowe informacje na temat 

płatnika składek. Można tu dokonywać syn-

chronizacji danych, korygować je, nanosić 

zmiany czy nawet wyrejestrować płatnika 

składek.  

ePłatnik to kolejne istotne ułatwienie dla 

drobnych przedsiębiorców – informuje Maria 

Nowak – dyrektor I Oddziału ZUS w Pozna-

niu – Korzystanie z ePłatnika jest alternaty-

wą dla płatnego podpisu kwalifikowanego. 

Pozwoli to zmniejszyć koszty podmiotom zo-

bowiązanym do elektronicznego przekazu 

dokumentów do ZUS. Może  również spowo-

dować, że przedsiębiorcy, którzy nie są zobo-

wiązani do przekazu elektronicznego, zaczną 

korzystać z tego narzędzia. 
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Jak skorzystać z PUE 

Najpierw należy zarejestrować się na porta-

lu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje 

się login i wybiera hasło do własnego profilu 

PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których 

dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, 

trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość 

i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywo-

wany.  

Ci z Klientów, którzy posiadają profil zaufany 

ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą 

dokonać potwierdzenia tożsamości 

(uwierzytelnienia) już podczas rejestracji na 

portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym 

celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.  

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS 

wnioski, pisma i inne dokumenty, trzeba 

mieć możliwość składania podpisu elektro-

nicznego. Można w tym celu skorzystać  

z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Wy-

starczy złożyć wniosek o taki profil na 

www.epuap.pl i potwierdzić tożsamość        

w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania 

profilu PUE.  

 

Jak skorzystać z ePłatnika  

Najpierw należy zarejestrować się na 

pue.zus.pl. Po zalogowaniu się do portalu  

należy aktywować moduł ePłatnik w zakład-

ce „Ustawienia”  

Każdy korzystający może nadać także inne-

mu użytkownikowi uprawnienia do obsługi 

modułu ePłatnik w swoim imieniu. Dzięki 

temu można upoważnić np. księgową czy 

pracownika biura rachunkowego do prowa-

dzenia spraw dotyczących ubezpieczeń spo-

łecznych. Użytkownik pue.zus.pl, w tym 

ePłatnika, może posiadać uprawnienia do 

obsługi wielu płatników składek. 

 

Nie tylko przez Internet 

PUE to także Centrum Obsługi Telefonicznej. 

Można tu zasięgnąć informacji  

(np. o danych zgromadzonych na indywidu-

alnym koncie), zarezerwować wizytę  

w placówce czy złożyć niektóre wnioski, nie-

wymagające podpisu elektronicznego. Przed 

przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowa-

nych informacji nastąpi uwierzytelnienie 

osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie 

identyfikatora i PIN). Część usług jest do-

stępna przez 24 godziny na dobę za pośred-

nictwem automatycznego telefonicznego 

systemu informacyjnego.  

 

Czasem trzeba coś załatwić czy wyjaśnić oso-

biście w placówce ZUS. Dlatego Platforma 

Usług Elektronicznych to także system kiero-

wania ruchem na salach obsługi klientów. 

Umieszczone tam biletomaty pozwalają wy-

brać rodzaj sprawy i wydają bilet do właści-

wego dla jej załatwienia stanowiska obsługi 

klientów. Duże ekrany multimedialne wska-

zują stanowisko, przy którym można zała-

twić swoją sprawę, oraz podają najważniej-

sze informacje i aktualności dotyczące ubez-

pieczeń społecznych. System umożliwia tak-

że skorzystanie z rezerwacji wizyty dokona-

nej poprzez portal pue.zus.pl.  
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 Malarze tapeciarze należą do grupy bardzo po-

szukiwanych pracowników zarówno w kraju jak i za 

granicą. Wymaga się od nich umiejętności do wyko-

nywania malowania i tapetowania ścian oraz sufitów 

w pomieszczeniach, a także malowania elewacji bu-

dynków i  stolarki budowlanej, stosując odpowiednie 

materiały, narzędzia, sprzęt pomocniczy i maszyny.  

 

Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, gotowości do pracy w zmiennych 

warunkach środowiskowych oraz umiejętności pracy w warunkach monotonnych (częsta ko-

nieczność wykonywania rutynowych, powtarzających się czynności). Pożądane jest plastyczne 

wyczucie kolorów w zakresie wzajemnego oddziaływania na siebie i na otoczenie. Malarz tape-

ciarz może być zatrudniony w firmach usługowych, a osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić 

własną firmę. 

 

Resort edukacji od 1 września 2012 r. wykreślił zawód malarz tapeciarz z klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. Z tego względu nie będzie możliwości prowadzenia nauki w tym za-

wodzie w systemie szkolnym. Młodociani pracownicy zainteresowani nauką będą mogli zdobyć 

ten zawód w systemie pozaszkolnym, zdobywając wiedzę teoretyczną na kursach dokształcają-

cych albo zorganizowaną przez mistrza szkolącego we własnym zakresie. Zmianą jest też czas 

trwania nauki zawodu, który od 1 września 2012 r. będzie trwał 3 lata. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej usunęło ten zawód z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo-

dowego ze względu na wprowadzenie nowego zawodu monter zabudowy i robót wykończenio-

wych w budownictwie, do którego włączono zawód malarz tape-

ciarz.  

Pracodawcy zainteresowani przyjęciem pracowników młodocia-

nych i prowadzeniem przygotowania zawodowego w tym zawo-

dzie są obowiązani 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 wy-

konuje usługi malarsko – tapeciarskie. Od 1 września 2012r. 

kształcenie w tym zawodzie będzie możliwe na podstawie pro-

gramu będącego podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifi-

kacyjnego na tytuł czeladnika w tym zawodzie.  

Iwona Derda 
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Natalia Krzyżan 

Współpraca Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  
z Parlamentem Hanzeatyckim  

 W lipcu 2012 roku, na stronie interne-

towej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej      

w Poznaniu powstała zakładka „Parlament 

Hanzeatycki”. Można do niej wejść z głównej 

strony http://www.irpoznan.com.pl/ po-

przez część „Na skróty” lub bezpośrednio.  

 

A warto żeby zajrzał na tą stronę każdy 

przedsiębiorca, gdyż znajdzie tam pakiet 

materiałów szkoleniowych, m.in. z zakresu 

innowacji czy zarządzania jakością w firmie, 

które zostały udostępnione nam przez Parla-

ment Hanzeatycki. To niepowtarzalna okazja 

by za darmo, w domowym zaciszu, we wła-

snym tempie, przeszkolić się z zakresu wie-

dzy niezbędnej każdemu nowoczesnemu 

przedsiębiorcy. Kursy i pakiety informacji 

znajdują się na dole strony  

http://www.irpoznan.com.pl/parlament-

hanzeatycki/ Zapraszamy do lektury! 

 

Parlament Hanzeatycki powstał w Hambur-

gu w roku 1994 z inicjatywy organizacji 

wspierających działalność małych i średnich 

przedsiębiorstw (dalej MŚP) w regionie Mo-

rza Bałtyckiego. W swojej obecnej struktu-

rze stowarzyszenia non-profit istnieje od 

2004 r. Członkami stowarzyszenia jest po-

nad 45 Izb Rzemiosła, Izb Przemysłowo-

Handlowych i innych instytucji, które wspie-

rają MŚP ze wszystkich państw bałtyckich. 

 

Głównym celem działań Parlamentu jest 

wzmacnianie konkurencyjności regionu, 

wspieranie intensywnej współpracy teryto-

rialnej, promocja rzemiosła, promocja 

kształcenia zawodowego oraz praca na rzecz 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Siedzibą Parlamentu Hanzeatyckiego jest 

Hamburg w Niemczech. Przewodniczącym 

Parlamentu jest Pan Jurgen Hogeforster. 

 Współpraca Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z Parlamentem Hanzeatyckim –   

pakiet informacyjny już na stronie WIR 
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Członkiem tego stowarzyszenia jest także od 

2009 roku Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 

w Poznaniu. 

 

Prace Parlamentu Hanzeatyckiego są wspar-

te środkami z projektu BSR QUICK, który to 

jest współfinansowany przez Unię Europej-

ską (Europejski Fundusz Rozwoju Regional-

nego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i 

Partnerstwa). Więcej o projekcie QUICK 

można przeczytać na:  

http://www.bsr-quick.eu/index.html  

Z kolei w ramach innego projektu Parlamen-

tu - projektu BalticSupply - powstała przy-

datna dla wszystkich zainteresowanych eks-

portem i podnoszeniem konkurencyjności 

swojej firmy platforma European Business 

Support Network http://www.european-

business-support-network.eu/welcome/  

Więcej informacji o bieżących pracach Parla-

mentu Hanzeatyckiego oraz nowych inicjaty-

wach znajdziecie Państwo na: 

http://www.irpoznan.com.pl/parlament-

hanzeatycki/ 
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Natalia Krzyżan 

Projekt „Nowoczesny Rzemieślnik” już ruszył! 

 

 Przedsiębiorco i pracowniku - chcesz nauczyć się obsługi komputera i Internetu oraz 

podnieść swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości? Przystąp do projektu 

„Nowoczesny Rzemieślnik”! 

 1 lipca 2012 r. Wielkopolska Izba Rze-

mieślnicza w Poznaniu rozpoczęła realizacje 

projektu „Nowoczesny Rzemieślnik”. Ten 

szkoleniowy projekt ma na celu zwiększenie 

konkurencyjności 50 mikro i małych przed-

siębiorstw (w tym osób fizycznych prowa-

dzących jednoosobową działalność gospo-

darczą) z branż: budownictwo, spożywcza, 

motoryzacyjna, metalowa i stolarsko-

meblarska. Wzrost konkurencyjności przed-

siębiorstw które wezmą udział w projekcie 

odbędzie się poprzez wzrost wiedzy z zakre-

su korzystania z komputera i Internetu oraz 

kształtowanie postawy przedsiębiorczej. 

Projekt dotyczy przedsiębiorstw (w tym wła-

ścicieli)  i ich pracowników powyżej 50 roku 
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życia, zatrudnionych na umowę o pracę         

z terenu woj. wielkopolskiego. 

 Projekt „Nowoczesny Rzemieślnik” 

realizowany jest w ramach Priorytetu VIII, 

Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki. 

 Szkolenia odbędą się w 5 edycjach - od 

września 2012 do czerwca 2013. Już niedłu-

go rozpocznie się rekrutacja na dwie pierw-

sze edycje szkolenia. Edycja trwać będzie 

łącznie 60 godzin lekcyjnych, a zajęcia odby-

wać się będą raz w tygodniu, częściowo        

w godzinach pracy. 

Wszystkie szkolenia są bezpłatne! 

  

Na zajęciach zwiększających wiedzę z zakre-

su komputera i Internetu nauczycie się Pań-

stwo, m.in.: 

 podstaw obsługi komputera i pakietu 

MS Office (na zajęciach nacisk zostanie 

położony na umiejętności praktyczne, 

potrzebne w korzystaniu z programów 

biurowych w codziennej pracy przed-

siębiorstwa) 

 obsługi poczty elektronicznej, 

 poruszania się w środowisku interne-

towym, ze szczególnym uwzględnie-

niem wyszukiwania informacji gospo-

darczej,  

 obsługi bankowości elektronicznej, 

stron www,  

 korzystania z bankowości elektronicz-

nej,  

 zasad zakupu komputera,  

 tworzenia prostych stron www. 

Zajęcia komputerowe trwają 50 godzin. 

 

Natomiast na zajęciach z zakresu przedsię-

biorczości dowiecie się Państwo więcej o: 

 możliwościach uzyskania dotacji z UE, 

ważnych dla przedsiębiorcy stron www, 

 podstaw sprzedaży, 

 podstaw autoprezentacji. 

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości trwają 

10 godzin. 

 

Terminy robocze edycji (mogą ulec zmianie): 

1. 18.09.2012-12.2012 

2. 19.09.2012-12.2012 

3. 01.2012-03.2013 

4. 01.2013-03.2013 

5. 03.2013-06.2013 

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez 

firmę zewnętrzną, posiadającą duże do-

świadczenie w realizacji podobnych kursów. 

Szkolenia będą odbywać się w centrum Po-

znania.  

 

Przypominamy, że szkolenia są dla: 

 w 100% osób w wieku od 50 lat 

(ukończone na dzień przystąpienia do 

projektu), 

 osób pracujących i właścicieli przedsię-

biorstw (w tym samozatrudnionych), 

 mikro i małych przedsiębiorstw i ich 

pracowników (zatrudnionych na umo-

wę o pracę), z terenu woj. wielkopol-
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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skiego, 

 przedsiębiorstw i ich pracowników       

z branż: budownictwo, spożywcza, 

motoryzacyjna, metalowa, stolarsko-

meblarska. 

Już niedługo rozpoczniemy rekrutację. Bę-

dziemy informować o niej listownie i za po-

średnictwem poczty elektronicznej. Jeśli je-

steście Państwo zainteresowani udziałem w 

szkoleniach prosimy o kontakt:  

Natalia Krzyżan - Kierownik Projektu 

„Nowoczesny Rzemieślnik”   

Telefon: 061 859 35 37 

E-mail: natalia.krzyzan@irpoznan.com.pl   

                                              

Serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc ograni-

czona! 
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 Jedziemy na wakacje za granicę, chce-

my zamówić obiad w miejscowej restauracji, 

dowiedzieć się jak dojechać do interesujące-

go nas miejsca czy reklamować zakupioną 

pamiątkę – czy uda nam się to zrobić bez 

znajomości języków obcych? Raczej wątpli-

we, tym bardziej że nie wszystko da się wy-

powiedzieć poprzez „mowę ciała”. 

 

Jak wygląda nasza znajomość języków ob-

cych? Niestety nie najlepiej. Z badania Komi-

sji Europejskiej, przeprowadzonego wiosną 

2012 roku, a dotyczącego właśnie kompe-

tencji językowych, wynika, że jeśli chodzi o 

znajomość języków obcych w Unii Europej-

skiej, istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy 

naszymi aspiracjami a rzeczywistością 

(Eurobarometr, badanie specjalne 386 

„Europejczycy i języki” – streszczenie do-

stępne w języku polskim na  

http://ec.europa.eu/languages/documents/

eurobarometer/e386summary_pl.pdf) 

 

Choć ponad połowie Europejczyków języki 

przydają się w miejscu pracy, a 45% uważa, 

że dzięki znajomości języka obcego mają lep-

szą pracę we własnym kraju, liczba Europej-

czyków, którzy twierdzą, że potrafią porozu-

miewać się w języku obcym nie jest zbyt wy-

soka i wynosi zaledwie 54%. Dodatkowo, 

wynik ten jest o 2 punkty niższy niż we wcze-

śniejszych badaniach, co spowodowane jest 

częściowo faktem, że język rosyjski i nie-

miecki nie są już obowiązkowe w progra-

mach nauczania w krajach Europy Środko-

wej i Wschodniej. 

Natalia Krzyżan 

Czy znamy języki obce? 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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To samo badanie wskazuje, że: 

 Najczęściej używanym językiem ojczy-

stym jest język niemiecki (16%), następ-

nie włoski i angielski (każdy po 13%), 

francuski (12%), hiszpański i polski 

(każdy po 8%). Wiąże się to bezpośred-

nio z liczebnością mieszkańców tych 

właśnie państw członkowskich UE; 

 Pięć najczęściej używanych języków ob-

cych to język angielski (38%), francuski 

(12%), niemiecki (11%), hiszpański (7%) i 

rosyjski (5%); 

 Język angielski jest najczęściej używa-

nym językiem obcym w 19 z 25 państw 

członkowskich; 

 Nieco ponad połowa Europejczyków 

(54%) jest w stanie rozmawiać w co naj-

mniej jednym języku oprócz ojczystego, 

jedna czwarta (25%) umie mówić w co 

najmniej dwóch innych językach, a co 

dziesiąty (10%) potrafi rozmawiać w co 

najmniej trzech; 

 Państwami, w których największy jest 

odsetek respondentów nieznających 

żadnego języka obcego są: Węgry (65%), 

Włochy (62%), Wielka Brytania i Portu-

galia (po 61%) i Irlandia (60%).  

 

 Jako główną korzyść z poznania nowe-

go języka Europejczycy najczęściej wymie-

niają możliwość pracy za granicą. Nieco po-

nad połowa respondentów wymienia jako 

korzyść możliwość używania języka w pracy 

(w tym podczas zagranicznych podróży służ-

bowych). Niewiele mniej wspomina o możli-

wości studiów za granicą i możliwości uży-

wania języka podczas zagranicznego urlopu. 

 Ale aż 88% Europejczyków jest zdania, 

że znajomość, innych niż ojczysty, języków 

jest bardzo przydatna. A więc do dzieła! Na 

naukę nigdy nie jest za późno! 

 Jeśli jednak w tym momencie szukacie 

państwo wymówek, przez które nie macie 

motywacji do nauki języka obcego, wiedzcie, 

że nie jesteście w tym osamotnieni. Inni Eu-

ropejczycy też znajdują ich całkiem sporo. 

Najczęściej wspominaną barierą utrudniają-

cą naukę innego języka jest brak motywacji 

– co trzeci Europejczyk wspomina o tej trud-

ności. Około jednej czwartej Europejczyków 

twierdzi, że ma zbyt mało czasu na rzetelną 

naukę oraz że jest to zbyt kosztowne (25%). 

Co piąty Europejczyk twierdzi, że zniechęca-

ją go własne niskie zdolności językowe. Co 

ciekawe – jednocześnie 84% Europejczyków 

jest zdania, że każdy w UE powinien znać co 

najmniej jeden język obcy!  

 Niezwykle ważne są języki w kontek-

ście prowadzenia działalności gospodarczej. 

Komisja Europejska w 2010 r. rozpoczęła 

kampanię informacyjną „Języki są ważne dla 

przedsiębiorstw”. Jej celem było promowa-

nie szerszego wykorzystania języków obcych 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa            

i uświadomienie przedsiębiorcom znaczenia 

znajomości języków obcych dla możliwości 

biznesowych i perspektyw handlowych 

przedsiębiorstwa.  

 Badanie przeprowadzone w związku z 

tą kampanią wykazało, że 11% małych           i 

średnich przedsiębiorstw utraciło w prze-

szłości kontrakt w wyniku braku umiejętno-

ści językowych. Ponadto wyższą skuteczność 

firm w obszarze handlu międzynarodowego 
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nianiem rodzimych użytkowników danego 

języka; rekrutacją pracowników posiadają-

cych umiejętności językowe; korzystaniem z 

usług profesjonalnych tłumaczy; posiada-

niem strategii zarządzania językiem. Małe i 

średnie przedsiębiorstwa, które inwestują w 

te cztery obszary, zanotowały o 44,5% wyż-

szy poziom eksportu niż firmy, które nie in-

westowały w nie. 

 Na potrzeby kampanii utworzono tak-

że stronę internetową „Języki to dobry inte-

res” http://ec.europa.eu/languages/languages

-mean-business/index_pl.htm, która ma infor-

mować MŚP o najprostszych sposobach ko-

rzystania z języków obcych w rozwijaniu 

działalności gospodarczej oraz o korzyściach, 

jakie niesie ze sobą znajomość języków ob-

cych w biznesie.  

Stronę gorąco polecamy.  


