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W NUMERZE 

Szanowni Państwo! 

 Czekamy już tylko na podpis Prezydenta RP !…  

Bardzo długo czekaliśmy na to by móc, z satysfakcją zakomunikować, że noweliza-

cja Ustawy o Rzemiośle jest na ostatniej prostej. To niewątpliwy sukces! To wiele 

korzystnych zmian dla naszego środowiska. One nie tylko porządkują niektóre  

dotychczasowe nieracjonalne rozwiązania, ale przede wszystkim umożliwiają 

otwarcie się na nowych ludzi i ich świeże pomysły. Po raz pierwszy też w usankcjo-

nowany konkretnym zapisem sposób,  mówi się o kształceniu dualnym, tym najlep-

szym jak się okazuje sposobie wprowadzania młodych ludzi na rynek pracy.  

Rzemiosłu o tym nie trzeba przypominać – bo znamy go od wieków! Miałem  

zaszczyt pracować w zespole, który przygotowywał projekt tej nowelizacji, z tym 

większym więc entuzjazmem zapraszam Państwa na stronę 3 i 4  naszego miesięcz-

nika. Ale o Wielkopolskim Rzemiośle mówi się również w Brukseli i Wiesbaden. 

Przedstawiciele naszej Izby brali udział w bardzo ważnej inicjatywie, która ma zwró-

cić uwagę unijnych urzędników na wspólne problemy europejskiego rzemiosła.  

O tym na 6 stronie. A poza tym zapraszam do przeczytania relacji z pobytu młodych 

rzemieślników z Hesji, którzy odbywali staż w poznańskich firmach.  

 Jak zwykle zapraszam również na nasz profil na Facebook ’u. Przyjemnej lek-

tury… naprawdę mamy się z czego cieszyć! 

Tomasz Wika 

Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
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WIELKI SUKCES WIELKOPOLAN 

Odpowiedzią na problemy gospodarcze i społeczne 

krajów UE, dotyczących bezrobocia wśród ludzi mło-

dych, stało się kształcenie zawodowe w miejscu pra-

cy. W krajach, w których funkcjonują takie programy 

kształcenia i szkolenia zawodowego, takich jak Niem-

cy, Dania i Austria, stopa bezrobocia wśród osób mło-

dych jest zdecydowanie niższa. Komisja Europejska 

potwierdziła tę zależność w przeglądzie dotyczącym 

zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE, w którym 

stwierdzono, że przyuczenie do zawodu stanowi 

wstęp do stałego zatrudnienia.  

 Sejm uchwalił wyczekiwaną przez rzemieślni-

ków nowelizację ustawy o Rzemiośle. Senacka Komi-

sja Gospodarki zaopiniowała projekt bez poprawek. 

Wnioskodawcą ustawy jest poseł Jacek Tomczak,  

a projekt powstał z inicjatywy poznańskiego środowi-

ska rzemieślniczego. 

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z regionalnymi, 

lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła - 28 

izbami rzemieślniczymi, 477 cechami rzemiosł oraz 

180 spółdzielniami - tworzy największą i najstarszą 

strukturę samorządu gospodarczego w Polsce.  

W strukturach rzemiosła zrzeszonych jest około 300 

tys. przedsiębiorców.   

 Obecnie, w ramach praktycznej nauki zawodu, 

kształci się w zakładach rzemieślniczych blisko 80 ty-

sięcy młodocianych pracowników. Związek Rzemiosła 

Polskiego jest zatem „największą szkołą zawodową  

w kraju”. Trzy czwarte pracodawców wskazuje na 

chroniczny brak na rynku pracowników o odpowied-

nich umiejętnościach.  

Senat przegłosował nowelizację Ustawy o Rzemiośle! 

W chwili gdy oddajemy ten numer miesięcznika czekamy już tylko na podpis Prezydenta RP. 

 Poseł Jacek Tomczak - wnioskodawca tej nowelizacji - z dumą podkreśla, że ta wielkopolska inicjatywa 

służyć będzie całej Polsce. Najbardziej znaczący jest jednak fakt, że nowelizacje ustawy, a tym samym wpro-

wadzenie wielu bardzo korzystnych zmian dla naszego środowiska poparły bez wyjątku wszystkie kluby sej-

mowe i to w bardzo gorącym okresie kampanii wyborczej! Wielkopolska to specyficzne miejsce na gospodar-

czej mapie Polski, bo tu wiedzą czego przedsiębiorcy potrzebują! W trakcie specjalnej konferencji prasowej 

zwołanej w Izbie Poseł dziękował Rzemiosłu za możliwość uczestniczenia w tak znaczącym wydarzeniu i pod-

kreślał, że projekt nowelizacji był tak rzetelnie ”po wielkopolsku” przygotowany, że niemal bez poprawek po-

konywał kolejne etapy sejmowej i senackiej ścieżki legislacyjnej. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj po-

wstała inicjatywa nowelizacji ustawy – konkludował Poseł Jacek Tomczak 
 

Co zatem składa się na sukces Wielkopolan? 

 Poznańskie pomysły wprowadzane w całej Polsce 

 Nowe perspektywy rozwoju Rzemiosła 

 Nowelizacja ustawy o Rzemiośle 

 Rozporządzenie w sprawie kształcenia dualnego (u pracodawców) 
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WIELKI SUKCES WIELKOPOLAN 

Główne założenia nowelizacji ustawy o rzemiośle: 

Wzmacniamy polskie  Rzemiosło – nowoczesny  

i prężny samorząd gospodarczy.  

 

3. Przywrócenie zawodowi kucharza rangi profesji 

rzemieślniczej 

Do tej pory kucharze nie mogli należeć do organizacji 

rzemieślniczych (cechów i izb), tym samym byli po-

zbawieni wsparcia największego samorządu gospo-

darczego w Polsce. Do tej pory nie było możliwości 

uzyskania przez kucharzy odpowiednich tytułów po-

twierdzających kwalifikacje zawodowe. Teraz będą 

oni mogli uzyskać tytuł czeladnika oraz mistrza. 

 

4. Prowadzenie szkół przez Rzemiosło 

Wprowadzamy podstawę prawną tworzenia przez 

Rzemiosło szkół zawodowych. Jest to szansa na stwo-

rzenie nowoczesnego systemu szkół zawodowych 

kształcących dualnie i zgodnie z potrzebami przedsię-

biorców i rynku pracy. 

 

5. Nowy system opłat za egzaminy 

Uporządkowanie systemu zniżek w opłatach za egza-

miny zawodowe umożliwi przystępowanie do egza-

minów na jednolitych zasadach osób mniej zamoż-

nych. Nowa regulacja wprowadza uproszczenie zasad 

odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze  

i sprawdzające, polegające na ustawowym jednolitym 

ustaleniu – obniżonych w stosunku do obecnych 

maksymalnych stawek – wysokości tych opłat oraz 

zniesieniu możliwości częściowego zwolnienie od 

opłat, przy zachowaniu możliwości zwolnienia całko-

witego dla uczniów mniej zamożnych. 
 

             Marzena Rutkowska-Kalisz 

1. Wsparcie kształcenia młodych Polaków u przed-

siębiorców 

Wprowadzamy do polskiego porządku prawnego  

aktem normatywnym rangi ustawy pojęcia kształce-

nia dualnego – zwanego kształceniem przemiennym 

– systemu kształcenia zawodowego zakładającego 

równoczesną z nauka teoretyczną w szkole praktycz-

ną naukę zawodu u pracodawcy. Taki zapis wskazuje, 

że w Polsce mamy rozwiązania ugruntowane m.in.    

w niemieckim systemie kształcenia zawodowego, 

który uchodzi za modelowy. Dzięki systemowi dual-

nemu rzemieślniczy model kształcenia zawodowego 

odpowiada na potrzeby rynku pracy i prowadzi do 

likwidacji bezrobocia wśród ludzi młodych. Polski 

rząd wspiera szkolnictwo zawodowe i na ten cel bę-

dzie przeznaczonych 900 mln EURO. Ustawowe ure-

gulowanie kształcenia statusu kształcenia dualnego, 

prowadzonego w wymiarze praktycznym w miejscu 

pracy, jest ważnym elementem wsparcia dla kształce-

nia zawodowego. 

 

2. Związek Rzemiosła Polskiego – nowoczesny sa-

morząd gospodarczy otwarty na nowych członków 

Obowiązujące do tej pory regulacje nie przystawały 

do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości praw-

nej i gospodarczej. Rzemiosło nie jest skansenem na 

gospodarczej mapie Polski. Jest – zgodnie ze swoimi 

możliwościami i aspiracjami – nowoczesnym samo-

rządem gospodarczym. Należy zrobić wszystko, aby 

stan prawny pozwolił na dalszy rozwój Rzemiosła – 

instytucji o bogatej tradycji i niepodważalnym wkła-

dzie w rozwój gospodarczy Polski. Rozszerzamy za-

tem pojęcie rzemieślnika o średnich przedsiębiorców, 

osoby prawne (np. niektóre spółki prawa handlowe-

go) oraz członków rodzin rzemieślników, o ile prowa-

dzą działalność zgodną z zakresem rzemiosła. 

http://m.in/
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rozpoczynający działalność oraz posiadający status 

małego podatnika. 

4. Status małego podatnika w rozumieniu przepisów 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

i ustawy o podatku od towarów i usług uzyska w 2016 

r. podatnik u którego wartość przychodu ze sprzeda-

ży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie 

przekroczy w 2015 r. kwoty 1,2 mln EURO /5 092 000 

PLN/. 

5. Limit zwolnienia podmiotowego z podatku od  

towarów i usług w 2016 r. wyniesie łącznie 150 tys. 

PLN z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podat-

kiem VAT za 2015 r. 

6. Wysokość stawek karty podatkowej będzie w 2016 

roku zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towa-

rów i usług konsumpcyjnych w okresie III kwartałów 

2015 r. w stosunku do takiego samego okresu roku 

2014. Wskaźnik ten zostanie ogłoszony przez GUS 15 

października br. 

7. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 

2016 r. wynoszą: 

 od gruntów związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej -  0,89 zł. za 1 m2, 

 od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej budyn-

ków mieszkalnych lub ich części – 22,86 zł.  

za 1 m2, 

 od budynków mieszkalnych - 0,75 zł. za 1 m2. 

Spadek stawek maksymalnych w porównaniu do roku 

2015 spowodowany jest występującą od kilku miesię-

cy deflacją. Wysokość ostatecznych stawek podatku 

na danym terenie ustala rada gminy. Rada gminy mo-

że również uchwalić system ulg i zwolnień od tego 

podatku, który powinien stymulować do większej ak-

tywności np. gospodarczej. 

Wiesław Ratajczak 

 W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowo-

ści /Dz. U. z 2015 r., poz. 1333/ limity podatkowe  

wyrażone w euro od bieżącego roku są liczone po 

tym samym kursie złotego. Średni kurs ogłaszany jest 

przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień robo-

czy października poprzedzającego rok podatkowy.  

W tym roku średni kurs euro w dniu 1 października 

wyniósł 4,2437 złotego.  

W efekcie wyższego kursu naszej waluty w porówna-

niu do ubiegłego roku wzrosły wszystkie limity podat-

kowe w PIT, CIT i VAT na 2016 rok. 

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

w 2016 r. 

 

2. Minimalna kwota przychodów netto za rok 2015 

zobowiązująca do prowadzenia w 2016 r. ksiąg  

rachunkowych /1,2 mln EURO/ - 5 092 440 PLN.  

Dotyczy to osób fizycznych, spółek jawnych i cywil-

nych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spół-

dzielni socjalnych. 

3. Wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych 

od wartości początkowej  środków trwałych zaliczo-

nych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów 

osobowych wynosić będzie w 2016 r. łącznie 50 tys. 

EURO /212 000  PLN/. Z prawa tego mogą skorzystać 

Wyższe limity podatkowe w 2016 r.  

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych mogą podlegać podatnicy,  

którzy uzyskają w 2015 r. 

przychody z działalności gospodarczej  

prowadzonej wyłącznie samodzielnie  

w wysokości nieprzekraczającej: 

/150 tys.  

EURO/ 

 

636 555 PLN 

przychody uzyskiwane wyłącznie z działal-

ności prowadzonej w formie spółki, a suma 

przychodów wspólników spółki z tej  

działalności nie przekroczy kwoty: 

/150 tys.  

EURO/ 

 

636 555 PLN 
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Mniejszy mniej może? 

Tomasz Wika: Tak! I dlatego stwierdzono, że jeśli bę-

dziemy działać ponadnarodowo i precyzyjnie określi-

my wspólne problemy o wiele łatwiej będzie je roz-

wiązać. Wtedy też głos europejskiego rzemiosła bę-

dzie bardziej słyszalny. Było kilka obszarów, które 

szczególnie zaakcentowano. Bardzo istotne jest stwo-

rzenie właściwego otoczenia prawnego dla funkcjo-

nowania małych i średnich firm. Co prawda w każdym 

kraju te problemy są nieco inne ale chodzi generalnie 

o ich wyraźne zaznaczenie. Najważniejsze by zarówno 

przepisy unijne jak i wewnątrzkrajowe były proste, 

czytelne i przyjazne dla przedsiębiorców i pozwalały 

rzemieślnikom skupić się na działalności gospodarczej 

i współpracy z klientami a nie na pokonywaniu utrud-

nień wynikających z przepisów. Chodzi też o to, by 

wszelkie niejasności przepisów nie hamowały inicja-

tyw gospodarczych.  

SILNE RZEMIOSŁO DLA SILNEJ EUROPY 

„Silne rzemiosło dla silnej  
Europy” 
 

Pod takim hasłem w Brukseli odbyło się Europej-

skie Forum Saksońskiego Rzemiosła, w którym brali 

udział przedstawiciele Izby. O czym radzono w sto-

licy Unii? O to pytamy dyrektora Tomasza Wikę. 

Kto zorganizował to spotkanie i jaki cel postawili 

sobie jego organizatorzy? 

Tomasz Wika: Spotkanie zostało zorganizowane  

z inicjatywy izb saksońskich – czyli Izb Rzemieślni-

czych w Dreźnie, Chemnitz i w Lipsku. Land Saksonii 

ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Tam wła-

śnie odbyło się spotkanie, na które zaproszono rów-

nież izby, które z Saksończykami współpracują. Stąd 

nasza obecność w Brukseli. Na spotkanie zaproszono 

izby z Francji i Czech oraz Polski. Głównym celem te-

go forum było zwrócenie uwagi Brukseli i urzędników 

unijnych na wspólne problemy z jakimi borykają się 

rzemieślnicy w naszych krajach. W czasie tego spo-

tkania nastąpiło podpisanie wspólnego stanowiska 

przedstawicieli wymienionych izb w sprawie. Doku-

ment nosi nazwę „Oczekiwania rzemiosła co do per-

spektywicznej polityki UE wobec sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw. Stanowisko rzemieślni-

czych organizacji partnerskich z Niemiec, Francji, 

Polski i Czech”  
 

Czy mamy podobne kłopoty jak Niemcy, Francuzi  

czy Czesi? 

Tomasz Wika: Dokładnie tak jest. Mówi o tym ta 

wspólna deklaracja podpisana przez uczestników ale 

wiele też można było wywnioskować z kuluarowych 

rozmów, a przede wszystkim z dyskusji jaka odbyła 

się w czasie spotkania z przedstawicielami instytucji 

brukselskich. Mimo różnić jakie są między nami,  

a Francją czy Niemcami, gdzie jest obligatoryjność 

problemy są wspólne. 
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innymi?... „Przed Unią Europejską stoją poważne za-

dania. Unia gospodarczo-walutowa potrzebuje no-

wych, pewnych reguł. Duża liczba uchodźców, przyby-

wających aktualnie do Europy wymaga kolektywnego 

działania, charakteryzującego się solidarnością, hu-

manitarnością i praworządnością. Wobec wszystkich 

aktualnych wyzwań, którym sprostać można jedynie 

wspólnie, nie można pominąć interesów europejskie-

go sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To  

w końcu zakłady rzemieślnicze i małe i średnie przed-

siębiorstwa są motorem europejskiej gospodarki na-

rodowej, znacznie przyczyniającym się do zapewnie-

nia wzrostu, dobrobytu i zatrudnienia”… Podkreślono 

jednocześnie, że to właśnie rzemiosło może znacząco 

się przyczynić do integracji i pełnej asymilacji imigran-

tów. Po prostu w małych, często rodzinnych firmach 

obcokrajowcom o wiele łatwiej będzie nauczyć się 

zawodu i rozpocząć pracę niż w wielkich firmach nale-

żących do międzynarodowych koncernów. To pro-

blem pokonania barier kulturowych, językowych, 

Jeden z punktów tego wspólnego stanowiska doty-

czy wspólnej troski o przyszłe kadry i kształcenie na-

stępców… 

Tomasz Wika: O tym mówili wszyscy! Problem bezro-

bocia ludzi młodych występuje we wszystkich krajach 

ale wiadomo, że rożnie sobie z tym poszczególne 

państwa radzą. Najlepsza sytuacja jest w tym wzglę-

dzie w Niemczech, choć i tam brakuje wykwalifikowa-

nych kadr dla rzemiosła. Bardzo dużo zatem mówio-

no o kształceniu dualnym jako remedium na te pro-

blemy z bezrobociem, a także odpowiednim pozio-

mem przygotowania do zawodu. Zgodnie stwierdzo-

no, że jest to najlepszy sposób na efektywne wpro-

wadzanie ludzi na rynek pracy. Mamy nadzieje, że 

będzie to powszechny system w całej Unii Europej-

skiej.  

 

Mówimy o bezrobociu wśród młodzieży w chwili gdy 

Europa musi stanąć w obliczu ogromnej fali uchodź-

ców. Jak to komentowano w Brukseli? 

Tomasz Wika: W tym dokumencie czytamy między 
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mentalnych… Trzeba pamiętać, że we Francji czy 

Niemczech od wielu lat funkcjonują firmy prowadzo-

ne przez imigrantów, którzy już od niemal dwóch po-

koleń są w Europie. To wydaje się być naturalnym 

środowiskiem, w którym ci ludzie mogą nauczyć się 

funkcjonować w europejskim społeczeństwie. System 

rozdawnictwa może być tylko przejściowy – musi go 

docelowo zastąpić – i to jak najszybciej - system peł-

nej aktywizacji zawodowej i asymilacji tych ludzi.  

O tym bardzo dużo mówiono w czasie tego bruksel-

skiego spotkania. My, w Polsce z tym problemem 

właściwie nie mamy jeszcze do czynienia, ale nie zna-

czy to, że nie musimy być na nie przygotowani. Z dru-

giej strony – już w Wielkopolsce pracuje bardzo dużo 

Ukraińców, fali uchodźców z Czeczenii właściwie już 

nie pamiętamy choć przyjechało do nas na stałe nie-

mal 90 tyś osób. Jeśli więc postawa tych osób będzie 

właściwa, taka jakiej się spodziewamy i będą chciały 

się utrzymać z własnej pracy – nie widzę specjalnego 

zagrożenia.   

 

Między USA, a Unią zostało zawarte partnerstwo 

Dziedzinie Handlu i Inwestycji – czy nie budzi ono 

obaw rzemieślników? 

Tomasz Wika: Wspomniano o tym także w tym 

wspólnym stanowisku. Podkreślono, że Transatlan-

tyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, 

w skrócie TTIP, zawarte pomiędzy Unią Europejską  

i USA, musi odpowiednio uwzględniać interesy MIŚ  

i nie może tworzyć nowych przeszkód czy utrudnień 

dla rzemiosła w Europie.  

 

Deklaracje mają to do siebie, że są bardzo szczytne  

i obiecujące… ale szybko weryfikuje je życie. Jakie są 

szanse na to, że to podpisane właśnie stanowisko 

zostanie w Brukseli dostrzeżone i uwzględnione? 

Tomasz Wika: Działanie we wspólnocie zawsze jest 

silniejsze niż w pojedynkę! Wydaję się, że jeśli jest to 

działanie podejmowane przez rzemieślników z kilku 

znaczących dla Europy krajów to ma szanse przebić 

się na szersze forum. Ten głos jest bardziej doniosły. 

Chce podkreślić, że to dopiero początek ale został 

wykonany pierwszy krok. Z resztą od takich właśnie 

spotkań zaczyna się wiele europejskich inicjatyw.  

Teraz ważne by do tych działań włączyć Parlamenta-

rzystów Europejskich oraz wysokich urzędników 

brukselskich, a Polacy mają w tej chwili ułatwiony 

dostęp do nich. Ta inicjatywa ma służyć zarówno ca-

łemu rzemiosłu europejskiemu jak i firmom w po-

szczególnych krajach. Czeka nas długi i mozolny pro-

ces lobbowania w Brukseli na rzecz rzemiosła. Naj-

ważniejsze, że pojawiła się taka inicjatywa i przynio-

sła już pierwsze konkretne działania! 

 

Bardzo dziękuje za rozmowę.  

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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To już kolejny raz gościć będziemy w Wielkopolsce 

młodych niemieckich rzemieślników, którzy przyjadą 

do nas na staż…  

Dr Martin Pott: Bardzo cieszymy się z tego, że po-

znańskie firmy zdecydowały się na przyjęcie naszych 

stażystów i to po raz drugi! Przyjeżdżają fryzjerki, 

elektryk i dwójka piekarzy, którzy już mają tytuły cze-

ladnicze w zawodzie cukiernik. To młodzi ludzie, któ-

rzy drugi rok uczą się zawodu.   

 

Czy długo trzeba było namawiać tych młodych ludzi 

na wyjazd do Polski? 

Dr Martin Pott: Informacje o tym stażu pojawiały się 

w naszych rzemieślniczych mediach już dawno. To 

była bardzo szeroka akcja promocyjna. A osoby, któ-

re przyjechały do Poznania zgłosiły się na samym po-

czątku rekrutacji. Początkowo miała przyjechać więk-

sza grupa, ale okazało się, że niektórzy nie mogą opu-

ścić swoich firm albo z ważnych powodów osobistych 

muszą ze stażu zrezygnować.  

 

Czego oczkują po stażu w Poznaniu? 

Dr Martin Pott: Takie wymiany od lat robimy z Fran-

cuzami. Nie jest to dla nas nowe doświadczenie,  

ale zawsze bardzo ciekawe jest poznawanie innego 

kraju, zwyczajów panujących w firmach. Młodzi pie-

karze są bardzo ciekawi polskich receptur na dosko-

nały chleb, a fryzjerki chcą sprawdzić jaka moda  

panuje na polskim rynku tych usług.  

Czy już coś wiedzą na temat Poznania? Wiadomo 

jest Internet, ale czy wcześniej dowiadywali się 

gdzie będą odbywać staż?  

Dr Martin Pott: Najlepszą reklamą tego stażu były 

rozmowy jakie odbyli z rzemieślnikami, którzy już byli 

w Poznaniu. To była najlepsza rekomendacja. Myślę, 

że są dobrze przygotowani do pobytu w Wielkopol-

sce, a teraz chcą skonfrontować te wszystkie opowie-

ści z rzeczywistością. Od swoich kolegów słyszeli bar-

dzo wiele na temat rodzinnej atmosfery jaka panuje 

w zakładach i serdeczności naszych rzemieślników. 

Wiedzą , że zakłady są mniejsze niż te, w których pra-

cują w Niemczech, na to są już przygotowani. Dostali  

z resztą dużo wcześniej adresy internetowe firm,  

w których będą pracować więc już sporo wiedzą  

o swoich polskich pracodawcach.  

 

Staż rozpoczyna się w szczególnym czasie – zarówno 

dla naszych Izb jak i regionów, w których mieszka-

my… 

Dualne kształcenie zawodowe to najlepsze  
rozwiązanie wielu problemów 
 

Tuż przed przyjazdem stażystów z Hesji rozmawialiśmy z dr Martinem Pottem  

z Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden.  
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Dr Martin Pott: Istotnie. Wielkopolska i Hesja współ-

pracują od 15 lat! A nasze Izby współpracują dokład-

nie 4 lata bo rozpoczęliśmy we wrześniu 2011 roku. 

13 listopada nastąpi w Wiesbaden uroczyste podpi-

sanie oficjalnej umowy między naszymi izbami  

o współpracy. Ta uroczystość będzie jednym z ele-

mentów bardzo spektakularnych obchodów jubileu-

szu piętnastolecia kontaktów regionalnych. Do Wies-

baden przyjedzie Marek Woźniak Marszałek Woj. 

Wielkopolskiego, będą najwyższe władze Landu He-

sja, a także przedstawiciele władz innych regionów 

Europy, z którymi współpracujemy, między innymi  

z Francji i Włoch… Będzie to znakomita okazja nie 

tylko do uczestnictwa w sesji plenarnej ale również 

do mniej oficjalnych spotkań wszystkich naszych 

partnerów.  

 

Rozmawiamy o współpracy regionalnej. Wymiana 

młodych rzemieślników kształconych w systemie 

dualnym jest tego znakomitym potwierdzeniem. Ale 

jeśli już mówimy o współpracy międzynarodowej… 

nie sposób uciec od tematu, który interesuje całą 

Europę. Czy Pana zdaniem system dualnego kształ-

cenia to właśnie metoda na realną pomoc dla 

uchodźców?  

Dr Martin Pott: W Niemczech panuje przekonanie – 

zwłaszcza wśród rzemieślników, że uchodźcy mogą 

zdobyć zawód i realnie zarabiać na swoje utrzymanie. 

Mamy Centra Kształcenia Zawodowego, które mogą 

ich przygotować do pracy w niemieckich firmach. Już 

mamy zgłoszenia zakładów, które chętnie ich przyj-

mą do pracy. Być może jest to sposób na rozwiązanie 

problemów z niedoborem pracowników wykwalifiko-

wanych z jakim obecnie borykają się niemieckie  

firmy.  

 

W ten sposób Ci ludzie dostana wędkę, a nie rybę… 

To może być sposób na ich asymilację w społeczeń-

stwie… 

Dr. Martin Pott: Integracja poprzez naukę i pracę 

jest najlepszą metodą pozwalającą na asymilację 

tych ludzi. Niemcy szacują, że do końca roku przybę-

dzie nawet około miliona osób. Obecnie już co piąta 

osoba zatrudniona w niemieckim rzemiośle ma imi-

gracyjne korzenie. Ale oni sobie znakomicie radzą! 

Jest też istotna różnica między wschodnimi, a za-

chodnimi landami. Na zachodzie Niemiec od lat pra-

cowali obcokrajowcy, na wschodzie te doświadcze-

nia są dużo skromniejsze.   

 

Ale jest to z pewnością szansa na zapełnienie 

wschodnich Centrów Kształcenia Zawodowego, któ-

re często miały problem z naborem chętnych na 

szkolenia… 

Dr Martin Pott: Pojęcie Multikulti jest od lat znane  

i praktykowane w Niemczech, a obecna pomoc 

uchodźcom bardzo często organizowana jest zupeł-

nie spontanicznie przez różne środowiska. Choć my 

jako Izba współpracujemy także z organizacjami na-

leżącymi do poszczególnych grup etnicznych i wspo-

magamy ich w procesie asymilacji i zdobywania kwa-

lifikacji. Z resztą takie działania Kanclerz Angela Mer-

kel określiła jako zadanie na kilka najbliższych lat.  

 

To z pewnością ogromne wyzwanie… A wracając na 

„nasze podwórko” czekamy na rezultaty integracji 

młodych rzemieślników z ich polskimi kolegami! 

Jestem bardzo ciekawa co powiedzą nam na zakoń-

czenie stażu… 

Dr Martin Pott: Sądząc po relacjach poprzedników -  

wyjadą z Poznania z najlepszymi wspomnieniami! 

  

Dziękuję za rozmowę.     

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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 22 września rozpoczął się dziesięciodniowy staż 

młodych rzemieślników z Niemiec. To efekt naszej 

współpracy z Izbą Rzemieślniczą z Wiesbaden i kolej-

na już grupa uczniów, która chciała doskonalić swoje 

umiejętności zawodowe u polskich pracodawców.  

Do Poznania przyjechały Melike Ciraci, Olga Georgia-

di, Isabell Klimmek, Katharina Ludwig, Lukas Trnka, 

Florian Schuchardt. To fryzjerki, elektryk i uczeń  

i uczennica piekarstwa. 

Grupa pod opieką Alexandra Neumanna i Lukasa Kaj-

zera, który był tłumaczem odbywała staż u  Państwa 

Piotra i Moniki Koperskich, u Panów Roberta Grzem-

powskiego i Jędrzeja Bobeła, Tadeusza Wudarczaka 

oraz Pani Elżbiety Kwietniewskiej. Rzemieślnicy zosta-

li wytypowani przez Cech Cukierników i Piekarzy  

w Poznaniu, Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu oraz 

Cech Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych  

i Motoryzacyjnych w Poznaniu. 

 Staż jest zawsze wyzwaniem – tym bardziej gdy 

nie zna się języka ani codziennych obyczajów panują-

cych w innym kraju. Pracowali w różnych punktach 

miasta, a do swoich firm musieli dostawać się samo-

dzielnie co przy dzisiejszym stopniu rozkopania mia-

sta było nie lada wyzwaniem. Ale poradzili sobie do-

skonale – zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak  

i tej związanej z poruszaniem się po mieście czy zaku-

pami. Jak wspominają na początku obawiali się,  

że bariera językowa będzie nie do pokonania, a jed-

nak w praktyce nie było z tym większego kłopotu.  

 Pracodawcy bardzo ich chwalili  - za umiejętno-

ści, które już posiadają, za chęć nauki, a przede 

wszystkim za świadomość z jaką wybierali swój  

zawód.  

 Zarówno Robert Grzempowski jak i Elżbieta 

Kwietniewska podkreślali, że Isabell oraz Olga są bar-

dzo dobrze przygotowane do swojego zawodu, mają 

to „coś” co pozwoli im być kiedyś doskonałymi fry-

zjerkami. A Jędrzej Bobeł wręcz zadeklarował, że jeśli 

Melike zechce przyjechać do Polski po zakończonej 

nauce chętnie by ją widział w swoim zespole… Dziew-

częta miały z resztą okazję pracować w różnych  

zakładach, bo zamieniły się na kilka dni. Dzięki temu 

 Byli  pierwszy raz w Poznaniu i pierwszy raz w Polsce…  A pierwszego dnia , na spotkaniu inaugurującym 

najbardziej byli ciekawi tego, jak w praktyce i na praktyce w zakładzie sprawdzą się bardzo pozytywne  

opinie ich koleżanek i kolegów, którzy byli już na polskim stażu.  O kim mowa?  

 

Współcześni wędrujący czeladnicy! 
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nicy, ale chcieli udoskonalić swoje umiejętności pie-

karskie. Bardzo szybko „weszli” w rytm pracy zakładu. 

Było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie bo jak 

mówią w Niemczech pracują w dużej firmie i nie mieli 

okazji poznać zasad funkcjonowania prawdziwie rze-

mieślniczej piekarni. Mieli również okazję pracować  

w pracowni cukierniczej należącej do Państwa Koper-

skich.  W czasie uroczystego wieczoru pożegnalnego  

z dumą odbierali własnoręcznie upieczone ozdobne 

bochny chleba weselnego i dożynkowego.    

 Ale staż to nie tylko praca – to również okazja 

do poznawania miasta, jego mieszkańców, rówieśni-

ków. Zwiedzali Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 

w Poznaniu. Najbardziej  podobała się wszystkim  

wizyta w Rogalinie i Kórniku i  zwiedzanie Poznania.  

 Staż minął błyskawicznie, a gdy na pożegnanie 

stawali do wspólnej fotografii nie mogli się nadziwić, 

że to już. Jak sami mówili do Wiesbaden zabiorą bar-

dzo dobre wspomnienia i wiele cennych, profesjonal-

nych wskazówek.  

 W czasie pożegnalnego wieczoru zarówno 

Alexander Neumann z Izby Rzemieślniczej w Wiesba-

den jak i dyrektor Tomasz Wika bardzo serdecznie 

poznały nowe techniki koloryzacji i strzeżenia,  

a w czasie specjalnego pokazu omówiły najnowsze 

modowe trendy.    

 Z kolei Florian, który pracował u  Tadeusza Wu-

darczaka  podkreślał z dumą, że mógł pracować przy 

budowie największego centrum handlowego Europy. 

W Niemczech, do tej pory zakładał jedynie domowe 

instalacje, a w Polsce mógł zapoznać się z bardzo no-

woczesnymi technologiami.  

 Wiele satysfakcji obu stronom sprawiła współ-

praca  Kathariny i Lukasa z firmą Państwa Koperskich. 

Stażyści mieli  już doświadczenie w pracy jako cukier-
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że  będą polecali swoim kolegom poznańskie adresy 

na odbycie dobrego, zagranicznego stażu! 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

dziękowali  rzemieślnikom, którzy zaangażowali się  

w pomyślne przeprowadzenie tego stażu. Podzięko-

wania padły też pod adresem Anny Borowiak z naszej 

Izby, która jak zawsze była dobrym duchem i opieku-

nem stażystów.  

 Dyrektor Tomasz Wika przypomniał starą nie-

miecka tradycję, która niegdyś nakazywała wędrówkę 

młodym czeladnikom, zanim otwierali własny zakład. 

Młodzi rzemieślnicy wędrowali więc po Europie,  

by w innych krajach zdobyć doświadczenie i wiedzę 

teoretyczną. Pytani o to jak minął staż odpowiadali, 

KONKURS 

Termin zgłoszeń do 19 lutego 2016 r. poprzez wypeł-

nienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie do 

niego odpowiednich dokumentów potwierdzających 

wdrożenie oszczędnościowego rozwiązania. 

 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie  

REFA Wielkopolska w ramach projektu: 

 „3xŚrodowisko” - LIFE12 INF/000009/3xŚrodowisko/PL 

dofinansowanego z instrumentu finansowego Unii 

Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Szczegółowe informacje na stronie: 

 www.3xsrodowisko.pl.  

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać 

również ze strony internetowej Izby. 

 

Zapraszamy do udziału!  

Na zwycięzców czeka 30 nagród pieniężnych! 

 

Iwona Derda  

 

 Zapraszamy małe i średnie firmy z branż: usług 

osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne), spo-

żywczej (piekarnie, cukiernie i zakłady rzeźnicko-

wędliniarskie), budowlanej, poligraficznej, drzewnej 

oraz motoryzacyjnej do udziału w konkursie 

„Oszczędzaj, chroniąc środowisko”. Zadaniem kon-

kursowym jest przedstawienie wdrożonych rozwią-

zań technicznych, które pozwoliły na oszczędzanie 

zasobów, tj. wody, energii elektrycznej, paliwa lub 

innych w procesie produkcji i świadczonych usług.  

 W każdej z sześciu branż przewidziano następu-

jący zestaw nagród: 

Pierwsza nagroda – do równowartości 1.000 Euro 

Druga nagroda – do równowartości 750 Euro 

Trzecia nagroda – do równowartości 500 Euro 

Dodatkowo, niezależnie od nagród, w każdej branży 

przewidziano po dwa wyróżnienia za oryginalność  

i nowatorstwo wdrożonego rozwiązania – do równo-

wartości 800 Euro! 

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać na adres: 

Stowarzyszenia Refa Wielkopolska,  

ul. Rubież 46/C5,  

61-612 Poznań  

Konkurs dla firm MŚP „Oszczędzaj, chroniąc środowisko” 

http://www.3xsrodowisko.pl
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 A jak się wszystko zaczęło? Przypomnijmy, że 

trzy lata temu na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Cechu w Koninie zapadła decyzja o utworzeniu Rze-

mieślniczej Szkoły Zawodowej i dzięki przychylności 

władz miejskich oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

szkoła powstała i została wpisana do rejestru szkół 

jako szkoła prywatna, ale o uprawnieniach szkoły pu-

blicznej. Potem nastąpiła jednak proza dnia codzien-

nego. Trzeba było znaleźć miejsce odbywania zajęć 

szkolnych. Nie udało się uzyskać lokali z zasobów 

miejskich, a pomieszczenia które zamierzano prze-

znaczyć na ten cel  w budynku Cechu, okazały się nie 

spełniać wymogów stawianych przez stosowne roz-

porządzenia dotyczące nowopowstających szkół. 

Mimo trudnej sytuacji udało się wydzierżawić po-

mieszczenia i dzięki temu we wrześniu, dwa lata te-

mu rozpoczęły się zajęcia szkolne. 

 Nadszedł kolejny rok szkolny, uczniów w szkole 

przybyło i jasnym stawało się, że trzeba pilnie poszu-

kiwać możliwości pozyskania większej ilości sal lekcyj-

nych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

Cechu podjęło uchwałę o zakupie na cele szkoły od-

powiedniej nieruchomości i jej ewentualnym remon-

cie. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach wiosną 

tego roku, pojawił się adres na ulicy Zagórowskiej 

16b. Rozpoczął się wyścig z czasem. Wykonawcy sta-

rali się zakończyć roboty możliwie szybko. Zostały 

wykonane nowe instalacje: sanitarna, centralnego 

ogrzewania, klimatyzacyjna, elektryczna, informa-

tyczna, oprócz oczywistych prac budowlanych zwią-

zanych z ociepleniem stropodachu, wybudowaniem 

ścian działowych, ułożeniem nowych posadzek, wy-

mianą okien i drzwi i wszystkich innych, które w nor-

malnych warunkach zajęłyby pewnie znacznie więcej 

czasu.  

W międzyczasie budynek był wyposażany w meble, 

konfigurowana była sieć informatyczna, instalowany  

monitoring zapewniający uczniom bezpieczeństwo  

i zapobiegający przenikaniu na teren szkoły osób nie-

powołanych. Wkrótce zainstalowane zostaną rzutniki 

i tablice multimedialne we wszystkich salach lekcyj-

nych. Uczniowie będą mieli także do dyspozycji wła-

sne szafki ubraniowe. 

 Jak powiedział w czasie uroczystości otwarcia 

Marek Skoraszewski, występując w podwójnej roli 

Wiceprezesa Izby i Starszego Cechu w Koninie  

…„Mamy świadomość, że choć dzień dzisiejszy jest 

tym symbolicznym końcem wieńczącym dzieło, to jest 

on także początkiem dalszej, koniecznej rozbudowy 

tego obiektu, ponieważ już dzisiaj 9 oddziałów szkol-

 2 października 2015 był dla wszystkich osób związanych z Rzemieślniczą Szkoła Zawodową w Koninie 

wyjątkowo doniosły! „Szkoła Prawdziwych Fachowców” doczekała się własnego budynku dydaktycznego.  

W obecności Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika wielu znakomitych gości i przyjaciół  

Szkoły z Konina obyła się bardzo sympatyczna uroczystość otwarcia wyremontowanej siedziby.  

 

Szkoła fachowców w nowej odsłonie 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  6/2015      www.irpoznan.com.pl  
 15 

SZKOŁA FACHOWCÓW 

nych i aż 11 grup zawodowych i wymaga większej ilo-

ści sal lekcyjnych. Musimy także pomyśleć o własnej 

bazie do prowadzenia zajęć sportowych. 

Myślę jednak, że działając z taką determinacją, jak 

dotychczas i licząc na pozytywne, otwarte podejście 

do naszych zamierzeń zarówno władz miejskich, jak  

i wszystkich osób i instytucji podejmujących decyzje  

w tym zakresie, także i te przyszłe zamierzenia uda 

nam się w nieodległym czasie  zrealizować. 

Chcemy, aby Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa wpisała 

się na stałe w ofertę oświatową naszego miasta  

i regionu i stała się - jak ma to w swoim haśle - 

„szkołą prawdziwych fachowców.” 

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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             Nowe programy w dużej mierze stanowią 

kontynuację kierunków wsparcia z poprzedniej per-

spektywy. Istotną nowością w porównaniu do po-

przedniej perspektywy jest silne ukierunkowanie 

wsparcia, nacisk kładzie się nie tylko na innowacyj-

ność ale również na inteligentne specjalizacje. Są to 

obszary tematyczne, kluczowe z punktu widzenia 

możliwości rozwoju Polski czy danego regionu ustala-

ne na szczeblu krajowym i regionalnym, to na tych 

obszarach będzie koncentrować się wsparcie.  

W praktyce oznacza to, że wpisywanie się danego 

projektu w obszar inteligentnej specjalizacji będzie 

co najmniej zwiększało szanse na uzyskanie wsparcia, 

a być może nawet będzie stanowiło warunek  

konieczny, żeby to wsparcie uzyskać. Na poziomie 

kraju określono 19 inteligentnych specjalizacji  

w  kategoriach w Wielkopolsce zidentyfikowano  

6 obszarów, są to: biosurowce i żywność dla świado-

mych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł 

jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój 

oparty na ICT oraz nowoczesne technologie medycz-

ne.  

 Inną nowością są Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT), jest to nowy instrument mający 

wspierać rozwój terytorialny. ZIT-y realizowane bę-

dą przede wszystkim w miastach wojewódzkich  

i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. 
Wsparcie w ramach ZIT skoncentrowane będzie na 

interwencjach w zakresie transportu, rewitalizacji, 

ochrony środowiska, energetyki oraz wzmocnieniu 

rozwoju funkcji symbolicznych miast. Dla Wielkopol-

ski określono dwa ZIT-y: Poznański i Kalisko-

Ostrowski. 

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 

przynosi ze sobą też bardzo duże zmiany w zakresie 

reguł pomocy publicznej, które w znaczącym stop-

niu determinują możliwość pozyskania dofinanso-

wania przez przedsiębiorców, jak i jego atrakcyj-

ność. Przede wszystkim, w zakresie wsparcia na no-

we inwestycje przedsiębiorstw (tzw. pomoc regio-

nalna), nastąpi zmiana warunków uzyskiwania 

wsparcia w porównaniu do okresu 2007-2013.  

Podstawowa różnica to obniżenie (wyrażonych pro-

centowo) maksymalnych pułapów dofinansowania, 

co wynika z faktu, iż polskie regiony rozwinęły się  

w stosunku do średniej unijnej na tyle, iż wsparcie 

im przyznawane będzie niższe niż do tej pory.  

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 

 Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach funduszy struktural-

nych na lata 2014-2020, będzie o przeszło 15 mld EUR większa w porównaniu  do poprzedniej perspektywy 

finansowej (2007-2013) i zamyka się w kwocie 82,5 mld EUR. Środki te będą trafiały do beneficjentów za  

pośrednictwem 6 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów 

operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego. 

 

Nowe fundusze europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców 

PROGRAM 
ALOKACJA ŚRODKÓW 

UE [mld EURO] 

PO Inteligentny Rozwój 8,6 

PO Polska Cyfrowa 2,2 

PO Infrastruktura i Środowisko 27,5 

PO Polska Wschodnia 2,1 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 

PO Pomoc Techniczna 0,7 

16 Regionalnych Programów 

Operacyjnych 
31,3 

Tabela 1: Programy i budżety w Perspektywie UE 2014-2020 
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Warto pamiętać o pomocy de minimis – limit dotych-

czasowej pomocy pozostaje teoretycznie niezmienio-

ny (co do zasady 200 tys. EUR na 3 lata), tym niemiej 

będzie on odnoszony już nie do pojedynczego przed-

siębiorstwa, a do grupy podmiotów powiązanych. 

 Województwo Wielkopolskie otrzyma też 

znacznie większą pulę środków niż to było w po-

przednim okresie programowania. W ramach Wiel-

kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

będzie do dyspozycji 2,5 mld euro.  

Aż, 19% środków będzie przeznaczonych na: 

 I oś priorytetową - „Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka”, w ramach której będą działania skiero-

wane bezpośrednio do przedsiębiorców np. poddzia-

łanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczo-

wych obszarów gospodarki regionu” – gdzie wspar-

ciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty 

(wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nie-

technologiczne) poprzez inwestycje w  środki trwałe 

oraz  wartości niematerialne i prawne (inwestycje  

w transfer technologii poprzez nabycie praw paten-

towych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej 

wiedzy technicznej).  

 Warto zwrócić uwagę na: 

Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju 

działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicz-

nych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwo-

ju eksportu”.  

 Konkursy w ramach w/w poddziałań zostały 

już ogłoszone. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie www.wrpowielkopolskie.pl oraz na bezpłat-

nych szkoleniach organizowanych przez Wielkopol-

ska Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w ramach Punktu 

Informacyjnego Europe Direct – Poznań, na które 

serdecznie zapraszamy. 
 

Bogumiła Frąckowiak 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań  
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu  
tel.: 61 852 16 70  
al. Niepodległości 2 , 61-874 Poznań  

www.europe-direct.poznan.pl  
europedirect-poznan@irpoznan.com.pl  

http://www.wrpowielkopolskie.pl
http://www.europe-direct.poznan.pl
mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl
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 Parkieciarz wykonuje i naprawia drewniane 

posadzki, wykorzystując różne rodzaje drewna oraz 

materiały drewnopochodne. Wykonuje także okła-

dziny ścienne z drewna i materiałów drewnopo-

chodnych.  

 Do zadań parkieciarza należy wyznaczenie po-

sadzki według projektu, przygotowanie kitów i mas 

plastycznych stosowanych przy wykonywaniu posa-

dzek drewnianych, a także wykańczanie posadzek 

listwami przypodłogowymi. Parkieciarz zabezpiecza 

posadzki drewniane z użyciem środków lakierni-

czych lub olejowo-woskowych. Ponadto odnawia  

i konserwuje zniszczone boazerie.  

 Parkieciarz powinien mieć dobry wzrok i roz-

różniać barwy. Zadania zawodowe powinien wyko-

nywać dokładnie, cierpliwie i wytrwale. Niezbędna 

w tym zawodzie jest też koncentracja i podzielność 

uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawność 

fizyczna, a także uzdolnienia techniczne i zmysł este-

tyczny. Zazwyczaj parkieciarz pracuje w pomieszcze-

niach zamkniętych. Sporadycznie może wykonywać 

prace na zewnątrz. Pracuje w pozycji pochylonej, 

kucając lub klęcząc. Prace wykonuje samodzielnie 

lub współpracując w zespole z użyciem nakolanni-

ków, a przy malowaniu i szlifowaniu powierzchni 

koniecznie z zastosowaniem środków ochrony oso-

bistej, takich, jak okulary, maski ochronne, ochron-

niki słuchu i inne. 
 

 Iwona Derda 

ZAPRASZAMY NA WWW 
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Szczegółowe informacje na temat zakresu kursów oraz terminów 

można uzyskać na stronie internetowej Izby: www.irpoznan.com.pl 

w zakładce Szkolenia, kursy, warsztaty.  

Zapraszamy też na Facebook Szkolenia, kursy, warsztaty. 
 

Więcej informacji oraz zapisy:  

Monika Nowicka - Wydział Oświaty - tel. 61 859 3581 
 

ZAPRASZAMY!!! 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do udziału w kursach: 
 

 kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 550 zł 

 kurs fryzjerski – 2.650 zł 

 kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich – 250/290 zł 

 warsztaty hobbystyczne z szydełkowania, tworzenia biżuterii, decoupage i obróbki cyfrowej obrazu - 

310/120/80/365 zł. 
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