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W tym numerze: 
ści rozwiewać. Mamy dużo 
materiałów informacyjnych , 
ulotek o Parlamencie i wybo-
rach. Wytłumaczmy też co zy-
skaliśmy w czasie naszej pię-
cioletniej obecności w Unii i jak 
powinniśmy jeszcze rozsądniej 
decydować o naszych spra-
wach na forum Parlamentu.  
Wybory do Europarlamentu do 
swoisty chrzest bojowy punktu 
ED , który działa w Izbie. Na 
czym będziecie się chcieli sku-
pić po wyborach? 
Naszym zadaniem jest informo-
wanie przedsiębiorców o możli-
wości korzystania ze wsparcia 
unijnego. Pomagamy tez stu-
dentom, absolwentom zaintere-
sowanym stażami w krajach 
Unii, na ten temat informujemy. 
Także rolnicy i osoby zajmujące 
się działalnością w tej sferze 
gospodarki, a chciałyby założyć 
własną firmę i są zainteresowa-
ne pozyskaniem środków mogą 
do nas przyjść po pomoc. Orga-
nizujemy także szkolenia dla 
różnych odbiorców i z bardzo 
szerokiego spektrum tematów 
związanych z gospodarką. Są 
to także atrakcyjne formy popu-
laryzacji wiedzy o Unii – lekcje 
unijne i  konkursy dla dzieci i 
młodzieży.  
Zapraszamy do nas do siedzi-
my ED w Izbie , a także do 
Internetu  
www.europe-direct.poznan.pl  
 

Dziękuję za rozmowę i … spo-

tykamy się na wyborach! 

D l a c z e g o 
m a m y 
głosować, 
o czym 
warto pa-
miętać idąc 
do urn a 

także gdzie szukać komisji 
wyborczych – o tym w rozmo-
wie z Bogumiłą Frąckowiak, 
Naczelnikiem Wydziału Promo-
cji Gospodarczej a także szefo-
wą Punktu Europe Direct dzia-
łającego przy Wielkopolskiej 
Izbie Rzemieślniczej w Pozna-
niu 

 

Dlaczego powinniśmy pójść na 
wybory do Europarlamentu? 
Dlatego ,że jest podstawowa 
zasada ,że nic o nas bez nas! 
Czyli jeśli my sami nie postano-
wimy na kogo głosować, to 
później nie możemy mieć pre-
tensji ,że dzieje się coś takiego 
co nam nie za bardzo odpowia-
da. 
Czy od naszego udziału w wy-
borach zależy ilość naszych 
Eurodeputowanych? 
Nie, ta ilość jest ściśle określo-
na i Polska ma 50 mandatów 
dla ludzi , którzy będą nas re-
prezentować. Istotne jest jed-
nak to ilu ludzi z jakiej partii 
będą naszymi przedstawiciela-
mi. Bardzo ważne jest to jacy to 
będą ludzie! Warto by byli to 
ludzie, którzy rzeczywiście 
mogą coś w tym Parlamencie 
zrobić, by znali się na rze-
czach , o których zwykle się 
tam mówi. To muszą być lu-
dzie , którzy rzeczywiście chcą 
tam pracować. 
A czy nie obserwujemy teraz 
zjawiska pewnej ”ucieczki” na 
listy kandydatów, krótko mó-
wiąc jeśli komuś się nie powio-
dło na rodzimej scenie politycz-
nej próbuje wyemigrować do 
Europarlamentu? 

Dlatego trzeba bardzo uważnie 
przyglądać się kandydatom. 
Podstawowa zasada jest taka, 
że kandydat powinien znać co 
najmniej jeden język obcy – 
angielski lub tez francuski. 
Przecież praca Eurodeputowa-
nego nie polega tylko na głoso-
waniu za czy przeciw , ale 
przede wszytki na lobbowaniu 
pewnych działań, które w kon-
sekwencji przyniosą korzyści 
dla Polski. Tego bez znajomo-
ści języków nie da się zrobić 
efektywnie. Praca tam W Bruk-
seli czy Starburgu przypomina 
prace w naszym Sejmie tyle ,że 
wymagania wobec kandydatów 
są zdecydowanie wyższe.  
Gdzie szukać Komisji Wybor-
czych i jak się przygotować do 
głosowania?  
Wkrótce będą upublicznione 
listy z adresami Komisji Wybor-
czych, zwykle są to te same 
adresy, pod które udawaliśmy 
się głosując na przykład do 
Sejmu. Musimy ze sobą zabrać 
dowód osobisty – to wszystko! 
Gdzie szukać list z kandydata-
mi na Eurodeputowanych , 
gdzie zapoznać się z ich syl-
wetkami? 
Można to zrobić choćby na 
stronach internetowych po-
szczególnych partii politycz-
nych, tam zazwyczaj wiele się 
można dowiedzieć o kandyda-
tach. Zapraszam także do na-
szego punktu Europe Direct – 
jesteśmy punktem informacyj-
nym Komisji Europejskiej i chce 
szczególnie mocno zazna-
czyć ,że z zasady jesteśmy 
apolityczni! Nie namawiamy do 
głosowania na konkretne na-
zwiska ale z chęcią pomożemy 
odszukać informacji o wyborach 
i będziemy szczerze namawiać 
do wzięcia udziału w głosowa-
niu. Jeśli ktoś ma wątpliwości 
czy pójść na te wybory – za-
paszmy, będziemy te wątpliwo-
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10 powodów dla których warto głosować  

To Ty decydujesz – oddając swój 
głos. 
Głosując w wyborach do PE wybierasz 
osoby, które wpłyną na przyszłość i 
codzienne życie blisko 500 milionów 
Europejczyków. Jeżeli nie zadasz 
sobie trudu, zrobi to kto inny i zdecy-
duje, kto będzie Cię reprezentował w 
jedynym wyłanianym w wyborach bez-
pośrednich zgromadzeniu ogólnoeuro-
pejskim. Wybrani posłowie nakreślają 
przyszłość Europy w najbliższych pię-
ciu latach. Spraw, by Europa była 
taka, jakiej chcesz. Jeśli nie zagłosu-
jesz, to później nie narzekaj. 
 
 

Posłowie – Twój głos w Europie 
Wybrany przez Ciebie poseł to Twój 
głos w Europie – dlaczego miałbyś go 
zmarnować? Parlament Europejski, 
wybierany co pięć lat, jest ważnym i 
posiadającym szerokie uprawnienia 
uczestnikiem procesu podejmowania 
decyzji w Unii Europejskiej. Głosuje on 
nad ostatecznym kształtem unijnych 
aktów prawnych, które mają wpływ na 
codzienne życie, niezależnie od tego 
czy dotyczą one jedzenia na naszych 
stołach, naszego koszyka na zakupy, 
jakości powietrza, które wdychamy, 
czy bezpieczeństwa zabawek dla na-
szych dzieci 

To Twoje prawo wyborcze! 
 
Prawo do głosowania w wyborach do 
PE jest Twoim podstawowym prawem 
jako obywatela europejskiego i ozna-
cza to, że Twoje zdanie ma wpływ na 
sposób, w jaki działa Unia. Głosując, 
przyczyniasz się do wskazania tych, 
którzy będą reprezentowali konkret-
nych obywateli europejskich, takich jak 
Ty, członkowie Twojej rodziny, przyja-
ciele, sąsiedzi czy koledzy z pracy. 
Jako obywatel UE możesz głosować 

(lub przedstawić swoją kandydaturę) w 
dowolnym państwie UE, które za-
mieszkujesz, nawet jeśli nie jesteś 
obywatelem tego państwa. I, co wię-
cej, nic Cię to nie kosztuje! 
Swobodnie podróżować, studiować 
i pracować za granicą 
Młodzi i starzy, studenci i emeryci, 
kobiety i mężczyźni, pracownicy i 
przedsiębiorcy, tradycjonaliści i postę-
powi, mieszkańcy miast i wsi, Europa 
jest sprawą nas wszystkich, choć nie 
zawsze sobie to uświadamiamy! Dzię-
ki Unii Europejskiej możemy swobod-
nie podróżować, studiować i pracować 
za granicą. PE działa niestrudzenie na 
rzecz czystszego środowiska, bez-
pieczniejszych substancji chemicz-
nych, lepszych usług i miejsc pracy. 
Jest zagorzałym obrońcom praw kon-
sumenta, równości szans i praw czło-
wieka zarówno w UE, jak i poza jej 
granicami 
 

Jedno głosowanie – 375 milio-
nów wyborców 
W czerwcu 2009 r. będziesz miał wy-
jątkową okazję, by pójść do urn wraz z 
375 milionami europejskich wyborców. 
Po co? By wybrać jedyny na świecie 
wyłaniany w wyborach bezpośrednich 
międzynarodowy i wielojęzyczny parla-
ment i jedyną wybieraną bezpośrednio 
instytucję UE. Wybierany przez oby-
wateli od 1979 r. Parlament Europejski 
jest dziś reprezentantem blisko pół 
miliarda obywateli. 
 

Posłowie wielkiej wagi 
W większości przypadków przy podej-
mowaniu decyzji w UE posłowie mają 
taką samą wagę jak państwa człon-
kowskie. Większość aktów prawnych 
dotyczących naszego codziennego 
życia, powstaje w wyniku wspólnych 
prac posłów i ministrów na szczeblu 
EU. Wiele, a może nawet większość 
aktów prawnych obowiązujących w 
Twoim kraju stanowi transpozycję 
prawodawstwa europejskiego, nad 
którym głosowali posłowie – Twoi 
przedstawiciele. I nie są to tylko akty 
prawa, ale pieniądze na nowe drogi, 
czystsze plaże, badania naukowe, 
edukacja i pomoc rozwojowa. Posło-
wie decydują też o przeznaczeniu 
unijnych pieniędzy. 
 

W przygotowaniu – jeszcze więk-
sze uprawnienia dla posłów 
Jeżeli nowy traktat lizboński wejdzie 
w  życie, zwiększą się jeszcze upraw-
nienia posłów w procesie podejmowa-
nia decyzji dotyczących spraw UE. 
Traktat ten nada Parlamentowi niemal 
we wszystkich obszarach polityki unij-
nej takie same uprawnienia prawo-
dawcze, jakie posiadają ministrowie 
państw członkowskich.  Parlament 
będzie również wybierał przewodni-
czącego Komisji Europejskiej, co 
wzmocni jego uprawnienia kontrolne w 
stosunku do władzy wykonawczej UE. 
Ponadto Ty, jako obywatel UE, bę-
dziesz miał prawo inicjowania europej-
skich aktów prawnych. 
 

Twój głos na rzecz różnorodno-
ści 
Europa wybierze swoich nowych po-
słów  w czerwcu 2009 r. Posłowie 
pochodzący z 27 państw reprezentują 
szereg krajowych partii politycznych, 
okręgów wyborczych i punktów widze-
nia. Następnie w łonie Parlamentu 
większość posłów organizuje się w 
grupy polityczne zgodnie z ich poli-
tycznymi przekonaniami. Tak więc 
Parlament, podobnie jak Europa, opo-
wiada się za różnorodnością, honoru-
jąc i godząc w sobie różne wartości – 
dowodem na to jest fakt, że włada on 
23 językami. 
 

To polityka! To demokracja! 
Kochasz UE czy nienawidzisz jej? 
Pragniesz, by rządziła w niej prawica 
czy może lewica? Czy jakaś kwestia 
przejmuje Cię dogłębnie? Jakich 
zmian oczekujesz? Jakie działania 
należy podjąć natychmiast? Wybierz 
posłów, którzy podzielają Twoją wizję, 
a może Twoje pragnienia się zrealizu-
ją. To jest właśnie istota demokracji. 
Przyczyń się do zmian 
 

Doniosły rezultat niewielkim na-
kładem 
Nie wahaj się! To tylko kilka minut. 
Możesz je połączyć ze spacerem po 
parku, może wstąpisz gdzieś na kawę. 
Niewielki wysiłek, by powiedzieć Euro-
pie, czego od niej oczekujesz. Następ-
nie będzie łatwo  śledzić działania, 
jakie wybrani przez Ciebie posłowie 
podejmą w Twoim imieniu – wystarczy 
odwiedzić www.europarl.europa.eu! 
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Weryfikacja reprezentatywności środowiska  

rzemieślniczego w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

 Trójstronna Komisja do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych stanowi 
forum dialogu społecznego prowa-
dzonego dla godzenia interesów 
pracowników, interesów pracodaw-
ców oraz dobra publicznego. Jej 
celem jest dążenie do osiągnięcia i 
zachowania pokoju społecznego. 
Do kompetencji Komisji należy 
prowadzenie dialogu społecznego 
w sprawach społecznych, gospo-
darczych, a także realizacja zadań 
określonych w odrębnych usta-
wach. Ponadto każdej ze stron 
przysługuje prawo wniesienia pod 
obrady Komisji spraw o dużym 
znaczeniu społecznym lub gospo-
darczym, jeśli uzna, że jej rozwią-
zanie jest istotne dla zachowania 
spokoju społecznego. 

W skład Komisji wchodzą przed-
stawiciele strony rządowej, strony 
pracodawców i strony pracowni-
ków. Do prac w Komisji mogą być 
zaproszeni z głosem doradczym 
przedstawiciele jednostek samo-
rządu terytorialnego, Narodowego 
Banku Polskiego i Głównego Urzę-
du Statystycznego. 

Zgodnie z zapisami art. 8 Ustawy 
z dnia 6 lipca 2002 r. o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego /
Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn. 
zm./ organizacje reprezentujące 
stronę pracodawców w wyżej wy-
mienionych gremiach muszą zło-
żyć stosowne wnioski o stwierdze-
nie ich reprezentatywności w są-
dzie okręgowym w Warszawie. 
Swoją reprezentatywność organi-
zacje pracodawców muszą po-
twierdzać co 4 lata. 

Za reprezentatywne uznaje się 
organizacje pracodawców, które 
spełniają łącznie następujące kry-
teria: 

zrzeszają pracodawców zatrud-
niających więcej niż 300 000 
pracowników, 
mają zasięg ogólnokrajowy, 

działają w podmiotach gospo-
darki narodowej, których podsta-
wowy rodzaj działalności okre-
ślony jest w więcej niż w połowie 
sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności /PKD/. 

Związek Rzemiosła Polskiego w 
Warszawie, jako reprezentant śro-
dowiska rzemieślniczego  jest 
członkiem Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych 
po odbytej w 2005 roku pozytywnej 
weryfikacji. Utrzymanie przez ZRP 
statusu reprezentatywnej organiza-
cji pracodawców jest bardzo istot-
ne nie tylko dla samego Związku, 
ale także dla pozostałych organiza-
cji samorządu gospodarczego rze-
miosła. Przedstawiciele izb rze-
mieślniczych i cechów są repre-
zentantami środowiska rzemieślni-
czego w wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego oraz w woje-
wódzkich i powiatowych radach 
zatrudnienia. 

W związku z tym, że na Związku 
Rzemiosła Polskiego ciąży w 2009 
roku obowiązek złożenie wniosku 
do Sądu o stwierdzenie reprezen-
tatywności konieczne jest przepro-
wadzenie kolejnej weryfikacji liczby 
pracowników zatrudnionych w fir-
mach i organizacjach rzemieślni-
czych.  

Do stanu zatrudnienia wliczani 
będą: 

rzemieślnicy,  
osoby współpracujące,  
pracownicy zakładów – w tym 
młodociani,  
osoby zatrudnione na podsta-
wie umowy zlecenia i umowy o 
dzieło, 
pracownicy cechów,  spółdziel-
ni, izb rzemieślniczych, ZRP, 
osoby zatrudnione u innych, niż 
rzemieślnicy członków cechów i 
izb, 
osoby zatrudnione w podmio-
tach, dla których organizacje 
rzemiosła są organami założy-
cielskimi np. szkoły rzemieślni-

cze, ośrodki 
wypoczynko-
we. 

Jest więc nie-
zmiernie istotne, 
by wszystkie or-
ganizacje tworzące strukturę orga-
nizacyjną Związku Rzemiosła Pol-
skiego bardzo poważnie i rzetelnie 
potraktowały sprawę zebrania da-
nych,  pozwalających na udowod-
nienie przez ZRP w toku postępo-
wania sądowego jego reprezenta-
tywności i wzięły na siebie pełną 
odpowiedzialność za zebranie 
kompletnych i udokumentowanych 
danych. 

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, 
że wyzwanie przed którym jako 
organizacje stoimy jest – szczegól-
nie dla cechów i spółdzielni – bar-
dzo trudne, wymagające ogromne-
go wysiłku związanego z dotarciem 
do wszystkich zrzeszonych człon-
ków. Nie ma obecnie  jednak innej 
możliwości udokumentowania sta-
nu zatrudnienia w środowisku rze-
mieślniczym. 

Aktualnie na szczeblu Związku 
Rzemiosła Polskiego i izb rzemieśl-
niczych trwają intensywne przygo-
towania organizacyjne mające na 
celu usprawnienie akcji zbierania 
danych. 

Cechy i spółdzielnie wyposażone 
zostaną w formularze, niezbędne 
do dokumentowania zbieranych 
danych. Cała akcja poprzedzona 
zostanie w najbliższym czasie spo-
tkaniami instruktażowymi, na któ-
rych przedstawiciele izby rzemieśl-
niczej omówią cały proces zbiera-
nia i dokumentowania danych. 

Zwracamy się zatem do wszyst-
kich Starszych Cechów, Prezesów 
Spółdzielni, Kierowników i Dyrekto-
rów biur oraz do wszystkich rze-
mieślników o niezawodne – czynne 
włączenie się do tego ważnego dla 
całego środowiska rzemieślniczego 
przedsięwzięcia. 

W i e s ła w  R a t a j c z a k  



 4 

 

Egzaminy na tytuł czeladnika w zawodzie tuż tuż… 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rynku pracy, który 
zgłasza zapotrzebowanie na osoby 
posiadające kwalifikacje zawodo-
we, oraz z uwagi na zbliżające się 
zakończenie roku szkolnego i ter-
min zakończenia praktycznej nauki 
zawodu przypomina o konieczno-
ści składania dokumentów do eg-
zaminu czeladniczego. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 października 
2005r. w sprawie egzaminów na 
tytuły czeladnika i mistrza w zawo-
dzie, przeprowadzanych przez 
komisje egzaminacyjne izb rze-
mieślniczych (Dz. U. Nr 215,  poz. 
820) mówi, iż kandydaci ubiegają-
cy się o przystąpienie do egzaminu 
czeladniczego realizujący do-
kształcanie teoretyczne w szkole 
składają wnioski do egzaminu po 
zakończeniu zajęć edukacyjnych. 
W związku z tym prosimy o składa-
nie dokumentów do dnia 15 lipca 
br., natomiast kandydaci, którzy 
realizują dokształcanie teoretycz-

ne w formie pozaszkolnej prosze-
ni są o składanie wniosków do 
egzaminu czeladniczego na dwa 
miesiące przed terminem zakoń-
czenia nauki zawodu. Ze względu 
na możliwość skorzystania przez 
pracodawców z dofinansowania 
kosztów kształcenia, konieczność 
zaplanowania harmonogramu eg-
zaminów i szybkiego ich przepro-
wadzenia prosimy o złożenia doku-
mentów do egzaminu w Izbie zgod-
nie z wyznaczonymi terminami.  
Jednocześnie przypominamy, iż 
rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
przygotowania zawodowego mło-
docianych i ich wynagradzania (Dz. 
U. Nr 60, poz.278 z póź. zm.) okre-
śla, iż pracodawca zatrudniający 
młodocianych opłaca koszty prze-
prowadzania egzaminów zdawa-
nych w pierwszym wyznaczonym 
terminie (opłata za egzamin cze-
ladniczy dla kandydatów - pracow-
ników młodocianych i innych pra-
cowników, których mistrz szkolący 
jest członkiem cechu wynosi 360 

zł) oraz może 
pokryć koszty 
egzaminu po-
prawkowego.  
Prosimy również o 
uśw iadomien ie 
uczniom, iż dokumentem potwier-
dzającym zdobyte wiadomości i 
umiejętności w zawodzie jest uzy-
skanie świadectwa czeladniczego. 
Świadectwo ukończenia szkoły 
potwierdza jedynie ukończenie 
przygotowania teoretycznego, na-
tomiast nie potwierdza kwalifikacji 
zawodowych. Uzyskany tytuł cze-
ladnika umożliwia zdobycie cieka-
wej i dobrze płatnej pracy w kraju i 
za granicą, oraz ułatwia prowadze-
nie własnej działalności gospodar-
czej. Osoby, które uzyskały świa-
dectwo ukończenia szkoły zawodo-
wej oraz potwierdziły kwalifikacje 
zawodowe egzaminem czeladni-
czym, mogą kontynuować kształ-
cenie na poziomie średnim i wyż-
szym, a przyswojone podstawy 
zdobyte podczas nauki zawodu 
ułatwią im dalszą drogę edukacji  

I w o n a  D e r d a  

Z czym może kojarzyć się Polska ? M a r z e n a  R u t k o w s k a - K a l i s z  

Wielkopolska 
Izba Rzemieślni-
cza w Poznaniu 
jest organizato-
rem wykonaw-
czym bardzo 
ważnego wyda-
rzenia, które 

odbędzie się 12 maja 2009 w siedzibie 
Związku Rzemiosła Polskiego. Pomysł 
zorganizowania spotkania, w czasie  
którego dyskutowałoby się ,  w możli-
wie najszerszym gronie,  o sposobach 
promowania polskiej tradycyjnej żyw-
ności od dawna nurtował Jacka Mar-
cinkowskiego, członka władz Izby oraz 
Rady Gospodarki Żywnościowej dzia-
łającej przy Ministrze Rolnictwa i Roz-
woju Wsi .  Wielkopolska jest tradycyj-
nym zagłębiem hodowli i przetwórstwa 
mięsa a także  mleka. Równie chlubne 
są tradycje piekarskie i cukiernicze. 
Cały czas odczuwamy jednak dojmują-
cy brak ogólnopolskiej strategii promo-
wania dobrej , tradycyjnej żywności. 

Przecież to właśnie przede wszystkim 
rzemieślnicy od pokoleń przechowują 
stare receptury i z powodzeniem coraz 
częściej je stosują. Z przykrością jed-
nak stwierdzają ,że brakuje w społe-
czeństwie wiedzy na temat zdrowych 
produktów i choć korzystne zmiany w 
świadomości klientów zachodzą to 
jednak stanowczo zbyt wolno. Zbyt 
wolno także wykorzystujemy polska 
żywność w budowaniu Marki Polski. 
Zbyt rzadko zagranicznym klientom 
pytanym gdzieś tak na ulicach Londy-
nu, Paryża czy Nowego Jorku polska 
kojarzy się z wspaniałymi szynkami, 
serami, przetworami owocowo wa-
rzywnymi. Pora to zmienić! 
I właśnie dlatego Prezes Jerzy Bartnik 
zaprosił do Warszawy na Konferencję 
„ Produkty regionalne i tradycyjne 
wizytówką Polski , szansą dla małych i 
średnich przedsiębiorstw‖ przedstawi-
cieli Prezydenta RP, Rządu, gości z 
Komisji Europejskiej , przedsiębiorców 
a także Marszałków Województw i 

przede wszystkim rzemieślników. Ran-
gę konferencji docenił Prezydent Lech 
Kaczyński obejmując ją Honorowym 
Patronatem.  
Nasza Izba zajęła się organizacją tego 
trudnego przedsięwzięcia , w nadzie-
i ,że zapoczątkuje ono szeroką, ogól-
nopolską dyskusję i zainicjuje konkret-
ne działania prawne, które ułatwią 
promocję polskiej żywności. Ułatwią 
także – najprościej mówiąc- życie 
producentom, którzy nadal krępowani 
przepisami nie mogą w pełni rozwinąć 
swoich asortymentów. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą przecież bar-
dzo elastycznie reagować na potrzeby 
rynku i z powodzeniem produkować 
tradycyjne  wyroby, których poszukują 
klienci. Rzemiosło – zwłaszcza wielko-
polskie -  to przecież potrafi! 
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Konferencja „Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla 

małych i średnich przedsiębiorstw” 
 

pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 Lecha Kaczyńskiego 

 

12.05.2009, godz. 1100 – miejsce  Związek Rzemiosła Polskiego, ul Miodowa 14,  Warszawa 

 

Jerzy Bartnik  - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego „Żywnośd tradycyjna i regionalna szansą dla małych i 

średnich przedsiębiorstw” 

Adam Szejnfeld – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki „Budowanie Marki Polska poprzez pro-

dukty regionalne i tradycyjne” 

Bogdan Golik – Poseł sprawozdawca raportu do Parlamentu Europejskiego „ Promocja Artykułów rolno- 

spożywczych w krajach Unii Europejskiej i krajach trzecich – opinia Parlamentu Europejskiego” 

Michele Ottati -Szef Biura Promocji Artykułów Rolniczych KE „ EU support to Promotion of Agricultural 

Products".   ( Wsparcie Unii Europejskiej dla promocji produktów rolnych ) 

Krzysztof Ardanowski – Doradca Prezydenta RP do spraw wsi i  rolnictwa „Produkty o wysokiej jakości 

szansą polskiego rolnictwa” 

Dariusz Goszczyoski – Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Dyrektor 

do spraw oznaczeo geograficznych  „Możliwości ochrony i promocji produktów regionalnych i trady-

cyjnych” 

Piotr Kondraciuk – Dyrektor Biura Promocji Żywności  Agencji Rynku Rolnego  „Wsparcie finansowe pro-

mocji produktów regionalnych i tradycyjnych". 

Bogusław Zalewski – Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego „Mali mogą wiele - targowa pro-

mocja produktów regionalnych buduje Markę Polska” 

Grzegorz Russak Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego „ Dziedzictwo kulinarne jako 

wartośd dodana produktu – idea żywności naturalnej wysokiej jakości” 

Andrzej Maria Falioski -  Dyrektor Generalny - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji „Dostawcy pro-

duktów regionalnych i tradycyjnych we współpracy z siecią handlową – warunki podstawowe” 

Moderator : Tomasz Wika - Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

 

KONFERENCJA PRASOWA 
 

Degustacja specjalności regionalnych 

Związek Rzemiosła Polskiego 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego  
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Mistrzowie grzebienia i nożyczek  

Precyzyj-
ne cięcia, 
misterne 
plecionki, 
feeria 
barw, 
piękne 

modelki,  błyski flesza, przystojni 
mężczyźni i zaciekawiona publicz-
ność z jednej strony. Za kolorową 
taśmą oddzielającą stanowiska 
fryzjerskie – nerwy, ostatnie pora-
dy, konsultacje, trema juniorów i 
pewność ręki mistrzów. A wszystko 
pod czujnym okiem jurorów  i gości 
z Polski, Rosji Niemiec i Francji… 
A miedzy tymi dwoma światami 
organizator tego całego zamiesza-
nia i dobry duch Mistrzostw. Robił 
to już kolejny raz , ale jak co roku z 
ogromnym sercem i sprawnością 
doświadczonego organizatora. 
Jeśli chcą Państwo zobaczyć  ja-
kiego przedsięwzięcia organizacyj-
nego podjął się Wiceprezes Stani-
sław Marczak – zapraszamy do 
naszej galerii fotograficznej.  

Po raz XVII a IX z kolei - Poznań 
był areną zmagań najlepszych 
fryzjerów  z Polski oraz Niemiec i 
Francji . 
Gościnne progi Hali nr 7 MTP  
przyjmowały 25 kwietnia 142 za-
wodników  juniorów zarówno we 
fryzjerstwie damskim jak i męskim. 
Młodzi adepci zawodu zmagali się 
o tytuły Mistrzowskie  oraz zwycię-
stwa indywidualne w poszczegól-
nych konkurencjach . 
Tytuł Mistrza Polski w kategorii 

Junior Damski zdobył : 
- Mateusz Jakóbek – Izba Rze-
mieślnicza Gdańsk 
Dział męski : Dawid Wnuk – Izba 
Rzemieślnicza  Wrocław 
Tytuł międzynarodowego Mi-
strza Polski  przypadł w udziale : 
Kategoria Junior damski Jessica 
Schlittig – Niemcy  
Kategoria Junior męski – Mulle 
Melanie – Niemcy  
Mistrzostwa Polski w kategorii ju-
niorów cieszyły się olbrzymim zain-
teresowaniem zawodników i bar-
dzo licznym udziałem publiczno-
ści . W ocenie organizatorów  Mi-
strzostw poszczególne konkuren-
cje objęte regulaminem wykonane 
były na wysokim poziomie zawodo-
wym . Laureaci Mistrzostw Polski w 
kategorii juniorów  zgodnie z roz-
porządzeniem Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej zwolnieni zostają z z 
tej części praktycznej egzaminu 
czeladniczego  której zostali laure-
atami .  
W dniu 26 kwietnia 2009 rywaliza-

cję rozpoczęli 
zawodnicy w 
kategorii se-
niorów w na-
stępujących 
konkuren-
cjach :  
a/ fryzjerstwo 
damskie – 43 
uczestników  
b/ fryzjerstwo 
męskie  - 21 
zawodników  
c/ Makijaż 

profesjonalny -  30 zawodników  
d/ przedłużanie i zagęszczanie  
włosów – 13 uczestników  
Również poziom zaprezentowany 
przez zawodników , w tej kategorii 
wiekowej  organizatorzy uznali za 
wysoki .  
Zaszczytne tytuły Mistrzów Pol-
ski zdobyli : 
Dział Damski – Piotr Pieper – Izba 
Rzemieślnicza Gdańsk 
Dział Męski – Ewelina Kaźmier-
czak – Izba Rzemieślnicza Olsztyn  

Makijaż Profesjonalny – Sylwia 
Jasielska – Lublin  
Przedłużanie i zagęszczanie wło-
sów – Małgorzata Rosłońska – 
Warszawa  
Laureaci Otwartych Mistrzostw 
Fryzjerstwa Polskiego , są równo-
cześnie naturalnymi kandydatami 
do Kadry Narodowej Fryzjerów , 
którzy reprezentować będą Polskę 
na arenach Mistrzostw Europy i 
Świata . Tegoroczne Mistrzostwa 
Polski swoją obecnością zaszczycił  
v-ce Prezydent OMC Pan Walery 
Gorelik który w rozmowie z organi-
zatorami podkreślił , ze Polska 
uczyniła milowy krok na drodze do 
Organizacji Mistrzostw Europy we 
Fryzjerstwie Artystycznym w naj-
bliższych latach. Na ręce organiza-
torów Mistrzostw Polski złożył ser-
deczne gratulacje , podkreślając 
znakomitą oprawę organizacyjną 
Mistrzostw – jak i jego zaplecze. 
Bardzo pilnym obserwatorem  Mi-
strzostw był Prezes ZRP pan Jerzy 
Bartnik , oraz delegacja Izby Rze-
mieślniczej z Rennes w Bretanii z 
panem Prezesem oraz Dyrektorem 
Izby na czele. W ocenie Komitetu 
Organizacyjnego  XVII Otwarte 
Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego  
spełniły oczekiwania Organizato-
rów zarówno pod względem zapre-
zentowanego poziomu zawodni-
ków jak i poziomu organizacyjne-
go . 
W  imieniu Organizatorów żywię 
nadzieję , że XVII Otwarte Mistrzo-
stwa  Fryzjerstwa Polskiego przy-
bliżyły nas bardzo do organizacji 
Mistrzostw Europy w nieodległym 
czasie. Już dzisiaj w imieniu Komi-
tetu Organizacyjnego zapraszam 
wszystkich sympatyków fryzjerstwa 
na XVIII Otwarte Mistrzostwa Fry-
zjerstwa Polskiego  Poznań 2010  
w dniach 19-21 marca 2010 r.  
Dla organizatorów Mistrzostw z 
Poznania będą to już X jubile-
uszowe Mistrzostwa Organizo-
wane w gościnnych progach 
MTP . 
 

S t a n i s ł a w  M a r c z a k  
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Bretania – Wielkopolska 

W dniach 23 -27 kwietnia gościła w 
Poznaniu delegacja z zaprzyjaźnionej 
od lat Izby w Rennes. Bretońscy go-
ście z Prezesem Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat d’ Ille-et-Vilaine pa-
nem Ange Briere na czele zwiedzali 
Poznań i Gniezno. Najważniejszym 
punktem wizyty był udział w Konkursie 

LOOK 2009 pięciu uczennic ze szkoły 
w  St. Malo. Młode Bretonki nie tylko 
zachwyciły urodą ale i umiejętnościami 
– najlepszy dowód, że jedna z nich – 
Vanessa Legall - zdobyła srebrny me-

dal Mistrzostw Polski Juniorów w kon-
kurencji plecionek.  

Gościom  z Rennes bardzo podo-
bał się Poznań. Odwiedzali nas po 

kilku latach i z tym 
większą radością 
obserwowali dyna-
miczne zmiany jakie 
zaszły w naszym 
regionie. Wielkie wra-
żenie zrobiła na nich 
wizyta w Starym Bro-
warze, wiele śmiechu 
wzbudziły Ratuszowe 

Koziołki  a w Poznańskim  Domu 
Bretanii poczuli się jak u siebie w 
domu. Bardzo podobało się im też 

Gniezno – tym bar-
dziej ,że miasto było 
odświętnie przygoto-
wane w dniu odpustu 
Św. Wojciecha. 
Ostatnim punktem 
pobytu była wizyta w 
Szkole makijażu pro-
fesjonalnego, wizażu 
i stylizacji Anity Fola-
ron ... 
Wielkopolską Izbę 
Rzemieślniczą w Po-
znaniu z Chambre de 
Métiers et de l’Art-

isanat d’ Ille-et-Vilaine z Rennes 
łączy wieloletnia współpraca. Pa-
miętamy za pewne piękne wyroby 
artystów z Bretanii prezentowane 

na wspólnych wysta-
wach rzemiosła arty-
stycznego. Pamięta-
my także wyjazdy 
naszych rzemieślni-
ków do Bretanii – czy 
to na staże językowe 
w czasie Uniwersyte-
tu Letniego Ker Lan 
albo  Targi Rzemiosła  
w Rennes. Mieliśmy 
także okazję gościć 

młodych uczniów piekarstwa i cie-
sielstwa, którzy odbywali staże w 
poznańskich zakładach rzemieślni-
czych. 
 Jednak po wielu latach intensyw-
nej współpracy kontakty –choćby z 
racji znacznej odległości nieco się 
rozluźniły. W tym czasie zmieniły 
się także władze bretońskiej Izby 
Rzemieślniczej. Nowy Prezes Pan 
Ange Briere jest bardzo zaintereso-
wany odnowieniem i zintensyfiko-
waniem  naszych wzajemnych 
kontaktów. Rozmowy plenarne , 
które odbyły się zarówno w Ren-
nes jak i w Poznaniu z pewnością 
wkrótce przyniosą konkretne efek-
ty. Prezes Briere, który jest z zawo-
du fryzjerem podkreślał z naci-
skiem, że jest bardzo zaintereso-
wany udziałem młodych, francu-
skich uczniów zawodu w Targach 
LOOK , które swoim poziomem nie 
odbiegają od paryskich pokazów 
fryzjerstwa. Ze swej strony zapro-
ponował staże dla młodych pol-
skich fryzjerów i fryzjerek w szko-
łach w Bretanii. Wymiana odbyłaby 
się w ramach Programu Leonardo.  
Do Bretanii, którą dzieli od nas 
2000 kilometrów leci się z Poznań-
skiej Ławicy, nawet z przesiadkami 
krócej niż jedzie w Tatry czy Biesz-
czady. Wielkopolanom ten region 
Francji jest dobrze znany dzięki 
działalności Domu Bretanii w Po-
znaniu – pora więc aby naocznie 
przekonać się jak jest tam pięknie i 
jak gościnni są Bretończycy! 

M a r z e n a  R u t k o w s k a - K a l i s z  

http://www.anita.folaron.hd.pl/
http://www.anita.folaron.hd.pl/
http://www.anita.folaron.hd.pl/
http://www.anita.folaron.hd.pl/
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Wystawa Rzemiosła Artystycznego z udziałem 

prac artystów z Rennes/Francja 

24 kwietnia w piątek, o godz. 14:00 w 
Reprezentacyjnych holu Wielkopol-
skiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

miało miejsce otwarcie Wystawy Rze-
miosła Artystycznego z udziałem prac 
artystów z Rennes/Francja. Wystawa 
towarzyszyła obchodom 90-lecia Wiel-
kopolskiej Izby Rzemieślniczej w Po-
znaniu. W otwarciu wzięli udział przed-
stawiciele władz wojewódzkich, urzędu 
marszałkowskiego, Urzędu Miasta 

Poznania, oraz pan prof. dr hab. To-
masz Schramm, Konsul Honorowy 
Francji, pani Mariola Samulska-Musiał, 

dyrektor Domu Bretanii w Po-
znaniu, delegacja z Francji – 
między innymi pan Ange Briè-
re, Prezes Izby Rzemieślniczej 
Ille-et-Vilaine w Rennes oraz 
licznie zgromadzeni zwiedzają-
cy. 
Na wystawie zaprezentowano 
wyrobów 25 wielkopolskich 
artystów rzemieślników – wśród 
eksponowanych prac były pięk-
ne witraże, zestawy oryginalnej 
biżuterii, malowane pięknymi 
barwami komplety do kawy z 

ceramiki, ozdobne ceramiczne kafle, 
meble artystyczne i artykuły wyposa-
żenia wnętrz (krzesła z drewna i ze 
szkła, stół, szafa staropolska, zegar, 
lustro z komodą, świecznik Menora, 
rama), rzeźby w drewnie, wyroby ze 
skóry o niezwykłej fakturze (kufer, 
księgi),militaria (miecze, pistolety, 

hełmy, strój woja), interesujące rysunki
-portrety, gobeliny, misternie haftowa-
ne godło, sanie i ażurowy koszyczek 
oraz piękna złocona kwadryga. Mając 
na uwadze wieloletnią współpracę 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu z Izbą Rzemieślniczą Ille-et-
Vilaine w Rennes, we Francji, zostały 
zaprezentowane prace artystów bre-
tońskich - figurki świętych (między 
innymi wykonaną z piaskowca statuę 
Świętego Saint Malo, który jako jeden 
z siedmiu świętych w VI wieku przyby-
łych z Walii i Kornwalii, wprowadził w 
Bretanii chrześcijaństwo), piękną, 
ręcznie malowaną, charakterystyczną 
dla tego regionu, ceramikę i fajans 
(wazon), grafikę (Parlament w Ren-
nes) oraz opartą na motywach celtyc-
kich biżuterię.  
Wystawa została dofinansowana ze 
środków Miasta Poznania. 

Wystawa była czynna do 30 kwietnia 

2009r. 

M a r z e n a  R u t k o w s k a - K a l i s z  
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Turnieje spożywcze 

Dla młodych uczniów zawodu to 

zawsze bardzo emocjonujący mo-

ment. W przyszłości taki egzamin 

nie będzie robił już tak wielkiego 

wrażenia , bo przecież ich umiejęt-

ności na co dzień będą weryfiko-

wać klienci , ale możliwość spraw-

dzenia się w ogólnopolskiej stawce 

zawsze jest wyzwaniem. Tak też 

było i w tym roku.  

Pomysł rzucony niegdyś przez 

rzemieślników podchwyciła 

szkoła i dzięki temu tradycyjnie 

już  Wielkopolska Izba Rze-

mieślnicza wspólnie Zespół 

Szkół Przemysłu Spożywczego 

w Poznaniu organizowała w 

dniach od 21 do 24 kwietnia 2009r 

kolejne edycje turniejów branżo-

wych.. Zmagania w Zespole 

Szkół na Warzywnej w Pozna-

niu  rozpoczęli młodzi cukierni-

cy, którzy mieli siedem godzin 

na wykonanie trzypiętrowego  

tortu, ciastek  bankietowych  i  

figurek marcepanowych oraz 

napisu okolicznościowego z czeko-

lady na podkładzie. 

 Zwycięzcy XII ogólnopolskie-

go Turnieju Cukierniczego 

im. Wojciecha Kandulskiego 

to: 

I miejsce Marek Kozakowski z 

Poznania, 

 II miejsce zajęła Sylwia Nie-

zgoda z Radomska, 

 III miejsce Dawid Przewoźny z 

Wrześni.  

Od czwartku 23 kwietnia swoje 

umiejętności zawodowe prezento-

wali piekarze i rzeźnicy – wędlinia-

rze. Piekarze wykonywali bułki, 

kajzerki, chałki, rogale i eksponaty 

artystyczne, natomiast rzeźnicy – 

wędliniarze klasyfikowali mięso, 

określali jego przydatność produk-

cyjną i handlową, przygotowywali 

ekspozycję towaru oraz musieli 

wykazać się znajomością osłonek, 

przypraw i dodatków do mięs. 

 Zwycięzcami XII Ogólnopolskie-

go Turnieju Piekarskiego zostali  

I miejsce – Natalia Liszko z Gdań-

ska, 

II miejsce – Tomasz Szostak z 

Lublina, 

III miejsce – Michał Meyer z Gdań-

ska.  

Zwycięzcami XI Ogólnopolskim 

Turnieju Przetwórstwa Mięsa są :  

I miejsce zajął Grzegorz Bałdyga z 

Pszowa, 

II – Adrian Cuber z Pszowa  

III – Łukasz Lendzion z Łukowa.  

M a r z e n a  R u t k o w s k a - K a l i s z  
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Warto być  

 w Poznaniu i uczestniczyć w Nocy 
Muzeów. W sobotę, 16 maja, muzea 
w Poznaniu wzorem muzeów pary-
skich są czynne do godz. pierwszej w 
nocy i wstęp jest bezpłatny ! W progra-
mie są prezentacje, wykłady, konfe-
rencje, spotkania oraz warsztaty arty-
styczne dla dzieci. Tematem przewod-
nim tegorocznej „Nocy‖ są „Arcydzieła‖ 
i tu warto zwrócić szczególną uwagę 
na wystawę w Muzeum Narodowym i 
zobaczyć „Grafiki Rembrandta. Orygi-
nał. Kopia. Późne odbitki‖ (wystawa 
czynna jest do 7 czerwca). Inną cieka-
wą wystawą są „Różne oblicza Monali-
zy‖. Zobaczymy plakaty inspirowane 
arcydziełami z bogatej kolekcji Galerii 
Plakatu i Designu przy Muzeum Naro-
dowym. Oczywiście oddziały Muzeum 
Narodowego, oraz pozostałe muzea – 
Archeologiczne, Archidiecezjalne, 
Literackie Henryka Sienkiewicza Arse-
nał  J.I. Kraszewskiego, Kazimiery 
Iłłakowiczówny, Komunikacji MPK, 
Motoryzacji oraz miejsca wystawienni-
cze - Centrum Kultury Zamek i Galeria 
Miejska również przygotowały ciekawą 
ofertę dla zwiedzających. Program 
wydarzeń znajdziecie Państwo w ma-
jowym wydaniu Iksa – Poznańskiego 
Informatora Kulturalnego, Sportowego 
i Turystycznego, 
- w tym samym dniu, 16 maja można 
uczestniczyć również w Imprezach 
Wartych Poznania.  W ramach im-
prez od godz. 14 – 18 nad Wartą, w 

okolicach mostu Królowej Jadwigi dla 
rodzin i dzieci będą miały miejsce 
warsztaty wikliniarskie, warsztaty le-
pienia z gliny i działania plastyczne 
oraz turnieje rodzinne, a na placu Wol-
ności w godz. 18:00 – 22:00 koncert 
plenerowy „Nowe Nurty 2009. W kon-
cercie wezmą udział : Incognito z Wiel-
kiej Brytanii (Acid Jazz), Mika Urba-
niak (jazz, R&B i hip-hop), City Inside 
Art. (CIA) feat. M. Fortuna). W starej 
Drukarni będą miały miejsce wystawy 
oraz party na dziedzińcu, 
 
-w Poznaniu i w dniach 8 – 15 maja 
warto wziąć udział w V Tygodniu Bi-
bliotek – w programie wystawy dysku-
sje, koncerty, spotkania poetyckie, 
które odbędą się w Bibliotekach - Uni-
wersyteckiej oraz Raczyńskich 
(www.oddzial-poznanski-sbp.pl), 
 
- w Poznaniu i w dniach 8 – 10 maja 
warto uczestniczyć w I Festiwalu Kul-
tur Regionów Europy- spotkaniu mi-
strzów muzyki tradycyjnej z różnych 
regionów Europy. Festiwal jest przygo-
towany przez Dom Bretanii, instytucji, 
która od 15 lat prezentuje Bretanię, 
region inny od reszty Francji, którego 
kultura wywodzi się z tradycji celtyckiej 
(www.dombretanii.org.pl), 
 
- w Poznaniu, 16 maja, o 16:00 w 
Holu Wschodnim Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, wziąć udział w 

obchodach 80-lecia 
PeWuKi 
(Powszechnej Wy-
stawy Krajowej), 
 
- w Poznaniu, w 
dniach 18 – 24 maja 
trzeba wziąć udział 
w Festiwalu Kultury Ukraińskiej Wio-
sna (www.polska-ukraina.org.pl) 
 
- w Poznaniu, w dniach 25 – 29 maja 
warto być i uczestniczyć w Poznań-
skim Festiwalu Nauki i Sztuki. Jak co 
roku, w gmachach uczelni poznań-
skich i instytucji biorących udział w 
festiwalu będą miały miejsce nieco-
dzienne prezentacje, spotkania poka-
zowe i warsztaty, 
 

- w Lednogórze – 16 maja, w godz. 

17-24 w Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy uczestniczyć w Nocy Mu-

zeów, 30 maja uczestniczyć w finale 

kolejnej Lednickiej Wiosny Poetyckiej. 

A l e k s a n d r a  S z a ł a  
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Punkt Konsultacyjny  

 
Punkt Konsultacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, PK przy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Wągrowcu świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą. 
 
Konsultanci  świadczą bezpłatne usługi informacyjne : 
    - w Punkcie Konsultacyjnym 
    - w formie dyżurów w Chodzieży i Lesznie, 
    - telefonicznie, 
    - elektronicznie (e-mail), 
    - w ramach seminariów.  
 
Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 
1. pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działal-  
    ności gospodarczej, 
2. pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach     
   2007-2013 ze środków publicznych, 
3. informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych 

a. usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/ 
       wdrożeniu technologii) 
b. informacje na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń 
4. inne informacje 
a. informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej   

       branży  
b. wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdza- 
       jące wiarygodność partnerów gospodarczych. 

 
ZAPRASZAMY  do Punktu Konsultacyjnego Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu: 
 

Punkt Konsultacyjny przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu ul. Janowiecka 1  
codziennie  w godz. 7:00 – 15:00  

 
dyżury Punktu Konsultacyjnego 
 

w Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży  ul. Raczkowskiego 1  (Tel. 067 2828054)  
     w każdy 1, 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 14:00  dyżur Punktu Konsultacyjnego 

  
w biurze Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie  ul. Spółdzielcza 2 budynek B,  

           I piętro  (Tel. 065 526942) w każdy 3 wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 14:00 
 

 
Usługi informacyjne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne, udzielane w ramach           
poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących         
z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. 
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 SUBSKRYPCJA 

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

  WIELKOPOLSKI INFORMATOR RZEMIEŚLNICZY 

KONTAKT 

  

al. Niepodległości 2 
61-874 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

WYDAWCA Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 


