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Szanowni Państwo! 
 
Niebawem rozpocznie sie nabór projektów  składanych przez firmy do 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który  
finansowany jest z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  
Można składać jeszcze uwagi do uszczegółowień tego programu , w 
którym są dwa działania szczególnie interesujące dla przedsiębiorców,  
działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiebiorstw oraz  
działanie 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP. 
 
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na: 
pkt 12  - preferencje  
pkt 14 – zastrzeżenia  dot. inwestycji  
pkt 30 - minimalna i maksymalna kwota dofinansowania przy 
inwestycjach  
 
Uwagi do projektu dokumentu można przesyłać wyłącznie na formularzu 
i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: uwrpo@wielkopolskie.pl  
Ostateczna wersja Uszczegółowienia zostanie zatwierdzona uchwałą 
Zarządu Województwa. 
 
Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl 
 
 
 

Tomasz Wika 
 



Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  

   Strona 2 

 

 

 

 

 

  Informacja z posiedzenia Rady Izby 
 

W dniu 26 października 2007r. odbyło się 

posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu, podczas którego 

Rada: 

 wysłuchała informacji nt. sesji 

egzaminacyjnej przeprowadzonej w Izbie 

oraz nt. ilości zawartych umów o naukę 

rzemiosła w cechach zrzeszonych w Izbie,  

 zajęła się kwestią dochodzących do Izby 

informacji odnośnie różnej wysokości  

kwoty dofinansowania kosztów kształcenia 

jednego młodocianego pracownika jaką 

wypłacają wójtowie /burmistrzowie, 

prezydenci miast/ pracodawcom szkolącym 

młodocianych pracowników, 

 zapoznała się z ankietą skierowaną do 

przedsiębiorców w związku z organizacją w 

Warszawie w styczniu 2008 r. I Kongresu 

Pracodawców, 

 wysłuchała informacji przedstawicieli 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  

z Zamościa nt. projektu realizowanego w 

ramach EQUAL „System przeciwdziałania 

powstawaniu bezrobocia na terenach słabo 

zurbanizowanych”. 

 
Zainteresowanych powyższą tematyką 

odsyłamy do biura Izby lub do reprezentujących 

poszczególne regiony członków Rady. 

 

 

 

Opracowanie:  

Magdalena Białas 

  Limity podatkowe na 2008 rok. 
 

Tradycyjnie przełom września i 

października każdego roku jest okresem, w 

którym publikowane są ważne dla wielu 

podatników limity. 

1 października 2007r. kurs euro 

wyniósł 3,7680 PLN. Kurs ten jest ważny dla 

podatników zryczałtowanego podatku od 

przychodów ewidencjonowanych. Z ryczałtu 

tego w 2008 roku skorzystać będzie mógł 

przedsiębiorca, którego przychody z działalności 

gospodarczej za 2007 rok nie przekroczą 

równowartości 150 tys. Euro /w przypadku spółki 

powyższy limit dotyczy całej spółki/. Dotychczas 

limit ten wynosił 250 tys. Euro.  

Uwzględniając powyższe dane – przedsiębiorca, 

którego przychody /lub przychody spółki, której 

jest wspólnikiem/ za 2007 rok przekroczą      

565.200,00 PLN utraci w 2008 roku prawo do 

ryczałtu i będzie musiał przejść na zasady 

ogólne /płacić podatek dochodowy wg skali lub 

podatek liniowy – 19%/. 

 

O obowiązku zaprowadzenia ksiąg 

rachunkowych tak jak w latach ubiegłych 

decyduje limit 800 tys. Euro. Przelicza się go na 

walutę polską po średnim kursie NBP 

obowiązującym 30 września roku 

poprzedzającego rok obrotowy. W tym roku data 

ta przypadała w niedzielę w związku z tym 

obowiązuje kurs euro z poprzedniego dnia 

roboczego tj. 28 września 2007r. – 3,7775 PLN. 

Zatem kwota rocznych przychodów netto, 

których osiągnięcie w 2007 roku obliguje do 

założenia w 2008 roku ksiąg rachunkowych 

wynosi        3.022.000,00 PLN. 

 Natomiast zgodnie ze znowelizowaną 

19 września 2007r. Ustawą o podatku od 

towarów i usług limit upoważniający do 

zwolnienia przedmiotowego dla podatku od 

towarów i usług /VAT/ nie jest już wyrażany w 

euro lecz w polskiej walucie. Od 1 stycznia limit 

ten wynosić będzie 50.000,00 PLN, czyli w 

przyszłym roku ze zwolnienia przedmiotowego 

 

będą nadal mogli korzystać podatnicy, którzy w 

roku bieżącym nie przekroczą tej kwoty. 

 Należy wręcz sądzić, że nie będą mogli 

przekroczyć  kwoty 39.700,00 PLN /tegoroczny 

limit/, ponieważ jeżeli w roku bieżącym 

przekroczą tę kwotę to tracą prawo do 

zwolnienia i będą mogli się o nie ubiegać 

dopiero po trzech latach. Rozpoczynający 

działalność w 2008r. muszą pamiętać natomiast, 

że limit 50 tys. PLN liczy się dla nich w proporcji 

do okresu prowadzonej sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Wiesław Ratajczak 
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  Sprawozdanie z narady oświatowej Bielsko-Biała, Szczyrk 6-8.11.2007 r. 
 

W dniach 6-8 listopada 2007r. odbyło się 

ogólnopolskie seminarium szkoleniowe w 

Bielsko-Białej i Szczyrku, którego gospodarzem 

była Beskidzka Izba Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w Bielsko-Białej. Udział w 

nim wzięli także przedstawiciele naszej Izby. 

Tematem narady było „Kształcenie kadr dla 

gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia w zawodach związanych z 

budownictwem”.  

Podczas spotkania omówiono obecny stan 

kształcenia dla potrzeb sektora  budownictwa i 

zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry 

określono także drogi prowadzące do  

 

zwiększenia zainteresowania młodzieży, 

podejmowaniem nauki. 

Jedną z form promowania kształcenia 

zawodowego była prezentacja Związku 

Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii 

– Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 

przez Walter’a Jahn’a i Ralf’a Atrott’a dotycząca 

kształcenia zawodowego na potrzeby sektora 

budowlanego na tle niemieckich doświadczeń. 

Przedstawiono możliwość wykorzystania 

centrów kształcenia w Cottbus, Frankfurcie nad 

Odrą i Wriezen jako uatrakcyjnienie nauki 

zawodu uczniów rzemiosła w formie praktyk 

zawodowych.  

Na zakończenie zaprezentowano rezultaty 

projektu p.n. „Modelowy system przystosowania 

kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w 

gospodarce”, który był realizowany w 

partnerstwie przez Związek Rzemiosła 

Polskiego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL.  

Powyższe seminarium stało się inspiracją do 

podjęcia nowych działań w zakresie kształcenia 

w zawodach budowlanych. 

 

 

Opracowanie: 

Iwona Derda 

  Wręczono „Szablę Kilińskiego” 
 

5 listopada 2007 roku, w sali 

reprezentacyjnej WIR odbyła się 

uroczystość wręczenia najwyższego 

odznaczenia rzemiosła jakim jest odznaka 

honorowa  „Szabla Kilińskiego”. 

Tę odznakę od 1999 roku nadaje Kapituła, 

w skład której wchodzą członkowie Zarządu  

ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji  

samorządu rzemiosła, między innymi za 

wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła 

polskiego i propagowanie jego osiągnięć      

w kraju i zagranicą, inicjatywę, 

zaangażowanie i ofiarną działalność w 

organach statutowych rzemiosła i małej 

przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla 

krajowego. 

Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. 

wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką 

oraz legitymacją. 

Odznaczenie przyznano pośmiertnie 

zmarłemu w lipcu 2006 roku wybitnemu 

cukiernikowi poznańskiemu Wojciechowi 

Kandulskiemu. 

Przez wiele lat prowadził rodzinny zakład, 

stworzył pierwszy w Polsce ośrodek 

szkolący adeptów zawodu cukierniczego. 

Jego uczniowie wielokrotnie zdobywali 

najwyższe laury na krajowych i 

międzynarodowych zawodach cukierniczych   

Był człowiekiem niesamowicie pracowitym, 

zawsze życzliwym i skromnym. 

Prezes ZRP Jerzy Bartnik wręczył szablę 

Pani Jadwidze Kandulskiej. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Maciejewska 
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  Rogal ma certyfikat 
 

 W poniedziałek, 5 listopada 

2007 r., tradycyjnie już od roku 2003 

przeprowadzono certyfikację rogali 

świętomarcińskich. Organizatorami 

certyfikacji są Cech Cukierników i Piekarzy, 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Urząd 

Miasta Poznania.  

Spośród 97 zgłoszonych cukierni, jedynie  

siedem nie spełniło wymogów i nie otrzymało 

prestiżowego dokumentu potwierdzającego 

jakość i smak. Tymczasem cukiernicy chcą 

dla rogali zdobyć jeszcze jeden certyfikat - 

produktu regionalnego Unii Europejskiej. 

Zagwarantuje on, że nigdzie poza 

Poznaniem podobnego rogala nie będzie 

można nazwać świętomarcińskim. 

Ta najsłodsza z poznańskich tradycji 

pochodzi z końca XIX wieku. Wtedy właśnie 

proboszcz parafii św. Marcina zaapelował do 

wiernych, by zrobili coś dla ubogich. Apel 

usłyszał pewien cukiernik, który przygotował 

na odpust specjalne rogale. Bogatsi 

poznaniacy kupowali je, a biedni otrzymywali 

za darmo. 

Opracowanie: 

Małgorzata Maciejewska 
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  Misja przedsiębiorców z Lipska 
 

W dniach od 19-22.11.2007 przebywała w 

Poznaniu na zaproszenie Wielkopolskiej 

Izby Rzemieślniczej grupa przedsiębiorców 

z Izby Rzemieślniczej w Lipsku. 

Goście przyjechali do nas nie tylko po to 

aby podczas giełdy kooperacyjnej w 

Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej  

nawiązać współpracę z polskimi firmami, ale 

 

również aby zobaczyć tegoroczną 

ekspozycję targów POLEKO i zwiedzić 

dobrze prosperujące zakłady rzemieślnicze: 

Hurtownię Instalacyjną BIMs PLUS w 

Poznaniu oraz Wytwórnię Materiałów 

Budowlanych Tadeusz Mucha i synowie w 

Batorowie k/Poznania. 

Delegacja z Niemiec została również 

przyjęta przez przedstawicieli Urzędu 

Miasta Poznania, gdzie dyskutowano na 

temat możliwości wsparcia  działań 

gospodarczych w województwie 

wielkopolskim. 

 

Opracowanie: 

Anna Borowiak 
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  Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

Zakres bezpłatnych usług 
informacyjnych oferowanych przez 
Punkt Konsultacyjny: 
 

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

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

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

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

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

 

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

źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 

2) zakresu finansowania 
przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 

3) zasad wypełniania wniosku o 
udzielenie wsparcia, 

4) zasad przygotowywania 
rozliczeń i wniosków o wypłaty 
wsparcia, 

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

 

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

 
 

3. Zagadnienia dot. udziału w 
zagranicznych targach i wystawach 

1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad 

przygotowania wniosków o 
udzielenie wsparcia 

 
4. Zagadnienia dot. prawa 

1) gospodarczego 
2) cywilnego 
3) pracy 

 
  
 

 Zapraszamy do Punktu 

Konsultacyjnego 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500 

  
              

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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  Subskrypcja Serwisu 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

  Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego 
  

 Magdalena Białas 
Małgorzata Maciejewska 
Hanna Ratajczak 
Wiesław Ratajczak 
Tomasz Wika 
Konrad Wnuk 

  Kontakt 
  

 al. Niepodległości 2 
60-967 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

  Wydawca 
  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


