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Szanowni Państwo! 
 
 
W ostatnich tygodniach przez niektóre media przelała się fala 

krzywdzących nasze środowisko nieprawdziwych informacji. 

Powodem były oczywiście prace nad nowelizowaną ustawą             

o rzemiośle. Próbowano i nadal próbuje się zdyskredytować                

i ośmieszyć dorobek oraz rolę rzemiosła w gospodarce,                   

a szczególnie rolę jaką pełnimy w przygotowaniu zawodowym.  
 

Przez lata nie uwzględniano płynących od nas sugestii  i uwag 

dotyczących form szkolenia zawodowego, czego efektem jest 

chociażby brak pracowników i uczniów w zawodach 

budowlanych, czy też w rzeźnictwie i wędliniarstwie.  
 

Nie znając jeszcze ostatecznych rozwiązań prawnych 

dotyczących ustawy na pewno musimy wszyscy udowodnić 

opinii publicznej, że nasze działania na każdej niwie nie służą 

tylko nam, ale całemu społeczeństwu. 
 

Ze względu na wagę tematu kolejny numer Serwisu w całości 

poświęcony zostanie ustawie o rzemiośle. 

 

 
 
Tomasz Wika 
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 Mistrzowie szkolący - refundacja nadal przysługuje. 
  

 Informujemy, że w Dzienniku Ustaw nr 77, poz. 518 
opublikowano oczekiwane przez mistrzów szkolących 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu 
Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. 
Rozporządzenie obowiązywać będzie od 15 maja bieżącego 
roku. 
Refundacje na podstawie powyższych przepisów będą 
udzielane do 30 czerwca 2008 r., z tym, że realizacja 
podpisanych w tym czasie umów nastąpić musi nie później niż 
do 31 lipca 2010 roku.  
Nowe przepisy pozwalają na przedłużenie terminu na składanie 
wniosków o refundacje do 15 listopada danego roku 
/dotychczas do 30 września/. 
Aby starać się o refundacje trzeba zawrzeć umowę o pracę w 
celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika  na 
czas nieokreślony. 
Ponadto należy złożyć – tak jak dotychczas – deklarację 
zatrudnienia przez minimum sześć miesięcy po zakończeniu 
przygotowania zawodowego. 
 Umowy zawarte na podstawie dotychczas 
obowiązujących przepisów będą realizowane na starych 
warunkach. 

Pracodawcy, którzy między 1 stycznia a 15 maja br. podpisali 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z 
młodocianymi, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych 
albo kontynuują naukę, którą zaczęli u innego pracodawcy i ją 
przerwali z przyczyn od nich niezależnych tj. bankructwo 
pracodawcy, reorganizacji firmy uniemożliwiającej dalsze 
szkolenie zawodowe lub orzeczenia lekarskiego zawierającego 
przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie 
- będą mogli za ten okres ubiegać się o refundację. Należy w 
takich przypadkach uwzględnić ten okres we wniosku 
składanym do centrum edukacji o zawarcie umowy o refundację 
wynagrodzenia wypłaconego młodocianemu pracownikowi i 
składek na ubezpieczenia społeczne. 
Omawiane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
zostało wydane na podstawie rozporządzenia Komisji 
WE/1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego różne 
rozporządzenia w odniesieniu do przedłużenia okresu ich 
stosowania /Dz. Urz. UE.L2006.368.85/. 
 
 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 

 

 Sesja egzaminacyjna w 2007r. 
  

 Dobiega końca okres nauki w szkole oraz zakładach 
rzemieślniczych. Dlatego też wzorem lat ubiegłych 
przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr.60, poz. 278 z 
późniejszymi zmianami) młodociani zatrudnieni u 
pracodawców będących rzemieślnikami dokształcający się 
w zasadniczych szkołach zawodowych, a także 
dokształcający się w innych formach niż szkolne, zdają 
egzamin na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły 
czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez 
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, 
poz. 1820) młodociani ubiegający się o przystąpienie do  
egzaminu czeladniczego mogą składać wnioski na dwa 
miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu, a w 
przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowane jest w 
szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 
 
Pragniemy również przypomnieć, że pracodawcom, którzy 
zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  
 

po dniu 31 grudnia 2003r. (w tym również zawartych w celu 
dokończenia nauki, przerwanej u innego pracodawcy) 
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, które 
przyznawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
młodocianego. 
 
W 2007r. dofinansowanie będzie należało się wszystkim 
pracodawcom, których uczniowie w tym roku zakończą dwu i 
trzyletni cykl kształcenia oraz przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy, a wniosek o dofinansowanie należy złożyć     
w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego 
pracownika nauki zawodu lub przyuczenia. Zatem bardzo 
istotne jest, aby pracodawcy, którzy w tym roku będą się o nie 
ubiegali dołożyli wszelkich starań do szybkiego skompletowania 
przez uczniów (młodocianych pracowników) wymaganej 
dokumentacji do egzaminu czeladniczego w terminie do 15 
lipca 2007r natomiast do egzaminu sprawdzającego 
niezwłocznie po zakończonym przyuczeniu w celu szybkiego 
wyznaczenia terminu egzaminu, z uwzględnieniem potrzebnego 
czasu na przeprowadzenie ewentualnego egzaminu 
poprawkowego. Ponadto umożliwi to przeprowadzenie przez 
Komisje Egzaminacyjne już w lipcu i sierpniu egzaminu z części 
praktycznej, a po zakończonej nauce części teoretycznej. 
 
Opracowanie: 
Hanna Ratajczak 
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 Informacja z posiedzenia Rady Izby 
  

 W dniu 14 maja 2007r. odbyło się posiedzenie Rady 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, podczas 
którego Rada: 

� wysłuchała informacji przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z działalności tego organu, 

� przyjęła projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 
Przedstawicieli Izby w sprawach: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i podziału zysku za rok 
obrotowy 2006 oraz ustalenia zasad naliczania             
i wnoszenia składek członkowskich przez cechy            
i spółdzielnie rzemieślnicze na Fundusz 
Organizacyjno-Samorządowy Izby, 

 

� podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Izbie 
funduszu oświatowego, 

� przyjęła założenia do wystąpienia delegatów Izby na 
Kongres Rzemiosła Polskiego, 

� omówiła wydarzenia wokół zmiany ustawy o rzemiośle. 

Zainteresowanych powyższą tematyką odsyłamy do 
biura Izby lub do reprezentujących poszczególne regiony 
członków Rady. 

 
 
 
Opracowanie: 
Magdalena Białas 

 

 Konferencja Prasowa 
  

 W dniu 11 maja 2007 r. odbyła się konferencja prasowa 
zorganizowana przez WIR oraz organizatorów imprez 
promujących mięso na terenie Wielkopolski.  
 
Tematami konferencji były: 

1. szanse i wyzwania stojące przed polskim rzemiosłem i 
jego organizacjami w świetle przygotowywanych zmian 
prawnych, w szczególności odnośnie rzemieślniczego 
szkolenia zawodowego w okresie narastających na 
rynku pracy trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanej 
siły roboczej, 

2. mięso w naszej tradycji – przykłady działań 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
Wielkopolskiego Cechu Rzeźników - Wędliniarzy - 
Kucharzy w Poznaniu i innych organizacji oraz 
lokalnych władz samorządowych w zakresie promocji 
wyrobów rzemiosła wielkopolskiego na następujących 
imprezach: 

 
 
 

• Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa w Rawiczu 15-17 czerwca 
2007r.  

• Święto Świni w Siedlcu 18-19 sierpnia 2007r.  
• Ogólnopolski Festiwal Pasztetników w Ostrzeszowie 22-23 

września 2007r.  
• oraz planowanych wspólnie z Urzędem m. Poznania takich 

imprezach jak Festiwal  Golonki i nadawanie 
certyfikatów tradycyjnym wyrobom wędliniarskim w ramach 
promocji wyrobów regionalnych. 

W konferencji prasowej udział wzięli m.in. Prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie i Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu – Jerzy Bartnik, Dyrektor 
departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy  Urzędzie 
marszałkowskim woj. wielkopolskiego w Poznaniu Pan Andrzej 
Bobrowski, prof. dr hab. Włodzimierz Dolata z Instytutu 
Technologii Mięsa Akademii Rolniczej w Poznaniu, 
przedstawiciele organizatorów poszczególnych imprez. 
 
Opracowanie 
Małgorzata Maciejewska 
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 Staż młodzieży w Niemczech 
  

 W dniach 1- 21.04.2007 ośmiu praktykantów z zakładów 
rzemieślniczych z wielkopolski odbywało staż w Niemczech w 
ramach programów Leonardo da Vinci „Wymiany i staże” oraz 
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.  
Organizatorem stażu były Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w 
Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kassel oraz Centrum 
Kształcenia w Kassel.  
W stażu brało udział 5 uczniów z mechaniki pojazdowej, elektryk 
oraz dwóch cukierników którzy uczęszczali na praktyki do 
odrębnych zakładów. 
Podczas pobytu w niemieckich zakładach uczniowie mieli okazję 
nie tylko porównać metody pracy, stosowane technologie i 
poziom usprzętowienia, ale również uczestniczyli w ciekawych 
zajęciach edukacyjnych takich jak  
praktyczne ćwiczenia ze spawania aluminium oraz zwiedzanie 
warsztatów miejscowego centrum kształcenia gdzie odbywają  

się ponad zakładowe kursy dokształcające. 
W czasie wolnym młodzież uczęszczała na kursy językowe, 
zwiedzała miejscowe zabytki, a także uprawiała aktywnie sport. 
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymali z każdego zakładu 
rzemieślniczego zaświadczenie o ukończeniu stażu w 
Niemczech. Otrzymali także europejski „paszport edukacyjny” 
Europass-Mobilność,  który służy do potwierdzenia okresów 
nauki lub szkolenia, odbywanych w innych krajach europejskich 
w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem 
europejskich ścieżek kształcenia). 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest 
organizatorem zagranicznych praktyk nie tylko dla uczniów, ale 
również młodych czeladników i mistrzów. 
 
Opracowanie: 
Anna Borowiak 
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 Oferta PlusGSM dla rzemiosła 
   

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków stowarzyszonych 
w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, sieć Plus przygotowała 
specjalnie dedykowaną ofertą z której skorzystać może każdy kto 
legitymuje się członkowstwem niezależnie czy posiada już 
aktywacje w sieci Plus lub u innego operatora, czy też nie.  
Każdy korzystający z Oferty ma do wyboru jedna z taryf Biznesklasa.   

- Jest to rozwiązanie taryfowe oparte jest na funkcjonalności 
pakietów kwotowych. Użytkownik wybiera 1 z 5 taryf w 
zależności od minimalnej wysokości rachunku jaki będzie 
opłacał – od 30 do 300zł. Kwota ta może być wykorzystana 
na wszystkie usługi dostępne w sieci Plus, łącznie z 
połączeniami międzynarodowymi, usługami 
roamingowymi, Premium rate i MMS. W zależności od 
wybranej taryfy (zakupionego pakietu kwotowego) 
poszczególne usługi rozliczane są wg odpowiednich stawek. 
Po wykorzystaniu pakietu kwotowego dalsze korzystanie z 
usług odbywa się po tych samych stawkach co w ramach 
pakietu. Usługi dostępne w ramach pakietu: 

- połączenia krajowe; 
- połączenia w ramach usług dodatkowych (System Plus,  

Strefa Biurowa, Kontakt Plus, Zniżki na połączenia); 
- SMS; 
- GPRS; 
- Transmisja danych; 
- Transmisja Faxów; 
- WAP; 
- MMS; 
- połączenia międzynarodowe i w roamingu; 
- połączenia z numerami Premium Rate. 
 

Pakiet kwotowy nie jest wykorzystywany przez opłaty stałe, 
aktywacyjne, miesięczne, związane z korzystaniem z usług 
dodatkowych.  
 

 

biznesklasa 

30 

biznesklasa 

50 

biznesklasa 

100 

biznesklasa 

200 

biznesklasa 

300  

 
W ofercie obowiązuje płaska stawka na połączenia do wszystkich sieci 
krajowych, bez rozróżnienia cen względem kierunku i pory dnia – 0,50 
gr (netto). Ta wysokość stawki podstawowej za połączenia 
krajowe jest taka sama bez względu na wybraną taryfę. 
Dodatkowo przy wyborze taryf Biznesklasa 50, Biznesklasa 100, 
Biznesklasa 200 lub Biznesklasa 300, otrzymuje specjalną 
bonifikatę („Bonifikata”) zwiększającą o 20% wartość wybranego 
Pakietu Kwotowego. Jest ona bezpłatna dla członków WIR. 
Bonifikata udzielana będzie przez 24 okresy rozliczeniowe z tym, że 
pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM 
do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego („okres 
funkcjonowania Bonifikaty”).  
Bonifikata niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym 
przenoszona jest na 6 kolejnych okresów rozliczeniowych. 
Niewykorzystana w ciągu 7 okresów rozliczeniowych Bonifikata 
przepada.  
Miesięczna wysokość Bonifikaty odpowiada 20 % wartości Pakietu 
Kwotowego dostępnego w danej taryfie i kształtuje się 
odpowiednio: 

 

Taryfa Biznesklasa 50 Biznesklasa 100 Biznesklasa 200 Biznesklasa 300 

50 zł 100 zł 200 zł 300 zł 

Pakiet Kwotowy (61,00 zł z VAT) (122,00 zł z VAT) (244,00 zł z VAT) (366,00 zł z VAT) 

40 zł 80 zł 160 zł 240 zł Opłata za Pakiet 
Kwotowy  
po 
zastosowaniu 
Rabatu (48,80 zł z VAT) (97,60 zł z VAT) (195,20 zł z VAT) (292,80 zł z VAT) 

240 zł 480 zł 960 zł 1440 zł Łączna wartość 
Rabatu w ciagu 
24 okresów 
rozliczniowych (292,80 zł z VAT) (585,60 zł z VAT) (1170,20 zł z VAT) (1756,80 zł z VAT) 

 

 
Dodatkowo w ramach Oferty dla Członków WIR sieć Plus dodatkowo 
umożliwi skorzystanie z promocyjnej usługi „Ryczałtowy System Plus” 
umożliwiającej nieograniczone rozmowy pomiędzy posiadaczami telefonów 
komórkowych w danej firmie. Opłaty za korzystanie z tej usługi to: 

a) wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie z Usługi dla Klienta 
wynosi 10,00 zł netto – co stanowi od 33% do 40% zniżki od 
wartości cennikowych (12,22 z VAT) dla każdej karty SIM dla 
której uruchomiona jest Usługa miesięcznie 

b) w ramach opłaty miesięcznej za Usługę dla każdej karty SIM dla 
której uruchomiona jest Usługa, Klient otrzymuje pakiet 1000 
minut ( to jest prawie 17 godzin rozmów miesięcznie za 
niewygórowaną opłatę!) połączeń głosowych do sieci Plus GSM w 
ramach usługi System Plus, z wyłączeniem połączeń z numerami 
sieci Sami Swoi, Premium Rate, połączeń z Działem Obsługi 
Klienta (2601, 2607), połączeń w ramach usługi dostępu do 
serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz połączeń 
wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń 
wykonywanych w ramach usługi przekazywanie połączeń, 
połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i przesyłania 
danych jak również połączeń z siecią Internet (numery 123, 321, 
+48 601 100 123, +48 601 100 321), 

c) opłata za modyfikację w Usłudze za 1 użytkownika Klienta w 
Usłudze wynosi 1,00 zł netto, co stanowi 98% zniżki w stosunku 
do opłat cennikowych . 

d) połączenia w ramach Usługi nie pomniejszają liczby minut 
zawartych w Pakiecie Kwotowym ani Bonifikacie. 

Po przekroczeniu ilości 50 sim na koncie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
w sieci Plus GSM Polkomtel uruchomi usługę o której mowa w  § 3 pkt 12 ust 
a) z opłatą 5,00 zł netto!!! (6,10 zł z VAT) dla każdej karty SIM, dla której 
uruchomiona jest usługa. 
Promocyjna opłata miesięczna za zniżkę jednego typu (na połączenia 
do sieci Plus lub do sieci stacjonarnych) wynosi 1 PLN, co stanowi 40% 
zniżki w stosunku do opłat z cennika Biznesklasa 
 
 
Dodatkowo oferujemy szeroki wachlarz nowoczesnych modeli aparatów 
telefonicznych po przystępnych cenach. 
O szczegóły oferty zapytaj naszego Doradcę Biznesowego. 
 
Sebastian Pluciński 
Doradca Handlowy 
Tel. 0607 537 775 
e-mail sebastian.plucinski@plusnet.pl 
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 Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

3. Zagadnienia dot. udziału w zagranicznych targach i 
wystawach  

1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad przygotowywania wniosków o 

udzielenie wsparcia  

4. Zagadnienie dot. Prawa  

1)     gospodarczego 
2)     cywilnego  
3)     pracy   

  
 

 Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500 
  

              

 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) 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 przygotowywania 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. 

 

 

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 
  

 


