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 Niech wielkanocne dzwony obudzą w nas nowe życie, 

abyśmy usłyszeli radosne Alleluja!, spotkali Zmartwych-

wstałego i nieśli współczesnemu światu mocne świadectwo 

wiary, wskazując każdemu zagubionemu człowiekowi    

Tego, który jest naszą nadzieją. 

 W tym roku Niedziela Miłosierdzia kończąca Tydzień 

Wielkanocny będzie dla nas dniem szczególnym. Tego dnia 

Ojciec Święty  Benedykt XVI uroczyście ogłosi błogosławio-

nym naszego wielkiego rodaka i przewodnika po drogach 

wiary Jana Pawła II. 

 Serdecznie dziękuję rzemieślnikom za to, że w każdą 

rocznicę jego odejścia do Domu Ojca gromadzili się licznie  

w Bazylice Kolegiackiej na modlitwie o szybkie wyniesienie 

go na ołtarze. 

 Życzę na te Wielkie Dni głębokich przeżyć, pokoju     

i radości.  
ks. prałat Wojciech Wolniewicz 

 
 

 Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt             

Wielkanocnych! Życzymy państwu, aby te piękne dni były 

wypełnione nadzieją budzącej się do życia wiosny, aby   

każda chwila spędzona z najbliższymi była przepełniona 

wiarą w sens życia. 

  Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego 

życzą 
  Dyrektor Izby   Prezes Izby 
  Tomasz Wika         Jerzy Bartnik 

Wesołych Świąt  

         Wielkiej Nocy!!! 
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 Po przyjęciu porządku obrad i wy-

słuchaniu sprawozdania z przejętych 

przez Radę uchwał, zgromadzeni wysłu-

chali podsumowania wyniku finansowe-

go Izby za ubiegły rok. Ubiegły rok przy-

niósł dochody większe od zaplanowa-

nych, ale w bieżącym roku wzrosły opła-

ty na przykład za gaz, energie elektrycz-

ną czy usługi niezbędne dla funkcjono-

wania Izby. Trzeba także wykonać nie-

zbędny remont dachu, a to bardzo kosz-

towna inwestycja – zatem każda nad-

wyżka cieszy bo pozwala na spokojniej-

sze realizowanie zaplanowanych wydat-

ków. 

 Walne Zgromadzenie Przedstawi-

cieli Izby odbędzie się 25 maja – taką 

uchwałę podjęła Rada, zajęła się zatem 

także zarządzeniem wyborów uzupełnia-

jących w regionie poznańskim, a także 

ustaleniem porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Zatwierdzono również do 

przyjęcia sprawozdanie z działalności 

Izby za 2011 rok, z adnotacją że ma być 

uzupełnione o suplement z najnowszymi 

informacjami dotyczącymi problemu wy-

płat refundacji. 

 Nieodzownym elementem przygo-

towań do Walnego Zgromadzenia Przed-

stawicieli Izby było złożenie propozycji 

do założeń programu działania Izby na 

następny rok. W trakcie dyskusji jak bu-

merang powracały problemy, którymi od 

kilku miesięcy żyje środowisko – wypłaty 

refundacji i przygotowanie uczniów do 

egzaminów. Jak podkreślano – kierunki 

działań  jakimi nie wątpliwie powinno za-

jąć się Walne Zgromadzenie wypłynęła 

już w trakcie narady oświatowej w lutym 

tego roku. Wtedy postulowano między 

innymi aby: wzmocnić współpracę rodzi-

ców ze szkołą i mistrzem szkolącym, ale 

również wzmacniać współpracę miedzy 

szkołami i cechami szczególnie jeśli cho-

dzi o preorientacje zawodową i przygoto-

wanie uczniów do egzaminów. Najpro-

ściej mówiąc trzeba znaleźć skuteczny 

sposób na motywowanie zarówno przy-

szłych uczniów jak i tych, którzy zdecy-

dowali swoją karierę zawodową związać  

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Obradowała Rada Izby… 

O
b

ra
d

o
w

a
ła

 R
a
d

a
 I
z
b

y
…

 

 Posiedzenie Rady Izby, które odbyło się 1 kwietnia – wbrew da-

cie i zwyczajowemu żartobliwemu podejściu do tej daty miało bar-

dzo poważny i pracowity przebieg. Rozpoczęło się wcześniej niż 

zwykle bo też rekordowa była liczba punktów w porządku obrad. 
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z rzemiosłem.  Zarówno uczestnicy nara-

dy jak i zebrani członkowie Rady Izby 

zdają sobie sprawę z tego, że problemy 

oświatowe są teraz najważniejszymi za-

gadnieniami i od ich korzystnego rozwią-

zania zależy w istocie przyszłość rzemio-

sła. Będzie to z pewnością dominujący 

temat  Walnego Zgromadzenia. 

Do tych zagadnień nawiązuje bezpo-

średnio relacja z przebiegu dotychczaso-

wych spotkań z mistrzami szkolącymi. 

Gdy odbywała się Rada Izby spotkania 

były na półmetku – ale już wtedy można 

było śmiało powiedzieć, że ta bezprece-

densowa akcja w historii Izby była bar-

dzo potrzebna. Choć można było mieć 

zastrzeżenia do frekwencji w czasie nie-

których spotkań to optymizmem z pew-

nością napawają rezultaty całej akcji.  Z 

jej wynikami mogą się z resztą Państwo 

zapoznać na dalszych stronach naszego 

miesięcznika.  

 Uchwalono, także nowe opłaty za 

egzaminy przeprowadzane przez komi-

sje egzaminacyjne Izby, tak by uwzględ-

niały one wskaźnik inflacji. 

Rada Izby zajęła się następnie proce-

sem przyznawania odznaczeń izbowych, 

przyjęto projekt uchwały Regulaminu 

nadawania złotego i srebrnego odzna-

czenia za zasługi dla rozwoju rzemiosła 

wielkopolskiego. 

Ten bardzo pracowity dzień zakończyło 

posiedzenie Kapituły „Kordzika WIR”, 

które odbyły się bezpośrednio po zakoń-

czeniu obrad Rady.  

 Przypomnijmy, że Kapitułę stano-

wią członkowie Rady Izby, a tegorocz-

nych odznaczonych poznamy 25 maja 

podczas Walnego Zgromadzenia Przed-

stawicieli Izby. 
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! Z posiezenia 
Rady Izby 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Tomasz Wika: Oceniam je bardzo pozy-

tywnie, bo oprócz tego, że mieliśmy oka-

zje do bezpośredniego przekazania wie-

lu aktualnych informacji z zakresu bieżą-

cych uregulowań dotyczących procesu 

kształcenia zawodowego to mogliśmy 

jeszcze podzielić się opiniami uzyskany-

mi od członków komisji egzaminacyj-

nych. To przecież oni właśnie jako piersi 

weryfikują efekty pracy mistrzów szkolą-

cych. W tych spotkaniach uczestniczyli 

mistrzowie z różnym stażem – byli za-

równo ci, którzy szkolą od kilkudziesięciu 

lat jak i ci, którzy dopiero rozpoczęli pra-

ce z uczniami. Życie idzie do przodu; 

zmieniają się przepisy, technologie i me-

todologia nauki – warto zatem takie spo-

tkania przeprowadzać. Trzeba także pa-

miętać, że cały czas trwają prace nad 

modernizacją systemu kształcenia zawo-

dowego – i co najistotniejsze – sposobu 

egzaminowania – a my jako grupa bez-

pośrednio odpowiedzialna za przygoto-

wanie przyszłych kadr dla rzemiosła mu-

simy być na to bardzo dobrze przygoto-

wani. Uświadomienie sobie, że musimy 

równać w górę, podnosić poziom kształ-

cenia i egzaminowania jest w tej chwili 

najważniejsze. 

Do tego procesu bardzo śmiało wkra-

czają komputery... 

Tomasz Wika: Tak, dlatego też rozwa-

żamy możliwość wykorzystania e-lear-

Akcja jakiej jeszcze nie było! 

 45 cechów, 1572 mistrzów szkolących, przedstawiciele samorządów lo-

kalnych, szkół, pracodawców, dziesiątki pytań i odpowiedzi, setki rozdanych 

broszur i informatorów, setki przejechanych kilometrów – każda nawet najdo-

kładniejsza statystyka i tak z pewnością nie odda atmosfery działań, które wła-

śnie się zakończyły. To bezprecedensowa akcja w historii izby. Zaangażowało 

się w nią wiele osób na terenie całej Wielkopolski.  

 Już teraz widać, że przyniosła jeden, najważniejszy efekt – nawiązanie 

bezpośredniego dialogu z mistrzami szkolącymi ... A co jeszcze? O kilka gorą-

cych refleksji proszę Dyrektora Izby Tomasza Wikę. 
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ningu. Większość uczniów zdobywa wy-

kształcenie w klasach wielozawodowych, 

musi uzupełniać wykształcenie branżo-

we na kursach, które są powszechnie 

krytykowane. Dlatego zastanawiamy się 

nad zastąpieniem ich możliwością ucze-

nia się przez Internet. Komputer będzie 

nie tylko nośnikiem informacji, ale i po-

średnikiem w przekazywaniu wiedzy. Do 

takiego nowatorskiego podejścia trzeba 

przekonać zarówno mistrzów jaki i 

uczniów. Chcemy do tego pozyskać tak-

że nauczycieli – bo przecież na dobrym 

wyniku egzaminu zależy wszystkim: 

uczniom, mistrzom i nauczycielom. Każ-

dy z nich ma przecież swoje ambicje za-

wodowe i chcą w tym długotrwałym pro-

cesie kształcenia osiągnąć sukces. 

Udało się nawiązać dialog, a czy były 

także wspólne postulaty? 

Tomasz Wika: Dominowała przede 

wszystkim potrzeba dobrego przygoto-

wania do samego egzaminu i pozyska-

nie pytań i zadań egzaminacyjnych. Pra-

ce nad przygotowaniem takich zestawów 

są już w Izbie na ukończeniu, za chwilę 

pojawią się na naszej stronie interneto-

wej www.irpoznan.com.pl w zakładce 

oświatowej. Kończy się weryfikacja i ak-

tualizacja tych pytań – wtedy mistrzowie 

i uczniowie uzyskają niewątpliwą pomoc 

– w pełni sprecyzowany zakres wiedzy  

do opanowania, niezbędny aby dobrze 

przygotować się do egzaminu potwier-

dzającego kwalifikacje zawodowe w da-

nej branży. Z tego będą mogli korzystać 

wszyscy; uczniowie, mistrzowie i szkoły. 

W czasie tych spotkań padało bardzo 

ważne pytanie – czy będzie kogo szko-

lić? Prezentowaliśmy prognozy demo-

graficzne i uświadamialiśmy potrzebę 

wprowadzania otwartej polityki rekruta-

cyjnej, dlatego że młodzieży do 2030 ro-

ku będzie z roku na rok coraz mniej! 

Oferta szkół jest bardzo bogata, a zakła-

dając, że do nauki zawodu trafia teraz 

20% absolwentów gimnazjów to za 15 

lat może ich być ledwie 1/3 z tych 20%. 

Trzeba podjąć natychmiastowe działania 

mające na celu nie tylko uatrakcyjnienie 

tej nauki ale i wypromowanie rzemieślni-

czej ścieżki kariery zawodowej. Dodajmy 

ścieżki, która wcale nie wyklucza póź-

niejszego uzupełnienia wiedzy na pozio-

mie akademickim. Ważne jest też takie 

przygotowanie tych młodych ludzi by byli 

poszukiwani na rynku pracy. To oczywi-

ście wiąże się z przygotowywaniem za-

wodowym w kierunkach aktualnie poszu-

kiwanych na rynku pracy – te działania 

muszą być ściśle koordynowane w ca-

łym procesie edukacyjnym i wymagają 

współpracy wielu instytucji. 

 

Czy w czasie tych spotkań mistrzowie 

dostrzegali potrzebę ścisłej współpra-

cy między nimi, uczniami, szkołą i ro-

dzicami? 
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Tomasz Wika: Oczywiście – okazuje 

się, że najsłabszym ogniwem w tym pro-

cesie jest właśnie współpraca z rodzica-

mi. Niestety rodzice uczniów, którzy 

szkolą się w rzemiośle nie za bardzo są 

zainteresowani postępami dziecka. Naj-

częściej ich aktywność sprowadza się 

jedynie do obecności w cechu w dniu 

podpisania umowy o prace w celu przy-

gotowania zawodowego. 

 

Ideałem jest chyba tylko sytuacja, w 

której uczeń jest dzieckiem rzemieśl-

nika... 

Tomasz Wika: Tak, choć z żalem 

stwierdzam, że są to coraz rzadsze przy-

padki. A wracając do meritum – bardzo 

często to właśnie mistrz szkolący, a nie 

rodzic jest dla młodego człowieka w bar-

dzo trudnym okresie życia takim praw-

dziwym autorytetem. Dlatego tak bardzo 

podkreślamy rolę mistrza, który musi być 

dla ucznia takim przewodnikiem w życiu 

zawodowym i społecznym, to on wpro-

wadza go w dorosłe życie. Na mistrzach 

spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. 

Współpraca z rodzicami jest więc tu nie-

odzowna. Pojawił się również postulat, 

aby w związku z tym mistrzowie mieli 

możliwość korzystania ze wsparcia psy-

chologów, zwłaszcza gdy mają problemy 

z trudniejszą młodzieżą, która nastręcza 

problemy wychowawcze. W związku z 

tym wiele też mówiono o konieczności 

wprowadzenia statusu pomocnika cze-

ladnika. Mówi się o tym od dawna, ale 

jak do tej pory nic konkretnego. Problem 

zgłaszany był władzom edukacyjnym nie 

raz, ale nie znajduje on posłuchu tym-

czasem rozwiązałoby to wiele kłopotów. 

Kolejnym postulatem było także wprowa-

dzenie egzaminów sprawdzających tak, 

aby przed przystąpieniem do właściwej 

już takiej oficjalnej próby przed komisją 

egzaminacyjną uczniowie mieli okazję 

systematyczniej sprawdzać stan przygo-

towania. Dobrze byłoby prowadzić takie 

etapowe weryfikacje wiedzy, tak by na 

bieżąco uzupełniać braki. Chodzi o to, by 

egzamin czeladniczy nie był pierwszą 

okazją do sprawdzenia wiedzy, aby nie 

dochodziło do kuriozalnych sytuacji, któ-

re miały niestety miejsce, że z niektórymi 

pytaniami uczniowie zapoznawali się do-

piero w trakcie rozwiązywania testu na 

egzaminie pisemnym! Takie próbne testy 

egzaminacyjne można by następnie 

przekazywać szkołom, aby te mogły we-

ryfikować stan przygotowania kandydata 

z zakresu wiedzy teoretycznej. 

 

Czy te zakończone spotkania pozwolą 

opracować konkretny plan działania 

na najbliższa przyszłość? 

Tomasz Wika: Najważniejsze jest chyba 

wyprowadzanie wszystkich z mylnego 

przekonania, że treść pytań egzamina-

cyjnych i zakres zadań egzaminu prak-

tycznego była celowo ukrywana, aby  
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utrudnić egzamin. Intencją naszych 

wszystkich działań było właśnie ułatwie-

nie przygotowania do egzaminu. Nie 

sprowadza się to oczywiście do obniże-

nia jego poziomu czy wydrukowania py-

tań najlepiej wraz z pełnymi odpowie-

dziami, albo obniżania progu wymagań 

komisji egzaminacyjnych. Chodzi o to by 

proces kształcenia zawodowego, dwu 

czy w większości trzyletni był łatwiejszy. 

Wskazywaliśmy Internet i naszą zakład-

kę oświatową na stronie Izby jako kon-

kretne źródło informacji, jeśli ktoś będzie 

chciał znajdzie tam całą potrzebną wie-

dzę na temat przygotowania i samego 

przebiegu egzaminu. Często spotykamy 

się z zarzutem, że te pytania są zbyt 

trudne, że wykraczają poza zdolności 

intelektualne młodzieży przychodzącej 

do nauki w rzemiośle. Zupełnie się z tym 

nie zgadzam. Jest to wyłącznie kwestia 

poważnego podchodzenia do całego 

procesu nauki, a także samego egzami-

nu. Problem nie leży w skali trudności 

pytań, a raczej w braku poważnego trak-

towania egzaminu. Cały czas podkre-

ślam – nie może w przyszłości docho-

dzić do sytuacji, w których uczeń przy-

chodząc na egzamin niemal pierwszy 

raz życiu ma styczność z pewnymi nie-

zbędnymi zawodowymi zagadnieniami. 

To nie może być żadna wiedza tajemna, 

trzeba tylko wcześniej się z nią zapo-

znać i odpowiednio wcześnie zabrać się 

za jej zgłębienie. Z resztą można posłu-

żyć się przykładem egzaminu na prawo 

jazdy – cześć teoretyczna powszechnie 

uznawana jest za bardzo trudną, a jed-

nak ludzie znając pytania są w stanie 

bardzo dobrze się do nich przygotować i 

pomyślnie go zaliczyć. Nie inaczej jest z 

egzaminem czeladniczym wystarczy tyl-

ko chcieć. Jest to przede wszystkim 

kwestia motywacji. Oto między innymi 

często pytano w czasie spotkań – jak 

tych młodych ludzi motywować. Proszę 

zobaczyć jak duży nacisk kładzie się po-

wszechnie na przygotowania do matury 

czy obecnie egzaminy kończące gimna-

zjum. Gazety, radio, telewizja – media 

po prostu mówią o tym bardzo szeroko 

nadając tym wydarzeniom odpowiednią 

rangę – uczniowie wiedzą, że to ważna 

życiowa próba. Pora aby tak jak zawsze 

to było – egzaminowi czeladniczemu 

przywrócić w świadomości kandydatów 

należny szacunek. To przecież państwo-

we potwierdzenie kwalifikacji zawodo-

wych. Takie podejście do egzaminu musi 

przynieść efekt i korzyść zarówno dla 

ucznia jaki mistrza szkolącego i między 

innymi to właśnie muszą sobie teraz 

uświadomić wszyscy uczestnicy procesu 

kształcenia zawodowego młodzieży. 

 

A zatem sporo pracy przede wszystki-

mi, którym zależy na uczniach w rze-

miośle. Dziękuje bardzo za rozmowę. 
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Z posiezenia 
Rady Izby 

Wiesław Ratajczak 

Kolejna zmiana przepisów podatkowych 
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Zainteresowanych informujemy, iż kolej-

ne zmiany w ustawie o VAT weszły w 

życie 1 kwietnia 2011r. Zawarte są one 

w Ustawie z dnia 18 marca 2011r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz ustawy – Prawo o miarach /

Dz. U. nr 64, poz. 332/. Istotne zmiany 

jakie zawiera ustawa – moim  zdaniem – 

to: 

– wszelkie nieodpłatne przekazania 

przez podatnika towarów należących 

do jego przedsiębiorstwa bez wyna-

grodzenia /niezależnie od tego, czy są 

one realizowane na cele związane czy 

niezwiązane z  prowadzonym przed-

siębiorstwem podatnika/ podlegają 

opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi 

przysługiwało prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę po-

datku naliczonego od tych towarów, w 

całości lub w części, 

– ograniczono skutki przyjętego ograni-

czenia, zgodnie z którym za świeże 

traktowano wyroby ciastkarskie o 

trwałości nieprzekraczającej 14 dni 

przez wydłużenie tego terminu do 45 

dni – pozwala to na stosowanie dla 

tych wyrobów stawki podatku w wyso-

kości 7%, 

– od 1 września 2011r. organem właści-

wym do obsługi procesu badania, te-

stowania i prowadzenia kontroli 

sprawdzających parametry techniczne 

urządzeń kasowych będzie Prezes 

Głównego Urzędu Miar (dotychczas 

Minister Finansów), regulacjami usta-

wowymi objęto również obowiązki po-

datników zobowiązanych do ewiden-

cjonowania przy pomocy kas rejestru-

jących, 

– od 1 stycznia 2012r. podniesiono wy-

sokość z 7% do 22% stawkę podatku 

w odniesieniu do dostaw, importu i 

wewnątrzwspólnotowego nabycia o-

dzieży i dodatków odzieżowych dla 

niemowląt oraz obuwia dziecięcego. 

 

Inne zmiany wprowadzone do ustawy 

o VAT dotyczą m. in.: 

– zmiany procedury odnośnie wewnątrz-

wspólnotowej dostawy towarów odno-

śnie potwierdzania wywozu przez kra-

jowe urzędy celne, 

–  umożliwienia agencji celnej pełnienia 

w określonych warunkach funkcji 

przedstawiciela podatkowego, 

– zmiany schematu opodatkowania w 

handlu złomem oraz w zakresie prze-

noszenia uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych,, 

– dostaw towarów i świadczenia usług 
przez podmiot nieposiadający siedzi- 

 Zapewne nie wszyscy zapoznali się ze zmianami w ustawie o VAT, które 
weszły w życie 1 stycznia 2011r. Co ważne, wciąż brak jest odpowiedzi na sze-
reg wątpliwości interpretacyjnych. 
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Przypominamy!!! w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. 

stawka podatku 22% została podwyższona do 23%,  

a stawka podatku 7% została podwyższona do 8%. 

by na terytorium RP, 

–  uproszczenia procedury przejścia rol-

nika ryczałtowego na ogólne zasady 

rozliczania VAT, 

–  zmian w korekcie rocznej, 

– zmian odnośnie zwrotu VAT podróż-

nym również w formie bezgotówko-

wej. 

 

 Ponadto w dniu 6 kwietnia 2011r. 

weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w 

sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. nr 73, poz. 392). Powyższe roz-

porządzenie zastępuje poprzednie roz-

porządzenie Ministra Finansów z 22 gru-

dnia 2010r. (Dz. U. nr 246, poz.1649 z 

późn. zm.). 

Obowiązujące od 6 kwietnia br. rozpo-

rządzenie zawiera w §43 istotne dla 

przedsiębiorców zajmujących się konser-

wacją i restauracją zabytków uregulowa-

nie.  

Należy przypomnieć, iż do 31 grudnia 

2010r. usługi konserwatorskie i restaura-

torskie mogły być zwolnione z VAT jako 

usługi związane z kulturą.  

Natomiast od 1 stycznia 2011r. na sku-

tek zmian w ustawie o VAT zostały obję-

te podstawową 22% (do 31.12.2013r. – 

23%) stawką podatku. Omawiane rozpo-

rządzenie wykonawcze Ministra Finan-

sów do ustawy o VAT przywraca to zwol-

nienie do 31 grudnia 2011r. i dotyczy 

również usług wykonywanych od 1 

stycznia 2011r. 

Warunki jakie należy spełnić by korzy-

stać ze zwolnienia: 

– prace konserwacyjne i restauratorskie 

muszą dotyczyć zabytków w rozumie-

niu ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003r. (Dz. U. nr 162, poz.1568), 

– obiekt podlegający pracom konserwa-

cyjnym i restauratorskim przed podję-

ciem prac i w trakcie ich wykonywania 

musi być objęty wpisem do rejestru 

zabytków lub wpisem do inwentarza 

muzeum lub musi wchodzić w skład 

narodowego zasobu bibliotecznego, 

– prace konserwatorskie i restaurator-

skie muszą być wykonywane przez 

osoby posiadające kwalifikacje (upra-

wnienia) do tego typu prac, w przy-

padku podmiotów gospodarczych wa-

runek ten jest spełniony również w 

przypadku zatrudniania osób z takimi 

kwalifikacjami (uprawnieniami), 

– na wykonywanie prac konserwacyj-

nych i restauratorskich musi być wy-

dane pozwolenie wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków, w którym wska-

zana jest również osoba odpowie-

dzialna za prowadzenie przedmioto-

wych prac. 

 

 Podatnicy bliżej zainteresowani te-

matami poruszonymi w informacji powin-

ni szczegółowo zapoznać się z treścią 

ustawy i rozporządzenia Ministra Finan-

sów lub uzyskać potrzebne informacje w 

organach podatkowych, a także na stro-

nie internetowej - www.mf.gov.pl  
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Czy takie imprezy jak dzisiejsza przy-

czyniają się do popularyzacji rzemio-

sła? 

Joachim Dirschka – Prezes Izby Rze-

mieślniczej w Lipsku: Oczywiście, tak-

że w naszym rejonie Niemiec tego typu 

show są bardzo popularne i przyczyniają 

się do popularyzowania fryzjerskiego ku-

nsztu. Mistrzostwa naszego landu to za-

wsze magnes dla publiczności, a więc i 

znakomita okazja do promowania  zawo-

du i zachęta dla młodych ludzi by podjęli 

naukę. Kładliśmy zawsze bardzo duży 

nacisk, by młodzi ludzie występujący na 

takich konkursach czy pokazach prezen-

towali bardzo wysoki poziom, aby w cza-

sie takich pokazów nawet jako juniorzy  

prezentowali najwyższe umiejętności za-

wodowe. Takie imprezy cieszą się bar-

dzo dużym zainteresowaniem publiczno-

ści – z resztą w Poznaniu jest chyba po-

dobnie, bo widać wszędzie tłumy zwie-

dzających. Co ważne – widać, że nie są 

to tylko specjaliści, którzy przychodzą tu 

tylko oglądać nowości fryzjerskie czy ko-

smetyczne. 

 

Imprezy targowe to jeden z elemen-

tów promowania właściwie każdej 

branży rzemiosła, targi w Poznaniu 

czy Lipsku są na to doskonałym do-

wodem, ale tak to już bywa, że wtedy 

prezentuje się  jedna z branż, wpraw-

dzie bardzo intensywnie, ale takie 

spektakularne wydarzenia odbywają 

się stosunkowo rzadko – na przykład 

raz na rok. Tymczasem zarówno Nie-

mcy jak i Polska zaczynają coraz bar-

dziej odczuwać taką „ogólnoeuro-

pejską chorobę”, która polega na bra-

ku chętnych do nauki w zawodach 

rzemieślniczych... 

Joachim Dirschka: To niekorzystne zja-

wisko źródło w kłopotach demograficz-

nych, ale my dostrzegamy także i inne 

problemy, które je pogłębiają. Wskaże tu 

Z posiezenia 
Rady Izby 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

Pomysł wart skopiowania... 

 Reklama dźwignią handlu – to bardzo stare porzekadło nauczyliśmy się 

skutecznie odmieniać w telewizji, radiu, Internecie czy w miejskiej przestrzeni. 

Do znudzenia zewsząd atakowani jesteśmy reklamami proszków, zupek, sa-

mochodów, kredytów czy egzotycznych wakacji... Ale czy można w ten spo-

sób wypromować na przykład potężną gałąź gospodarki, a konkretnie rzemio-

sło? Francuzi z sukcesami robią to od dawna, taką akcję promocyjną rozpo-

częli Włosi, także nasi zachodni sąsiedzi. I właśnie o ten niemiecki projekt re-

alizowany od roku zapytałam gości z Izby Rzemieślniczej w Lipsku, którzy byli 

w Poznaniu z okazji LOOK Beauty Vision 2011.  
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liczby, które odnoszą się do Saksonii – w 

latach 2005-2006 było 55 tysięcy ucz-

niów kończących szkołę dziś liczb absol-

wentów zmalała o ponad 20 tysięcy. Do 

tego wszystkiego dochodzi także swoiste 

o rozumienie pojęcia – rzemiosło, bo w 

Niemczech bardzo dużo ludzi sprowadza 

je właściwie tylko do usług. 

 

Jak zatem zapobiegać takim nieko-

rzystnym zjawiskom?  

Joachim Dirschka: Takie zjawiska nie-

pokoiły nas już od kilku lat i dlatego trzy 

lata temu za pośrednictwem Instytutu 

Socjologicznego przeprowadziliśmy ba-

dania. Z ankiet wynikało, że ludzie są w 

stanie wymienić 7 może 8 zawodów rze-

mieślniczych. W zawiązku z tym nasza 

centrala czyli Centralny Związek Rze-

miosła Niemieckiego (ZDH) podjęła de-

cyzje o przygotowaniu ogólnokrajowej 

kampanii wizerunkowej promującej rze-

miosło niemieckie. Kampania, która trwa 

5 lat objęła radio, telewizję, prasę, Inter-

net, ale także... ulicę i to nie tylko w po-

staci wielkoformatowych plakatów. Wy-

damy na nią w ciągu tych lat 50 milionów 

€. Rocznie na jej finansowanie przypada 

zatem 10 mln €, co wcale nie jest aż tak 

zawrotną sumą biorąc pod uwagę skalę 

tego przedsięwzięcia. Skąd pochodzą te 

pieniądze – opłacają ją poszczególne 

niemieckie izby rzemieślnicze, tworząc 

coś w rodzaju funduszu. Po prostu rocz-

nie zdecydowały się wyasygnować od-

powiednią kwotę, zależna od ilości 

członków. We wszystkich izbach mamy 

zrzeszonych milion zakładów, zatem 

można policzyć, że rocznie na taka pro-

mocję  każdy wydaję 10€. 

 

Czy długo trzeba było przekonywać 

izby do podjęcia tego wyzwania?  

Joachim Dirschka: Gdy przedstawiciele 

rzemiosła zobaczyli wyniki wspomnianej 

ankiety, właściwie nie mieli żadnych wąt-
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pliwości... Od razy uznali, że należy pod-

jąć natychmiastowe działania. Wykaza-

nie, że Niemcy, którzy mają tak bogatą 

historię rzemiosła potrafią wymienić tylko 

kilka zawodów było druzgocące. 

Jednogłośnie zaopiniowano konieczność 

rozpoczęcia tej kampanii. 

 

Wspomniał Pan o jej  intermedialnym 

zasięgu, a na czym polegają inne 

działania? 

Joachim Dirschka: Rzeczywiście, dzia-

łamy na wielu płaszczyznach 

Kampania trwa już rok i trzy miesiące ale 

w szczegółach opowie o niej Pan Dyrek-

tor. 

 

Reinhard Schröter – Dyrektor Izby 

Rzemieślniczej w Lipsku: Działamy 

wszędzie gdzie się da, w radiu, w telewi-

zji, Internecie ale także na ulicy w takich 

bardzo bezpośrednich akcjach.  

Co bardzo ważne – kampania przy całej 

swojej wielobarwności działań ma precy-

zyjnie określoną kolorystykę i język ko-

munikacji operują jacy chwytliwymi hała-

sami i dowcipnym sposobem przekazu. 

Składają się na nią zarówno wielkie bil-

bordy jak i drobne gadżety: koszulki, 

kubki do kawy, torby czy długopisy. Ko-

lor jasnoniebieski, czerwony i biały prze-

wijają  się tu w rożnych konfiguracjach.  

Po prostu firma, która ją przygotowała 

doskonale wie jak przygotować taką ak-

cję. Co ważne – na bieżąco przeprowa-

dzamy analizy, pozwalające na ocenę 

tego jak działają poszczególne instru-

menty i jak należny je modyfikować by 

przynosiły najlepsze rezultaty. 

 

Czyli mamy do czynienia z klasyczny-

mi działaniami budującymi markę? 

Reinhard Schröter: Tak, właśnie o to 

nam chodzi. W dodatku każdy rok, ma 

swój temat wiodący i grupę odbiorców, 

do której jest szczególnie adresowany.  

W ubiegłym roku chodziło przede wszy-

stkim o zwrócenie uwagi na działalność 

rzemiosła i izb i zaistnienie kampanii w 

świadomości ludzi. W tym roku kładzie-

my nacisk na podkreślenie innowacyjno-

ści i zaawansowania technologicznego w 

rzemiośle. 

Właściwie najważniejszą grupa docelo-

wa tej kampanii jest mimo wszystko mło-

dzież. Dlatego też, w tym roku na przy-

kład spoty telewizyjne przygotowane zo-

staną z udziałem osoby bardzo popular-

nej, a także cenionej przez młodzież. To 

musi być ktoś kto przemawia do świado-

mości tych młodych ludzi i jest w ich wie-

ku. Jak wspomniałem kampania obejmu-

je całe Niemcy i jest adresowana do mło-

dych, ale przy okazji chcemy pobudzić 

całe rzemiosło. Dodatkowo też, poszcze-

gólne landy, czy izby organizują swoje 

akcje w ramach tych ogólnokrajowych 

działań. Te działania z kolei uwzględnia-

ją regionalne potrzeby i są bardziej 

szczegółowo dostosowane do specyfiki 
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regionu, na przykład do zapotrzebowa-

nia na pewne grupy zawodowe.  U nas w 

Lipsku sprowadza się to do ścisłego ko-

ordynowania działań z 36 szkołami za-

wodowymi, które współpracuj z naszą 

izbą . 

Joachim Dirschka: O tym, że czasami 

działamy bardzo niekonwencjonalnie 

niech świadczy ten przykład. Na pewno 

znają Państwo Smarta, teraz po Lipsku 

jeździ ten sympatyczny samochodzik ca-

ły oklejony hasłami i elementami wizual-

nymi tej kampanii. Tak więc widać, że 

staramy się docierać z każdego poziomu 

informacji wykorzystując do tego choćby 

uliczne korki. Przy czym muszę dodać, 

że to jest nasz dodatkowy, izbowy wkład 

do tej kampanii, jego malowanie nie było 

finansowane z tych pieniędzy, o których 

mówiliśmy wcześniej. Wspomnieliśmy 

już o tym, że działamy w biurze, na ulicy, 

w środkach komunikacji publicznej – na 

to składają się choćby T-shirty z zabaw-

nymi napisami, proszę zboczyć – na tym 

jest napis –…”jesteś w centrum niemiec-

kiej gospodarki”, albo na tym kubku do 

kawy „rzemiosło jest zawsze obok nas” 

to ma działać na ludzką wyobraźnie i bu-

dzić dobre skojarzenia z rzemiosłem. 

Muszę tylko w tym miejscu oddać spra-

wiedliwość tym, którzy pierwsi wpadli na 

taki pomysł. 7 lat temu jako pierwsi za-

częli to robić Francuzi, akcja przyniosła 

bardzo dobre rezultaty. Proszę zwrócić 

uwagę na jeden ważny aspekt – skoro 

dorośli ludzie nie kojarzą tylu zawodów z  

rzemiosłem, to co dopiero młodzież… 

Jak zatem mogą chcieć podjąć naukę w 

rzadkich zawodach, skoro często nawet 

nie wiedzą, że taka profesja istnieje. To 

także odpowiedź na pytanie czy warto 

było angażować się w tworzenie tej kam-

panii. 

 

Reinhard Schröter: To także pokazuje 

jaką ogromną rolę mają tu do odegrania 

specjaliści od preorientacji zawodowej. 

My na przykład organizujemy dla mło-

dzieży gimnazjalnej takie dwutygodnio-

we pobyty w naszych centrach szkole-

niowych. Tam w konkretnych pracow-

niach młodzi ludzie mają przed podję-

ciem decyzji możliwość praktycznego 

zapoznania się ze specyfiką danego za-

wodu. Mogą samodzielnie wszystkiego 

popróbować, przekonać się czy warto 

wiązać się z rzemiosłem albo skonfron-

tować swoje wyobrażenia o danym za-

wodzie z rzeczywistością. Te akcje są 

koordynowane ze wspomnianymi 36 

szkołami. 

 

Gratuluję i nie ukrywam – trochę za-

zdroszczę... Mam nadzieję równocze-

śnie, że idea takiej promocji znajdzie 

zrozumienie także i u polskich rze-

mieślników. 

Dziękuje za rozmowę i życzę miłego 

pobytu w Poznaniu!   

 

P
o

m
y
s
ł 
w

a
rt

 s
k
o

p
io

w
a
n

ia
..
. 



15     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 05/2011 

 Obecna sytuacja na polskim rynku 

pracy cechuje się zasadniczą nierówno-

wagą. O ile zatem odczuwamy brak wy-

kwalifikowanych pracowników fizycznych 

m. in. w zawodach rzemieślniczych, to 

równocześnie są nadwyżki rąk do pracy 

w rolnictwie. Problemy z pozyskaniem 

„fachowców” pogłębią się jeszcze w 

związku z otwarciem niemieckiego rynku 

pracy z początkiem maja 2010 r. Jak to 

ujął bowiem pewien właściciel firmy bu-

dowlanej: – Jak ktoś potrafi położyć jed-

ną cegłę na drugą, to już ucieka do Nie-

miec. 

 Tym samym w polskich realiach 

musimy uwzględnić konieczność zapew-

nienia kadr rzemieślniczych na własny, 

krajowy użytek, jak też na potrzeby euro-

pejskiego, głównie niemieckiego, rynku 

pracy. Zarazem są w Polsce rezerwy ka-

drowe m. in. na terenach wiejskich. Ale 

należy podjąć systematyczne działania, 

aby wspomóc zdobywanie potrzebnych 

na rynku pracy kwalifikacji przez osoby 

mające problemy ze znalezieniem za-

trudnienia. Innymi słowy, ze zmianami 

gospodarczymi dane władze samorządo-

we będą w stanie się zmierzyć z sukce-

sem wtedy, kiedy będą miały mieszkań-

ców wykwalifikowanych zgodnie z po-

trzebami rynku pracy. 

 

W przypadku terenów wiejskich atu-

tem konkurencyjnym może być  wo-

bec tego dostępność wykwalifikowa-

nych pracowników fizycznych, któ-

rych brak zaczyna stanowić barierę 

rozwoju gospodarczego.  

 

Świadczy o tym chociażby pozyskiwanie 

uczniów z Polski przez niemieckie rze-

miosło. Zapotrzebowanie na wykwalifiko-

wanych pracowników fizycznych obrazu-

je poniższa tabela:  

Krzysztof Bondyra – Instytut Socjologii UAM  

Rzemiosło a rolnictwo, czyli nierównowaga na  
rynku pracy 

Tabela 1. Najbardziej poszukiwane zawody w 2008 r. w Polsce na świecie – pozycja nr 1: 

Źródło: Manpower Inc., 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce i na świecie 2009  

W reprezentatywnej próbie badawczej projektu znalazło się 750 pracodawców w Polsce oraz 39000  

z 33 krajów na świecie.  

POLSKA EUROPA ŚWIAT 

1. Wykwalifikowani pracownicy 

fizyczni  
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 Z badań rynku pracy jednoznacznie 

wynika, że należy lepiej dostosować 

ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pra-

cy, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia zawodowego. Mimo sztyw-

nych uregulowań ustawowych odnośnie 

kształtu systemu edukacji, jest to obszar 

w zakresie odpowiedzialności władz sa-

morządowych. Można oczywiście wska-

zać, że problemy na styku edukacja a 

rynek pracy są bolączką ogólnokrajową, 

związaną chociażby z brakiem efektyw-

nego doradztwa zawodowego. Ale nale-

ży podkreślić, że te jednostki samorzą-

dowe zyskają przewagę konkurencyjną, 

które wprowadzą w życie program po-

zwalający na zorientowanie w większym 

stopniu systemu edukacji na potrzeby 

pracodawców. Wymaga to działań per-

spektywicznych, ale też pozwoli na uzy-

skanie wymiernych efektów.  

 Jednakże zarówno jak wynika z ba-

dań, jak też doświadczeń praktycznych, 

władze samorządowe nie angażują się w 

wystarczającym zakresie w rozwój 

kształcenia zawodowego. Jest to zwią-

zane m. in. z negatywnym wizerunkiem 

społecznym tej formy edukacji. W efek-

cie, tam gdzie się nawet podejmuje takie 

działania, jak rozwijanie szkół zawodo-

wych i ograniczanie miejsc w liceach 

ogólnokształcących, to grozi niebezpie-

czeństwo, iż młodzież „odpłynie” do są-

siednich powiatów, aby uczyć się w 

„ogólniakach”. Paradoksalnie, w tych 

miejscowościach, do których nie dotarła 

„moda” na ogólne, a potem wyższe wy-

kształcenie, młodzież wybiera szkoły za-

wodowe i ma dzisiaj zdecydowanie lep-

szą sytuację na rynku pracy, niż wielu 

„magistrów”. 

 Jak można zatem zaradzić wskaza-

nym wyżej problemom? Po pierwsze, 

jest pilna potrzeba aktywnego włączania 

się organizacji pracodawców, czyli w 

praktyce rzemiosła, do polityki edukacyj-

nej w poszczególnych powiatach. Bez 

umieszczania swoich przedstawicieli we 

władzach samorządowych i reprezento-

wania interesów szkolnictwa zawodowe-

go, trudno o szybkie zmiany na lepsze. 

W tej chwili bowiem w dużej mierze de-

cyduje się o rzemiośle bez udziału sa-

mych pracodawców. Po drugie, aby 

wspomóc przechodzenie pracowników z 

rolnictwa do rzemiosła, należy nawiązać 

ścisłą współpracę z organizacjami repre-

zentującymi wieś. Takie kroki w Wielko-

polsce zostały podjęte, ale nie poszły za 

tym jeszcze praktyczne działania. Taką 

szansą są fundusze Unii Europejskiej, 

które w tym zakresie nie zostały wystar-

czająco wykorzystane. 

 Podsumowując, należy zawrzeć co 

najmniej w skali Wielkopolski skuteczną 

koalicję rzemiosła i organizacji rolni-

czych, aby rozwijać szkolnictwo zawodo-

we i wspierać zdobywanie takich kwalifi-

kacji m. in. przez mieszkańców wsi i ma-

łych miast. Kluczem do sukcesu jest za-

tem skuteczność pozytywnego lobbingu 

na władze samorządowe i centralne w 

ramach polityki edukacyjnej i rynku pra-

cy. Ale pierwszym krokiem powinno być 

podjęcie działań na rzecz poprawy wize-

runku społecznego wykształcenia zawo-

dowego.  
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Produkty regionalne i tradycyjne w Unii  
Europejskiej 

Natalia Krzyżan 

P
ro

d
u

k
ty

 r
e
g

io
n

a
ln

e
 i
 t

ra
d

y
c

y
jn

e
 w

 U
n

ii
 E

u
ro

p
e
js

k
ie

j 
 

 Warto wiedzieć, iż potrawy trady-

cyjne nie są wyłącznie pojęciami kulturo-

wymi. Cześć z nich jest prawnie chronio-

na zarówno przez prawo polskie (Usta-

wa z dnia 17.12.2004 r. o rejestracji i 

ochronie nazw i oznaczeń produktów rol-

nych i środków spożywczych oraz o pro-

duktach tradycyjnych – Dz. U. z 2005, 

nr. 10, poz. 68) jak i europejskie. 

 W przypadku prawa Unii Europej-

skiej mówmy o systemie ochrony regio-

nalnych produktów rolnych, który ma na 

celu ochronę nazw tych produktów i za-

pewnienie ich autentyczności. Stosuje 

się odpowiednie certyfikaty, które po-

twierdzają szczególne walory wyrobów 

rolno-spożywczych, związane z ich po-

chodzeniem geograficznym lub lokalną 

tradycją. 

 

Produkty spełniające określone normy, 

mogą ubiegać się wyżej wspomniane 

certyfikaty, na które składają się:  

– Chronione Oznaczenie Geograficzne, 

– Chronione Nazwy Pochodzenia, 

– Gwarantowane Tradycyjne Specjalno-

ści. 

 

 Chronione nazwy pochodzenia 

(CHNP) dotyczą produktów, które za-

wdzięczają swoje cechy głównie ich 

miejscu produkcji oraz umiejętnościom 

lokalnych producentów. Aby otrzymać 

taki certyfikat, produkt rolny bądź spo-

żywczy musi zostać wyprodukowany, 

przetworzony oraz przygotowany na da-

nym obszarze geograficznym, przy uży-

ciu uznanej wiedzy specjalistycznej. 

 Nadchodzą Święta Wielkanocne. To czas, gdy wspólnie z ro-
dzinami zasiadamy do stołów, rozkoszując się tradycyjnymi, pol-
skimi potrawami. 
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 Chronione oznaczenia geogra-

ficzne (CHOG) obejmują produkty rolne 

i spożywcze, których renoma lub charak-

terystyczne cechy są bezpośrednio zwią-

zane z produkcją na danym obszarze 

geograficznym. Przynajmniej jeden z 

etapów produkcji, przetwarzania lub 

przygotowania produktu musi mieć miej-

sce na danym obszarze geograficznym.   

 

 Gwarantowane tradycyjne spe-

cjalności (GTS) stosuje się do nazw 

produktów, które gwarantują tradycyjny 

charakter tych produktów w odniesieniu 

do ich składu lub sposobów produkcji. 

Produkty w ramach systemu gwaranto-

wanych tradycyjnych specjalności nie są 

związane z żadnym określonym obsza-

rem geograficznym, ale muszą być pro-

dukowane zgodnie z ustaloną specyfika-

cją.      

 Rejestracja produktów do systemu 

powyższych oznaczeń nie odbywa się 

jednak automatycznie. UE musi najpierw 

przeanalizować zgłoszenie, a inni produ-

cenci mogą sprzeciwić się rejestracji. 

Obecnie na listach produktów chronio-

nych unijnymi znakami znajduje się po-

nad 1000 produktów. 

Jedna trzecia obrotu CHNP i CHOG sta-

nowią sery. Nazwami chronionymi obję-

tych jest 8% produktów serowarstwa w 

Unii Europejskiej (co stanowi 3-4% pro-

dukcji światowej). Do produktów obję-

tych tymi nazwami należą m.in. Grana 

Padano, Comté, Queso Manchego, czy 

Feta. Produkty mięsne reprezentowane 

są przede wszystkim przez wyroby pe-

klowane na sucho takie jak Prosciutto di 

S. Daniele czy Schwarzwälder Schinken. 

Mięsa świeże, zajmujące czwarta pozy-

cje pod względem wysokość obrotu, to 

głównie: Scotch Beef, Welsh Lamb, Ter-

nera de Galicia oraz kilka oznaczeń do-

tyczących drobiu francuskiego. Wyszuki-

warka zarejestrowanych produktów znaj-

duje się na stronie Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

door/list.html  
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Komisja zarządza również dwoma reje-

strami oznaczeń geograficznych win 

oraz napojów alkoholowych. Z przepro-

wadzonych badań wynika, że w 2007 

roku obroty ze sprzedaży produktów 

oznaczonych jako CHNP i CHOG wynio-

sły 14 mld euro. 

 

UE chce udoskonalić system oznakowa-

nia jakości. W grudniu 2010 roku Komi-

sja przedłożyła wnioski ustawodawcze, 

których celem jest usprawnienie systemu 

oraz ułatwienie zainteresowanym korzy-

stania z etykiet. 

Polskie produkty objęte ochroną Unii Eu-

ropejskiej to między innymi: bryndza 

podhalańska, oscypek, redykołka, pod-

karpacki miód spadziowy, kiełbasa lisiec-

ka, wielkopolski ser smażony, miód kur-

piowski, andruty kaliskie, obwarzanek 

krakowski, kiełbasa myśliwska, kiełbasa 

jałowiecka, rogal świętomarciński i olej 

rydzowy.   

Dla polskich producentów rolnych, którzy 

zdecydują się na udział w systemie po-

wyższych oznaczeń geograficznych cer-

tyfikatów, przewidziane zostało w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, 

wsparcie finansowe w ramach dwóch 

działań: „Uczestnictwo rolników w syste-

mach żywności” oraz „Działania informa-

cyjne i promocyjne”. 

 

Przepisy unijne regulujące powyżej opi-

sane oznaczenia geograficzne to: 

– Rozporządzenie Rady WE nr 510/2006 

z dnia 20 marca 2006r. w sprawie ochro-

ny oznaczeń geograficznych i nazw po-

chodzenia produktów rolnych i środków 

spożywczych, dostępne na   

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:PL:PDF  

 

– Rozporządzenie Rady WE nr 509/2006 

z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pro-

duktów rolnych i środków spożywczych 

będących gwarantowanymi tradycyjnymi 

specjalnościami, dostępne na  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2006:093:0001:0011:PL:PDF  

 

Więcej informacji w powyższym temacie 

znajdziecie Państwo na stronie:  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

schemes/index_en.htm  

oraz  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

schemes/newsletter-2010_pl.pdf.  
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Humanizacja pracy 

Maciej Wika 

Nieco historii 

Humanizacja pracy po raz pierwszy w 

postaci koncepcji naukowej pojawiła się 

w pierwszej połowie dwudziestego wieku 

w postaci "szkoły stosunków między-

ludzkich". Powodem jej powstania było 

nasilenie się dehumanizacyjnych skut-

ków pracy. Następnie na przestrzeni lat 

pojawiały się nowe bardziej zaawanso-

wane idee.  

 Przykładowo były to koncepcja 

"solidarności" czy też "rozwoju organiza-

cyjnego". Kończący się dwudziesty wiek 

zaowocował pojawieniem się w latach 

osiemdziesiątych koncepcji zarządzania 

zasobami ludzkimi, której popularność 

znacząco ewoluowała i jest ona dziś bar-

dzo szeroko stosowana. 

 

Zjawiska dehumanizujące pracę 

Przykładami podstawowych negatyw-

nych zjawisk źle wpływających, na pracę 

człowieka, które humanizacja pracy sta-

ra się ograniczać są niewątpliwie: 

– stres, działający nie tylko na sferę psy-

chiczną człowieka lecz także pośrednio 

uderzając w prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu, 

– nadmiar obowiązków, 

– dezorientacja ewaluatywna, czyli po-

wstanie sytuacji, gdy człowiek nie potrafi 

dokonać oceny rzeczywistości lub ja-

kichś jej fragmentów [Korzeniowski 19-

91, s.177], 

– alienacja -dotyczy ona nie tylko sepa-

racji pojedynczych pracowników, lecz 

również całych grup czy też określonych 

zachowań, 

– frustracja będąca efektem niemożności 

osiągnięcia zakładanych celów. 

 

Metody humanizujące pracę 

Lata badań oraz bogactwo doświadcze-

nia pozwoliło na wyklarowanie odpo-

wiednich metod humanizujących organi-

zację pracy. Są to metody związane bez-

pośrednio z czynnościami wykonywany-

mi przez pracowników jak i w sposób po-

średni na nie wpływające poprzez regu-

lacje czasu pracy oraz tworzenie specjal-

nych jednostek zadaniowych składają-

cych się z pracowników danej organiza-

cji.  

Wśród metod ściśle związanych z kon-

kretnymi czynnościami pracowników 

można wyróżnić: 

 Humanizacja pracy to z jednej strony podejmowanie działań mających na 

celu ograniczanie i eliminowanie negatywnego wpływu pracy na człowieka, z 

drugiej zaś wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do dostosowania pracy 

do możliwości psychofizycznych człowieka poprzez oddziaływanie na elemen-

ty środowiska pracy. 
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– rotacja pracy, czyli zmiana stanowiska 

pracy skutkująca wykonywaniem innych 

prac wymagająca zróżnicowanych umie-

jętności, 

– rozszerzanie pracy, czyli poszerzanie 

zakresu obowiązków pracownika,  

– wzbogacanie pracy to przekazanie od-

powiedzialności danemu pracownikowi 

za wykonanie całego produktu (samo-

dzielność) połączone z udzieleniem mu 

autonomii w tym zakresie oraz przekaza-

nie informacji zwrotnej (pochwały, naga-

ny lub innego rodzaju uwagi) o efektyw-

ności wykonywanej przez niego pracy. 

 

 Uważa się, że im wyższy jest po-

ziom wszystkich powyższych charaktery-

styk zadań, tym większe jest prawdopo-

dobieństwo, że motywacja pracownika 

będzie duża, a on sam doświadczy za-

dowolenia z pracy. 

 Metoda grup autonomicznych jest 

dobrą ilustracją humanizacji pracy w 

oparciu o tworzenie jednostek zadanio-

wych. Grupę autonomiczną tworzą pra-

cownicy, których głównym celem jest wy-

konanie określonego zadania będącego 

cząstką całego przedsięwzięcia. Grupa 

posiada własną autonomię decyzyjną 

oraz odpowiada tylko za swoje wyniki 

pracy. W ramach grup autonomicznych 

wyróżnić możemy trzy podgrupy: szere-

gowe, równoległe i rozgałęzione. Ich byt 

uwarunkowany jest charakterem zadań i 

problemów, z jakimi przychodzi się zmie-

rzyć. 

 W tym miejscu wypada mi odnieść 

się do pojęcia tzw. głębi zadań. Termi-

nem tym określa się stopień, w jakim 

człowiek sprawuje kontrolę nad swoją 

pracą. Głębia jest mała wtedy, gdy kie-

rownictwo wyznacza sztywne normy, or-

ganizuje pracę do najdrobniejszego 

szczegółu, określa metody i ściśle nad-

zoruje przebieg pracy. Jeśli zaś po usta-

leniu celów zadań i ogólnych zasad po-

stępowania pracownicy mają swobodę w 

regulowaniu tempa pracy i mogą ją wy-

konywać w sposób, który uważają za 

najwłaściwszy, głębia zadań jest duża.  

 Kryterium czasu także pozwala na 

prezentację kilku często stosowanych 

metod humanizacji: 

– zróżnicowany czas pracy charaktery-

zuje się rozpoczynaniem i kończeniem 

czasu pracy w różnych przedziałach go-

dzinowych, 

– elastyczny czas pracy, dzięki któremu 

pracownicy rozpoczynają i kończą pracę 

w dowolnym momencie lecz muszą 

uwzględnić okres czasu kiedy to wszy-

scy pracownicy muszą wykonywać po-

wierzone zadania, 

– cztero- i trzydniowy tydzień pracy to 

wydłużenie dobowej normy czasu pracy 

z automatycznym ograniczeniem liczby 

dni pracy w tygodniu, 

– niepełny wymiar czasu pracy pozwala 

na zatrudnieniu na jednym stanowisku 

pracy dwóch pracowników w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, 

– job-sharing umożliwia wykonywanie 

danej pracy przez kilka osób, którą 

wcześniej wykonywała jedna osoba. 

 

Wartością wynikającą ze wszystkich wy-

żej wymienionych jest upowszechnienie 

stosunków społecznych opartych na 

wzajemnym zaufaniu, samodzielnym 

myśleniu, inicjatywie, poczuciu odpowie-

dzialności i uczestnictwie w podejmowa-

niu decyzji dotyczących planów rozwoju. 
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