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W dniu 10 września br. odbyło się kolejne posiedze-

nie Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Po-

siedzeniu przewodniczył Prezes Izby Jerzy Bartnik.  

Tradycyjnie głównym tematem posiedzenia Rady były 

zagadnienia związane z oświatą zawodową. Dużo czasu        

w dyskusji członkowie Rady poświęcili formom wsparcia fi-

nansowego mistrzów szkolących tj. refundacjom wypłaca-

nych młodocianym wynagrodzeń oraz dofinansowaniu kosz-

tów kształcenia młodocianych. Z reguły na początku roku 

szkolnego istnieją zawirowania wokół tych form wsparcia. 

W zakresie refundacji kłopot związany jest z umieszczeniem 

na wykazach zawodów refundowanych, które opiniują woje-

wódzkie rady zatrudnienia nowych zawodów, ponieważ za-

wody te – przez opieszałość MPiPS – nie zostały umieszczone 

w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pra-

cy, która jest podstawą do opracowywania wykazów zawo-

dów refundowanych. W większości województw, w tym tak-

że w województwie wielkopolskim, zwyciężyła jednak posta-

wa zdroworozsądkowa i nowe zawody znalazły się na wspo-

mnianych listach. Dotyczy to tak ważnych dla rzemiosła za-

wodów jak: murarz-tynkarz, wędliniarz, monter sieci instala-

cji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykoń-

czeniowych w budownictwie. Zaistniała sytuacja legislacyjna 

groziła niepodpisywaniem umów o praktyczną naukę zawo-

du przez rzemieślników oraz w konsekwencji brakiem 

uczniów w tych zawodach w zasadniczych szkołach zawodo-

wych. 

 Od 1 września br. dofinansowanie, zgodnie ze zmienio-

nym art. 70b ustawy o systemie oświaty jest pomocą de mi-

nimis. Fakt ten rodzi nowe obowiązki biurokratyczne polega-

jące na dołączaniu do wniosku o wypłatę dofinansowania 

Obradowała Rada Izby 

Wiesław Ratajczak 
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Na zakończenie posiedzenia Rada 

Izby zapoznała się z projektami realizowany-

mi przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą      

w Poznaniu. Szczegółowo omówiono dwa 

główne projekty aktualnie realizowane, czyli 

„Razem dla rozwoju rzemiosła” oraz nowy 

projekt „Nowoczesny Rzemieślnik”. 

Szczegóły projektów znajdują się na stronie 

internetowej WIR. Oba projekty kierowane 

są dla rzemiosła oraz szeroko pojętego śro-

dowiska MŚP, z tym że projekt „Nowoczesny 

Rzemieślnik” kierowany jest dla osób 50+      

i polega na przeszkoleniu 50 osób w zakresie 

znajomości i obsługi komputera. Projekt roz-

łożony jest na dwa lata do 2013 r. Natomiast 

projekt „Razem dla rozwoju rzemiosła” jest 

również projektem szkoleniowym, który ma 

dostarczyć beneficjentom wiedzy na temat 

elastycznych form zatrudnienia, metod 

zmniejszania kosztów działalności zakładu 

rzemieślniczego, kształcenia ustawicznego. 

Projekt realizowany jest we współpracy        

z zrzeszanymi cechami oraz instytucjami 

otoczenia biznesu.  
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„formularza informacji o wnioskodawcy 

ubiegającego się o pomoc de minimis” oraz 

stosownych zaświadczeń o uzyskanej pomo-

cy za dany rok, w którym ubiega się praco-

dawca o dofinansowanie oraz za 2 lata 

wstecz. W tematyce oświatowej Rada podję-

ła uchwały  w sprawie zmian w składach ko-

misji egzaminacyjnych oraz o powołaniu no-

wego sekretarza komisji egzaminacyjnych. 

Rada wysłuchała również relacji dele-

gatów WIR z Kongresu Rzemiosła Polskiego, 

ze szczególnym uwzględnienie aktywności 

delegatów naszej organizacji. Tematy wystą-

pień dotyczyły następujących tematów pro-

blemy oświaty zawodowej w rzemiośle, pra-

wo zamówień publicznych i propozycje jego 

zmiany, sprawy prawno-ekonomiczne rze-

miosła oraz inicjatywa dodatkowych wpłat 

na fundusz samorządowo-organizacyjny 

ZRP. Podkreślano merytoryczny i spokojny 

przebieg tego ważnego dla rzemiosła pol-

skiego wydarzenia. 

Rada Izby zapoznała się również          

z sytuacją w Cechu Rzemiosł Różnych Mię-

dzychodzko-Drezdeneckim w Międzychodzie 

w oparciu o listy które wpłynęły do WIR.      

W pismach poruszono szereg problemów 

dotyczących rzemiosła jako całości, a także 

współpracy niektórych członków Cechu          

z WIR w ramach komisji egzaminacyjnych, 

obowiązku przystępowania do egzaminów 

czeladniczych w WIR młodocianych pracow-

ników członków Cechu w Międzychodzie. 

Przed zajęciem stanowiska Rada zleciła prze-

prowadzenie rozmów wyjaśniających             

z przedstawicielami Cechu. 
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Iwona Derda 

Ogólnopolska Narada Oświatowa w Nałęczowie  
Nowe rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów 

 W spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Bart-

nik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, 

Zbigniew Marchwiak Prezes Izby Rzemiosła   

i Przedsiębiorczości w Lublinie, Zbigniew 

Lenart – Przewodniczący Komisji Oświaty 

Zawodowej i Nadzoru ZRP  oraz przedstawi-

ciele wszystkich izb rzemieślniczych i pra-

cownicy Związku Rzemiosła Polskiego. Wiel-

kopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu re-

prezentowali: Karol Pufal – Z-ca Prezesa 

Izby, Tomasz Wika – Dyrektor Izby oraz Iwo-

na Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty. 

 Spotkanie rozpoczęło się w Nałeczo-

wie, gdzie na początku zaprezentowano 

działalność Izby Rzemieślniczej i Przedsię-

biorczości w Lublinie, m.in. działania w za-

kresie problematyki szkolenia zawodowego 

i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. 

Następnie Andrzej Stępnikowski – Zastępca 

Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej           

i Problematyki Społecznej ZRP przedstawił 

plan finansowy Funduszu Pracy, propozycje 

partnerów społecznych odnośnie zarządza-

nia środkami Funduszu Pracy, projekt utwo-

rzenia celowego Funduszu Szkoleniowego 

oraz projekt utworzenia Rady Funduszu Pra-

cy. Ponadto przedstawił efektywność za-

trudnieniową pracowników młodocianych   

w kontekście wydatków Funduszu Pracy. 

Wstępne dane pozwalają na dość wysoką 

ocenę efektywności zatrudnieniowej. Przyję-

ty wskaźnik 50% efektywności stanowi do-

brą podstawą do dalszych badań i prac nad 

kształtowaniem bardziej efektywnej polityki 

zatrudnieniowej, zwłaszcza w kontekście 

środków wydawanych na szkolenia. W celu 

kształtowania właściwej polityki zatrudnie-

niowej niezwykle istotne jest, aby analizie 

poddawać efektywność form zatrudnienio-

wych, kierunki kształcenia i liczbę jego 

uczestników w poszczególnych zawodach      

i regionach. 

 Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespo-

łu Oświaty Zawodowej i Problematyki Spo-

łecznej ZRP przedstawiła zagadnienia doty-

czące działalności egzaminacyjnej izb rze-

mieślniczych, wskazując w szczególności na 

najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany 

rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego        

 W dniach od 12 do 14 września 2012 r. odbyła się Ogólnopolska Narada Oświatowa 

w Nałęczowie zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Izbą 

Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Lublinie.  
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i egzaminu sprawdzającego, przeprowadza-

nych przez komisje egzaminacyjne izb rze-

mieślniczych oraz zadania, które w tym mo-

mencie muszą wyznaczyć sobie organizacje 

rzemiosła. 

 Zmiany w rozporządzeniu dotyczą do-

stosowania systemu egzaminów przeprowa-

dzanych przez izby rzemieślnicze do wpro-

wadzanej od 1 września 2012 r. moderniza-

cji kształcenia zawodowego. Komisje egza-

minacyjne izb rzemieślniczych będą przepro-

wadzały egzaminy w zawodach ujętych 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-

wego oraz w zawodach ujętych w klasyfikacji 

zawodów i specjalności dla potrzeb rynku 

pracy. 

 Najistotniejszymi zmianami w nowym rozporządzeniu są: 

 

 Egzaminy będą przeprowadzane zgodnie z nowymi standardami wyma-

gań egzaminacyjnych opracowanymi na podstawie rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach; 

 Izby rzemieślnicze będą miały prawo wydawania suplementów Europass 

do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich, co ułatwi posłu-

giwanie się świadectwem czeladniczym i dyplomem mistrzowskim w 

krajach Unii Europejskiej; 

 Osoby dorosłe, które ukończyły kształcenie ustawiczne w formie pozasz-

kolnej, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzające-

go wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadające-

go danemu rodzajowi rzemiosła; 

 Zrezygnowano z dotychczas obowiązującego zapisu, w którym ocena 

niedostateczna z co najmniej jednego tematu części pisemnej lub ustnej 

etapu teoretycznego egzaminu decydowała o ocenie niedostatecznej z 

tego etapu; 

 Wprowadzono nowe wzory świadectwa czeladniczego, dyplomu mi-

strzowskiego oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, 

które będą zawierały 7 elementów zabezpieczających druk i uniemożli-

wiających w łatwy sposób ich sfałszowanie (druki te będą stosowane od 

1 marca 2013 r.). 
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Nowe wzory świadectwa czeladniczego, dyplomu 

mistrzowskiego oraz zaświadczenia o zdaniu eg-

zaminu sprawdzającego, które będą zawierały       

7 elementów zabezpieczających druk i uniemożli-

wiających w łatwy sposób ich sfałszowanie (druki 

te będą stosowane od 1 marca 2013 r.). 
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 Ze względu na zmianę regulacji praw-

nych dotyczących przeprowadzania egzami-

nów, konieczne było przygotowanie nowych 

standardów wymagań egzaminacyjnych na 

bazie nowej podstawy programowej kształ-

cenia w zawodach. Po wejściu w życie no-

wego rozporządzenia standardy te staną się 

podstawą do przeprowadzania egzaminów 

oraz opracowania programów szkolenia w 

zawodach nieujętych w klasyfikacji zawo-

dów szkolnictwa zawodowego.  Dalszą kon-

sekwencją wprowadzenia nowego rozporzą-

dzenia będzie konieczność opracowania no-

wych kryteriów oceniania, pytań i zadań eg-

zaminacyjnych oraz zmiana stosowanych      

w procesie egzaminowania druków. 

 Z uwagi na konieczność przygotowa-

nia się do powyższych zmian do końca 

2012 r. egzaminy będą przeprowadzane w 

oparciu o dotychczas obowiązujące rozpo-

rządzenie, natomiast egzaminy  na podsta-

wie nowego rozporządzenia będą przepro-

wadzane nie wcześniej niż po 1 stycznia 

2013 r.   

 Z powyższych względów uprzejmie 

prosimy o pilne przekazanie wszystkich do-

kumentów do egzaminów w możliwie naj-

szybszym czasie, tak aby umożliwić przepro-

wadzenie w/w egzaminów zgodnie z do-

tychczasowym, obowiązującym rozporzą-

dzeniem. 

 W dalszej części narady Jolanta Kosa-

kowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawo-

dowej i Problematyki Społecznej ZRP przed-

stawiła zmiany dotyczące szkolenia uczniów 

w rzemiośle, nawiązując do informacji prze-

kazanych w czasie szkolenia w styczniu br.           

w Broku i dotyczących wprowadzenia 6 roz-

porządzeń wykonawczych (w sprawie pod-

staw programowych kształcenia w zawo-

dach, w sprawie klasyfikacji zawodów szkol-

nictwa zawodowego, w sprawie egzaminów 

eksternistycznych, w sprawie warunków         

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-

wania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-

dzania sprawdzianów i egzaminów w szko-

łach publicznych, w sprawie ramowych pla-

nów nauczania w szkołach publicznych oraz 

w sprawie egzaminów czeladniczych, egza-

minów mistrzowskich i egzaminów spraw-

dzających, przeprowadzanych przez komisje 

egzaminacyjne izb rzemieślniczych).  

O
gó

ln
o

p
o

ls
ka

 N
ar

ad
a 

O
św

ia
to

w
a 

w
 N

ał
ęc

zo
w

ie
  

N
o

w
e

 r
o

zp
o

rz
ąd

ze
n

ie
 M

EN
 w

 s
p

ra
w

ie
 e

gz
am

in
ó

w
 



9     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 10/2012 

 Konsekwencją wprowadzanych zmian 

była również zmiana rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych   

i ich wynagradzania, w którym najistotniej-

sze zmiany to: zrównanie okresu nauki za-

wodu we wszystkich zawodach do 3 lat;       

w razie przerwania nauki zawodu możliwość 

jej podjęcia w tym samym lub zbliżonym 

zawodzie u innego lub tego samego praco-

dawcy, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie 

trwała dłużej niż 12 miesięcy; obowiązek 

prowadzenia praktycznej nauki zawodu         

i przyuczenia na podstawie podstawy pro-

gramowej kształcenia w zawodach określo-

nych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego w zakresie nauczanego zawo-

du lub na podstawie programu zapewniają-

cego spełnienie wymagań egzaminacyjnych 

określonych w standardach będących pod-

stawą przeprowadzania egzaminu kwalifika-

cyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nie-

ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, określonych w przepisach do-

tyczących klasyfikacji zawodów i specjalności 

na potrzeby rynku pracy. 

  W dniu 14 września 2012 r. odbyła się 

w Lublinie ogólnopolska konferencja pod 

patronatem Sekretarza Stanu MEN Tadeusza 

Sławeckiego oraz Prezesa Związku Rzemiosła 

Polskiego Jerzego Bartnika pt. „Rozwój 

kształcenia zawodowego = rozwijanie współ-

pracy szkół zawodowych z pracodawcami”.  

 W czasie trzech dni spotkania omówio-

no najistotniejsze kwestie dotyczące proble-

matyki kształcenia i egzaminowania w rze-

miośle. Przedstawione zagadnienia i dysku-

sja pokazały, iż wprowadzenie zmian w za-

kresie szkolenia i egzaminowania wymaga 

od organizacji rzemiosła podjęcia wielu za-

dań, których realizację musimy rozpocząć 

już teraz.  
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Z chlebem przy wspólnym stole -  
ŚWIĘTO CHLEBA 2012 

Katarzyna Rusin-Smolińska 

Tegoroczne obchody Święta Chleba 

rozpoczęły się tradycyjną msza św., której 

przewodniczył ksiądz Tadeusz Magas – ka-

pelan Cechu Cukierników i Piekarzy w Po-

znaniu. „Chleb był zawsze z nami w radości i 

w chorobie(…), stąd też tu nasza obecność, 

żeby za niego serdecznie podziękować” - 

przemawiał w uroczystej homilii.  

Po mszy św. korowód na czele z Orkiestrą 

Dętą z Drezdenka przemaszerował na płytę 

Starego Rynku, gdzie Piotr Koperski – pod-

starszy Cechu Cukierników i Piekarzy wraz z 

wice prezydentem Tomaszem Kajzerem po-

witali wszystkich przybyłych gości.  

Uczestnicy XIV już Święta Chleba 

otrzymali pamiątkowe puchary. Wyróżniono 

trzy firmy, które od samego początku biorą 

udział w corocznym święcie.  

Na wszystkich gości czekały stoiska z wyro-

bami piekarskimi i cukierniczymi, na których 

można było rozsmakować się zarówno          

w różnych rodzajach chleba jak i słodko-

ściach. Były bułki, rogale, chałki, chleby de-

korowane kwiatami i w niezwykle ciekawych 

kształtach. Wystawcy z Wielkopolskich pie-

karni kusili poznaniaków nie tylko tradycyj-

nym pieczywem – rogalami, bułkami i naj-

rozmaitszymi gatunkami chleba, ale i nowo-

ściami np. wyrobami z miodu. Na straganach 

można było zapoznać się z tajnikami wypie-

ku – oczywiście nie wszystkimi – tradycyj-

nych rogali świętojańskich.  

Imprezie towarzyszyły liczne występy 

zespołów muzycznych, konkursy dla dzieci i 

dorosłych. Poznaniacy mogli się między in-

nymi sprawdzić w konkursie wiedzy o znajo-

mości gwary poznańskiej. Mimo, iż pogoda 

w pewnym momencie nie zachęcała do spa-

cerowania po Starym Rynku to najwytrwalsi 

zostali i wspólnie świetnie bawili się do koń-

ca imprezy. 

Na zakończenie organizatorzy zapro-

sili na jubileuszowe XV już obchody Święta 

Chleba w przyszłym roku.  
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Chleb razowy, orkiszowy, żytni, a może zwykły? Nie lada dylemat mieli wszyscy 

goście, którzy odwiedzili w sobotnie popołudnie 8 września Stary Rynek w Poznaniu, 

gdzie odbyło się już XIV Święto Chleba.  
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 Tak  kończy się suchy opis zawarty       

w Wikipedii, a zaczyna się ciekawa i bardzo 

osobista historia , w której łączą się losy fir-

my i jej właścicieli. Pan Andrzej Kawa wraz   

z żoną od ćwierćwiecza w rodzinnej formie 

Glutenex produkuje żywność bezglutenową 

niskobiałkową. Bywa często na spotkaniach 

w szpitalach, rozmawia z chorymi… dosko-

nale wie, że walka z różnymi chorobami to 

nie tylko utrzymanie właściwej diety, ale też  

potrzeba rehabilitacji i integracji społecznej. 

Dlatego stworzył w zakładzie miejsca pracy 

dla osób niepełnosprawnych. Chęć pomocy 

osobom chorym przyczyniła się też do stwo-

rzenia przez Pana Andrzeja Centrum Rehabi-

litacji, w którym pracownicy mogą się odzy-

skiwać pełnie zdrowia. Z usług Centrum ko-

rzystają także mieszkańcy gminy Tarnowo 

Podgórne. Ale wróćmy do Białokoszyc… 

 Wszystko zaczęło się niemal czterna-

ście lat temu gdy Pan Andrzej wraz z żoną 

kupili  kawałek zaniedbanego terenu w gmi-

nie Chrzypsko. Wkrótce jednak, za sprawą 

płatującego banku spółdzielczego, z którym 

związała się firma sami popali w spore kło-

poty finansowe. Firmie groziło najgorsze, ale 

gdy mimo wszystko udało się przetrwać kry-

zys i wyjść na prostą postanowili z żoną upa-

miętnić te trudne przeżycia. Wyjechali z piel-

grzymką do Ziemi Świetnej. Tam powstał 

pomysł wykonania Votum wdzięczności dla 

Najświętszej Matki Panny. Od tego czasu w 

Białokoszycach powstaje grota. Budowa 

trwa już dwanaście lat. W październiku ubie-

głego roku grotę pod wezwaniem Najświęt-

szej Matki Boskiej Fatimskiej poświęcił Ary-

cybiskup Stanisław Gądecki. 

  

Nie tylko dla pielgrzymów 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

…Białokoszyce – mała wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim,   

w powiecie międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie. Leżą nad południową częścią 

jeziora Białokosz, w otoczeniu lasów i pól uprawnych. 
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 Pan Andrzej Kawa od wielu lat wraz ze 

Starszyzną Cechową Poznańskiego Cechu 

Cukierników i Piekarzy bywa gościem w Ba-

zylice archikatedralnej  Św. Jakuba w Szcze-

cinie. W czasie kolejnej bytności z okazji ob-

chodów tamtejszego Święta Chleba padła 

propozycja aby w Białokoszycach – niemal   

w połowie trasy ugościć uczestników Szcze-

cińskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Szczeci-

nianie już wcześniej słyszeli o tym miejscu 

ale dopiero w tym roku grupa około 300 

pielgrzymów zrobiła sobie u stóp groty prze-

rwę w wędrówce. Niestety pogoda nie 

sprzyjała pielgrzymom, dlatego tym chętniej 

korzystali z ciepłych napojów i drobnego po-

częstunku.  

 A co w przyszłym roku… Jak mówi  Pan 

Andrzej Kawa… „widok wędrujących piel-

grzymów dodaje siły i chęci na dalsze działa-

nie zatem jeśli Najświętsza Matka obdarzy 

go zdrowiem na dalsze lata będzie nadal bu-

dował i układał kamienie…” 
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 Zawód dekarz wyodrębnił się w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku z zawodu cieśla. 

Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od deku – formy pokrycia dachowego z targanej słomy, przyci-

śniętej młodymi drzewkami i ciężkimi gałęziami. Z tej nazwy wywodzi się słowo dekować, czyli ukła-

dać dach. Nazwa dekarz pochodzi z języka niemieckiego, w którym Dachdecker oznacza człowieka, 

który pokrywa dachy. 

Współczesny dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z kryciem dachów, ich konserwacją           

i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wy-

konuje również podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. 

 Dekarz pokrywa dachy materiałami dekarskimi takimi jak: dachówka, kompozytowe gonty, arkusze 

papy, gonty drewniane, masy bitumiczne, papa żwirowa, papa termozgrzewalna. Prace dekarskie 

prowadzone są na wysokości, na dachach płaskich lub pochylonych. Do prac dekarskich należą: przy-

gotowanie miejsca pracy w tym wykonanie zabezpieczeń dróg komunikacyjnych, ustawienie odpo-

wiednich rusztowań lub pomostów, przygotowanie elementów pokrycia np. obróbka rynien, dróg 

spustowych itp., przygotowanie i transport materiałów i narzędzi na dach, prace związane z właści-

wym kryciem dachu i wykończeniem krycia. Dekarz może też demontować stare dachy, instaluje, 

dopasowuje i naprawia metalowe elementy dachów, montuje i demontuje okna dachowe. 

Praca w tym zawodzie wymaga sprawności fizycznej, sprawności manualnej oraz wytrzymałości na 

długotrwały wysiłek fizyczny. Do wykonywania pracy niezbędny jest zmysł równowagi, rozróżnianie 

barw, koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz wyobraźnia przestrzenna. 

Praca w zawodzie dekarza wykonywania jest przede wszystkim na wolnym powietrzu, najczęściej na 

powierzchni dachu oraz w warsztacie. Podczas wykonywania pracy na zewnątrz uciążliwe są zmien-

ne i niekorzystne warunki atmosferyczne, praca na wysokości, a także trwanie w niewygodnej pozy-

cji. W warsztacie natomiast dekarz narażony jest na hałas i oddziaływanie różnych gazów. Najwięk-

szym niebezpieczeństwem tej pracy jest ryzyko upadków z wysokości oraz ryzyko skaleczeń, zwłasz-

cza przy obróbce blachy.  

Podstawowymi narzędziami i sprzętem używanym przez dekarzy są: miarki, liniały, kątowniki, cyrkle, 

rysiki, punktaki, narzędzia do cięcia, sprzęt do kształtowania blachy, urządzenie do podnoszenia 

(wciągania), taśmy miernicze, urządzenie zabezpieczające (szelki bezpieczeństwa, uprząż, siatka bez-

pieczeństwa, kask, itp.), grabie, miotła, szufla, drabina dachowa, pistolet do zszywania, butle z ga-

zem propan-butan, palniki, przewody gazowe. 

Pracodawcy zainteresowani przyjęciem pracowników młodocianych i prowa-

dzeniem przygotowania zawodowego w tym zawodzie są obowiązani posia-

dać kwalifikacje do szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie 

praktycznej nauki zawodu oraz zapewnić warunki do realizacji programu 

praktycznej nauki zawodu. Warunki do jej realizacji będą spełnione, jeśli za-

kład wykonuje usługi dekarskie. Szczegółowe informacje dotyczące kształce-

nia w tym zawodzie można uzyskać na stronie www.koweziu.edu.pl. 

 

Iwona Derda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzecha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3d
http://www.koweziu.edu.pl
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Społeczna  odpowiedzialność przedsiębiorstwa  – 
czym jest? 

Maciej Wika 

 Mówiąc o ochronie, nacisk położony 

jest na powstrzymanie się przez przedsię-

biorstwa od działań, które są szkodliwe spo-

łecznie, nawet jeżeli przynoszą one zyski. 

Natomiast przedsiębiorstwa powinny podej-

mować działania, które będą ukierunkowa-

ne na zapobieganie i likwidowanie różnora-

kich negatywnych zjawisk społecznych. Mó-

wiąc   o pomnażaniu, nacisk kładzie się na 

twórczą rolę biznesu w kreowaniu dobroby-

tu społecznego. Podążając za Grzegorzewską

-Ramocką (2004):  

"W koncepcji społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa przyjęto następujące zało-

żenia:  

 biznes i społeczeństwo stanowią im-

manentne elementy większej bardzo 

złożonej całości, w której idea wzajem-

nej solidarności międzyludzkiej ma 

znaczenie pierwotne, a celem strate-

gicznym biznesu jest przyczynianie się 

do wzrostu dobrobytu i poprawy jako-

ści życia obywateli, 

 dynamiczny charakter systemu spo-

łecznego skłania przedsiębiorstwa do 

zachowań głownie zapobiegawczych     

i antycypujących ryzyko w obszarze 

społecznym, aby zachować swoją rolę 

w długim okresie, 

 o minimalnym poziomie odpowiedzial-

ności ekonomicznej i prawnej biznesu 

decydują społeczności żyjące w okre-

ślonym standardzie danego etapu roz-

woju społecznego (ich wymagania do-

tyczą głownie odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa za efektywność eko-

nomiczną i przestrzeganie prawa          

w swoich działaniach), 

 każde działanie przedsiębiorstwa 

troszczące się o konsumenta, sprawy 

pracownicze i ochronę środowiska na-

turalnego, jeśli tylko wykracza poza 

minimalny poziom wymagany przez 

prawo (odpowiedzialność etyczna)        

i odpowiada oczekiwaniom społeczno-

ści, wzmacnia jego pozycje przetargo-

Zaglądając do podręcznika w celu znalezienia odpowiedzi na podane wyżej pytanie 

odnaleźć można zapis informujący, iż „jest to obowiązek wyboru przez kierownic-

two takich decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes 

własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania do-

brobytu społecznego” (Rybak, 2001). 
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http://mfiles.pl/pl/index.php/Cel
http://mfiles.pl/pl/index.php/Cel
http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87_%C5%BCycia
http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87_%C5%BCycia
http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87
http://mfiles.pl/pl/index.php/Konsument
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_%C5%9Brodowiska
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_%C5%9Brodowiska
http://mfiles.pl/pl/index.php/Pozycja_konkurencyjna
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wą na konkurencyjnym rynku, 

 konsekwencją przyjętego przez przed-

siębiorstwo rodzaju i zakresu odpowie-

dzialności przed społeczeństwem jest 

jego strukturalne i organizacyjne przy-

gotowanie do realizacji celów społecz-

nych odpowiadających wymaganiom    

i oczekiwaniom docelowych grup kon-

sumentów". 

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIANOŚĆ BIZNESU  

Społeczna odpowiedzialność biznesu 

to jedna z najbardziej dynamicznych, złożo-

nych i stanowiących wyzwanie kwestii, z któ-

rymi mają do czynienia obecnie liderzy biz-

nesu. W dzisiejszych czasach na firmy sekto-

ra prywatnego jest wywierana coraz większa 

presja, aby zaczęły odgrywać bardziej aktyw-

ną rolę w tworzeniu warunków do lepszego 

życia. CSR oznacza zaangażowanie się bizne-

su na rzecz etycznego postępowania oraz do 

przyczyniania się do rozwoju ekonomiczne-

go przy równoczesnym demonstrowaniu 

szacunku dla ludzi, społeczności lokalnych, 

narodów i środowiska. CSR scala koncepcje 

globalnego obywatelstwa z troską o środo-

wisko i ze zrównoważonym rozwojem.  

Dobrze rozumiana odpowiedzialność bizne-

su oznacza w praktyce, że menedżerowie i 

liderzy biznesu muszą:  

 być wrażliwi na sprawy, które oddzia-

łują na życie osób, z którymi żyją i pra-

cują; 

 zrozumieć warunki panujące w społe-

czeństwie, aby wywierać na nie pozy-

tywny wpływ; 

 rozważać społeczne skutki wynikające 

z podejmowanych decyzji finansowych 

i biznesowych, a mające wpływ na sze-

rokie grupy wyborców, interesariuszy    

i środowisko; 

 mieć świadomość, co do sposobów 

uzyskiwania wyników produkcyjnych    

i finansowych. 

 

RODZAJE 

Społeczną odpowiedzialność przedsiębior-

stwa można podzielić na wewnętrzną oraz 

zewnętrzną. Ta pierwsza dotyczy przede 

wszystkim tego czy przedsiębiorstwo stosuje 

zasadę odpowiedzialności w ramach swojej 

wewnętrznej struktury np. w stosunku do 

pracowników, tj. czy zapewnia im bezpiecz-

ną i godną prace, jak zarządza zasobami 

ludzkimi, czy surowcami.  

Zewnętrzna odpowiedzialność obejmuje ta-

kie zagadnienia jak: 

 stosunek do inwestorów, 

 klientów, 

 władz, 

 to jak przedsiębiorstwo dba o środowi- 

sko naturalne, 

 jaki jest jego wpływ na lokalną społecz-

ność 
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http://mfiles.pl/pl/index.php/Pozycja_konkurencyjna
http://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencja
http://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek
http://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_organizacyjna
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MODEL ZAANGAŻOWANIA FIRMY 

Do opisu społecznej działalności przedsię-

biorstwa przydatny jest również szeroko wy-

korzystywany model, który opisuję formy 

zaangażowania firmy, model ten jest stoso-

wany w wielu przedsiębiorstwach.  

W modelu tym wyróżniamy cztery poziomy 

zaangażowania, najniższy poziom dotyczy 

działalności przedsiębiorstwa, np. zatrudnie-

nie, podatki, wszystko to jest regulowane 

przepisami prawnymi, stąd też są to działa-

nie obligatoryjne, kolejne poziomy związane 

są z dobrowolnym zaangażowaniem firmy     

i przedstawiają społeczną odpowiedzialność 

firmy w węższym znaczeniu.  

 Aby dana firma była konkurencyjna na 

rynku, posiadała dobrą reputację wśród oto-

czenia musi angażować się w sprawy, które 

pozornie wydają się nie związane z przedsię-

biorstwem. W dzisiejszych czasach wizeru-

nek przedsiębiorstwa jest jedną z ważniej-

szych kryterium oceny firmy, a działalność 

społeczna zdecydowanie go poprawia. Wy-

mogi konkurencyjności na rynku oraz wzrost 

świadomości społecznej wymusiły na fir-

mach zmianę, spowodowały, że przedsię-

biorstwa zaczęły publikować szczegółowe 

raporty społeczne, w których opisują efekty 

swojej działalności, coraz chętniej stosują się 

do powstających standardów w tym zakre-

sie. 

 

EFEKTY ZASTOSOWAŃ 

 Społeczne zaangażowanie przejawia 

się najczęściej we wspieraniu i uczestnictwie 

w akcjach z zakresu sportu, kultury czy zdro-

wia, poprzez prowadzenie akcji charytatyw-

nych, czy działaniach na rzecz ochrony śro-

dowiska naturalnego. Najczęściej są to 

przedsięwzięcia jednorazowe, tylko średnie    

i duże firmy mogą sobie pozwolić na stałe 

wspieranie czy patronowanie jakiejś dziedzi-

nie życia publicznego, a już niewielki odsetek 

przedsiębiorstw wpisuje działania społeczne 

na stałe w strategie działania firmy.  

 W 2001 roku Dyrektoriat Generalny 

Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej zlecił 

zbadanie, w jakim stopniu małe i średnie 

firmy europejskie są zaangażowane w zakre-

sie społecznej i ekologicznej odpowiedzial-

ności. Z badań wynikło, że stopień zaangażo-

wania, zależy przede wszystkim od wielkości 

przedsiębiorstwa, mniej od rodzaju branży w 

jakiej firma działa. Jeśli chodzi o strukturę 

geograficzną to okazało się, że najchętniej 

angażują się firmy z północy, zwłaszcza fiń-

skie, najmniej kraje Europy Południowej, ta-

kie jak Włochy, Hiszpania, Francja. 

Wiele firm twierdzi, że nie ma ani środków, 

ani czasu na takie działania i niestety nic nie 

wskazuje na to, aby postawa ta miała           

w przyszłości ulec zmianie. A jest to duży 

błąd, gdyż działania na rzecz społeczeństwa 

może i są bardzo kosztowne i nie przynoszą 

natychmiastowych zysków dla przedsiębior-

stwa, ale w ujęciu długookresowym przyczy-

niają się nie tylko do poprawy warunków 

życia ludzi, ale co za tym idzie przynosi ko-
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rzyści całej gospodarce, a więc i przedsię-

biorstwom. 

 Do korzyści społecznych można zali-

czyć: poprawę stanu środowiska naturalne-

go, przyczynianie się do rozwoju gospodar-

czego miejscowości, edukowanie społeczeń-

stwa, propagowanie postaw dobroczynnych. 

Taka działalność przynosi również korzyści 

przedsiębiorstwom, zarówno wewnętrznych 

jak i zewnętrznych. Firma postrzegana jest 

jako atrakcyjny pracodawca, zwiększa się 

motywacja i zaangażowanie pracowników, 

następuje wzrost kultury organizacyjnej oraz 

innowacyjności. Wśród korzyści zewnętrz-

nych wymienić można przede wszystkim 

wzrost efektywności prowadzonej działalno-

ści gospodarczej, wzrost zainteresowania 

inwestorów, konkurencyjność na rynku, po-

zyskiwanie nowych klientów i pogłębienie 

lojalności; w ten sposób firma zyskuje pozy-

tywny wizerunek, a jej misja bardziej wiary-

godna. Po za tym przedsiębiorstwa, które 

podejmują się prowadzenia działalności spo-

łecznej, mogą liczyć na pomoc ze strony 

władz w postaci subsydiów czy obniżenia 

podatku. 

 

NA KONIEC, CZYLI O POZYTYWNYCH SKUT-

KACH PROWADZENIA DZIAŁAŃ CSR 

 Ważne jest to, że działania CSR muszą 

mieć również pozytywny wpływ na sferę 

podstawowej działalności firm - tzn. na sferę 

zysków ekonomicznych.  

Wiele proaktywnych i innowacyjnych firm 

odkryło, że faktyczne zaangażowanie się      

w CSR skutkuje maksymalnie pozytywnymi 

wynikami.  

 

Wartość działań CSR można określać po-

przez następujące sposoby:  

 istotny wzrost sprzedaży, 

 większą zdolność przyciągania nowych 

klientów, 

 lepsze wskaźniki utrzymywania klien-

tów, 

 mniejsze wydatki operacyjne, 

 bardziej umotywowaną i zaangażowa-

ną siłę roboczą, 

 lepszy obraz marki, 

 większą zdolność przyciągania talen-

tów, 

 lepsze wszechstronne wyszkolenie 

pracowników, 

 większy wskaźnik utrzymania pracow-

ników, 

 większą wydajność, 

 mniejszą liczbę przypadków przeoczeń 

przepisów prawnych, 

 lepszą jakość produktów i usług. 

 

Z raportów Social Investment Forum wynika, 

że aktywa zarządzane w portfelach, które są 

powiązane z działaniami w zakresie etyki, 

ochrony środowiska i społecznej odpowie-

dzialności biznesu, gwałtowanie rosną i za-

pewniają odpowiedzialnym społecznie fir-

mom dostęp do kapitału, który w innym 

przypadku mógłby być niedostępny. 

Sp
o

łe
cz

n
a 

 o
d

p
o

w
ie

d
zi

al
n

o
ść

 p
rz

e
d

si
ęb

io
rs

tw
a 

 –
 c

zy
m

 je
st

? 



19     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 10/2012 

Natalia Krzyżan 

Zdobądźmy nowe rynki! - 
seria międzynarodowych seminariów dla MŚP 

  Po seminariach w Polsce, na Litwie, 

Łotwie, w Estonii, Finlandii, Niemczech      

i Danii we współpracy z Parlamentem 

Hanzeatyckim (Hamburg), Wielkopolska 

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu będzie 

29.10.2012r. gospodarzem 16-tego już 

seminarium z cieszącej się dużym powo-

dzeniem serii działań dokształcających dla 

MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębior-

stwa) z obszaru Morza Bałtyckiego. Seria 

seminariów została powołana do życia 

przez międzynarodową sieć izb, uniwer-

sytetów i innych organizacji wspierają-

cych gospodarkę. Impreza zmierza ku te-

mu, aby informować przedsiębiorstwa      

o możliwościach aktywności gospodar-

czych na całym regionie Morza Bałtyckie-

go i Północnego i przygotowywać je do 

wejścia na te zagraniczne rynki, względ-

nie wspierać ich istniejące już aktywności 

zagraniczne.  

 Seria seminariów odbywa się w ra-

mach współfinansowanego przez UE pro-

jektu Baltic Supply. Celem Baltic Supply 

jest ułatwienie MŚP dostępu do rynków 

zagranicznych w obszarze Morza Bałtyc-

kiego. Projekt ściśle współpracuje z pro-

jektem dotyczącym Morza Północnego 

„North Sea Supply Connect” i czerpie zy-

ski z jego doświadczeń i jego sieci. 

 Ze współpracy obu projektów po-

wstała platforma internetowa „European 

Business Support Network” 

 (www.eubizz.net), która dostarcza przed-

siębiorstwom wielu informacji na temat 

wejścia na rynki międzynarodowe. Na tej 

niekomercyjnej i w całości bezpłatnej 

stronie internetowej MŚP znajdą konkret-

ne oferty współpracy z innymi firmami, 

mogą się też same zarejestrować tworząc 

swój własny profil i w ten sposób zdoby-

wać nowe rynki.  

Współfinansowane przez Unię Europejską 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski  

Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) 
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Natalia Krzyżan 

Parlament Hanzeatycki zaprasza na bezpłatne  
seminarium dla MŚP  

 Nasze członkostwo w UE umożliwia 

korzystanie z rozmaitych swobód, w tym ze 

swobody przepływu towarów, usług i kapita-

łu. W sytuacji, gdy kurczą się lokalne rynki 

zbytu, warto zastanowić się nad poszerze-

niem grupy swoich odbiorców i przeniesie-

niem części sprzedaży za granicę. 

 

Właśnie z myślą o przedsiębiorstwach chcą-

cych wejść na rynki międzynarodowe, Parla-

ment Hanzeatycki przygotował wspólnie z 

Wielkopolską Izba Rzemieślniczą w Poznaniu 

bezpłatne seminarium pt. „Dostęp do mię-

dzynarodowych rynków krok po kroku”. 

Seminarium odbędzie się w WIR – 29 paź-

dziernika 2012 w godz. 9.00-16.30. 

 

Seminarium dedykowane jest mikro, małym 

lub średnim przedsiębiorcom, którzy chcieli-

by spróbować swych sił na arenie międzyna-

rodowej. Seminarium będzie swoistym va-

demecum eksportu dla początkujących. 

 

W programie, m.in. (szczegółowy program 

na końcu artykułu): jak ocenić potencjał fir-

my do rozpoczęcia działalności eksportowej 

oraz co trzeba wziąć pod uwagę na każdym 

etapie tej działalności.  

Ponadto w programie prezentacje doświad-

czeń firm, które już z powodzeniem ekspor-

tują swoje towary za granicę. Przedstawicie-

le firm opowiedzą m.in.: jak i jakie szanse 

wykorzystano, na jakie przeszkody napotka-

no przy rozpoczynaniu działalności eksporto-

wej oraz udzielą cennych rad dla innych 

przedsiębiorstw.  

 

Zajęcia umożliwią opracowanie właściwej 

dla Państwa firmy strategii osiągnięcia celu 

jakim jest rozpoczęcie eksportu. Jeśli szuka-

cie Państwo nowych rynków zbytu, ale nie 

wiecie od czego zacząć działalność eksporto-

wą, to szkolenie jest właśnie dla Państwa! 

 

Spotkanie poprowadzi doświadczony trener 

Parlamentu Hanzeatyckiego - Pan Alexander 

Frevel. Ponadto mówcami będą Pani Elina 

Priedulena (Parlament Hanzeatycki); Pan 

Tomasz Wika (Dyrektor WIR) oraz Pani Bo-

gumiła Frąckowiak (Naczelnik Wydziału Pro-

mocji WIR oraz Kierownik Punktu Informa-

cyjnego Europe Direct – Poznań). Semina-

rium będzie prowadzone w języku niemiec-

kim i tłumaczone symultanicznie na język 

polski. 
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 Parlament Hanzeatycki zaprasza na bezpłatne seminarium dla MŚP ‘Dostęp do mię-

dzynarodowych rynków krok po kroku’: WIR 29.10.2012  
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Seminarium realizowane jest w ramach unij-

nego projektu Baltic Supply, dzięki czemu 

dowiedzą się Państwo, jaki potencjał gospo-

darczy tkwi w państwach ościennych na bał-

tyckim wybrzeżu. Dowiedzą się Państwo tak-

że, jakie sieci można wykorzystać w drodze 

na rynki międzynarodowe.  

Seminarium finansowane jest przez Unię 

Europejską. Udział w nim jest bezpłatny.  

 Zgłoszenie do pobrania ze strony inter-

netowej www.irpoznan.com.pl należy prze-

słać do dnia 22.10.2012 na adres email Na-

talia.krzyzan@irpoznan.com.pl lub fax 61 

8521316 

 

Więcej informacji pod powyższym adresem 

email oraz numerem tel. 61 8593537. 

 

 Program ‘Dostęp do międzynarodowych rynków krok po kroku - zadania i narzędzia 

dla systematycznego wzrostu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa’ 

Seminarium dla MŚP w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

Czas trwania: 09:00 - 16:30 

 

08.30-09.00  

Powitanie i rejestracja 

 

09.00-09:30  

Część I: Przyszłe trendy w regionie Morza Bałtyckiego – potencjał dla MŚP 

Mówca: Elina Priedulena 

 

09:30 - 10:30  

Część II: Biznes na rynkach międzynarodowych - dobre praktyki przedsiębiorstw działają-

cych na arenie międzynarodowej 

W jaki sposób wykorzystano szanse? 

Jakie przeszkody pokonano? 

Jakie rady dla innych przedsiębiorstw w ich drodze na rynki międzynarodowe? 

Dyskusja 

Mówca: Firma Consiglio International ; Firma Glutenex 

 

10:30 - 10:45 Przerwa na kawę 

 

10:45 - 12:15  

Część III: Zadania i narzędzia dla systematycznego rozwoju działalności międzynarodowej 

przedsiębiorstwa 

Wybór rynków / kraju docelowego 
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KONTAKT al. Niepodległości 2 
61-874 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: redaktor@irpoznan.com.pl 

WYDAWCA Wielkopolska Izba Rzemieślnicza   
w Poznaniu 

REDAKTOR NACZELNY Marzena Rutkowska-Kalisz 

OPRACOWANIE GRAFICZNE Katarzyna Rusin-Smolińska 

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

Ocena rzeczywistego modelu biznesowego 

Wizja i cele kierunku/strategii międzynarodowej 

Analiza środowiskowa / analiza rynku 

Ocena profilu organizacji i kompetencji przedsiębiorstwa 

Zarządzanie projektem 

Biznes plan 

Marketing 

Trener: Alexander Frevel 

 

12:15 - 13:15 Lunch 

 

13:15 - 14:45  

Część III b: Zadania i narzędzia… 

Kontynuacja ... 

 

14:45-15:00 Przerwa na kawę 

 

15:00-16:30  

Część IV: Wsparcie przez zarządzanie informacją 

Europejska Sieć Wsparcia Biznesu – eubizz.net 

 

Usługi informacyjne dla przedsiębiorstw świadczone przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą 

w Poznaniu oraz Punkt Informacyjny Europe Direct - Poznań 

Mówcy: Elina Priedulena, Alexander Frevel, Tomasz Wika, Bogumiła Frąckowiak 
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