
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszymy się, że przekazujemy Państwu – zgodnie z obietnicą – 

pierwszy numer Wielkopolskiego Informatora Rzemieślniczego. Jest on 

kontynuacją dotychczas wydawanego Serwisu Informacyjnego. Zgodnie z 

zapowiedzią - dziś przekazywany Państwu  „WIR”- zmienił nieco swoją 

zawartość i formę. Mamy nadzieje ,że chętnie będziecie Państwo z niego 

korzystać . Naszą dewizą jest spełnianie Państwa oczekiwań, dlatego z 

uwagą wysłuchamy Państwa sugestii  i  propozycji tematycznych . Zależy 

nam na tym aby zawartość naszego miesięcznika służyła Państwu pomocą.  

 
 
      Tomasz Wika Marzena Rutkowska  -  Kalisz 
                  Dyrektor Izby          Rzecznik prasowy Izby 
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 ŚWIATOWE DNI INNOWACJI W WIELKOPOLSCE 

W celu promowania innowacyjnych działań podejmowanych w Unii Europejskiej oraz 
budowy kultury innowacji w społeczeństwach państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje w 
dniach 8-12 września 2008 roku „Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce”. 
W ceremonii otwarcia wezmą udział marszałkowie zgromadzeni w Grupie Roboczej 
Konwentu Marszalków ds. Innowacji , przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz 
reprezentanci władz a także eksperci regionalni, krajowi i międzynarodowi. 
W ramach „Światowych Dni  Innowacji” odbędą się liczne konferencje, wykłady i 
warsztaty, na których prelegentami będą przedstawiciele najbardziej wpływowych 
instytucji z kraju i ze świata m.in. Harvard Business Scool, Design Management 
Institute Boston – USA, Royal College of Art – Londyn,  Ministerstwa Gospodarki 
Japonii. 
Tematem przewodnim jest rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw, a w 
szczególności idea powiązań kooperacyjnych (clasteringu) , rozwój sektora 
projektowania (design)  a także instrumenty finansowania, co szczególnie ważne jest 
dla małych i średnich przedsiębiorstw . 
Zagadnienia te są bardzo istotne z punktu widzenia Komisji Europejskiej jak i władz 
krajowych i regionalnych. Bardzo dużą wagę w obecnym okresie programowania 
2007-2013 przykłada się do innowacyjności  w odniesieniu do produktu, technologii, 
organizacji, jak również marketingu zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, regionu, 
kraju , czy też całej Unii Europejskiej. Odnotowuje się coraz większy wpływ i  
znaczenie  technologii informatyczno-komunikacyjnych. Niebagatelną rolę zaczynają 
odgrywać różne powiązania kooperacyjne, w tym klastry, służące budowaniu zdrowej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z tej samej branży, jak również 
umożliwiające wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz 
rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm.   
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Konferencja ma na celu przede wszystkim zaprezentować przykłady zrealizowanych 
przedsięwzięć i tzw. „dobry praktyk” w kraju i zagranicą. Przedstawić możliwości 
finansowania działań podejmowanych przez przedsiębiorców z funduszy pożyczkowych 
, poręczeniowych, wysokiego ryzyka (venture capital),  czy też przy wykorzystaniu 
regionalnego systemu wsparcia. Wskazać możliwości i sposoby wdrażania nowych 
produktów, a także kierunki rozwoju polskiego, europejskiego i światowego wzornictwa i 
projektowania w oparciu o najnowsze technologie. 
W ostatnim dniu odbędą się warsztaty projektowania  „Praktyczny kurs design 
management”  mające za zadanie  pokazanie jak w elastyczny sposób można łączyć 
umiejętności z różnych dziedzin życia w celu budowania marki biorąc pod uwagę nie 
tylko produkt, ale również relacje z klientami i sposób zarządzania organizacją  
Zainteresowanych udziałem w imprezie prosimy o bezpośredni kontakt i potwierdzenie 
swojego udziału w Urzędzie Marszałkowskim wielkopolska@umww.pl. 
 

 
Bogumiła Frąckowiak 
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KTO I KIEDY MOŻE ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ!!! 

W Dzienniku Ustaw nr 141, poz. 888 opublikowano Ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie 
zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o  zmianie niektórych  innych ustaw. Jest 
to ważny akt prawny dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Dotychczas nie 
było możliwe zawieszanie działalności gospodarczej i mimo czasowego zaprzestania prowadzenia 
zakładu, przedsiębiorca nadal traktowany był  tak, jakby go prowadził. Omawiana Ustawa stwarza 
taką możliwość od 20 września 2008 r. Od tej daty przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników 
będą mogli zawieszać działalność gospodarczą na okres od jednego do dwudziestu czterech 
miesięcy. 
Zawieszenie działalności możliwe będzie na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony do: 

 organu ewidencyjnego w gminie,  lub 
 Krajowego Rejestru Sądowego we właściwym sądzie rejestrowym. 

Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej to wniosek do właściwego 
organu muszą złożyć wszyscy wspólnicy i wszyscy muszą zawiesić działalność. 
Wznowienie działalności nastąpi na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony do właściwego urzędu. 

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie miał następujące prawa i 
obowiązki: 

 ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia 
źródła przychodów, 

 ma prawo przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą 
zawieszenia działalności gospodarczej, 

 ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, 
 ma prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych itd. 

związanych z prowadzoną przed zawieszeniem działalnością gospodarczą, 
 ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności gospodarczej prowadzonej 

przed jej zawieszeniem, 
 może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą. 
Omawiana zmiana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej może spowodować 

różnorodne konsekwencje dla tej kategorii przedsiębiorców m. in. w podatku od towarów i usług, w 
podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, w ubezpieczeniach społecznych i w 
ubezpieczeniu zdrowotnym. 

 

Wiesław Ratajczak 

 

 

 

 

 

 

PODATKI 

 w podatku od towarów i usług /VAT/ - przedsiębiorca czynnie zarejestrowany jako podatnik 
VAT - z kilkoma wyjątkami - jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji za miesięczne 
bądź kwartalne okresy rozliczeniowe objęte zawieszeniem działalności gospodarczej, te 
wyjątki to m. in. podatnicy VAT-UE, podatnicy dokonywujący wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, importu usług,  

 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący na zasadach ogólnych oraz 
rozliczający się liniowo będą zwolnieni z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek, z tym, 
że osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych korzystają z tego przywileju z mocy 
prawa, natomiast wspólnicy spółek osobowych zarejestrowanych w KRS muszą fakt ten 
zgłosić w formie pisemnej do właściwego organu podatkowego, 

 podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych 
będą zwolnieni z opłacania ryczałtu, podobnie płacący podatek w formie karty podatkowej/, 

 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych nie będą 
amortyzować składników majątku, które nie będą używane na skutek zawieszenia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wiesław Ratajczak 
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNE 

Przedsiębiorcy, którzy zawieszą prowadzenie działalności gospodarczej na mocy przepisów omawianej 
ustawy nie będą mieli obowiązku składania deklaracji, opłacania  składek ubezpieczeniowych /emerytalna, 
rentowa, chorobowa, wypadkowa/,  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki do Funduszu Pracy.  
Warto jednak podkreślić, że muszą się oni liczyć z tym, że nie opłacając składek na określone 
ubezpieczenia  stracą prawo do wielu świadczeń lub wypłacane im w przyszłości świadczenia będą niższe. 
Co prawda znowelizowane przepisy wprowadzają możliwość dobrowolnego opłacania przez przedsiębiorcę 
składki emerytalnej, rentowej oraz składki zdrowotnej. Brak jednak bieżących dochodów może spowodować 
iż wielu przedsiębiorców nie będzie  opłacać również i tych dobrowolnych. W konsekwencji, w określonych 
warunkach przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą, zwłaszcza na dłuższy okres może np.: 
 

 otrzymywać w przyszłości niższą emeryturę, 
 w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia między 18 a 24 miesiącem zawieszenia prowadzenia 

działalności nie ma prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
 w przypadku choroby po 14 dniach od zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie 

otrzyma zasiłku chorobowego, a kobieta-przedsiębiorca, gdy w tym okresie urodzi dziecko nie 
otrzyma zasiłku macierzyńskiego, 

 również w przypadku choroby po określonym okresie od ustania opłacania składki przedsiębiorca 
będzie musiał sam pokrywać koszty leczenia, 

 istnieją również poglądy iż w okresie zawieszenia prowadzenia działalności przedsiębiorca nie 
otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku wypadku tj. renty rodzinnej, 
wypadkowej odszkodowania, świadczenia rehabilitacyjnego. 
 

Przedstawione opracowanie ma charakter informacyjny i sygnalny, powstało w oparciu o zebrane z prasy 
fachowej opinie i poglądy ekspertów. Ma ono na celu przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z 
możliwości skorzystania z nowej instytucji prawnej „zawieszenia działalności gospodarczej” zawartej w 
znowelizowanej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 
 

 

Wiesław Ratajczak 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY IZBY 

 

 W dniu 28 sierpnia 2008r. odbyło się posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu, podczas którego Rada: 

 dokonała zmian w „Polityce Jakości Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu”, 
 podjęła uchwałę w sprawie powołania i uzupełnienia składów komisji egzaminacyjnych 

czeladniczych i mistrzowskich Izby, 
 omówiła wpływ składek cechów i spółdzielni rzemieślniczych na Fundusz Organizacyjno-

Samorządowy Izby, 
 zwolniła Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie Wlkp. z opłacania 

składek na FOS Izby za rok 2008, 
 omówiła kwestię aktywizacji organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Izbie, 
 wysłuchała informacji na temat przygotowań do ogólnopolskiej pielgrzymki rzemiosła do 

Lichenia, organizowanej przez Izbę oraz Związek Rzemiosła Polskiego. 
 

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

 
 
 

Magdalena Białas 
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LOKALE UŻYTKOWE DLA RZEMIEŚLNIKÓW 

Kto w Poznaniu zarządza lokalami użytkowymi? Pytam o to Pana Michała Prymasa 
Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej… 
 
Miasto Poznań jako gmina , jako właściciel posiada pulę lokali użytkowych, wobec których 
funkcję właścicielskie sprawuje Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych a wobec , których 
funkcję administratora sprawuje w większości spółka Feroma. To jest większość lokali – tak 
zwanych miejskich ,dostępnych na rynku. Co jakiś czas organizowane są przez ZKZL  
przetargi i na takich przetargach można wejść w najem tych lokali. Natomiast MPGM jest w 
posiadaniu około stu kamienic, które kiedyś nazywano  kamienicami o nieuregulowanym 
stanie prawnym. Ale tak na prawdę w większości ten stan prawny jest znany. Lokalami w 
tych budynkach dysponuje MPGM .Oprócz tego MPGM posiada kilka własnych 
nieruchomości, w których też wynajmuje lokale na potrzeby Straży Miejskiej czy różnych 
stowarzyszeń i fundacji pomagających osobom chorym i niepełnosprawnym. To są nasi 
główni najemcy w budynkach, których MPGM jest właścicielem. Są też lokale w tych 
budynkach , którymi MPGM zarządza , a które kiedyś nazywano budynkami o 
nieuregulowanym stanie prawnym.  
 
W takim razie gdyby przyszedł do MPGM -   rzemieślnik i powiedział chcę wynająć 
lokal na prowadzenie działalności - co  usłyszy? 
 
Oczywiście jeśli dysponujemy lokalem – nie ma problemu. Jest to kwestia wyboru najemcy. 
Jeśli byłby to lokal pusty  to rozumiem ,że odbyłby się konkurs ofert. Decydowałaby stawka 
czynszowa, a także w pewnej części projekt zagospodarowania tego lokalu i tego co w nim 
chciałby rzemieślnik robić. Wtedy sprawa jest stosunkowo prosta do załatwienia. Zdaję sobie 
sprawę z tego ,że tych lokali jest stosunkowo mało. Za każdym razem gdy taki lokal się 
zwalnia my to ogłaszamy na stronach internetowych MPGM -  adres www.mpgm.poznan.pl, 
w naszych siedzibach, a także w czasopiśmie , które wydajemy - to jest „Nasz administrator” 
 
Czyli trzeba pytać , przeglądać stronę internetową, trzeba się interesować? 
 
Jasne, trzeba pytać – na Rybakach 18a w Poznaniu ,w dziale budynków o nieuregulowanym 
stanie prawnym, a także w BOM-ach – czyli Biurach Obsługi Mieszkańców. W Poznaniu jest 
ich wiele, we wszystkich dzielnicach Poznania  - wystarczy podejść do najbliższego. 
Zapraszamy. 
 

W jakim stanie są te lokale? Czy wymagają kapitalnego remontu czy jedynie adaptacji 
w zależności od branży i  działalności rzemieślniczej? 
 
To różnie bywa. Nawet teraz mamy kilka wolnych lokali, a ich stan jest zróżnicowany: od 
takich , do których można praktycznie wejść od zaraz – oczywiście tam będzie  wyższy 
czynsz – po takie lokale, w których najemca musi przeprowadzić remont. Oczywiście w tym 
przypadku podpisujemy umowę , w taki sposób by chroniła interesy przyszłego najemcy . 
Będzie uwzględniała nakłady wniesione w remont czy modernizacje tego lokalu. 
 
 

I pieniądze włożone w modernizację - mówiąc kolokwialnie – nie przepadną... 
 
My zawieramy umowę najmu i naszym zdaniem ta umowa jest tak skonstruowana, że chroni 
interesy osoby , która poczyniła nakłady w takim lokalu. Natomiast z uwagi na stan prawny 
tych nieruchomości to stuprocentowej pewności nie ma nigdy. Tak jak powiedziałem są to 
budynki , w których my zarządzamy. Często mają właściciela, ale ten z rożnych względów 
nie zdecydował się na ich przejęcie i jak sądzimy w znacznej większości nigdy się nie 
zdecyduje, bo koszty  utrzymania budynku przekracza jego  możliwości  finansowe. 

Zdaję sobie sprawę ,że oferta dla rzemiosła nie jest zbyt bogata, ale z drugiej strony staramy 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciąg dalszy rozmowy 
na stronie 5 
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się dbać o interesy dotychczasowych najemców. Jeśli dla przykładu wynajmujemy lokal 
szewcowi, a jego pracownia jest tam od wielu , wielu lat i jeśli nawet taki zakład ledwie 
przędzie, a nam płaci stawkę minimalną po 2, 3 zł za metr kwadratowy -  na pewno nie 
wyrzucimy takiego szewca -  nawet jeśli przyjdzie inny oferent i zaproponuje ogromną 
stawkę. Takie przypadki mamy ,ale staramy się być faire wobec starych najemców. Z naszej 
strony jest to swego rodzaju gwarancja takiego kontraktu.  
Mamy też świadomość , że często są to lokale w kiepskim stanie. Nas na obecną chwilę nie 
stać na podnoszenie ich standardu. Dość dużym echem w Poznaniu odbiła się propozycja 
podniesienia stawek czynszowych. Wywołało to dużo emocji i dyskusji w większości nie 
merytorycznej a politycznej. Ale te środki są niezbędne do tego by poprawić stan techniczny 
tych budynków , mieszkań czy otoczenia  – w tym lokali użytkowych. Często najemcy 
przychodzą z pretensjami ,że nic nie robimy aby polepszyć stan techniczny budynku. Pytają 
się co z tym czynszem płaconym latami. A przecież przez wiele lat ten czynsz nie starczał 
nawet na utrzymanie bieżącego stanu technicznego , że o modernizacji nie wspomnę. Mimo 
,że te lokale – także dla rzemieślników są w kiepskim stanie to sądzimy ,że wzrost stawek 
czynszowych pozwoli na podniesienie ich standardu. Warto dodać ,że wielką zaletą tych 
lokali jest bardzo dobra lokalizacja, często na Starym Mieście. Każdy może wynająć boks na 
Franowie czy innej giełdzie, ale lokal przy ruchliwej ulicy to prawdziwa gratka. Taka 
lokalizacja w pewnym sensie rekompensuje  stan techniczny. 
 
A czy istnieje możliwość wynajęcia i przekształcenia mieszkania na przykład w 
pracownię krawiecką, salon fryzjerski? 
 
Tak istnieje taką możliwość , ale wymaga zmiany sposobu użytkowania lokalu. My tego typu 
możliwość dostrzegliśmy sami jakiś czas temu. Spowodowane to było wzrostem 
zainteresowania mniejszymi lokalami. Często nie mogliśmy znaleźć chętnych na ogromne  
mieszkania  i to w bardzo dobrym stanie, a takich mieszkań jest właśnie bardzo dużo w 
kamienicach przez nas zarządzanych. Mieszkania o powierzchni 200m 2 często nie sposób  
podzielić, nikt nie chce płacić ogromnego czynszu i w takich sytuacjach my sami 
występujemy o zmianę sposobu użytkowania takiego lokalu ażeby można tam było 
prowadzić działalność, a my żebyśmy mogli taki lokal wynająć. Jednym słowem warto pytać 
– my postaramy się znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź. 
 
Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała Marzena Rutkowska – Kalisz 

 

 

LOKALE UŻYTKOWE MPGM S.A. 
 

L.p. Lokalizacja Poznań Kondygnacja 
Pow. 
m/kw 

uwagi instalacje 

1 ul. Chełmońskiego suterena 54,52 kamienica, centralne 
ogrzewanie 

elektr., wod-kan 

2 ul. Kolejowa suterena 52,51 kamienica, możliwość 
podłączenia pieca gazowego 

elektr., wod-
kan,gazowa 

3 ul. Polna 0 27,98 budynek znajduje się w 
podwórzu kamienicy 

elektr., wod-kan 

4 ul. Ściegiennego suterena 44,81 budynek wielorodzinny elektr., wod-kan 

5 ul. Śniadeckich suterena 45,95 kamienica elektr., wod-kan 

6 ul. Św. Wojciech suterena 47,62 kamienica elektr., wod-kan 

7 ul. Śródka 0 45,28 kamienica elektr., wod-kan 

8 ul. Noskowskiego 0 110,77 budynek wielorodzinny, wysoki 
parter, wysoki standard 

elektr., wod-kan 
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URLOP CZY EMERYTURA?... 
 
Minął miesiąc Pani emerytury – czy czuje się już Pani jak emerytka czy może dalej jest Pani 
na urlopie? 
 
Oj nadal wydaje mi się ,że to urlop, jeszcze do mnie nie dociera emerytura. Za bardzo myślami tkwię 
jeszcze w pracy. Zawsze byłam bardzo zaangażowana, obowiązkowa i jeszcze się nie 
przestawiłam. Nadal się budzę wcześnie tak jakbym miała iść do pracy. 530 pobudka i wtedy 
odkrywam ,że przecież mogę jeszcze trochę poleżeć. 45 lat robi swoje i jeszcze budzik wewnętrzny 
działa po staremu.  
 
Tak! To przecież wyjątkowa sytuacja by ktoś w jednym zakładzie przepracował całe swoje 
zawodowe życie? Jak Pani trafiła do Izby? 
To był przypadek. Byłyśmy z koleżanką po maturze i poszłyśmy do urzędu pracy. Wskazano nam 
kilka firm, chodziłyśmy tam. Byłyśmy w banku, w zakładzie muzycznym, aż trafiłyśmy do Izby 
Rzemieślniczej. A kadrowa powiedziała – dobrze dziewczyny możecie zacząć pracę od jutra – i 
trafiłam do wydziału oświaty. Potem byłam w statystyce, a od 1971 roku w księgowości. 
 
Zaczęło się od oświaty , a na emeryturę odchodziła Pani ze stanowiska głównej księgowej.  
Mnie się tu zawsze bardzo dobrze pracowało. Dobrze się układało z naczelnikami i 
współpracownikami. Starsi pomagali młodszym , ja też trafiłam na przykład pod opiekę Pani Bajer, 
która mi tak matkowała, wiele nauczyła... 
 
Pani jest żywą historią Izby. Czy jest jakiś moment , który zapamiętała Pani szczególnie? 
Oj w statystyce było strasznie. Pracy mnóstwo, często po godzinach, mozolne liczenie, wpisywanie. 
Przecież wtedy nie było komputerów, ba kalkulatorów...ręcznie, na piechotę a nie wolno się było 
pomylić i kreślić coś na arkuszach. Bardzo dużo było zakładów i bardzo dużo materiałów do 
opracowania. To był ciężki czas 
 
Proszę dokończyć zdanie : Izba Rzemieślnicza to dla mnie .... 
Drugi dom! Zawsze spotykałam się z dobrymi, życzliwymi  ludźmi, nie wiem jak oni to odbierali, ale 
sądzę ,że lubiliśmy się wszyscy. 
 
Teraz tego żal? 
Żal ...czy ja wiem – zdawałam sobie sprawę z tego, że taki moment musi nadejść, ale teraz jeszcze 
nadal jestem w pędzie. Łapię się na tym ze myślę o pracy, a potem okazuje się ,że już nie muszę 
się martwić. Brakuje mi tego ciągu, codziennej lektury gazet , śledzenia wiadomości gospodarczych 
. Niby idę na działkę, ale łapię się na tym ze myślę nadal jak rozwiązać jakiś problem. 
 
No to teraz będzie Pani główną księgową w domu… 
O to zupełnie co innego. To nie tak. Mąż zawsze mi mówił ,że oszczędzać to umiem tylko w Izbie 
ale wie pani jak to jest . Choć chwali ,że umiem gospodarować pieniędzmi to zawsze dogaduje jak 
to mężczyzna...inaczej patrzy na zakupy niż my, kobiety. 
 
Co pani planuje na najbliższe miesiące ? 
Muszę nawyknąć do nowego rozkładu dnia i chciałabym gdzieś wyjechać z mężem , już mam plany 
ale na razie ich nie zdradzam. Muszę zaplanować dokładnie i postawić go przed  faktem 
dokonanym. Trzeba się wreszcie odprężyć i na wszystko spojrzeć z innej perspektywy, ułożyć od 
nowa. A poza tym mam mnóstwo książek. Wreszcie przeczytam wszystkie te odkładane na nocny 
stolik. Cały czas czytałam prasę, a nie książki ,które tak lubię, nie było czasu i sił. Teraz   nadrobię 
zaległości. No a poza tym działka i ....wreszcie czas dla wnuków. 
 
I będzie Pani pracować nareszcie tylko na jeden etat. Bo każda z nas faktycznie ciągnie drugi 
etat w domu. Czy już nadrobiła Pani domowe zaległości? 
Nie! Jeszcze cieszę się odpoczynkiem. Jeszcze trochę...Jak skończą się prace na działce to może 
wtedy. Ale na wizyty w Izbie czas znajdę na pewno. Koleżanki i znajomi przecież czekają 
 
Oczywiście – jak sama Pani powiedziała – to Pani drugi dom. 
Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. 

Rozmawiała  Marzena Rutkowska - Kalisz 
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ODPOWIADAMY NA PYTANIE: 

 

Od ponad miesiąca obowiązują nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących. Czy w związku z tym są 
konkretne zmiany dotyczące stosowania kas rejestrujących w firmach rzemieślniczych ? 

 

ODPOWIADA DYR. TOMASZ WIKA: 

Od 1 lipca 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w 
sprawie kas rejestrujących /Dz. U. nr 113, poz. 720/.  

Zasadniczo od tej daty nie zaszły większe zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych przez 
przedsiębiorców. Nie został bowiem rozszerzony obowiązek posiadania kas przez nowych podatników.  
Przede wszystkim utrzymano zwolnienie dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego w 
formie karty podatkowej dla działalności wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 2 poprzedniego rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. nr 245, poz.1807/.  
Nowe rozporządzenie zachowuje dotychczasowe kryterium zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących 
związane z wielkością obrotu: 

 dla podatników, u których kwota obrotu z działalności opodatkowanej nie przekroczyła w 
poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich 
obowiązek ewidencjonowania, 

 dla podatników rozpoczynających sprzedaż w 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia  
kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł.  z działalności opodatkowanej zwolnienie obowiązuje do 
dnia przekroczenia tej kwoty. 

Należy  w tym miejscu zauważyć, że przy określaniu wysokości tych obrotów należy brać pod uwagę 
tylko  obrót z działalności określonej w art.. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług /Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm/. Jest to obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 
 

Poważniejsze zmiany dotkną prowadzących działalność od dnia 1 listopada 2008 r., z tym, że 
nie dotyczyć one będą bezpośrednio rzemieślników, a jeśli tak, to w minimalnym zakresie. 

Do grupy działalności, w których istnieje obowiązek instalowania kas bez względu na osiągany 
obrót - od 1 listopada 2008 r. dołączono takie działalności jak: sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną 
piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% . 

 
Nowością obowiązującą od 1 listopada 2008 r. będzie wprowadzone omawianym 

rozporządzeniem zwolnienie warunkowe. W odniesieniu do niektórych działalności, określonych w 
załączniku pod poz. 5, 9,  15, 16,  18-20, 23 ograniczono możliwości korzystania ze zwolnień po 31 
października 2008 r. do przypadków, kiedy podatnik w całym zakresie świadczenia usług objętych tą 
pozycją przyjmuje zasadę jej dokumentowania fakturami.  Zwolnienia warunkowe dotyczy m. in. takich 
działalności jak: krótkotrwałe zakwaterowanie, wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek, 
obsługa nieruchomości na zlecenie, przechowywanie i dozór mienia, rzeczoznawstwo w ramach usług 
architektonicznych i inżynierskich, rekrutacja i pozyskiwanie personelu. 
 Omawiane rozporządzenie zawiera również uregulowania prawne dotyczące sposobu, 
warunków i trybu odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas 
rejestrujących. 
 
  Osoby bliżej zainteresowane przedstawioną tematyką powinny bezpośrednio zapoznać się z 
tekstem rozporządzenia, które tradycyjne jest napisane dość zawiłym i trudnym do zrozumienia dla 
przeciętnego podatnika językiem. 
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KONKURS GOLONKI  
I KONKURS SZNEKI Z 
GLANCEM 
 
Smakowita, dobrze ugotowana , uprzednio peklowana do tego groch i gotowana  kapusta 
– golonka, na deser szneka  z glancem a na uspokojenie żołądka delikatna , domowa 
nalewka …To przepis na świąteczny poznański obiad, którym spokojnie można uraczyć 
każdego gości. Wszystkie te tradycyjne smaki i przepisy można było odnaleźć w miniony 
, długi weekend w Poznaniu. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
współorganizowała bowiem wspólnie z  Music Collection Agency Jana Babczyszyna II 
Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku. Izba wspólnie z Wielkopolskim Cechem 
Rzeźników Wędliniarzy Kucharzy i Cechem Piekarzy i Cukierników w Poznaniu 
zorganizowała w ramach Festiwalu  - Święto Golonki i Dzień Szneki z Glancem. Przez 
cztery dni wszyscy , którzy przyszli na Stary Rynek w Poznaniu mogli zakosztować 
regionalnych specjałów i kupić ulubione wędliny czy sery. Nie zabrakło też wyrobów 
rzemiosła artystycznego a jak na imprezę kultywującą dobry smak wszystkiemu 
towarzyszyła świetna muzyka. Całości imprezy patronował Pan Marek Sawicki Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 Święto Golonki , którego pomysłodawcą jest Jacek Marcinkowski okazało się 
prawdziwą ucztą dla łasuchów , ale i wymagało sporego zaangażowania zarówno ze 
strony bardzo licznej grupy uczestników jak też i kapituły konkursowej. Kluczowy 
momentem tego dnia było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą golonkę. Oceniano ją w 
trzech kategoriach ; zakładów mięsnych , kół gospodyń wiejskich i restauracji. Kapituła 
oceniała wygląd , sposób podania ale przede wszystkim smak. A że golonka golonce 
nierówna okazało się gdy popróbowano ich  kilkadziesiąt bo przygotowało je  25 
startujących kandydatów. Zakodowane wyroby oceniała kapituła a nad merytoryczną 
stroną całości i obradami degustatorów czuwał prof. Włodzimierz Dolata z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Bezkonkurencyjne okazały się…. Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wygrały Panie z Tuchorzy Starej . Nic w tym z resztą dziwnego – mieszkają w gminie 
Siedlec w , której już od pięciu lat odbywa się Święto Świni a niemal każdy jej 
mieszkaniec związany jest z hodowlą trzody lub przetwórstwem mięsa. Zasłużenie też 
odebrały Puchar Ministra dla Najlepszej z Najlepszych Golonki 2008. Z resztą w tej 
wielkopolskiej gminie -  ci którzy  potrafią produkować dobre wędliny cieszą się uznaniem 
– znakomita ich większość to rzemieślnicy.  
 Na uwagę zasługuje też fakt ,że w kategorii zakładów mięsnych wygrał Pan 
Eugeniusz Bocer z Trzciela. To dowodzi ,że niewielki zakład ale z wieloletnimi, 
rzemieślniczymi tradycjami może bardzo skutecznie konkurować z wielkimi zakładami.  
A jeśli ktoś wybiera się do Poznania na golonkę to z czystym sumieniem możemy polecić 
Restaurację "Pelikan", która wygrała w tej kategorii.  
 Szneka z glancem zdominowała trzeci dzień Festiwalu. Niewtajemniczonym 
należą się wyjaśnienia – co to jest szneka? To regionalna nazwa drożdżowego ciasta, 
które nie zawiera żadnych uszlachetniaczy ale za to obficie polana jest glancem –czyli 
lukrem. Poznaniacy zawsze lubili słodycze i do dziś jędzą bardzo dużo słodkich 
wypieków a niegdyś gdy nie wszystkich było stać na wyroby renomowanych firm owa 
szneka z glancem była dla wielu  prawdziwym rarytasem. W tym roku najlepszą sznekę  
zdaniem kapituły upiekła cukiernia Ryszarda Gembiaka z Poznania.  
 Warto dodać ,że  kultywowanie rzemieślniczych  tradycji , fachowości i 
popularyzowanie zdrowego, naturalnego odżywiania to główne cele jakie sobie stawiają 
organizatorzy  Festiwalu a w tym  Święta Golonki i Szneki z Glancem. Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza od lat uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach dlatego w tym roku z 
przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Pana Jana Babczyszyna by włączyć się w 
organizowanie Festiwalu. Co więcej już dziś możemy wszystkich Państwa -  a smakoszy 
w szczególności - zaprosić do Poznania na II Święto Golonki , które odbędzie się za rok 
16 sierpnia 2009 roku.  

                 
Marzena Rutkowska – Kalisz 
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ZAPROSZENIE 

Związek Rzemiosła Polskiego oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić 

do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce środowisk branżowych rzemiosła do Sanktuarium 

Maryjnego w Licheniu Starym, poświęconej Jubileuszowi 75-Lecia Związku Rzemiosła Polskiego, która 

odbędzie się w dniu 21 września 2008 r. 

Program pielgrzymki: 
 

1045  - Zgromadzenie wszystkich uczestników pielgrzymki przy nowej dzwonnicy między  
          Bazyliką a Golgotą  

   1100 - Poczty Sztandarowe i Starszyzna Cechowa wyruszają    procesyjnie do Bazyliki       
1200 - Msza Święta w Bazylice 
          Mszy przewodniczy Ksiądz Bp. Grzegorz Balcerek -  Biskup Pomocniczy 
         Archidiecezji Poznańskiej 

 
Po Mszy św. uczestnicy gromadzą się przed Bazyliką, pod pomnikiem Sługi Bożego, Jana Pawła II. 

 Ksiądz Biskup odmówi modlitwę w intencji beatyfikacji Jana Pawła II, a następnie zostaną 
złożone wieńce od uczestników pielgrzymki.  

 W czasie składania kwiatów zostanie wykonana pieśń „Barka”. 
 

1500  Zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem                
                            Przewodnik rozpoczyna oprowadzanie po Sanktuarium przed Bazyliką(obok pomnika   
                           Jana Pawła II) 
 

1600  Zakończenie Pielgrzymki 
    

Osoby, które planują fotografowanie i filmowanie podczas Mszy Św. muszą uzyskać zgodę Biura 
Prasowego Sanktuarium.  
 
    Bliższych informacji na temat Pielgrzymki udziela: 
    Sekretariat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
    al. Niepodległości 2  
    61- 874 Poznań 
    tel: (061)852 24 45 
    fax: (061)852 13 15  
    e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPA MIEJSCA ZBIÓRKI UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI 
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WARTO BYĆ … 
 
 

6 września w Rokietnicy pod Poznaniem! 
 
Mieszkańcy gminy Rokietnica pod patronatem Starosty Poznańskiego, Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego a także Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu zapraszają wszystkich na Rumpuć”. Dla tych , którzy nie wiedzą – wyjaśnienie: 
rumpuć to wyjątkowo smakowita i pożywna zupa . Solidna mięsna wkładka i mnóstwo 
warzyw, przyprawy i szczypta …. dobrego humoru  - nad mieszaniem i warzeniem tych 
wszystkich składników czuwać będzie Grzegorz Rusak – znawca polskiej kuchni i 
regionalnych tradycji. Spróbować będzie mógł każdy chętny. Organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji .Na zakończenie dla wszystkich zaśpiewa Ewelina Flinta. Szczegóły na 
stronie www.rokietnica.pl. 
 
 
 

6-7 września na Festiwalu Satyry Europejskiej • Koziołki w Poznaniu 
 
W te dwa dni Plac Wolności w Poznaniu zmieni się w mini Paryż – stanie tu między innymi 
15 metrowa replika Wieży Eiffla, zabrzmią piosenki Edit Piaf, wokół królować będą niczym 
na Montrmartre malarze, rysownicy , rzeźbiarze piosenkarze. Imprezie patronuje Ambasada 
Francuska. Będzie można popróbować różnych francuskich specjałów – nie zabraknie 
francuskiego wina i jedzenia. Prezentować się tez będą nasi artyści rzemieślnicy. Więcej na 
www.eurofestsat.eu  
  

14 września na Starym Rynku w Poznaniu 
 
Punktualnie o 1200 rozpocznie się X Święto Chleba, które tradycyjnie organizuje Cech 
Cukierników i Piekarzy z Poznania. Swoje wyroby zaprezentują także zaprzyjaźnione firmy. 
W programie przewidziano wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, pokazów i 
degustacji ... 
 
 
 

w Poznaniu od 15 – 17 września na Polagrze FOOD 
 
Dla wszystkich związanych z szeroko rozumianym przemysłem spożywczym to 
obowiązkowa data w terminarzu. Tegoroczna Polagra Food zgromadziła o wiele więcej 
wystawców i poszerzyła znacznie swój krąg zainteresowań. Tradycyjnie w czasie trwania 
Targów odbywać się będą liczne spotkania, prelekcje. prezentacje. Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Cechem Rzeźników 
Wędliniarzy Kucharzy jest organizatorem Forum Rzeźnictwa Wędliniarstwa. Imprezie 
patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Szczegółowy program Targów Polagra Food na www.polagra-food.pl 
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ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ 

PUNKT KONSULTACYJNY 

 
Zakres bezpłatnych usług 
informacyjnych oferowanych przez 
Punkt Konsultacyjny: 
 
1. Zagadnienia związane z 

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

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

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

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

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

 

 
2. Wyjaśnianie zasad przygotowania 

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

źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 

2) zakresu finansowania 
przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 

3) zasad wypełniania wniosku o 
udzielenie wsparcia, 

4) zasad przygotowywania 
rozliczeń i wniosków o wypłaty 
wsparcia, 

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

 
6) warunków spełnienia kryteriów 

formalnych i administracyjnych 
przy ubieganiu się o wsparcie. 

 
 

3. Zagadnienia dot. udziału w 
zagranicznych targach i wystawach 
1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad 

przygotowania wniosków o 
udzielenie wsparcia 

 
4. Zagadnienia dot. prawa 

1) gospodarczego 
2) cywilnego 
3) pracy 

 
  
 

 Zapraszamy do  

Punktu Konsultacyjnego 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500   

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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SUBSKRYPCJA  
 

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

 

 

 

 

WIELKOPOLSKI INFORMATOR RZEMIEŚLNICZY 

KONTAKT 
 

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

WYDAWCA Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
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