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 W dniu 17 grudnia 2012r. odbyło się ósme, a zarazem 

ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu. Posiedzeniu przewodniczył Pre-

zes Izby Jerzy Bartnik. 

 Porządek obrad zawierał głównie tematy dotyczące 

spraw wewnątrzorganizacyjnych środowiska rzemieślniczego 

zrzeszonego w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Pozna-

niu. Rada Izby nadała zasłużonym działaczom rzemieślniczym 

odznaczenia za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego. 

Prezes Izby Jerzy Bartnik przekazał Radzie Izby informację ze 

swojego spotkania z władzami samorządowymi Cechu Rze-

miosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckiego w Między-

chodzie. Poruszane w trakcie spotkania tematy dotyczyły 

spraw wewnątrzcechowych oraz współpracy z Wielkopolską 

Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. Rada Izby postanowiła rów-

nież spotkać się z władzami Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców 

w Gorzowie Wielkopolskim w celu wzajemnego przypomnie-

nia zasad współpracy i podpisania stosownego porozumie-

nia. 

 Rada Izby powołała Komisję Statutową, której zada-

niem będzie przeprowadzenie przeglądu Statutu WIR oraz 

innych wewnętrznych aktów prawnych pod względem ich 

aktualności i praktyczności. W skład Komisji weszli Stanisław 

Marczak, Marek Skoraszewski, Wojciech Basiński oraz Radca 

Prawny Konrad Wnuk. 

 Rada Izby zapoznała się z informacją na temat przebie-

gu sesji egzaminacyjnej w 2012 roku. W 2012r. przewidywa-

no w oparciu o podpisane umowy o praktyczną naukę zawo-

du, że do egzaminu czeladniczego powinno przystąpić 4497 

osób. Wnioski do egzaminu złożyło 4130 osób, a do końca 

roku zdało ok. 3760 osób. W porównaniu z latami poprzedni-

Informacja z posiedzenia Rady Izby 

Wiesław Ratajczak 
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y mi notuje się przede wszystkim spadek licz-

by  składanych wniosków do egzaminu. Ko-

misje egzaminacyjne WIR przeprowadziły 

również 128 egzaminów mistrzowskich, 297 

egzaminów sprawdzających oraz 6 egzami-

nów czeladniczych i 5 sprawdzających dla 

osób dorosłych skierowanych przez urzędy 

pracy. Wśród zawodów dominują: mechanik 

pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, 

cukiernik, piekarz i malarz tapeciarz. Należy 

stwierdzić, że klimat wokół szkolnictwa za-

wodowego się poprawia jednak z uwagi na 

złą sytuację demograficzną należy się liczyć z 

możliwością zmniejszania się liczby chętnych 

do nauki zawodu, przynajmniej w niektórych 

zawodach. 

 W sprawach bieżących Rada poruszyła 

temat badań ankietowych zrzeszonych za-

kładów rzemieślniczych, desygnacji przez 

WIR na wnioski starostów kandydatów do 

powiatowych rad zatrudnienia na kadencję 

2013-2016. Rada Izby desygnowała na kolej-

ną kadencję Zastępcę Prezesa Karola Pufala 

do prac w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnie-

nia w Poznaniu. 

 Na zakończenie posiedzenia złożono 

sobie serdeczne życzenia w związku ze zbli-

żającymi się Świętami Bożego Narodzenia 

oraz  Nowego Roku. 
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 1 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa 

z 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych 

obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. 

U z 2012 r. poz. 1342) wprowadza ona w życie 

duże zmiany w sposobie ujmowania kosztów 

uzyskania przychodów w zależności od zapłaty 

faktury lub jej braku. W wyjaśnieniach Mini-

sterstwa Finansów określono, iż zmienione 

przepisy stosować należy do tych kwot, które 

zostały zaliczone do kosztów podatkowych 

2013 roku. W przypadku braku zapłaty należy 

skorygować koszty uzyskania przychodów 

 Zmiany nastąpiły także w przypadku roz-

liczenia VAT naliczonego od niezapłaconych 

faktur. Zgodnie ze zmienionymi przepisami 

dłużnik, który zalega z płatnością 150 dni, mu-

si oddać VAT odliczony z niezapłaconej faktu-

ry. Gdy termin minie, nie będzie miał już wy-

boru: albo szybko zapłaci, albo będzie musiał 

skorygować odliczenie. I to niezależnie od te-

go, czy wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi    

i skorygował swój VAT czy też nie. Obowiązek 

stosowania ulgi na złe długi w nowym kształ-

cie dotyczy faktur wystawionych nie tylko po   

1 stycznia 2013r. ale również przed tą datą,    

w sytuacji kiedy uprawdopodobnienie nieścią-

galności wierzytelności powstało już po upły-

wie 150 dni i data ta przypadać będzie na 

2013 rok. W przypadku kiedy podatnik nie 

skoryguje VAT naliczonego, a w trakcie kon-

troli fiskus sam dokona tej korekty, oprócz 

stwierdzenia zaległości podatkowej wraz z od-

setkami organ podatkowy może nałożyć na 

osoby odpowiedzialne dodatkowe zobowiąza-

nie czyli tzn. sankcję VAT w wysokości 30% 

odliczenia dokonanego z nieopłaconej na czas 

faktury VAT, której dotyczy obowiązkowa ko-

rekta. Po stronie wystawcy takiej niezapłaco-

nej faktury, sytuacja jest trochę inna – podat-

nik może skorygować podstawę opodatkowa-

nia oraz podatek należny, wierzyciel ma prawo 

ale nie obowiązek. Wystarczy, że wierzytel-

ność nie została uregulowana lub zbyta w ja-

kiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia 

upływu terminu jej płatności określonego       

w umowie lub na fakturze, aby uznać że 

uprawdopodobnione zostało nieściągnięcie 

wierzytelności. 

Rozporządzenie Ministra Finansów        

z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz. U z 18.12.2012 

poz.1428) zmienia od 01.01.2013 r. zasady 

fakturowania, m.in. na fakturach potwierdza-

jących zakup paliwa nie trzeba już podawać 

numeru rejestracyjnego samochodu, zmienił 

się też zakres obowiązkowych elementów fak-

tury – nie trzeba już stosować nazwy ”Faktura 

VAT” może to być po prostu faktura. Nie zmie-

niły się natomiast przepisy w zakresie faktur 

wewnętrznych – nadal można je stosować. 

Rozporządzenie ogranicza wymagania w sto-

sunku do not księgowych – akceptacja noty 

przez odbiorcę może mieć dowolna formę. 

Mimo, iż pozostałe zmiany zawarte w rozpo-

rządzeniu nie są dotkliwe dla przedsiębiorców, 

a stanowić maja dla nich jedynie ułatwienia 

odsyłam Państwa do zapoznania się z nimi.       

Nowe podatki od 1 stycznia 2013r.  

Agnieszka Winckowska-Napierała 
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Iwona Derda 

Nowa kadencja komisji egzaminacyjnych 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Po-

znaniu informuje, iż mija pięcioletnia kaden-

cja komisji egzaminacyjnych Izby. Z tego 

względu rozpoczynamy nabór osób do no-

wych komisji egzaminacyjnych.  

Komisje egzaminacyjne mogą zostać powoła-

ne w zawodach z klasyfikacji zawodów i spe-

cjalności na potrzeby rynku pracy, odpowia-

dających danemu rodzajowi rzemiosła. Poni-

żej zamieszczamy wykaz zawodów rzemieśl-

niczych, w których możemy powołać komisje 

egzaminacyjne. 

 Osoby wyrażające chęć do pracy w ko-

misji egzaminacyjnej powinny spełniać wy-

mogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej          

z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzami-

nu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego 

oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowa-

dzanych przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117). 

 Ze względu iż, etap praktyczny egzami-

nów w przeważającej większości odbywa się 

w zakładach członków komisji egzaminacyj-

nych w szczególności preferowane będą kan-

dydatury osób, które prowadzą firmy o wy-

sokim standardzie wyposażenia, w których 

znajdują się warunki techniczne niezbędne 

do wykonania zadań egzaminacyjnych. 

 Od osób wchodzących w skład komisji 

egzaminacyjnej oczekuje się oprócz czynne-

go uczestnictwa w przeprowadzaniu etapu 

praktycznego i teoretycznego egzaminów, 

również udziału w pracach organizacyjnych 

związanych z opracowaniem dokumentacji 

egzaminacyjnej, opracowaniem pytań i zadań 

egzaminacyjnych.  

 Informujemy również, iż osoby wcho-

dzące w skład komisji egzaminacyjnej obo-

wiązane będą ukończyć szkolenie zorganizo-

wane przez Izbę, o którym mowa w art. 3 ust. 

3g pkt 7 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.         

o rzemiośle, obejmujące zagadnienia doty-

czące organizacji pracy komisji, zasad prze-

prowadzania egzaminów, ze szczególnym 

uwzględnieniem metodyki opracowywania 

zadań egzaminacyjnych i pytań oraz zasad 

oceniania według programu opracowanego 

przez Związek Rzemiosła Polskiego.  

 Osoby zainteresowane powołaniem do 

komisji egzaminacyjnej zobowiązane będą do 

złożenia wniosku o powołanie do komisji eg-

zaminacyjnej w zawodzie lub w zawodach 

oraz załączenie do nich dokumentów po-

twierdzających spełnienie warunków określo-

nych w w/w rozporządzeniu. W przypadku 

osób, które pracują już w komisji egzamina-

cyjnej będziemy prosić o złożenie wniosku     

o powołanie do komisji egzaminacyjnej na 

nową pięcioletnią kadencję. Złożenie załącz-

ników nie będzie wymagane. 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie 

będzie można znaleźć w najbliższym czasie 

na stronie internetowej Izby oraz w zrzeszo-

nych Cechach. Serdecznie zapraszamy do 

współpracy! 
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1. Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji posiadają wykształcenie wyż-

sze oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. 

2. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy prze-

wodniczącego komisji spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3, w szczególności 

w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komi-

sji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: 

1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w za-

wodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywa-

nia zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, 

po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 

2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w 

zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wyko-

nywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego za-

wodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego 

dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyska-

niu tytułu mistrza. 

3. Członkowie komisji posiadają: 

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego 

dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 

trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzące-

go w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 

2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egza-

min, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni 

okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w za-

kres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. 

4. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji po-

siadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-

ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4)), lub ukończony kurs pedagogiczny 

wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.5)). 

5. Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji 

mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa 

w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Wymogi kwalifikacyjne do powołania  
do komisji egzaminacyjnej 
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1. Baca                                  
2. Betoniarz 
3. Betoniarz zbrojarz 
4. Bieliźniarz                         
5. Bioenergoterapeuta 
6. Blacharz 
7. Blacharz izolacji  przemy-

słowych                            
8. Blacharz samochodowy 
9. Brązownik                          
10. Brukarz 
11. Bursztyniarz 
12. Ceramik wyrobów użyt-

kowych i ozdobnych                        
13. Cholewkarz 
14. Cieśla 
15. Cukiernik 
16. Dekarz 
17. Drukarz  
18. Dziewiarz 
19. Elektromechanik 
20. Elektromechanik pojaz-

dów samochodowych 
21.      Elektromechanik sprzętu 

gospodarstwa domowego 
22. Elektromechanik urzą-

dzeń chłodniczych 
23. Elektromonter urządzeń 

dźwignicowych 
24. Elektryk 
25. Fajkarz                               
26. Florysta 
27. Fotograf 
28. Fryzjer 
29. Fryzjer zwierząt (gro-

omer) 
30. Garbarz skór 
31. Garbarz skór bez włosa       
32. Garbarz skór futerkowych    
33. Glazurnik 
34. Gorseciarka                                       
35. Grawer 
36. Hafciarka                           
37. Introligator 
38. Juchas                              
39. Kaletnik 
40. Kamieniarz 
41. Kapelusznik-czapnik       
42. Karmelarz                        
43. Kominiarz 
44. Koronkarka                       
45. Kosmetyczka                   
46. Koszykarz plecionkarz 
47. Kowal 

48. Kowal wyrobów zdobni-
czych 

49. Kożusznik 
50. Krawiec                        
51. Kuśnierz 
52. Lakiernik 
53. Lakiernik samochodowy 
54. Ludwisarz                  
55. Malarz tapeciarz 
56. Mechanik-operator  
 pojazdów i maszyn rolni-

czych 
57. Mechanik pojazdów  
 samochodowych 
58. Mechanik precyzyjny 
59. Mechanik-monter  
 maszyn i urządzeń 
60. Młynarz 
61. Modelarz odlewniczy                                
62. Modystka 
63. Monter elektronik 
64. Monter elektronik urzą-

dzeń radiowo-telewizyj-
nych 

65. Monter fortepianów         
i pianin 

66. Monter instalacji gazo-
wych 

67. Monter instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych 

68. Monter izolacji budowla-
nych 

69. Monter izolacji przemy-
słowych 

70. Monter sieci cieplnych 
71. Monter sieci gazowych 
72. Monter sieci, instalacji        

i urządzeń sanitarnych  
73. Monter sieci wodnych       

i kanalizacyjnych 
74. Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w bu-
downictwie 

75. Murarz 
76. Murarz-Tynkarz 
77. Obuwnik 
78. Obuwnik miarowy 
79. Obuwnik ortopedyczny 
80. Operator maszyn i urzą-

dzeń do produkcji okien z 
tworzyw sztucznych                         

81. Operator obrabiarek 
skrawających 

82. Operator obrabiarek ste-
rowanych numerycznie    

83. Operator urządzeń do 
prania, prasowania            
i chemicznego czyszcze-
nia tekstyliów        

84. Operator urządzeń prze-
mysłu szklarskiego 

85. Optyk mechanik                  
86. Optyk okularowy                
87. Organomistrz 
88. Parkieciarz 
89. Piekarz 
90. Podkuwacz koni 
91. Posadzkarz 
92. Pozłotnik 
93. Protetyk słuchu             
94. Przetwórca ryb 
95. Radiesteta 
96. Renowator mebli  
 Artystycznych 
97. Renowator zabytków 

architektury                         
98. Rękawicznik 
99. Rusznikarz 
100. Rymarz                              
101. Rzeźbiarz w drewnie 
102. Rzeźnik wędliniarz 
103. Stolarz 
104. Stolarz budowlany 
105. Stolarz meblowy 
106. Studniarz                                                                         
107. Szklarz budowlany 
108. Sztukator                                                   
109. Ślusarz 
110. Tapicer 
111. Tartacznik                         
112. Technik ortopeda            
113. Technolog robót wykoń-

czeniowych w budownic-
twie 

114. Termoizoler 
115. Tkacz           
116. Tokarz w drewnie  
117. Wędliniarz              
118. Witrażownik 
119. Wizażystka /stylistka 
120. Wulkanizator 
121. Zdobnik ceramiki                
122. Zdobnik szkła                     
123. Zdun 
124. Zegarmistrz 
125. Złotnik-jubiler 

Wykaz zawodów rzemieślniczych 
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 Do głównych zadań wykonywanych przez pra-

cowników zatrudnionych w zawodzie betoniarz-

zbrojarz należy przygotowanie mieszanek betonowych, 

siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie ele-

mentów betonowych i żelbetowych w różnych obiek-

tach budowlanych. Ponadto betoniarze montują i de-

montują formy oraz deskowania do wykonywania ele-

mentów betonowych i żelbetowych.  

 

Betoniarz - zbrojarz operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą. Do głównych obowiązków 

betoniarza należy, m.in.: przygotowanie i zmontowanie zbrojenia, przygotowanie, ułożenie mieszanki 

betonowej, wybór odpowiedniego gatunku stalowych prętów o określonej średnicy oraz przycięcie ich na 

odpowiedni wymiar i wygięcie w odpowiedni kształt. Na miejscu budowy betoniarz – zbrojarz układa 

zbrojenie w szalunkach i formach w sposób zgodny z projektem konstrukcyjnym. Zbrojenie ułożone         

w formach zalewa betonem oraz nadzoruje proces „dojrzewania" betonu, wyjmuje z form prefabrykaty     

i zwilża je wodą. 

 Osobę pracującą w tym zawodzie powinna cechować sprawność manualna, zmysł równowagi, wy-

obraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, 

dokładność i samokontrola.  

Betoniarz-zbrojarz pracuje zarówno w zespołach jak i indywidualnie w zakładzie produkcyjnym, w hali 

lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych, np. w wytwórni polowej drobnych 

elementów budowlanych betonowych i żelbetowych, na wszystkich budowach, tj. na budowach drogo-

wo-mostowych, melioracyjnych, budynków, a także może otworzyć własną działalność gospodarczą, wy-

konując usługi w zakresie swojej specjalności. Pracy tej towarzyszą: zanieczyszczone powietrze pyłami 

cementu, hałas, wibracje, zranienia kończyn.  

Podstawowymi narzędziami i sprzętem używanym przez betoniarzy-zbrojarzy są: narzędzia do cięcia         

i gięcia, urządzenia do mieszania mieszanki betonowej, urządzenia i sprzęt do transportu i podnoszenia 

(wciągania) mieszanki betonowej, sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej, rusztowania, szalunki, 

miary, szufle, urządzenie zabezpieczające (szelki bezpieczeństwa, uprząż, siatka bezpieczeństwa, kask, 

rękawice, itp.). 

 Pracodawcy zainteresowani przyjęciem pracowników młodocianych i prowadzeniem przygotowa-

nia zawodowego w tym zawodzie są obowiązani posiadać kwalifikacje do szkolenia zgodnie  z rozporzą-

dzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz zapewnić warunki do realizacji programu prak-

tycznej nauki zawodu. Warunki do jej realizacji będą spełnione, jeśli zakład wykonuje usługi betoniarsko-

zbrojarskie.  

 

 Szczegółowe infor-

macje dotyczące kształ-

cenia w tym zawodzie 

można uzyskać na stronie 

www.koweziu.edu.pl 

 

Iwona Derda 

http://www.koweziu.edu.pl
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Natalia Krzyżan 

Konkursy na projekty (m.in. staży za granicą)  
z Programu Leonardo da Vinci 

Informacje o Programie 

Program Leonardo da Vinci wspiera mobil-

ność pracowników na europejskim rynku 

pracy, aby absolwenci i pracownicy zdoby-

wali nowe kwalifikacje w czasie staży i prak-

tyk zawodowych oraz doskonalili swoje 

umiejętności według nowoczesnych stan-

dardów. Niezwykle ważne jest przy tym 

kształtowanie otwartości i wrażliwości mię-

dzykulturowej, nauka języków obcych oraz 

umiejętności adaptowania się do warunków 

życia i pracy w różnych krajach europejskich. 

 

Wspieranie mobilności na europejskim ryn-

ku pracy odbywa się w ramach projektów 

wymian i staży. W projektach staży może 

uczestniczyć każdy, kto znajduje się na rynku 

pracy bądź jest w trakcie kształcenia zawo-

dowego. Mogą to być zatem: 

 uczniowie szkół zawodowych, 

 czeladnicy, 

 absolwenci, 

 pracownicy różnych branż i zawodów, 

 osoby bezrobotne, 

osoby poszukujące pracy bądź możliwości 

przekwalifikowania się. 

W projektach wymiany doświadczeń mogą 

brać udział 

 nauczyciele zawodu; 

 doradcy zawodowi; 

 szkoleniowcy; 

 osoby zarządzające zasobami ludzkimi; 

kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach. 

 

Powyższe projekty zarządzane są na pozio-

mie Narodowej Agencji Programu Leonardo 

da Vinci, której funkcję pełni w Polsce Fun-

dacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

Wszystkie informacje o konkursie i Progra-

mie dostępne są za pośrednictwem agencji 

dane kontaktowe na stronie  

http://www.leonardo.org.pl/kontakt 

oraz w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w 

Poznaniu - Natalia Krzyżan tel. 618593537,  

e-mail: natalia.krzyzan@irpoznan.com.pl 

 

 Serdecznie zapraszamy do przy-

gotowania i składania projektów       

w odpowiedzi na konkurs. 
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 Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, ogłosiła konkursy na składanie 

wniosków w ramach tego programu w 2013 roku. Termin składania wniosków na projek-

ty dotyczące staży za granicą to 1 luty 2013. 

http://www.leonardo.org.pl/kontakt
mailto:natalia.krzyzan@irpoznan.com.pl
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Sztuka słuchania a kontakty międzyludzkie 

Maciej Wika 

 Sztuka unikania bądź ograniczania nerwowych sytuacji, kłótni wpływających na ob-

niżenie radości z życia i składających się na niepowodzenia w pracy zawiera się w znacznej 

mierze w opanowaniu jednej, pozornie prostej czynności. Powyższych przykrości można 

uniknąć opanowując umiejętność dobrego słuchania, a nie tylko słyszenia innych. Myślisz, 

że umiesz słuchać? Zobacz jakie są najczęstsze błędy złego słuchania. 

 Jeśli któreś z poniższych błędów złego 

słuchania rozpoznajesz u siebie, zamiast pre-

tensji, lepiej będzie jak zaakceptujesz tę na-

turalną kolej rzeczy. Ponieważ większą część 

życia spędzamy w grupach, mamy znacznie 

więcej okazji do praktykowania złego słucha-

nia. Im więcej jest osób, które mogą odpo-

wiadać za sukces grupy, tym łatwiej twoje 

złe słuchanie może ujść płazem. Wszyscy 

nabywamy więc nawyków złego słuchania. 

Na szczęście poznając je, możesz zastosować 

ich eliminację. 

 

SŁUCHANIE POZORNE (QUASI-SŁUCHANIE) 

 Występuje wtedy, gdy udajesz aktyw-

ne, zaangażowane słuchanie, dając nadawcy 

wiele znaków świadczących o zainteresowa-

niu, podczas gdy w rzeczywistości Twoje my-

śli obracają się wokół czegoś zupełnie inne-

go. Osoba słuchająca pozornie kiwa głową, 

uśmiecha się, przytakuje, często także utrzy-

muje kontakt wzrokowy z osobą mówiącą. 

Jednak może myśleć o przysłowiowych nie-

bieskich migdałach zamiast starać się zrozu-

mieć perspektywę rozmówcy. 

Przykład sytuacji: 

 żona próbuje coś ci powiedzieć, ale w 

tym momencie akurat w telewizji jest 

film/mecz, 

 spieszysz się na spotkanie, gdy na ko-

rytarzu zaczepia cię szef i zaczyna roz-

mowę na temat jednego z klientów. 

 

KŁÓTNIA W MILCZENIU 

 Słuchacz formułuje opinię dotyczącą 

pomysłu osoby mówiącej ad hoc i zaprzecza 

temu pomysłowi bez wysłuchania go do 

końca, a następnie rozpoczyna poszukiwanie 

argumentów przeciwko temu pomysłowi. 

Nie możesz dobrze słuchać, jeśli jednocze-

śnie obmyślasz po cichu kontrargumenty. 

Przykład sytuacji: 

 żona coś mówi, film leci za jej plecami, 

a ty już wiesz, że jak tylko zaczerpnie 

powietrza, rzucisz jadowitą uwagę „po 

co się mnie pytasz, skoro i tak zawsze 

potem robisz po swojemu?”, 

 nie słuchasz szefa, ale gorączkowo szu-
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kasz skutecznej wymówki, żeby się       

odczepił i dał ci wyjść z budynku. 

 

PRZYJMOWANIE ZAŁOŻEŃ 

 Przyjmowanie założeń o znaczeniu ma 

miejsce, gdy odbiorca interpretuje to co zro-

bił lub powiedział nadawca poprzez pryzmat 

swojej kultury i w wyniku tego formułuje 

jakąś opinię o nadawcy. 

Przykład sytuacji: 

 uznajesz, że żona złośliwie przerywa ci 

przyjemne chwile przed telewizorem, 

przez co jest ostatnią zołzą, 

 uznajesz, że szef stawia cię przed wy-

borem mniejszego zła — albo się spóź-

nisz, albo okażesz mu brak szacunku; 

chyba szuka na ciebie haka, w końcu 

niedługo będą roczne oceny okreso-

we. 

 

ATAK MENTALNY 

 Upieranie się, że osoba mówiąca miała 

na myśli to co miałby na myśli słuchacz znaj-

dując się w takiej sytuacji. W dodatku jest to 

upieranie się trwałe, pomimo protestu ze 

strony osoby mówiącej. Takie zachowanie 

jest próbą zdominowania nadawcy lub za-

przeczenia jego słowom. 

Przykład sytuacji: 

 dziękujesz żonie/mężowi za to, że       

w końcu powiedzieli ci, jesteś tutaj na 

dożywotnim zesłaniu, 

 mówisz szefowi, że jego mikrozarzą-

dzanie odbierasz jako osobisty afront 

dla ciebie i całego działu; ta sprawa       

z klientem ciągnie się od paru tygodni   

i dopiero teraz taka afera? 

 

SKUPIANIE SIĘ NA RZECZACH NIEISTOT-

NYCH 

 Ma miejsce wtedy, gdy słuchacz zwra-

ca uwagę na coś innego niż to co mówi roz-

mówca, skupia się na dystraktorach. Niektó-

rzy ludzie tak bardzo zwracają uwagę na 

ubiór, dobór słów, gramatykę, twarz, posta-

wę ciała, intonację lub elementy otoczenia, 

że pozostaje im niewiele energii do zainwe-

stowania w słuchanie. Jeśli ten nawyk nie 

jest ci obcy, przypominaj sobie wciąż o tym, 

aby koncentrować się na zrozumieniu mó-

wiącego i starać się siebie samego nie roz-

praszać. 

Przykład sytuacji: 

 zwracasz uwagę mężowi, że ten ton 

jest nie do przyjęcia i nie będziesz        

o tym w tej chwili rozmawiać, 

 

ODCHODZENIE OD TEMATU 

 Ma ono kilka form, a wszystkie skutku-

ją zmianą przewodniego wątku. Słuchacz 

wygłasza zdanie, które nie jest związane        

z tym co zostało powiedziane wcześniej, 

zmieniając bieg rozmowy poprzez wprowa-

dzenie nowego tematu. 

Przykład sytuacji: 

 pytasz męża kiedy wreszcie pozmywa 

naczynia po obiedzie, 

 opowiadasz szefowi historię zupełnie 

innego klienta, bardzo zadowolonego   

z kontaktu z waszą firmą. 
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REAGOWANIE OBRONNE 

 Może nastąpić, gdy słuchacz spostrze-

ga w wypowiedzi drugiej osoby zagrożenie 

dla siebie - ryzyko „nadepnięcia na odcisk”. 

Możesz być wyczulony na to, że inni próbują 

kontrolować lub zdominować, to co starasz 

się przekazać. Osoby, które słuchają i odpo-

wiadają obronnie, zazwyczaj przestają pró-

bować zrozumieć punkt widzenia drugiej 

osoby, co prowadzi do pomijania ważnych 

elementów wypowiedzi, które dookreślają 

to, co mówiący miał na myśli. Szczególnie 

ważne jest dbanie o to, aby nie reagować 

obronnie w sytuacji, gdy używane są słowa o 

silnych konotacjach emocjonalnych. 

Przykład sytuacji: 

 mówisz mężowi, że to przecież nic 

strasznego, że sobie na chwilę przysią-

dziesz i się zrelaksujesz, 

 mówisz szefowi, że wasz dział zrobił 

wszystko jak trzeba, a to ten klient ma 

bałagan w dokumentach i pogubił za-

ległe faktury. 

Sz
tu

ka
 s

łu
ch

an
ia

 a
 k

o
n

ta
kt

y 
m

ię
d

zy
lu

d
zk

ie
 

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. 


