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Szanowni Państwo! 
 
 
Po raz kolejny trwają prace nad zmianą ustawy o rzemiośle. Z 

sygnałów, jakie do nas napływają z Sejmu wynika, że ze wstępnych 

założeń takich jak obligatoryjność, czy też przekazanie 

organizacjom rzemieślniczym systemu wypłat refundacji raczej 

niewiele wyjdzie. Tak więc powinniśmy się skupić na tych sferach 

działalności, które i tak już realizujemy, czyli przede wszystkim 

oświata zawodowa i wszelkiego rodzaju pomoc zrzeszonym w 

naszych organizacjach rzemieślnikom. Tylko wysoka jakość 

procesu szkoleń i egzaminowania, jak również zaspakajanie 

potrzeb rzemieślników w zakresie dostarczania niezbędnych 

informacji związanych z prowadzeniem działalności powinny 

przysporzyć prestiżu i renomy naszym organizacjom. 

 
 
Tomasz Wika 
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 Spotkanie kolędowo-noworoczne 
  

  

Tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę stycznia – 28, 
w Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w 
Poznaniu odbyło się 
spotkanie kolędowo-
noworoczne rzemiosła 
wielkopolskiego. 

 

 Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja 
ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak. 
Wśród dostojnych gości byli m. in. parlamentarzyści 
wielkopolscy, przedstawiciele władz samorządowych i 
administracyjnych różnych szczebli, w tym Starosta 
Poznański – Jan Grabkowski i Zastępca Prezydenta Miasta 
Poznania – Tomasz Kayser, duchowieństwo związane z 
naszym środowiskiem.  
Niezawodnie jak zawsze Salę Reprezentacyjną zapełnili 
rzemieślnicy wielkopolscy, często z rodzinami. 
Zebranych gości przywitał Prezes Izby – Jerzy Bartnik. 
 Prezes Izby w kilku zdaniach podsumował miniony 
rok, który wbrew pojawiającym się opiniom nie był zły dla 
rzemiosła i całej gospodarki polskiej. Wspomniał także o 
bolączkach nękających rzemiosło, w tym pojawiający się w 
różnych branżach brak kwalifikowanej siły roboczej. 
Wybiegając w czasie Prezes Bartnik wspomniał o wielkiej 
szansie dla rzemiosła w zakresie pozyskania środków 
finansowych na rozwój i wzrost konkurencyjności firm 
rzemieślniczych. Rok 2007 jest początkiem nowego okresu 
programowania 2007-2013 w tym zakresie. Zaapelował o 
przygotowanie się koncepcyjne i organizacyjne w celu jak 
największej absorpcji środków unijnych. 

Tradycyjnie  życzył wszystkim zdrowia i sukcesów w prowadzonej 
działalności. 
Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak w swojej 
homilii podkreślił ogromne zasługi rzemieślników w minionych 
okresach historycznych w zakresie kultywowania takich 
pozytywnych i niezbędnych dla trwania narodu cech jak 
patriotyzm, umiłowanie wiary chrześcijańskiej, szacunek dla 
tradycji i dorobku minionych pokoleń, pracowitość. Ksiądz biskup 
podkreślił, iż nowe czasy stawiają nowe wyzwania, w tym również 
przed rzemiosłem. W szczególności zaznaczył jako nadrzędny 
współcześnie obowiązek każdego człowieka – poszanowanie 
godności innego człowieka we wszystkich jej aspektach. 
W trakcie uroczystości dostojny gość otrzymał dar Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu - piękny ornat wykonany przez 
rzemieślnika-artystę Małgorzatę Grzelak. 
Spotkanie kolędowo-noworoczne uświetnił występ Chóru 
Kolegiackiego pod wezwaniem Św. Cecylii w Środzie 
Wielkopolskiej oraz rzemieślniczego duetu muzycznego A. 
Kruszona i W. Urbaniak. 
Kończący spotkanie poczęstunek był okazją do wymiany 
poglądów i opinii oraz składania życzeń pomyślności w 
rozpoczętym, nowym 2007 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 

 

 

 Informacja z posiedzenia Rady Izby 
  

  W dniu 16 lutego 2007r. odbyło się posiedzenie 
Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
podczas którego Rada: 

� omówiła wstępne wyniki finansowe Izby za rok 
2006 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
planu finansowo – gospodarczego Izby na rok 
2007, 

� podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia CRR w 
Górze z opłacania składki na FOS Izby za rok 2007, 

� omówiła prace nad nowelizacją ustawy o rzemiośle, 
 

� podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości diet 
wypłacanych Prezesowi Izby, zastępcom Prezesa, 
członkom Rady Izby oraz członkom Komisji Rewizyjnej i 
Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, 

� podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu komisji 
egzaminacyjnej Izby w zawodzie tapicer. 

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

Opracowanie:  
Magdalena Białas 
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 Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
  

 Znajdujący się w Sejmie prezydencki projekt ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy zaostrza kary za naruszenie 
przepisów kodeksu pracy. Obecnie projekt ten czeka na 
drugie czytanie. 
Przewiduje on, że za wykroczenia przeciwko prawom 
pracowniczym z art. 281-283 kodeksu pracy pracodawca 
może być ukarany grzywną od 1 do 30 tysięcy złotych. 
Prezydent zaproponował podwyższenie wysokości grzywien 
nakładanych w postaci mandatu. W sprawach, w których 
oskarżycielem publicznym jest organ Państwowej Inspekcji 
Pracy, górna granica grzywny wyniesie 2 tysiące złotych. 
Pracodawca ukarany dwukrotnie za takie wykroczenie w 
ciągu dwóch lat od ostatniego razu będzie mógł dostać 
mandat w wysokości do 5 tysięcy złotych. 

PIP będzie sprawdzał np., czy pracodawcy przestrzegają 
obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o 
zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej 
pracy zarobkowej. Inspektorzy pracy będą kontrolować legalność 
zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Przed 
dopuszczeniem do wykonywania czynności kontrolnych 
pracownicy ci będą musieli odbyć w okresie 2 lat szkolenie z 
zagadnień wchodzących w zakres działalności PIP, które 
zakończy się egzaminem państwowym. 
 
 
 
Opracowanie: 
Konrad Wnuk 

 

 

 Informacja o pracach nad projektem ustawy o rzemiośle 
  

 Informujemy, że po zakończeniu prac nad poselskim 
projektem ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle Podkomisja 
Stała do Spraw Rzemiosła i Usług złożyła w dniu 24.01.2007 
r. sprawozdanie do Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, w 
którym przedstawiła rezultaty swoich prac. Z punktu 
widzenia naszych organizacji projekt został zubożony o 
regulacje dotyczące refundacji kosztów kształcenia 
młodocianych, także wykreślono z niego zapisy dotyczące 

obowiązkowej przynależności do organizacji wszystkich 
rzemieślników. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne etapy prac nad 
projektem ustawy nie doprowadzą do eliminacji innych tematów, o 
których umieszczenie w ustawie zabiega nasze środowisko. 
 
 
Opracowanie: 
Konrad Wnuk 

 

 

 Będzie nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
  

 Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów.  
Rozporządzenie wymagało zmian w związku z nowelizacją 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i 
wprowadzeniem nowej ustawy o opłacie skarbowej.  
W projekcie opracowano przede wszystkim zasady ustalania 
przychodu. Zgodnie z nimi przychód należny powstaje w 
dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub 
wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie 
później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania 
należności. Z rozporządzenia o księdze podatkowej 
wykreślono regulacje dotyczące ustalania szczególnego 
momentu powstania przychodu dla podatników VAT.  
Zmianie uległy także zasady sporządzania dowodów 
wewnętrznych na niektóre wydatki. Od 1 stycznia 
zlikwidowano znaki opłaty skarbowej, a zapłatę taką 
dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub 
bezgotówkowo na rachunek urzędu. 

Dlatego też w rozporządzeniu w sprawie księgi resort finansów 
zaproponował likwidację możliwości sporządzania dowodu 
wewnętrznego dla opłat uiszczanych znakami opłaty skarbowej. 
Wydatek z tytułu tej opłaty będzie stanowił koszt podatkowy na 
podstawie dowodu uiszczenia.  
Projekt rozporządzenia zawiera także nowy wzór księgi. Nowy 
wzór nie będzie m. in. zawierał kolumny nr 12 przeznaczonej 
dotychczas do ewidencjonowania limitowanych kosztów 
reprezentacji i reklamy. 
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. Jednak podatnicy, którzy założyli księgę przed dniem 
wejścia w życie nowego wzoru, mogą kontynuować prowadzenie 
księgi według dotychczasowego wzoru z uwzględnieniem 
zaistniałych od 1 stycznia br. zmian w przepisach. 
 
 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 
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 Dyrektywy nowego podejścia 
  

 Przyjęte w 1985 roku przez państwa Wspólnoty Europejskiej 
nowe metody usuwania przeszkód w swobodnym przepływie 
towarów, jakie występują w obowiązujących w 
poszczególnych państwach  członkowskich przepisach 
zawarte zostały w Uchwale Rady Europy z dnia 7 maja 
1985r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji 
technicznej i normalizacji /85/C/136/01/. Celem tego 
dokumentu było ułatwienie  i przyspieszenie  ujednolicania 
przepisów technicznych we wszystkich krajach UE. Nowe 
podejście opiera się na następujących zasadach: 
� harmonizacja zostaje ograniczona do zasadniczych 
wymagań technicznych, dotyczących nie 
poszczególnych wyrobów, ale całych kategorii produktów 
i typów ryzyka, 

� wyrób może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, 
gdy spełnia zasadnicze wymagania, które określono w 
dyrektywach, 

� wyroby spełniające zasadnicze wymagania mogą być 
wprowadzone do obrotu w dowolnym kraju UE i mają 
zapewniony swobodny przepływ w ramach jednolitego 
rynku, 

� stosowanie zharmonizowanych norm pozostaje 
dobrowolne, a producent może wybrać różne rozwiązania 
techniczne i standardy, o ile wyrób spełnia zasadnicze 
wymagania zawarte w dyrektywach, 

� wyroby spełniające normy zharmonizowane korzystają z 
domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami. 

 

Zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach nowego 
podejścia dotyczą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, 
ochrony konsumentów i innych użytkowników wyrobów oraz 
ochrony środowiska, które powinny zostać spełnione, aby 
wyrób objęty daną dyrektywą można było uznać za 
bezpieczny i dopuszczony do obrotu na jednolitym  rynku 
UE. 
Dyrektywy nowego podejścia dotyczą albo określonych grup 
wyrobów np. zabawek, maszyn, wind albo zjawisk lub 
rodzajów  ryzyka np. emisji hałasu, kompatybilności 
elektromagnetycznej, efektywności energetycznej. Powoduje 
to sytuację, że niektóre wyroby objęte mogą być kilkoma 
dyrektywami. 
Zasadnicze wymagania muszą spełniać wszystkie wyroby 
wprowadzane do obrotu lub użytkowane w Unii Europejskiej, 
zarówno te wyprodukowane w krajach członkowskich, jak i 
importowane z krajów spoza UE. 

Ponadto istotnym elementem likwidacji barier w handlu na 
jednolitym rynku było określenie  kryteriów wiarygodnej oceny 
zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. Podstawowe 
wytyczne w tym zakresie przyjęto  Uchwałą Rady Europy z dnia 21 
grudnia 1989r. w sprawie globalnego podejścia do badań i 
certyfikacji /90/C/10/01/. W dokumencie zostały określone główne 
elementy globalnego podejścia do badań i certyfikacji w zakresie 
oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, które pozwoliłyby 
na stworzenie systemu uznawania badań /oceny wyrobu/ 
przeprowadzonych w innych krajach UE. 
 

Większość dyrektyw  nowego podejścia przewiduje, że wyrób 
powinien posiadać oznaczenie CE. Jest ono deklaracją 
producenta iż wyrób został poddany ocenie zgodności i że wynik 
tej oceny jest pozytywny, czyli wyrób spełnia zasadnicze 
wymagania. 
Kraje UE nie mogą zakazywać, ograniczać, utrudniać 
wprowadzenia do obrotu, ani oddawania do użytku tak 
oznakowanego wyrobu. 
Do dnia dzisiejszego opublikowano dwadzieścia kilka dyrektyw 
nowego podejścia wymagających oznaczania znakiem CE. 
Dotyczą one m. in. takich grup wyrobów jak: urządzenia 
elektryczne niskonapięciowe, wyroby budowlane, zabawki sprzęt 
ochrony indywidualnej, proste zbiorniki ciśnieniowe. Istnieją 
również dyrektywy niewymagające oznakowania CE. Dotyczą one 
np. wyposażenia morskiego i systemu kolei szybkobieżnych. 
 Dyrektywy są skierowane do państw członkowskich UE, 
które mają obowiązek ich włączenia do swoich przepisów 
krajowych. 
W Polsce najważniejszym aktem prawnym, który transponuje 
dyrektywy nowego podejścia do prawa krajowego jest ustawa z 
dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności /Dz. U. z 
2004r. nr 204, poz. 2087/. Poszczególne dyrektywy wprowadzane 
są do prawa polskiego na podstawie rozporządzenia właściwego 
ministra, z reguły jest to Minister Gospodarki.  
 
Kolejne informacje na ten ważny temat publikowane będą w 
następnych numerach Serwisu. 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 

 

 Oferta centrum szkoleniowego w Cottbus dla branży budowlanej 
  

 Dnia 07 lutego 2007  gościli w Cottbus/Niemcy na 
zaproszenie miejscowego Centrum  Kształcenia Rzemiosł 
Budowlanych ( Kompetenzzentrum fur Nachhaltiges Bauen 
Cottbus )Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i 
Problematyki Społecznej przy Związku Rzemiosła 
Polskiego Pan Maciej Prószyński oraz Dyrektor 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Pan Tomasz 
Wika. Celem pobytu było  nawiązanie współpracy w zakresie  
 

realizacji specjalistycznych szkoleń dla uczniów, pracowników i 
przedsiębiorców budowlanych z Polski w miejscowym 
centrum. Niemcy są jednym z przodujących krajów UE w zakresie 
wdrażania energoszczędnego budownictwa, dlatego  szkolenia w 
niemieckim ośrodku z pewnością podniosą wiedzę i umiejętności 
beneficjentów.   
 
 
Opracowanie: 
Anna Borowiak  



Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  

   Strona 5 

 

 Informacja ze spotkania Klubu Motoryzacyjnego 
  

 W dniu 23 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Klubu 
Motoryzacyjnego działającego przy Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w Poznaniu  na temat: 
 

1. Rzemiosła Motoryzacyjne - sytuacja rynkowa, 
rozliczenia powypadkowe 

2. Prezentacja „Sieci Polski Warsztat” 
3. Przedstawienie oferty współpracy z Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym „TARCZA” 
4. Propozycja zorganizowania pomocy prawnej dla 

rzemieślników mających problemy ze ściągalnością 
zasadnych należności od zakładów 
ubezpieczeniowych 

5. Zasady działania programów Audatex w świetle 
rozporządzenia GVO 

6. Informacja o Punkcie Konsultacyjnym 
 

7. Lakierowanie - wystąpienie przedstawiciela PPG 
8. Problemy nurtujące środowisko rzemiosł 

motoryzacyjnych. 
 
Poruszono również sprawy ochrony środowiska w branży 
motoryzacyjnej oraz wymogi prawne dla przedsiębiorców. 

Z przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej wynika, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa  muszą respektować 
obowiązujące standardy ochrony środowiska wraz z 
obowiązującymi unormowaniami prawnymi w zakresie m.in. 
gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony 
powietrza 

Opracowanie: 
Anna Jaszewska 

 

 

 Misja gospodarcza przedsiębiorców niemieckich na BUDMIE w Poznaniu  
  

 W dniach 24-25.01.2007 przebywali na 
zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej na misji 
gospodarczej przedstawiciele 9 firm budowlanych z 
partnerskiej Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą – 
Region Brandenburgia Wschodnia. 
 
Pierwszego dnia pobytu goście spotkali się z władzami Izby, 
aby dyskutować na temat sytuacji budownictwa w Polsce i 
możliwości współpracy, a następnie zwiedzili targi BUDMA i 
odbyli rozmowy biznesowe  z naszymi przedsiębiorcami 
budowlanymi.  
Drugiego dnia goście zwiedzili wytwórnię materiałów 
budowlanych "Tadeusz Mucha i synowie sp.j.", a 
następnie kontynuowali rozmowy biznesowe na targach 
BUDMA. 
 

Niemieccy przedsiębiorcy  reprezentowali następujące 
specjalności: 

• Stolarstwo budowlane  
• Firma zajmująca się obróbką metali, produkująca poręcze 

i barierki balkonowe oraz schody i fasady z aluminium  
• Firma specjalizująca się w kładzeniu przewodów 

instalacyjnych  
• Murarstwo, betoniarstwo i modernizacja budynków  
• Ciesielstwo i dekarstwo  
• Konstrukcje dachowe  
• Firma handlująca rusztowaniami oraz akcesoriami i 

wyposażeniem wnętrz  
• Stolarstwo budowlane, okna i drzwi z drewna  
• Schody, meble kuchenne, drzwi wewnętrzne 

 
Opracowanie: 
Anna Borowiak 

 

 

 Pożegnanie Prezesa Izby Rzemieślniczej w Chemnitz 
  

 Dnia 31 stycznia 2007 delegacja oficjalna Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej Poznaniu w osobach Prezesa Jerzego 
Bartnika i Dyrektora Tomasza Wiki przebywała w Izbie 
Rzemieślniczej w Chemnitz/Niemcy na pożegnaniu 
odchodzącego na emeryturę Prezesa miejscowej Izby Pana 
Wolfganga Ruhliga i powitaniu jego następcy na to 
stanowisko Pana Dietmara Mothes. 

Spotkanie było połączone z powitaniem nowego roku w  
gospodarce, związku z czym uczestniczyły w nim ważne 
osobistości reprezentujące miejscowe władze. 
 
 
Opracowanie: 
Anna Borowiak 
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  WIR na Targach Edukacyjnych 2007 roku 
  

W dniach od 16-18 marca 2007 roku Wielkopolska 
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z 
przedstawicielami cechów – Cechu Rzemiosł 

 Metalowych, Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych, 
Wielkopolskiego Cechu Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy, 
Cechu Rzemiosł Włókienniczych, Cechu Ślusarzy i 
Rzemiosł Pokrewnych, Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł 
Budowlanych, Cechu Stolarzy Swarzędzkich, Cechu 
Rzemiosł Różnych w Poznaniu, Cechu Cukierników i 
Piekarzy, Cechu Rzemiosł Drzewnych oraz Centrum 
Szkolenia Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą 
Region Brandenburgia Wschodnia wzięła udział w Targach 
Edukacyjnych 2007 zorganizowanych przez 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
 Miały one na celu dostarczenie uczniom i ich rodzicom 
wszelkich informacji dotyczących nauki zawodów 
rzemieślniczych, pomagających dokonać świadomego i 
odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.  

Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z wybranym przez 
siebie zawodem poprzez film przedstawiający prace w kilku 
zawodach, ulotki zawierające krótki opis 19 najliczniejszych 
zawodów, materiały reklamowe, wizytówki zakładów szkolących, a 
także fachowe porady pracowników Izby, cechów i przedsiębiorców 
Oprócz zainteresowania nauką rzemiosła, pytania dotyczyły również 
spraw związanych z przeprowadzaniem egzaminów czeladniczych i 
mistrzowskich oraz możliwością podjęcia działalności 
rzemieślniczej.  
Stoisko odwiedzali również nauczyciele i pedagodzy szkolni. 
Zaopatrywali się oni w materiały dotyczące nauki oraz wymieniali 
poglądy odnośnie szkolenia zawodowego w rzemiośle. 
Był to nasz kolejny udział w Targach Edukacyjnych, w porównaniu z 
poprzednimi, zaobserwowano większe zainteresowanie. 
 
Opracowanie: 
Iwona Derda 

 

 

 
„ZŁOTY TUR” 2006 dla Wojciecha Basińskiego – Starszego Cechu Rzemiosł 

Różnych w Turku 
  

 Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Turku Wojciech 
Basiński został uhonorowany doroczną nagrodą Burmistrza 
Miasta Turku „ZŁOTY TUR” 2006 oraz tytułem 
„CZŁOWIEKA ROKU”. Otrzymał ją jako reprezentant 
środowisk rzemieślników, handlowców i wytwórców, które w 
2006 r. podjęło i przeprowadziło szereg cennych inicjatyw 
społecznych, gospodarczych i promocyjnych. 
Na dyplomie przyznającym nagrodę widnieje sentencja w 
języku łacińskim: „Homo anno domini duo mille sextus ad 
perpetuam urba gloriam”, co należy tłumaczyć „Człowiek 
Roku dwa tysiące szóstego na wieczną miasta chwałę”.  
Nagroda została laureatowi wręczona 19 stycznia br. 
podczas Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego. 
Uzasadniając dokonany wybór Burmistrz Miasta 
przypomniał, że Wojciech Basiński jest znanym w mieście 
społecznikiem. 

Zarówno on jak i Cech, w którym pełni funkcję starszego, od lat 
ściśle współpracują z władzami miasta, realizując szereg cennych 
inicjatyw na rzecz miejscowej społeczności. W roku 2006 w budynku 
Cechu uruchomione zostało Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych, w którego powstaniu laureat ma szczególne 
zasługi.  
Z takich ludzi warto brać przykład i warto ich wspomagać w 
działaniach. 
Wojciech Basiński, dziękując Burmistrzowi Miasta za przyznane 
wyróżnienie uznał, że jest to nagroda dla całego tureckiego 
rzemiosła, a zwłaszcza dla rzemieślników zrzeszonych w Cechu 
Rzemiosł Różnych. Wyraził także nadzieję na dalszą owocną 
współpracę dla dobra Turku i jego mieszkańców.   
 
Opracowanie: 
Ryszard Galewski 
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 Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

3. Zagadnienia dot. udziału w zagranicznych targach i 
wystawach  

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

4. Zagadnienie dot. Prawa  

1)     gospodarczego 
2)     cywilnego  
3)     pracy   

  
 

 Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 900 - 1500 

  
              

 1. Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz programami i formami wsparcia 
MSP,  w tym:  

1)     z zakresu marketingu, finansów, podatków, itp., 
2)     n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z 
budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, 
innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o 
dotacje, 
3)     dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego 
przez banki i inne instytucje finansowe 
4)     na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej 
złożonych,  usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz 
usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU. 

2. Wyjaśnianie zasad przygotowywania wniosków w 
ramach projektów pomocowych dostępnych dla 
MSP ze środków budżetu państwa, programu 
Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i 
instrumentów wsparcia, w szczególności 
dostępnych w PARP:  

1)     właściwego programu jako źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 
2)     zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 
3)     zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia,  
4)     zasad przygotowywania rozliczeń i wniosków o wypłaty 
wsparcia, 
5)     zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w 
szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia 
procedury porównania ofert, w tym udostępnienie listy 
akredytowanych wykonawców, 
6)     warunków spełnienia kryteriów formalnych i 
administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie. 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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 Subskrypcja Serwisu 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego 
  

 Magdalena Białas 
Małgorzata Maciejewska 
Hanna Piskorek 
Wiesław Ratajczak 
Tomasz Wika 
Konrad Wnuk 

 Kontakt 
  

 al. Niepodległości 2 
60-967 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

 Wydawca 
  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 


