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Słowo stało się Ciałem. [J 1,14] 
Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. [św. Augu-
styn] 
 

W Wieczerniku Syn Boży, mając w ręku chleb, mówił: To 
jest Ciało moje. To nowa forma miłości, miłości nie tylko ludzkiej, ale 
i Bożej. Przy ołtarzu kapłan z chlebem w ręku uobecnia Chrystusa. 
Dziękujemy Bogu za to, że możemy z wiarą stać przy ołtarzu i wie-
dzieć, jak wielki skarb miłości tu się znajduje. 
 

Ten sam chleb – opłatek wigilijny – kiedy podchodzimy z 
nim do ludzi, jest znakiem naszej życzliwości. Mówi im, że mogą na 
nas liczyć. Skoro ktoś ma prawo – a ma, bo my mu pozwalamy na 
to – ukruszyć kawałek opłatka znajdującego się w naszych dłoniach, 
to ma również prawo na co dzień liczyć na nasze serce. Ten chleb 
jest bowiem znakiem serca. 
 

Życzę wszystkim, aby nasza wzajemna życzliwość wzrasta-
ła. Przebaczmy sobie wszystkie urazy i prowadźmy nasze dalsze 
życie w oparciu o ewangeliczną wymowę Chleba. Niech on w na-
szych dłoniach zawsze będzie świadectwem naszej miłości. 

 
Bądźmy świadkami miłości! 

 
Błogosławionych Świąt i Do Siego Roku! 

 
ks. prałat Wojciech Wolniewicz 
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W ten szczególny czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnie-
my aby przyjęli Państwo nasze najserdeczniejsze życzenia wszel-
kiej pomyślności . Oby darzyło się w naszych firmach… i wszelkie 
oznaki kryzysu omijały je szerokim łukiem  
 
Ale przede wszystkim życzymy aby radość gościła w naszych do-
mach. Aby zawsze starczało czasu dla najbliższych i przyjaciół  w 
tych zagonionych, trudnych miesiącach …  
 
Jeszcze raz zdrowia, szczęścia i pomyślności ! 
 
Tomasz Wika      Jerzy Bartnik 
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Na wstępie Rada zajęła się wnioskami ce-
chów o zwolnienie z opłacania składek. Za-
równo wniosek Cechu Rzemiosł Drzewnych 
w Poznania jak i wniosek Cechu Rzemiosł 
Różnych z Koła spotkał się z przychylnym 
stanowiskiem Rady i oba cechu uzyskały 
zgodę na chwilowe zawieszenie opłat. W 
obu przypadkach wnioski motywowano tra-
giczną sytuacja finansową , ale różne były 
za to sposoby wychodzenia z dołka finanso-
wego. W przypadku Cechu Drzewnego jest 
to pomysł na skorzystanie z obsługi biurowej 
jaką cechowi zapewni Cech Rzemiosł Róż-
nych w Poznaniu. Cech Drzewny przy za-
chowaniu całkowitej autonomii korzystałby z 
pomocy CRR Poznań i w ten sposób 
oszczędzał na utrzymywaniu własnego biura 
i czekał na lepsze czasy. W Kole natomiast 
zmieniły się władze cechowe, a nowe pomy-
sły i inicjatywy dobrze rokują na przyszłość. 
Rada postanowiła zatem dać kolegom z Ko-
ła jeszcze jedną szansę i zwolniła ich na pół 
roku z opłat.  
Kolejnym punktem obrad były zmiany w re-
gulaminie pracy Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu. Regulamin ten nie 
był zmieniany od 1996 roku! Wiele  przema-
wiało za tym aby w przepisach uznać status 
quo. Funkcjonujące więc od dawna w prak-
tyce ustalenia znalazły nareszcie odzwier-
ciedlenie w konkretnych zapisach. Nie były 
to radykalne zmiany- można by rzec kolo-
kwialnie retusz – ale intencją -  było upo-
rządkowanie tych zapisów. Dla przykładu 
podajmy ,że w regulaminie nadal funkcjono-
wała stara nazwa Izby. Rada nie miała więc 
wątpliwości ,że należy te zmiany zaopinio-
wać pozytywnie.  
Rada wysłuchała następnie omówienia na-
rady oświatowej jaka odbyła się  w listopa-
dzie w Poznaniu i w Kiekrzu. ( szerzej o na-
radzie w artykule Iwony Derdy, na kolejnych 
stronach naszego miesięcznika). Najszyb-
ciej nasuwającą się smutną  refleksją po tym 
podsumowaniu jest to ,że uczestniczyli  w 

niej nie wszyscy przedstawicieli cechów. 
Omawiana tam tematyka była przedstawia-
na dogłębnie i różnorodnie – nieobecni nie 
mieli więc szans zapoznać się z informacja-
mi bardzo potrzebnymi w bieżącej pracy. 
Efekt był taki ,że i tak później byli zmuszeni 
dzwonić czy pisać do Izby… 
Rada wysłuchała także sprawozdania z prac 
komisji statutowej , która ma za zadanie wy-
pracowanie projektu  przepisów umożliwiają-
cych bezpośrednie zrzeszanie się w Izbie. 
Ta sprawa od kilku miesięcy wywołuje wiele 
dyskusji i emocji. Rada widzi potrzebę takie-
go sposobu zrzeszania, dostrzega też korzy-
ści płynące z pozyskania nowych członków 
ale jednocześnie stoi na stanowisku ,że za-
proponowane rozwiązania nie mogą stać w 
sprzeczności z obowiązującym nas prawem 
i ustawie o rzemiośle. Zaleciła zatem komisji 
statutowej dalsze prace, tak aby jak najszyb-
ciej dojść do wypracowania satysfakcjonują-
cego projektu.  
Na zakończenie Wiesław Ratajczak – z-ca 
dyr., WIR poinformował o wynikach podwój-
nego Audytu ISO i KSU jaki przeprowadzo-
no w Izbie na początku Grudnia. Przypo-
mnijmy – bez pomyślnie zaliczonych takich 
audytów nie można ubiegać się o pomoc 
unijną czy aplikować do innych  projektów 
finansowych. Jest to w dzisiejszej rzeczywi-
stości gospodarczej niezbędne świadectwo i 
bez niego praktycznie nie można z sukce-
sem funkcjonować. Z tym większa więc du-
mą dyr., Ratajczak podkreślił ,że obie próby 
wypadły dla nas pomyślnie! 
A ,że jak wspomniałam była to ostatnie spo-
tkanie Rady w tym roku na zakończenie 
wszyscy wszystkim –także Państwu, na-
szym czytelnikom – życzyli wszelkiej po-
myślności na Święta i Nowy ROK! 
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W piątek 18 grudnia 2009 odbyło się ostatnie 

w tym roku posiedzenie Rady Izby. 

Marzena Rutkowska—Kalisz 
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Spotkanie Kierowników Biur Cechów   

 W dniach 16-17.11.2009 r. odbyło się spotkanie 
Kierowników Biur Cechów pod tytułem:  
„Kształcenie zawodowe w rzemiośle a modyfika-
cja systemu kształcenia”. 

 
W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali prelek-
cji Zastępcy Prezesa Izby – Stanisława Marcza-
ka, który omówił kwestie płacenia tantiem przez 
zakłady rzemieślnicze z tytułu osiągania korzyści 
finansowych poprzez odtwarzanie muzyki w go-
dzinach otwarcia zakładów. Z tego względu za-
sugerował ostrożność i unikanie odtwarzania 
utworów muzycznych do czasu wprowadzenia 
zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, która jest aktualnie przedmiotem 
prac sejmowych ( druk sejmowy NR 1628).  
 
Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie 
Pani Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych 
we Wągrowcu – Krystyny Łasińskiej, która przed-
stawiła zakres działalności Cechu i tym samym 
wskazała kierunki dobrych praktyk. Stanowią one 
wzory do naśladowania, dzięki którym  oferta 
świadczonych przez cechy usług byłaby atrakcyj-
niejsza, a zainteresowane osoby dostrzegałyby 
wymierne korzyści z przynależności do organiza-
cji i w konsekwencji tego  rosłaby liczba zrzeszo-
nych członków.  
 
Ze względu na rozporządzenie MPiPS z dnia 16 
kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawo-
dowego dorosłych Zastępca Dyrektora Izby – 

Wiesław Ratajczak podczas swojego wystąpie-
nia poruszył kwestie szkolenia osób dorosłych i 
przypomniał o konieczności podjęcia rozmów z 
powiatowymi urzędami pracy  w celu zgłoszenia 
przedsiębiorców, którzy  chcieliby podjąć się ak-
tywizacji zawodowej osób dorosłych. 
 
Zakres działalności Punktu Informacyjnego Euro-
pe Direct – Poznań, który znajduje się przy Wiel-
kopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 
przedstawiła Naczelnik Wydziału Promocji Go-
spodarczej – Bogumiła Frąckowiak. Szczegóło-
we informacje na ten temat można odnaleźć  
również na stronie www.europe-direct.poznan.pl. 
 
Magdalena Białas podsumowała działania  zwią-
zane z prowadzoną od maja ankietyzacją mającą 
na celu potwierdzenie reprezentatywności ZRP 
w Komisji Trójstronnej. Uzupełniając wypowiedź, 
Dyrektor Izby – Tomasz Wika w swoim wystąpie-
niu podkreślił niskie zaangażowanie niektórych 
cechów z uwagi na niewielką liczbą przesłanych 
ankiet w porównaniu do wielkości obszaru, w 
których cechy te działają. 
Pani Małgorzata Turek zaprezentowała możliwo-
ści  wykorzystania Programu Leonardo da Vinci 
w zakresie promocji nauki zawodu w rzemiośle 
oraz przedstawiła możliwości  doskonalenia za-
wodowego młodzieży poprzez udział w  stażach i 
praktykach zagranicznych. Przedstawiła również 
koncepcje utworzenia na bazie organizacji  rze-
miosła  sieci punktów kontaktowych Programu 
LdV. Natomiast Pani Kinga Motysia omówiła ini-
cjatywę Europass. 
 
Sesja popołudniowa spotkania oraz drugi dzień 
miały miejsce w ośrodku szkoleniowo-
wypoczynkowym Exploris w Kiekrzu, gdzie jako 
pierwszy Damian Kozłowski omówił proces wdra-
żania programu komputerowego Cechmistrz. 
Podczas dyskusji uczestnicy zasugerowali zmia-
ny, które przyczynią się do lepszego funkcjono-
wania programu i zapewnią sprawniejszą jego 
obsługę. 

Iwona Derda 
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Spotkanie Kierowników Biur Cechów   

 Z kolei Rzecznik Prasowy Izby – Marzena Rut-
kowska – Kalisz w swoim wystąpieniu przedsta-
wiła propozycję nowego wyglądu strony interne-
towej oraz miesięcznika Wielkopolski Rzemieśl-
nik, apelując jednocześnie do uczestników spo-
tkania o nadsyłanie materiałów w formie pisem-
nej, zdjęć i krótkich filmów relacjonujących cieka-
we wydarzenia dotyczące zarówno życia cechu 
jak i jego członków. 
Ostatnim punktem programu spotkania w dniu 16 
listopada była dyskusja na temat sposobów po-
zyskiwania nowych członków w organizacjach 
rzemieślniczych. Była to kontynuacja wystąpienia 
podczas sesji porannej Kierownika Biura Cechu 
Rzemiosł Różnych we Wągrowcu – Pani Krysty-
ny Łasińskiej. Wnioskiem nasuwającym się z tej 
dyskusji jest konieczność podejmowania różnych 
działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty 
usług cechu. Wśród przedstawionych działań i 
propozycji były m. in. otwieranie szkół rzemieślni-
czych, przez co zmienia się usytuowanie cechu i 
lepsze postrzeganie go przez lokalne jednostki, 
między innymi szkołę, władze miasta i gminy. 
Inicjatywa ta zapewnia również dobre relacje 
środowiska rzemieślniczego ze szkołą i wpływ na 
proces szkolenia, co w dobie zmieniającego się 
systemu kształcenia zawodowego ma bardzo 
pozytywne znaczenie. Wśród propozycji działań 
mogących przyczynić się do zwiększenia ilości 
członków w cechach było również rozszerzenie 
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, pro-
wadzenie nadzoru BHP nad zakładami zrzeszo-
nymi i organizowanie szkoleń w różnych  dziedzi-
nach. Proponowano również prowadzenie ksiąg 
rachunkowych i odprowadzanie składek ZUS dla 
członków cechu, udzielanie kompetentnej infor-
macji we wszystkich zakresach, zarówno doty-
czących szkolenia pracowników młodocianych, 
prowadzenia działalności, zatrudniania jak i prze-
pisów prawa pracy. 
 
Podczas drugiego dnia spotkania Dyrektor Ze-
społu Oświaty Zawodowej i Problematyki Spo-
łecznej – Maciej Prószyński przedstawił szczegó-
łowo zalety otwierania szkół rzemieślniczych 
oraz poparł program Leonardo da Vinci jako 
szansę na sfinansowanie staży i praktyk zagra-
nicznych, a w konsekwencji tego zwiększenie 
poziomu wiedzy uczniów. Głównym tematem 

wystąpienia była  problematyka  kształcenia za-
wodowego oraz planowane zmiany w systemie 
edukacji zawodowej. Dyrektor Prószyński zapre-
zentował koncepcję  kształcenia w zmodernizo-
wanej od 2012 roku szkole zawodowej, przedsta-
wił założenia ujednolicenia systemu egzaminów, 
programów nauczania oraz modułowego kształ-
cenia zawodowego, a także poinformował o re-
sortowym kalendarzu prac i terminach dyskusji 
publicznej (I kwartał 2010 r.). Według nowej kon-
cepcji teoretyczne przygotowanie ogólne będzie 
odbywało się w szkole, natomiast przygotowanie 
bezpośrednio do pracy będzie następowało w 
drodze szkolenia ustawicznego, na które będzie 
kierował pracodawca i wówczas finansował je 
lub na które będzie zgłaszał się zainteresowany i 
wówczas sam je finansował. 
 
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie 
Prezesa Izby – Jerzego Bartnika, który podsu-
mował spotkanie i uroczyście wręczył ozdobną 
wersję najwyższego odznaczenia Izby – Kordzi-
ka Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Pozna-
niu Dyrektorowi Zespołu Oświaty Zawodowej i 
Problematyki Społecznej – Maciejowi Prószyń-
skiemu. 
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 Naczelnik Wydziału Oświaty – Iwona Derda 
omówiła tegoroczną sesję egzaminacyjną i 
wskazała na obniżający się z roku na rok poziom 
wiedzy uczniów, czego konsekwencją jest więk-
sza liczba osób, które nie zdały egzaminu w 
pierwszym wyznaczonym terminie (w tym roku 
grupa ta stanowi blisko 16%). Z tego względu w 
pierwszym kwartale przyszłego roku Izba będzie 
organizowała spotkania mistrzów szkolących z 
przedstawicielami komisji egzaminacyjnych w 
poszczególnych zawodach w celu przedstawie-
nia wymagań, które stawiane są zdającym  na 
egzaminie czeladniczym. W trosce o podniesie-
nie poziomu zdawalności zasugerowano również 
bezpłatne udostępnianie informatorów dla kandy-
datów na egzamin czeladniczy w chwili składania 
wniosku na egzamin. W swoim wystąpieniu Na-
czelnik Wydziału Oświaty – Iwona Derda poru-
szyła również kwestię przedłużania i skracania 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego w formie nauki zawodu, która wywołała 
dyskusję na temat terminu dokonania przedłuże-
nia.  
Zastępca Prezesa Izby – Karol Pufal  przedstawił 
zalety stosowania Karty Informacyjnej dla mi-
strzów szkolących i zachęcał do jej wdrażania. 
Jest ona doskonałym narzędziem służącym do 
wykrycia nieprawidłowości w zakładzie i ich na-
prawy zanim będzie się to wiązało z  konsekwen-
cjami finansowymi narzuconymi przez organy 
kontrolujące. 
Dyrektor Izby – Tomasz Wika dokonał uroczyste-
go zakończenia spotkania, podkreślając zasad-
ność organizowania ich ze względu na koniecz-
ność przekazywania bieżących informacji, wy-
miany doświadczeń i budowania dobrych relacji 
we współpracy.  
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Przygotowanie zawodowego dorosłych – nowa forma 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

 W 2009 roku, dzięki nowelizacji Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wprowadzono nowy instrument aktywizacji bez-
robotnych na rynku pracy – przygotowanie zawo-
dowe dorosłych. 
Była  to oczekiwana i od wielu lat postulowana 
przez środowisko rzemieślnicze  forma uzyski-
wania kwalifikacji zawodowych przez osoby do-
rosłe. 
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się 
w formie: 

praktycznej nauki  zawodu dorosłych, umożli-
wiającej przystąpienie do egzaminu kwalifika-
cyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu cze-
ladniczego, czas trwania od 12 do 18 miesię-
cy, 

przyuczenia do pracy dorosłych mającego na 
celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodo-
wych lub umiejętności w określonym zawo-
dzie, kończącego się egzaminem sprawdzają-
cym, czas trwania od 3 do 6 miesięcy. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych bezrobot-
nych organizuje i nadzoruje starosta, a w jego 
imieniu właściwy powiatowy urząd pracy. W 
szczególności starosta: 

upowszechnia informację o zasadach organi-
zowania przygotowania zawodowego doro-
słych bezrobotnych, 

pozyskuje od pracodawców propozycje utwo-
rzenia miejsc przygotowania zawodowego, 

dokonuje wyboru instytucji szkoleniowych do 
przygotowania teoretycznego, 

dokonuje wyboru instytucji, które przeprowa-
dzą egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodo-
wy, egzamin czeladniczy lub egzamin spraw-
dzający, 

przeprowadza nabór osób do przygotowania 
zawodowego, 

zawiera umowy w sprawie przygotowania 
zawodowego, 

sporządza roczne plany ilościowo-finansowe 
realizacji przygotowania zawodowego, 

przyjmuje i realizuje wnioski pracodawców o 
dokonanie refundacji wydatków związanych z 
przygotowaniem zawodowym dorosłych oraz 
wnioski o wypłatę premii, 

sprawuje nadzór nad szkoleniem i bada sku-
teczność, jakość i efektywność przygotowania 
zawodowego dorosłych bezrobotnych. 

Pracodawca, który chce prowadzić przygotowa-
nie zawodowe dorosłych bezrobotnych musi wy-
pełnić szereg obowiązków.  Najważniejsze z nich 
to: 

złożenie we właściwym powiatowym urzędzie 
pracy wniosku w sprawie gotowości do utwo-
rzenia miejsc przygotowania zawodowego 
dorosłych, który powinien zawierać m. in. da-
ne pracodawcy, dane opiekuna uczestnika 
przygotowania zawodowego dorosłych, liczbę 
przewidywanych miejsc do przygotowania 
zawodowego, program przygotowania zawo-
dowego, propozycję formy przygotowania 
teoretycznego, wskazanie instytucji mającej 
przeprowadzić egzamin kwalifikacyjny, 

uzgodnienie warunków umowy i jej podpisa-
nie z właściwym pup, 

przyjęcie w oparciu o pisemne skierowanie 
osób w celu realizacji przygotowania zawodo-
wego, zapoznanie z prawami i obowiązkami, 
omówienie programu przygotowania zawodo-
wego, 

realizacja programu przygotowania zawodo-
wego,prowadzenie szczegółowej dokumenta-
cji, w tym list obecności                  i dzienni-
ków zajęć, 

zapewnienie warunków bhp w trakcie realiza-
cji przygotowania, 

umożliwienie starości sprawowania nadzoru, 

wystawienie w odpowiednim terminie za-
świadczenia  o ukończeniu przygotowania 
zawodowego dorosłych, 

przygotowanie i złożenie wniosków o dokona-
nie refundacji wydatków i wniosku o wypłatę 
premii wraz z szeregiem załączników np. za-
świadczenia i oświadczenie o pomocy de mi-
nimis, dokument pozwalający ocenić sytuację 
finansową wnioskodawcy, kwoty poniesionych 
wydatków wraz z poświadczonymi za zgod-
ność z oryginałem kopiami dokumentów po-
twierdzających  poniesienie wydatków, 

przechowywanie dokumentacji pozwalającej 
na sprawdzenie zgodności przyznanej  pomo-
cy z przepisami rozporządzenia  przez okres 
10 lat od dnia przyznania pomocy. 

 
 

Wiesław Ratajczak 
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Przygotowanie zawodowego dorosłych – nowa forma 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
podjęła w 2009 roku szereg działań mających na 
celu poinformowanie o tej nowej formie aktywiza-
cji zawodowej bezrobotnych środowisko rze-
mieślnicze. Temat był omawiany na spotkaniach 
środowiskowych, które odbywały się w regionach 
przed Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli 
WIR w dniu 25 maja 2009 roku. Stosowne infor-
macje zostały przekazane do organizacji cecho-
wych i były sygnalizowane przez przedstawicieli 
WIR na walnych zgromadzeniach cechów i spół-
dzielni. Wystosowano pismo z ofertą współpracy 
w tym zakresie do wszystkich starostów z terenu 
działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu.       Mały odzew zarówno ze strony 
starostów jak i organizacji cechowych, a przede 
wszystkim zainteresowanych szkoleniem rze-
mieślników według oceny WIR spowodowany 
jest głównie następującymi przyczynami: 

podjęcie działalności w zakresie szkolenia 
zawodowego dorosłych nakłada na zaintere-
sowanego przedsiębiorcę obowiązek spełnie-
nia dużej ilości wymogów biurokratycznych, 

pozostałe formy aktywizacji zawodowej bezro-
botnych np. staż, roboty interwencyjne są 
znacznie mniej biurokratyczne, 

niska kwota stypendium wypłacanego przez 
pup osobie bezrobotnej, są to z reguły osoby 
mające na utrzymaniu rodziny, 

mała aktywność urzędów pracy w tym zakre-
sie z uwagi na brak środków finansowych 
oraz wejście przepisów regulujących szkole-
nie zawodowe dorosłych w ciągu roku, 

brak szerszej informacji ze strony organizacji 
cechowych i urzędów pracy o tej nowej formie 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

W celu zachęcenia jak największej liczby praco-
dawców do skorzystania z tej formy pozyskania 
osoby do nauki zawodu w 2010 roku należy: 

nawiązać ścisłą współpracę ze starostami i 
powiatowymi urzędami pracy przez organiza-
cje rzemieślnicze, w tym przede wszystkim 
cechy, 

poinformować i uaktywnić w tym temacie rze-
mieślników – członków powiatowych rad za-
trudnienia, 

określić poprzez np. badania ankietowe ilość 
chętnych przedsiębiorców do podjęcia szkole-
nia zawodowego dorosłych oraz zawody w 

których chcą szkolić i poinformować o tym 
właściwe urzędy pracy, 

szerzej informować członków cechów o tej 
formie aktywizacji zawodowej dorosłych. 

 
Podstawa prawna: 

art. 53a do 53m Ustawy z 20 kwietnia 200-
2004r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy /tj. z 2008r. Dz. U. nr 69, 
poz. 415 z późn. zm./, 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w 
sprawie przygotowania zawodowego doro-
słych /Dz. U. nr 61, poz. 502/, 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-

wej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w spra-

wie praktycznej nauki zawodu /(Dz. U.  Nr 

113, poz. 988 z późn. zm./, 

rozporządzenie Ministra Edukacji i  Nauki
 
z 

dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwa-

nia i uzupełniania przez osoby dorosłe 

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych     

(Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.). 
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Karta informacyjna pracodawcy zatrudniającego 
pracownika 

 Karta informacyjna została przygotowana, jako 
materiał pomocniczy dla pracodawców rzemieśl-
ników zatrudniających pracowników młodocia-
nych. 
Idea przygotowania Karty Informacyjnej wypłynę-
ła z naszego wielkopolskiego środowiska rze-
mieślniczego, rzemieślników szkolących  
uczniów. Przeprowadzono też konsultacje z izba-
mi i cechami rzemieślniczymi oraz Komisją 
Oświaty Zawodowej i Nadzoru Zarządu Związku 
Rzemiosła Polskiego. 
Zastosowanie Kart ma na celu sprawdzenie czy 
szkolący rzemieślnik spełnia prawne warunki. Ma 
ona ułatwić rzetelną, własną ocenę czy praco-
dawca „bezpiecznie i odpowiednio” prowadzi 
działalność szkoleniową w swoim zakładzie. Dla 
ułatwienia tego zadania Związek Rzemiosła 
przekazał do wszystkich cechów opracowanie pt. 
„Zasady i tryb sprawowania przez izby rze-
mieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem 
przygotowania zawodowego w rzemiośle pra-
cowników młodocianych oraz udzielenie po-
mocy merytorycznej i organizacyjnej rze-
mieś ln ikom szko lącym młodoc ia-
nych” (dostępne w każdym cechu). 
Należy podkreślić, że rola cechu w procesie nad-
zoru polega głównie na wspomaganiu mistrzów 
szkolących poprzez przekazywanie stosownych 
informacji, udzielaniu doradztwa, pomocy w roz-
strzyganiu problemów i dostępie do niezbędnej 
dokumentacji. Dlatego pytania zawarte w Karcie 
Informacyjnej dotyczą wyłącznie kwestii wynika-
jących z regulacji prawnych. 
Związek Rzemiosła Polskiego zaleca stoso-
wanie Karty w działaniach związanych z pro-
cesem nadzoru nad przebiegiem przygotowa-
nia zawodowego pracowników młodocianych 
przez izby i cechy. 
Pozwoli to na ujednolicenie (we wszystkich ce-
chach w kraju) dokumentacji i kompleksową bie-
żącą analizę sytuacji w zakładach. Karta może 
wypełniać pracownik cechu w obecności rze-
mieślnika lub 
rzemieślnik szkolący ucznia. W przypadku, gdy 
rzemieślnik sam wypełnia Kartę, to we własnym 
dobrze pojętym interesie powinien wypełnić ją 
zgodnie ze stanem faktycznym. 
W przeciwnym razie nie spełni ona swojej funk-
cji. Jeśli jakiś punkt Karty nie jest spełniony, a 

powinien, to należy zwrócić się do cechu w celu 
uzyskania pomocy, co pozwoli na uzupełnienie i 
uniknięcie ewentualnych sankcji nakładanych 
przez organa kontrolne. Wypełniając rzetelnie 
kartę mamy szansę z wyprzedzeniem reagować i 
usunąć „niedociągnięcia”, a cechy mają możli-
wość uzyskania informacji, w których obszarach 
z zakresu nadzoru i dokumentacji należy wspo-
móc swoich członków (szkolenia BHP, druki do-
kumentów itp.). 
Tym samym cechy mają możliwość wypełnić 
uprawnienia nadzoru przekazane przez izbę. 
ZRP sugeruje wypełnienie Karty raz w roku, choć 
faktyczną częstotliwość powinny ustalać cechy, 
w porozumieniu z rzemieślnikiem, w zależności 
od potrzeb. Wypełnienie Karty nie rodzi żadnych 
sankcji, może jedynie pomóc w spełnieniu wymo-
gów związanych z prowadzeniem szkolenia mło-
docianych. 
Karta jest narzędziem pomocniczym w wypełnia-
niu zapisów art. 3 ust. 7 ustawy o rzemiośle doty-
czącego sprawowania nadzoru nad przygotowa-
niem zawodowym pracowników młodocianych w 
zakładzie rzemieślniczym. 
Mamy możliwość (jeszcze) jako samorząd rze-
miosła samokontrolę swoich działań. Karta Infor-
macyjna jako narzędzie sprawniejszego nadzoru 
może wyeliminować pytania co do sposobu spra-
wowania nadzoru przez jednostki, które chciały-
by przejąć nadzór. 
Wdrożenie Karty Informacyjnej może być przy-
kładem dobrych praktyk jakie realizują cechy 
rzemieślnicze. 

 
 

Karol Pufal 
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Traktat Lizboński 

Podstawą wszystkich działań Unii Europejskiej 
są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycz-
nie przez państwa członkowskie. Traktaty podpi-
sane w przeszłości są zmieniane i aktualizowane 
tak, aby odzwierciedlały zmiany zachodzące w 
społeczeństwie. 
  
Traktat Lizboński to umowa międzynarodowa 
pomiędzy państwami – członkami Unii Europej-
skiej. Zakłada on, miedzy innymi, reformę insty-
tucji oraz usprawnienie działania Unii Europej-
skiej. Traktat został podpisany podczas posie-
dzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniu 13 
grudnia 2007 r., stąd dokument ten określa się 
jako Traktat z Lizbony. W imieniu Polski traktat 
podpisali premier Donald Tusk i minister spraw 
zagranicznych Radosław Sikorski, w obecności 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego..  
2 kwietnia 2009 roku Sejm RP uchwalił ustawę o 
ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiają-
cy Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Li-
zbonie dnia 13 grudnia 2007 r., która upoważnia 
Prezydenta do dokonania ratyfikacji.  Prezydent 
RP Lech Kaczyński  dokonał ratyfikacji  10 paź-
dziernika 2009 r. 
Traktat miał  początkowo wejść w życie 1 stycz-
nia 2009 roku, po jego ratyfikacji przez wszystkie 
państwa członkowskie, która odbywać się  miała 
zgodnie z wewnętrznymi wymogami konstytucyj-
nymi stron traktatu. Niestety proces ten nie prze-
biegał bez problemów. Ostatecznie jednak, po-
czątkowo niechętni traktatowi Irlandczycy, w paź-
dzierniku 2009 r. w referendum opowiedzieli się 
za traktatem a 3 listopada 2009 roku, prezydent 
Czech Vaclav Klaus  złożył  podpis  pod tym do-
kumentem. Tym samym Traktat już zacząć obo-
wiązywać od  
1 grudnia 2009. 
Na mocy Traktatu z Lizbony Unia nie otrzymuje 
dodatkowych kompetencji, zmienia  się jednak 
sposób, w jaki sprawuje władzę. Traktat 
z Lizbony nadaje UE osobowość prawną, co 
oznacza, że Unia zyskuje możliwość podpisywa-
nia traktatów międzynarodowych w dziedzinach 
objętych jej kompetencjami, a także dołączania 
do organizacji międzynarodowych. Państwa 
członkowskie mogą podpisywać jedynie te poro-
zumienia międzynarodowe, które są zgodne 

z prawem unijnym. 
Traktat z Lizbony finalizuje włączenie ostatnich 
elementów „trzeciego filaru” (policji i współpracy 
sądowej w sprawach karnych) do „pierwszego 
filaru”. Oznacza to, iż sprawami związanymi z 
tym obszarem będzie zajmować się Unia Euro-
pejska, a nie jak dotychczas – poszczególne 
państwa.  
Traktat Lizboński wprowadza nową formę inicja-
tywy obywatelskiej: milion obywateli europejskich 
ze „znaczącej” liczby państw członkowskich 
(która ma być określona rozporządzeniem) może 
zwrócić się do Komisji z prośbą o przedstawienie 
wniosku o wydanie określonego aktu prawnego. 
Traktat zapewnia także poszanowanie wolności i 
zasad określonych w Karcie Praw Podstawo-
wych i nadaje im wiążącą moc prawną. Dotyczy 
to praw cywilnych, politycznych, gospodarczych i 
socjalnych. Karta praw podstawowych będzie 
miała taką samą moc prawną jak traktaty. Spe-
cjalny protokół obejmuje konkretne działania dla 
Wielkiej Brytanii i Polski dotyczące wyjątków 
w odniesieniu do możliwości powołania się na 
Kartę w drodze sądowej przed sądami krajowy-
mi. 
Traktat Lizboński wprowadza także nowe rozwią-
zania instytucjonalne: 

Władza ustawodawcza Parlamentu Euro-
pejskiego została zwiększona przez wpro-
wadzenie nowej procedury ustawodaw-
czej, która będzie stosowana w ponad 40 
nowych dziedzinach polityki.  

Maksymalna liczba posłów do PE to 751. 
Maksymalna liczba miejsc w Parlamencie 
przypadających na państwo członkowskie 
zostanie ograniczona do 96, a minimalna 
liczba miejsc zostanie zwiększona do 6. 

Pojawi się nowe stanowisko - przewodni-
czącego Rady Europejskiej, powoływane-
go na 2,5 letnią kadencje przez Parlament 
Europejski na wniosek Rady Europejskiej, 
tzw. Prezydenta UE. Głównym zadaniem 
osoby sprawującej tę funkcję, będzie po-
prawa  widoczności i spójności działań 
UE. 20 listopada 2009 roku, na historycz-
nym szczycie Rady Europejskiej, przywód-
cy państw UE wybrali premiera Belgii - 
Hermana Van Rompuy - na pierwszego 
stałego przewodniczącego Rady Europej-
skiej. 

 

Natalia Krzyżan 
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 Koleją zmianą instytucjonalną wprowa-
dzoną Traktatem Lizbońskim jest powoła-
nie stanowiska wysokiego przedstawiciela 
do spraw zagranicznych i polityki bezpie-
czeństwa. Wysoki przedstawiciel powoła 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. 
Jej celem będzie zapewnienie środków 
niezbędnych do skutecznego realizowania 
polityki zagranicznej. 

Prezydencja Rady nadal będzie się zmie-
niać co sześć miesięcy, jednak wprowa-
dzone zostaną również 18-miesięczne 
prezydencję grupowe składające się 
z przedstawicieli trzech państw członkow-
skich, które mają czuwać nad ciągłością 
prac. 

Zgodnie z nowym traktatem w skład Komi-
sji wchodzi po jednym komisarzu z każde-
go państwa członkowskiego, podczas gdy 
na mocy wcześniejszych ustaleń w przy-
szłości komisarzy byłoby mniej niż państw 
członkowskich. 

Jurysdykcja Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości zostanie rozszerzona na 
wszystkie działania Unii, z wyjątkiem 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeństwa. Za zgodą Parlamentu mogą 
zostać powołane wyspecjalizowane sądy. 
Ułatwiony będzie dostęp do Trybunału dla 
osób prywatnych. 

 
Działania w zakresie polityki ochrony środowiska 
naturalnego (która będzie obejmować walkę ze 
zmianami klimatu), polityki energetycznej 
(odwołującej się do solidarności 
i bezpieczeństwa), wewnętrznych połączeń sieci 
dostaw, prawa własności intelektualnej, sportu, 
przestrzeni kosmicznej, turystyki, ochrony oby-
watelskiej i współpracy administracyjnej będą 
mogły odtąd stanowić przedmiot prawodawstwa 
UE. 
 
W zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony 
Traktat Lizboński wprowadza klauzulę o obronie 
wzajemnej, według której wszystkie państwa 
członkowskie mają obowiązek zapewnić pomoc 
zaatakowanemu państwu członkowskiemu. Klau-
zula na temat solidarności mówi o tym, że Unia 
i każde z państw członkowskich mają obowiązek 

udzielić wszelkiej możliwej pomocy państwu 
członkowskiemu, które stało się ofiarą klęski ży-
wiołowej bądź ataku terrorystycznego. 

Traktat wszedł w życie z dniem 1 grudnia 20-

09 roku. 
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Traktat Lizboński 

Natalia Krzyżan 
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Takich  ciepłych słów padło jeszcze o 
wiele więcej podczas bardzo krótkiej i niezapo-
wiedzianej wizyty jaką 14 grudnia złożył w Izbie 
ks. Krzysztof Kuryłowicz z polskiej parafii w 
Czkałowie. To właśnie ks. Krzysztof był inicjato-
rem niezwykłego przedsięwzięcia jakiego podjęli-
śmy się w sierpniu tego roku. Przypomnijmy ,że 
latem gościliśmy grupę młodzieży polonijnej, po-
tomków polskich zesłańców do Kazachstanu. 
Ksiądz przyjechał do Polski zaledwie na tydzień. 
Uczestniczył w szkoleniach , które miały pod-
nieść poziom nauczania języka polskiego za gra-
nicą. Zajęcia wypełniły niemal cały czas pobytu i 
do końca nie wiadomo było czy znajdzie się choć 
chwila na pozostałe spotkania. Dlatego też  ks. 
Krzysztof bardzo żałował ,że nie może osobiście 
spotkać się ze wszystkim darczyńcami, którzy 
wspomogli zorganizowanie letniego wypoczynku 
młodzieży . 

 Za naszym pośrednictwem zatem  w 
imieniu swoim i wszystkich dzieci jeszcze raz 
serdecznie dziękował za okazaną pomoc i stwo-
rzenie wspaniałej atmosfery… Życzył też wszel-
kiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa na 
Nowy 2010 Rok.  

A jeśli ktoś będzie miał ochotę poczytać 
relacje młodzieży z tej polskiej wyprawy zapra-
szał na strony internetowego wydania polonijne-
go kwartalnika – „Głos Polski” 
www.glospolski.narod.ru nr 28 
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Pozdrowienia z Kazachstanu 

Marzena Rutkowska—Kalisz 

…”Serdecznie Wszystkich pozdrawiam i przekazuje osobiście gorące 
podziękowania z mroźnego Kazachstanu ( -40˚C) za wspaniałe polskie         

wakacje i wielkie serce jakie okazaliście Państwo młodzieży z Czkałowa”…  

http://www.glospolski.narod.ru
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A właściwie to po co nam ten Cech !?  - to były częste sło-
wa naszych członków.   Odkąd  przynależność do naszych 
Organizacji stała się dobrowolna z  450 członków pozostało 
trochę ponad 100 – jak twierdzili -  nie z potrzeby  ale  z 
sentymentu.    Jak wszystkie Cechy walczyliśmy  przez 
okres kryzysu o to, żeby utrzymać nasz majątek i miejsca 
pracy dla naszych pracowników.  Mieliśmy nadzieję, że 
powrócą dawne czasy. Próbowaliśmy rożnych sposobów,  
w pewnym momencie wynajęliśmy nawet naszą reprezenta-
cyjną salę na „lumpeks”.  Nie sprzyjało to jednak wizerunko-
wi  rzemiosła, czego mieliśmy pełną świadomość .  Majątek  
nasz niszczał, a pracownicy stopniowo przechodzili na renty 
i emerytury.  W pewnym momencie pozostałam sama na 
stanowisku. ……. I co dalej? Samej, bez zainteresowania  
ówczesnego Zarządu niezmiernie trudno było  cokolwiek 
zmienić.  Wszelkim przejawom inicjatywy towarzyszyły sło-
wa  „ i po co Ci to”  , które zniechęcały. Myślę, że w niektó-
rych Cechach jest tak do dzisiaj.      
Aż tu nagle zorganizowana w 1997 w ramach wymiany 
kilkudniowa wycieczka do Danii (40 rzemieślników)  przy-
niosła nieoczekiwane rezultaty. Grupa się zintegrowała, a z 
niej wyłoniło się kilka osób z inicjatywą i zdolnościami orga-
nizacyjnymi, o które bym tych osób nie posądzała.  Wśród 
nich na miejsce lidera (skromnego ale wiedzącego czego 
chce) wyłonił się fryzjer Michał Kaniewski.  Właśnie od tej 
grupy rozpoczął się nasz wolniutki marsz do przodu.  Za-
częliśmy  organizować zabawy i  spotkania w których 
przede wszystkim brali udział uczestnicy wspomnianej wy-
cieczki, ale krąg zainteresowanych zaczął się poszerzać.  
Ówczesny Starszy Cechu  który został  zmuszony do obję-
cia tej funkcji  z braku  kandydatów ( miał wielkie zasługi dla 
naszego rzemiosła w latach wcześniejszych)  dał nam wol-
ną rękę. Następne wybory w 1998 roku były już świadomym 
wyborem członków, którzy chcieli coś zmienić.  Starszym 
Cechu został i jest nim do dzisiaj  Michał Kaniewski.  Nowy  
Zarząd,  podobnie jak ja widział potrzebę zmian i uratowa-
nia tego co pozostało po naszych poprzednikach.  A   mimo  
pozorów, pozostało nam bardzo dużo -  kilkudziesięciu 
wiernych  tradycjom członków, oraz Dom Rzemiosła  - miej-
sce spotkań. Postanowiliśmy coś z tym zrobić. Jeśli mogą 
powstawać nowe instytucje otoczenia biznes bez żadnej 
bazy, to dlaczego my nie możemy wykorzystać tego co 
mamy?   To nic, że jesteśmy postrzegani przez  ”władzę” 
jak jakiś stary komunistyczny twór,  a  większość  ludzi nie 
ma pojęcia co znaczy słowo „Cech” nie mówiąc już o 
„Starszym Cechu”. (sama zresztą starając się o  pracę nie 
bardzo wiedziałam  „z czym to się je”).   
Przemknęła nam nawet myśl  zmiany nazwy, ale szybko 
doszliśmy do wniosku, że nie nazwą  a  działaniem będzie-

my się promować.  W końcu mało jaka Firma może  po-
chwalić się takimi tradycjami  jak nasza. Postanowiliśmy, że 
będziemy starali się jak najlepiej działać  na naszym małym 
podwórku – dla naszych członków. Rozpoczęliśmy od upo-
rządkowania zaległych spraw. Choć wydawało się że czasy 
czynów społecznych dawno minęły, wszyscy  członkowie 
przyłożyli swoją cegiełkę do postawienia Cechu na nogi. 
Remontowali, malowali, sprzątali, a kto nie mógł – dawał 
pieniądze. Widać nie czasy mają wpływ na takie postawy, a 
umiejętność wzniecenia iskry działania  przez ludzi z chary-
zmą.    
 Zaczęliśmy rozglądać się po bratnich Cechach jak one 
sobie radzą i co dobrego moglibyśmy przenieść na nasze 
podwórko.  A były takie Cechy co sobie radziły.  Cech zło-
towski  prowadził ośrodek kursowy,  Cech chodzieski   do-
kumentację ZUS dla członków, Cech gnieźnieński  ładnie 
wydany  informator rzemiosła i  certyfikaty rzemieślni-
cze…….   
Spotykaliśmy się z życzliwością i  pomocą  Zarządów tych 
Cechów. Im też  leżało na sercu dobro rzemiosła.  Postano-
wiliśmy rozwijać się „metodą pączkowania” . 
Najpierw otworzyliśmy Ośrodek kursowy. Do dzisiaj przy-
chody z tego Ośrodka stanowią 1/3 naszego budżetu,  a 
organizujemy tylko kursy bhp, przygotowujące do egzaminu 
czeladniczego i pedagogiczne. Później uruchomiliśmy od-
płatne sporządzanie deklaracji ZUS łącznie z przekazem 
elektronicznym (dopóki robiliśmy to ręcznie usługa była 
nieodpłatna).   
Bardzo też przyłożyliśmy się do ściągalności składek. Na 
każdym posiedzeniu Zarządu są one przedmiotem obrad i 
dłużnicy na bieżąco są motywowani do ich zapłacenia. W 
ostateczności otrzymują informację że zostają skreśleni z 
listy członków i wpisani do „rejestru dłużników”, co skutkuje 
tym że chcąc skorzystać z naszych usług w przyszłości 
muszą uregulować najpierw zaległość. 
O dziwo,  z reguły ją regulują. Nasza ściągalność 
wynosi ponad 95%,  a liczba członków powoli ale 
systematycznie nam wzrasta. Nie dzieje się to 
przypadkowo, bo naprawdę staramy się  żeby 
klient został u nas załatwiony kompleksowo i nie-
siemy pomoc w dziedzinach z którymi sobie nie 
radzi.  Wszyscy pracownicy starają się (a jest 
nas trójka)  aby klient wyszedł od nas zadowolo-
ny.  Przestrogą jest dziadek – do dzisiaj pamię-
tam jak przyszedł stary człowiek z laską  załatwić 
sprawę  wnuczka.  Sprawa leżała w gestii praco-
dawcy – rzemieślnika i Izby Rzemieślniczej. Pró-
bowaliśmy więc  ją odepchnąć i tam  go skiero-
wać.   
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Dziadek się zdenerwował, uderzył laską w podło-
gę – „a wy tego nie możecie załatwić!?”  Chwila 
konsternacji  - i rzeczywiście mogliśmy, wystar-
czyło kilka telefonów.   
 Rzemieślnicy zaczęli przysyłać do nas swoich 
znajomych abyśmy pomogli wypełnić wniosek, 
pomogli w sprawach podatkowych itp. Pomagali-
śmy, lecz z mieszanymi uczuciami. Wykorzysty-
waliśmy przecież środki zgromadzone przez 
członków na rzecz obcych osób. Mieliśmy jednak 
nadzieję, że co któraś osoba zasili naszą organi-
zację i tak też się działo. Pomoc wymagała czę-
stych kontaktów z różnymi instytucjami. W ten 
sposób wyrobiliśmy sobie dobre układy z Urzę-
dami (ZUS, US, PUP, org. administracji..) i to nie 
na „wysokim szczeblu”, ale z pracownikami któ-
rzy obsługują klientów. 
Teraz już słyszę -  „Idźcie do Cechu, to Wam tam 
pomogą”   
I przychodzą, a my pomagamy. Przy okazji wrę-
czamy ofertę naszego Cechu, aby zachęcić do 
przystąpienia do naszego grona. Niektórzy z tych 
klientów z nami zostają.  
Obecnie, dzięki  WIR w Poznaniu  mamy komfort  
świadczenia usług  dla  wszystkich, nie wykorzy-
stując środków zgromadzonych przez członków.  
 W 2006 roku WIR  zaproponowała nam   starto-
wanie w konkursie ogłoszonym przez PARP na 
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego KSU.  Mu-
szę przyznać  że bardzo bałam się podjęcia tej 
decyzji.  Starszy Cechu był „na tak”, ale nie naci-
skał, wiedząc  że  to biuro będzie musiało się 
same ze wszystkim uporać. Duży dar przekony-
wania miała Pani Bogusia Frąckowiak z WIR w 
Poznaniu. Jej wiara w nasze możliwości była tak 
wielka,  że od ręki rozwiewała wszystkie nasze 
wątpliwości, z czego bardzo zadowolony był mój 
Starszy.   
Wspólnie  jakoś sobie poradziliśmy i dzisiaj jeste-
śmy już w drugim projekcie. 
Co daje nam PK?  Przede wszystkim środki fi-
nansowe z POKL które częściowo pokrywają 
nasze koszty utrzymania biura i płace pracowni-
ków.  Mamy też sfinansowane zakupy sprzętu 
biurowego (komputery, drukarki, fax, laptop, kse-
ro itp. )  Pracownicy korzystają z bezpłatnych 
szkoleń.  Wymaga to jednak od nas 
(konsultantów PK) dużego wysiłku. Prócz naszej 
codziennej pracy musimy obsłużyć sporą liczbę 

nie powtarzających się klientów, wciąż pogłębiać  
swoją wiedzę,  co kwartał potwierdzaną zdanym 
egzaminem sprawdzającym.  Musimy być dyspo-
zycyjni. Nie mamy czasu na narzekanie, bo 
wciąż nas gonią terminy. 
Aby nie uzależnić  istnienia Cechu od środków 
unijnych, już teraz myślimy co dalej. Właśnie za-
rejestrowaliśmy  następną działalność gospodar-
czą – biuro rachunkowe.  
Wszystkie nasze działania są zaplanowane w 
rocznym  planie działania Zarządu. Raz na kwar-
tał sprawdzamy  realizację tych planów.  W pro-
tokolarzu    Zarządu  (tak aby był w każdej chwili 
dostępny dla Zarządu) mamy wpisany  plan fi-
nansowy, którego stopień realizacji  (%)  spraw-
dzamy co miesiąc.  Na bieżąco wiemy, co nam 
kuleje i  gdzie potrzebna jest  interwencja. 
Co nam nie wychodzi?   To od czego zaczęliśmy 
– integracja.  Mimo organizowania różnych spo-
tkań, zbyt mało członków bierze w nich udział. 
Wymaga to naszych przemyśleń i ponownego 
rozejrzenia się jak radzą sobie inni. 
Nie raz zastanawialiśmy się dlaczego  większość 
naszych Organizacji  jest taka  słaba. Przecież 
mamy idealną sytuację. Sieć  Domów Rzemiosła  
w całej Polsce, członków, znamy gamę usług  
jaką podmioty gospodarcze potrzebują . Dlacze-
go nie potrafimy tego wykorzystać !?   Moim zda-
niem, pracownicy cechów zarabiają za mało, 
dorabiają więc sobie (za przyzwoleniem Zarzą-
dów)  świadcząc usługi, które z powodzeniem 
mogłyby być świadczone przez Cech.   I tutaj 
koło się zamyka.  
Muszę tutaj podkreślić, że efekty można osią-
gnąć tylko wtedy, gdy jest wspólne działanie Za-
rządu i kierownictwa. Nie znaczy to że we 
wszystkim musimy się zgadzać. Często wiele 
tematów „tłuczemy”, aż wypracujemy koncepcję 
satysfakcjonującą obydwie strony.  Na zewnątrz 
jednak  występujemy zawsze jednym głosem.    
Przejście od  stwierdzeń „po co nam ten Cech” 
do „Idźcie do Cechu to wam tam pomogą”   wy-
pracowywaliśmy sobie przez szereg lat i nie by-
łoby to możliwe bez oddanych sprawie pracowni-
ków Cechu.                 

„A właściwie po co nam ten Cech”    

Krystyna Łasińska 
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W dniu 4 listopada 2009 r. w siedzibie Związku 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie, w ramach 
projektu „SME-Trainet. Sieć interesariuszy w ob-
szarze kształcenia zawodowego i poradnictwo 
na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych 
przedsiębiorstw i MŚP”, odbyło się seminarium 
„Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”. Uczestnikami 
spotkania były osoby zaproszone z organizacji, 
urzędów i instytucji związanych z kształceniem 
zawodowym i ustawicznym w Polsce. Udział 
wzięło 27 zaproszonych ekspertów, m.in.: eks-
perci z izb rzemieślniczych, Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Zarządu Głównego 
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. 
 
Podczas spotkania przedstawiono roboczą wer-
sję raportu przygotowanego przez zespół projek-
towy ZRP na temat sytuacji dotyczącej szkoleń i 
doskonalenia zawodowego oraz wsparcia mło-
dych przedsiębiorców w Polsce. Przeanalizowa-
no sytuację młodych przedsiębiorców, a także 
podjęto dyskusję nt. możliwości zmiany warun-
ków ramowych dla prowadzenia działalności go-
spodarczej przez młodych przedsiębiorców.  
 
W pierwszej części seminarium głos zabrał 
Norbert Pruszanowski - Dyrektor Zespołu ds. 
Funduszy Unijnych ZRP, który przedstawił 
wszystkim uczestnikom cele projektu oraz 
strukturę raportu z badań młodych 
przedsiębiorców wraz z przykładem oferty 
skierowanej do branży fotograficznej. Z 
przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce 
brak jest wyodrębnionej struktury kształcenia i 
wsparcia ukierunkowanej tylko i wyłącznie na 
młodych przedsiębiorców (osób prowadzących 
działalność gospodarczą do 2 do 5 lat bez 
względu na wiek). Wzrost zapotrzebowania 
rynku pracy w zakresie specjalistycznych 
kwalifikacji zawodowych powoduje, że młodzi 
przedsiębiorcy zmuszeni są do stałego 
uzupełniania specjalistycznej wiedzy dotyczącej 
wykonywanego zawodu. 
 
Następnie Marta Płonka - Główny Specjalista w 
Zespole ds. Oświaty Zawodowej i Problematyki 
Społecznej ZRP wraz z Grzegorzem Korcem - 
Głównym Specjalistą w Zespole ds. Funduszy 
Unijnych ZRP dokonali analizy struktur szkoleń 
dla młodych przedsiębiorców na przykładzie 

dobrych praktyk z branży fryzjerskiej, 
fotograficznej i różnych branż oraz przedstawili 
wyniki wywiadów przeprowadzonych z 
wybranymi firmami ze wspomnianych branż. 
 
Najciekawszą częścią seminarium była dyskusja 
z ekspertami na temat wyników wspomnianego 
raportu z badań. Jego pozytywna ocena 
wskazuje na potrzebę realizowania tego typu 
badań w nastepnych latach. Wypowiedzi 
ekspertów swiadczą zarówno o widocznych 
niedostatkach w zakresie kształcenia 
zawodowego i ustawicznego młodych 
przedsiębiorców, jak i możliwych i względnie 
prostych krokach, dzięki którym można poprawić 
sytuację w tym zakresie. 
 
Eksperci dostrzegają szanse, jak i zagrożenia 
dla młodych przedsiębiorców w kontekście ich 
potrzeb szkoleniowych. Poprawa sytuacji MŚP 
jest zależna od stosowanych metod szkolenio-
wych i pomocy udzielanej młodym przedsiębior-
com na uruchomienie działalności gospodarczej. 
Nauka zawodu w zakładzie rzemieślniczym jest 
dobrym przygotowaniem młodego człowieka do 
zadań, z którymi się spotka przy prowadzeniu 
własnej firmy.  
 
Widoczne są tu jednak również zagrożenia, np. 
brak dobrze wykształconych kadr nauczyciel-
skich, którzy będą szkolić uczniów. Potrzebna 
jest również zmiana sposobu uzyskiwania kwali-
fikacji na egzaminach, które nie spełniają roli – 
ogólnej, obiektywnej oceny nie tylko wiedzy, ale i 
praktycznych umiejętności ucznia.  
 
Zdaniem kilku ekspertów nieuzasadnione jest 
pomaganie uczniom w otworzeniu własnej firmy 
tuż po zakończeniu nauki. Z przedstawionych 
doświadczeń wynika, że takie osoby najczęściej 
postępują nieodpowiedzialnie, wykorzystując 
przykładowo dotację z funduszy unijnych, po 
czym zakład ulega likwidacji. Właściwym rozwią-
zaniem jest zainwestowanie publicznych pienię-
dzy w osoby dojrzałe i z odpowiednim doświad-
czeniem. Wsparcie takie powinno być dostępne 
po upewnieniu się, że młody przedsiębiorca po-
siada już odpowiedni potencjał do dalszego pro-
wadzenia własnej firmy. 
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Uczeń kształcony bezpośrednio u pracodawcy 
zdobywa praktyczne doświadczenia zawodowe, 
które są dopasowane do jego uzdolnień, może 
obiektywnie oceniać własne osiągnięcia. W rze-
czywistych warunkach funkcjonowania firmy na-
bywa praktyczną wiedzę na temat przedsiębior-
czości. Ta forma kształcenia zawodowego do-
brze przygotowuje młodych ludzi do samodziel-
nego podjęcia działalności gospodarczej. 
W systemie szkolnictwa zawodowego – jak zasy-
gnalizowano podczas dyskusji – jest zbyt mało 
godzin na naukę zawodu, w szczególności zaję-
cia praktyczne, a za dużo czasu przeznacza się 
na przedmioty ogólne. Uczeń nie może nabyć 
biegłości, gdy zdobywa doświadczenie zawodo-
we tylko dwa dni w tygodniu, pozostały czas spę-
dzając w szkole. Rozwiązaniem zaproponowa-
nym do rozważenia jest wprowadzenie obowiąz-
kowego, dwuletniego stażu dla uczniów, którzy 
właśnie ukończyli naukę. Pozwoliłoby to na wy-
doskonalenie praktycznych umiejętności młode-
go pracownika i nabycie odpowiedniej dojrzało-
ści.  

Młodzi przedsiębiorcy mogą zdobywać wiedzę 
również na szkoleniach, w tym celu należy za-
pewnić dostęp do bazy firm szkoleniowych oraz 
do finansowania uczestnictwa z dostępnych fun-
duszy. Zdaniem eksperta z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej również kwalifikacje zdobyte 
w sposób nieformalny są cenne i należy zbudo-
wać system ich potwierdzania. 
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