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W NUMERZE 

Szanowni Państwo! 
  

 Narzekamy codziennie na tak wiele spraw: na komunikację, na służbę  

zdrowia, na oświatę, na sąsiada zza płotu… Włączenie radia czy telewizora, albo 

poranna lektura gazety, portali internetowych też nie nastraja optymistycznie…  

Stare polskie porzekadło mówi, że wszędzie dobrze gdzie nas nie ma…  

Ale czy na pewno? Czy Wielkopolanie też mają tyle powodów do narzekań!  

Czy może raczej codziennie udowadniamy, że wpojone kilku generacjom przekona-

nie o tym, że tylko cierpliwe, konsekwentne działanie przynosi trwałe efekty!  

Ktoś powie, że zrobiło się teraz filozoficznie i patriotycznie… Być może ale jeśli  

zagłębią się Państwo w rozmowy w najnowszym numerze  naszego miesięcznika  

to z pewnością mój optymizm będzie bardziej uzasadniony i zrozumiały. Wielkopo-

lanie sporo już zdziałali, nie tylko dla swojego regionu. Działają nadal, a więc mamy 

się czym chwalić… choć tego akurat pradziadowie nas nie nauczyli. Nadal na tle  

innych regionów w rankingu autoreklamy jesteśmy na  odległych pozycjach.  

No bo tu się robi, a nie gada!... 

 W optymistycznym i… wiosennym nastroju zapraszam do lektury najnowsze-

go numeru! 

Tomasz Wika 

Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

O wizycie w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
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ROZMOWA Z... 

Czy to spotkanie napawa już 

optymizmem?   

Tomasz Wika: Było to spotkanie przedstawicieli  

samorządu gospodarczego z Minister Joanna Kluzik- 

Rostkowską. To spotkanie odbyło się z udziałem 

przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i Krajo-

wej Izby Gospodarczej. Na czele delegacji stali Prezes 

Jerzy Bartnik i Andrzej Arendarski.  Jest efekt podpi-

sanego niedawno porozumienia międzyresortowego 

i powołania zespołu, który ma doradzać ministrowi 

edukacji w zakresie kreowania właściwej polityki 

oświaty zawodowej. Ale powołany w ten sposób ze-

spół nie do końca reprezentował wszystkie instytucje 

związane z oświata zawodową. Stąd pomysł by  

w tym gremium znaleźli się również przedstawiciele  

Związku  Rzemiosła Polskiego, KIG-u, pracodawców, 

związków zawodowych… Do zadań tego zespołu  

należy miedzy innymi opiniowanie lub proponowanie 

działań na rzecz aktywizowania pracodawców w pro-

cesie kształcenia zawodowego, a szczególnie tych 

współfinasowanych ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. 

 

Teoretycznie są więc pieniądze. Minister wspomina-

ła o tym w wywiadzie jakiego udzieliła w Polskim 

Radio, wspominała o tworzeniu specjalnych ośrod-

ków szkoleniowych… Jaka w tym wszystkim jest rola 

rzemiosła? Czy Pani Minister zdaje sobie sprawę  

z tego, że to właśnie na naszym środowisku spoczy-

wa największy ciężar i odpowiedzialność za przygo-

towanie nowej kadry dla przedsiębiorstw? 

Tomasz Wika: Odnoszę wrażenie, że chyba jeszcze 

nie do końca jest to jasne w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej! Dużo się w ostatnim czasie mówi na  

temat inicjatywy wolnych stref ekonomicznych i wy-

korzystania ich na potrzeby kształcenia zawodowego. 

To efekt braku wykwalifikowanych i wyspecjalizowa-

nych pracowników na rynku. W ten projekt bardzo 

mocno włączyło się Ministerstwo Gospodarki, które 

do tej pory nieszczególnie interesowało się kształce-

niem zawodowym i nie ma w tym zakresie doświad-

czenia. Proponując tworzenie specjalnych stref gwa-

rantowało dostęp  do wykwalifikowanej kadry, której 

de facto – nie ma. Jest to więc próba spełnienia ocze-

kiwań i zobowiązań wobec pracodawców i inwesto-

rów – szczególnie tych zagranicznych.  Co gorsze - to 

rozwiązanie przewiduje zaspokajanie potrzeb kon-

kretnych pracodawców, a nie szeroko rozumianej  

gospodarki.   

 

Czy jest to próba przeniesienia modelu, który funk-

cjonuje w Poznaniu w odniesieniu do Koncernu 

Volkswagen? 

Tomasz Wika: Bardzo chcielibyśmy uniknąć sytuacji, 

w której widzi się jedynie specjalne strefy ekonomicz-

ne! Ministerstwo Gospodarki chce zdaje się przejąć  

całą inicjatywę w tym zakresie, zupełnie jakby od po-

czątku tworzyło system oświaty zawodowej. Nie do-

 Dyrektor Tomasz Wika miał nie dawno okazję  uczestniczyć w spotkaniu jakie odbyło w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie w MEN zaczęto nas – rzemieślników-  traktować 

jak pełnoprawnych partnerów w procesie kształcenia zawodowego. Rozmawiamy w przeddzień kolejnych 

ważnych wydarzeń związanych z modernizacją  procesu kształcenia zawodowego.  

 

  O wizycie w Ministerstwie Edukacji  
  Narodowej 
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oświatową. Czy na tym spotkaniu mówiła również  

o tym problemie?    

Tomasz Wika: Problem jest głębszej natury. Staro-

stom podlegają zarówno służby zatrudnienia jaki  

i szkoły ponadgimnazjalne, dla których są oni orga-

nem założycielskim. A jednak w wielu powiatach  

obserwujemy działania,  które udowadniają, że urzęd-

nicy starostwa zdają się zupełnie tych sfer nie koordy-

nować. W efekcie kształcono nie zgodnie z potrzeba-

mi lokalnych rynków pracy. Następuje w tej chwili 

reforma funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pra-

cy, a także Powiatowych Rad Zatrudnienia, które 

przekształciły się w Powiatowe  Rady  Rynku Pracy. 

Mam nadzieję, że nie jest to tylko kosmetyczna  zmia-

na nazwy. PUP-y mają teraz być rozliczane z ilości  

ludzi faktycznie wprowadzonych na rynek pracy, a nie 

jedynie z ilości przeprowadzonych szkoleń. Będą roz-

liczne za skuteczność swoich działań. Mają  kreować 

lokalne rynki pracy i odpowiadać na społeczne zapo-

trzebowania firm, przedsiębiorców, rzemieślników  

i inspirować starostę do prognozowania i  dostosowy-

wania do tych potrzeb oferty oświatowej. To są też 

bardzo ważne prognozy demograficzne, które muszą 

uwzględniać rotację pokoleniowa na rynku pracy.  

 

W czasie tego spotkania Minister Joanna Kluzik – 

Rostkowska zachęcała do współtworzenia podstaw  

i programów nauczania, pytań egzaminacyjnych…. 

Mam wrażenie, że w MEN wiedza na temat tego co 

robi rzemiosło nadal jest… mała!  

Tomasz Wika: Niestety muszę się z tym zgodzić.  

Mimo, iż Pani Minister uczestniczy w  bardzo wielu 

spotkaniach choćby organizowanych w Izbie czy  

w siedzibie ZRP i wykazuje szczere zainteresowanie,  

to chyba często nieświadomie potwierdza linię działa-

nia od dawna przyjętą przez resort edukacji.  Resort, 

który ani nie dostrzegał naszej roli w procesie kształ-

cenia,  ani nie potrafił przyznać się do błędów popeł-

nionych w ubiegłych latach. Przypomnijmy, że to wła-

strzega ani funkcjonujących już szkół zawodowych 

ani naszej roli w przygotowaniu kadr. Aby nie mówić 

tylko o rzemiośle - w zawodach nie rzemieślniczych – 

choćby sprzedawcy, kucharze -  oni przecież realizują 

praktyczna naukę zawodu u wielu pracodawców – 

nie tylko tych ze specjalnych stref. W gruncie rzeczy 

jest nie wiele szkół zawodowych, które program 

praktycznej nauki zawodu realizują o własne warszta-

ty. Takich szkół jest bardzo mało.  

 

Funkcjonujące niegdyś bardzo dobrze szkoły przyza-

kładowe, kształcąc na potrzeby konkretnego zakła-

du uczyły zawodu w ten sposób, aby absolwent 

mógł swobodnie odnaleźć się na rynku pracy.  

Czy  to samo można będzie powiedzieć o szkołach  

w specjalnych strefach? 

Tomasz Wika: Można mieć oczywiście uzasadnione 

obawy, że będą do pracownicy wyspecjalizowani  

jedynie w pewnej części, a szkolenie będzie prowa-

dzone pod kontem konkretnego zapotrzebowania 

pracodawcy. Natomiast jeśli ci pracownicy z różnych 

przyczyn będą chcieli wejść na rynek pracy i zmienić 

pracodawcę to może się okazać, że ich wyuczone  

umiejętności spełniają potrzeby tylko konkretnego 

przedsiębiorstwa, w którym się uczył. Trzeba bardzo 

ostrożnie o tym mówić, ale można się tego obawiać – 

czy pracownik Volkswagena znajdzie zatrudnienie na 

przykład w małym zakładzie mechaniki pojazdowej. 

Pytanie czy w dużych firmach meblarskich potrzeba 

stolarzy czy tylko pracowników składających meble? 

Dlatego my jako rzemiosło optujemy za tym, żeby 

każdy młody człowiek, który korzysta z państwowe-

go, publicznego systemu kształcenia zarodowego był 

w miarę uniwersalnie przygotowany do swobodnego 

poruszania się na rynku pracy.  

 

Minister Joanna Kluzik – Rostkowska zwróciła  

w tym wywiadzie uwagę na to, żeby wreszcie koor-

dynować potrzeby lokalnych rynków pracy z oferta 
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nazjów, którzy ukończyli 18 lat, nadal nie wiemy  

co będzie z pomocnikiem czeladnika… O tym z upo-

rem będziemy przypominać Pani Minister. Ale trzeba 

też uczciwie przyznać, że do tej pory nie mieliśmy 

okazji  do tak częstych, bezpośrednich wizyt w gabi-

necie ministerialnym. To o czymś świadczy! Choć 

mnie i tym osobom, którym kształcenie zawodowe 

leży na sercu nie do końca satysfakcjonuje. Chcieliby-

śmy  widzieć już konkretne efekty tych wizyt i spo-

tkań. Mam nadzieję, że już wkrótce to nastąpi! W nie-

których działaniach niezbędna jest pełna mobilizacja 

wszystkich izb i cechów. Myślę tu chociażby o stwo-

rzeniu rzemieślniczej bazy zakładów chętnych do 

przyjęcia uczniów, która ma być zamieszczona na 

stronie MEN. Ale tylko tak możemy udowodnić nasz 

niesamowity potencjał. Specjalne strefy w aureoli 

ogromnego sukcesu mogą przyjąć 5 tysięcy uczniów,   

a my jako rzemiosło 35 tysięcy uczniów – to pora na-

dać tym danym odpowiednie proporcje i stosowną 

rangę! 

Dziękuje za rozmowę  

Marzena Rutkowska-Kalisz 

śnie rzemiosło zatrudnia teraz blisko 75 tysięcy mło-

docianych pracowników, a w samej naszej Izbie około 

4 tysięcy rocznie. A moglibyśmy zatrudnić jeszcze 

więcej tyle  gdyby nie odczuwalny niż demograficzny. 

Są chętni do nauczania – brakuje tylko chętnych do 

nauki.  

 

Tym groźniejsze wydaje się wpychanie tych młodych 

ludzi w objęcia tych specjalnych ośrodków tworzo-

nych w strefach ekonomicznych… 

Tomasz Wika: Dlatego tak ważne jest aby na stronie 

internetowej MEN w zakładce „wyklikaj  sobie szkołę 

„znalazła się jak najszybciej pełna oferta szkoleniowa 

rzemiosła! Wiedza na temat możliwości jakie oferuje 

rzemiosło  jest niedostateczna! Niestety taką niewie-

dzą  wykazują się także dziennikarze piszący na temat 

oświaty zawodowej posiłkując się na przykład jedynie 

danymi z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych – na-

wet nie wiedzą, że takich danych powinni przede 

wszystkim szukać w rzemiośle.  Nie bez rozgoryczenia 

mówię tu o artykule zamieszczonym przez jeden  

w ważniejszych, opiniotwórczych tygodników.  

 

Przeraża mnie fakt, że choć mamy teraz w mediach 

„nasze 5 minut” to musimy nasz wizerunek budo-

wać niemal od podstaw… 

Tomasz Wika: Tak to niestety jest. Okazuje się,  

że nie wystarczy raz powiedzieć – to trzeba urucho-

mić żmudny proces uświadamiania i rugować z po-

wszechnych przekonań takie bardzo złe opinie  

o szkolnictwie zawodowym. Dotyczy to zarówno me-

diów jak i ministerstw… Trzeba działać z logiką kropli, 

która drąży skałę.  

 

Niektóre rzeczy udało się załatwić niemal od ręki, 

ale nadal wiele z tych postulatów bezskutecznie od-

bija się od ministerialnych i sejmowych szuflad… 

Tomasz Wika: Udało się z mechanikiem motocyklo-

wy ale nadal czekamy na to co będzie z uczniami gim-
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błędem jest zaniechanie pracy WKDS-ów w pełnym 

składzie. Nie pracuje także Trójstronna Komisja. Jako 

wiceprzewodniczący WKDS-u w Wielkopolsce, obser-

wując rozwój sytuacji w kraju zawsze zadaję sobie 

pytanie dlaczego my tutaj w ramach współpartner-

stwa umieliśmy rozwiązywać problemy, a w innych 

regionach Polski to się nie udawało! A tymczasem 

stało się coś najgorszego, coś co z resztą przewidywa-

liśmy gdy dialog zamierał – ludzie wyszli na ulicę.  

Doczekaliśmy się najgorszego z możliwych scenariu-

szy – dialog przeniósł się na ulicę – choć o dialogu to 

trudno tu raczej mówić, gdy obserwuje się płonące 

opony, rozkrzyczany tłum i  kordony policji…  

Co się stało?  

Antoni Odzimek: Pytanie jest wyjątkowo trudne.  

Jestem po stronie pracodawców, a nie pracobior-

ców… ale przecież trudno nie dostrzegać błędów  

jakie zostały popełnione… Uważam, że największym 

 Dialog społeczny (DS) nie ma przyjętej krajowej definicji. DS jest pojęciem obejmującym całokształt 

wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich sto-

sunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwowymi, jak rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne 

instytucje państwowe. Jest procesem stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu w celu osiągnięcia poro-

zumienia w sprawach kontroli nad zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi w skali makro i mikro. 

Dialog społeczny może mieć charakter zinstytucjonalizowany (sformalizowany). W dialogu zinstytucjonalizo-

wanym negocjacje zbiorowe są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu instytucje, rady czy komi-

sje, działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych porozumień. Udział w pracach takich instytucji 

jest ograniczony do kilku najbardziej reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, 

które mogą realnie wpływać na zachowania swoich członków i skłonić ich do zastosowania się do ustaleń cia-

ła trójstronnego. 

 

Dialog społeczny - czym jest? 
 

 Tyle sucha encyklopedyczna definicja… i teoria. A praktyka? Wystarczy tylko włączyć jakikolwiek radiowy 

czy telewizyjny serwis informacyjny  by przekonać się , że przestaliśmy w Polsce dialogować. Ale czy - rzeczywi-

ście - w całej Polsce? Wielkopolanie od dziesiątków lat w bardzo pragmatyczny sposób podchodzą do wielu 

spraw. Tu się najczęściej pyta: jak zrobić zamiast czy w ogóle robić! Może właśnie dlatego jesteśmy tym regio-

nem, w którym ludzie zaangażowani w dialog społeczny intensywnie działają – jak to się mówi – po prostu robią 

co do nich należy!  

Rozmowa z Antonim Odzimkiem -  
Wiceprzewodniczącym WKDS w Wielkopolsce 
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darcze i  cały czas zadaję sobie jedno pytanie? Dlacze-

go tak mało jest współpratnerstwa ze strony Rządu 

i wojewodów? To przecież jest sektor życia polityczno

-gospodarczego odpowiedzialny właśnie za wyzna-

czanie kierunków zmian, inicjowania procesów uła-

twiających stymulowanie gospodarki.  

 

Nie od dziś przecież nasze propozycje i najbardziej 

słuszne postulaty odbijają się od rządowych 

i sejmowych szuflad… 

Antoni Odzimek: Zgadza się! Jak my możemy się od-

nieść do wielu aktów prawnych przygotowywanych 

ze strony rządowej skoro pozostawia się  nam dwa 

trzy dni na konsultacje i uruchamia proces legislacyj-

ny. Formalnie konsultacje się odbywają ale czy mogą 

być miarodajne? Przecież w myśl zasad dialogu po-

winniśmy byś współautorami propozycji przekazywa-

nych dalej wszystkim stronom do rzetelnych konsul-

tacji.  

 

Trudno w takim razie nie przyznać racji stronie 

związkowej, która zarzuca Rządowi arogancję, abs-

trahując oczywiście od sposobu wyrażanie tego 

sprzeciwu… na ulicy 

Antoni Odzimek: Może i tak, może i mają rację ale 

nigdy nie powinno to być wykorzystywane politycznie 

bo natychmiast  rezygnujemy z dialogu! Mówię to 

jako działacz samorządu gospodarczego z bardzo dłu-

gim stażem. Dla mnie nie do pomyślenia jest by  

w ten sposób budować kapitał polityczny wokół  

mojego nazwiska. A odnoszę wrażenie, że wielu dzia-

łaczy związkowych po prostu chce na tej fali dopłynąć 

do Sejmu. Dbanie o partykularne i interesy jest niedo-

puszczalne! Daleko nie trzeba popatrzeć – wystarczy 

przejrzeć listę prominentnych działaczy związkowych i 

sprawdzić  gdzie teraz są lub byli w polityce…To bar-

dzo smutne! Dialog musi mieć zupełnie inny charak-

ter i to w sferze samych zapisów ustawowych, z któ-

Moim zdaniem cała obecna sytuacja ma przede 

wszystkim podłoże polityczne… Jeśli ktoś przez półto-

ra roku odmawia współpracy i odchodzi od stołu ne-

gocjacyjnego by swoje argumenty nagle przedstawiać 

na ulicy to jest to czysta polityka to nie powinno mieć 

miejsca. 

 

Czy Pana zdaniem Premier uginając się przed żąda-

niami górników dała zielone światło dla kolejnych 

grup protestujących? 

Antoni Odzimek: Niestety tak, ponieważ jeśli się coś 

postanawia to za chwile nie można tłumaczyć, że co 

innego się miało na myśli. Tego Premierowi robić nie 

wolno! Traci się wiarygodność. A jeśli potem jeszcze 

odnajduje się środki na spełnienie żądań to znaczy, że 

w Rządzie jest… bałagan i nie ma w nim ani dobrych 

specjalistów ani kompetentnych prawników i ekono-

mistów. Wciąż nie mogę zrozumieć, że wyważamy 

otwarte drzwi, że  nie korzystamy z gotowych rozwią-

zań przyjętych w innych krajach, dlaczego nie stara-

my  się przenosić na polski grunt dobrych, sprawdzo-

nych praktyk. Tam to tych rozwiązań dochodzono 

latami – my przechodziliśmy  przyśpieszony kurs de-

mokratyzacji, liberalizacji gospodarki i chyba wielu 

procesów nadal nie rozumiemy… A przydałby się przy 

każdym wojewodzie odpowiednik niemieckiego lan-

dowego ministra gospodarki, kogoś kto rozumie spe-

cyfikę  

regionu i zna życie przedsiębiorcy z praktyki… 

 

Ale to wymaga decyzji politycznych! Trwają parce 

nad nowelizacja ustawy o dialogu społecznym. Nie-

stety proces legislacyjny bywa w Polsce długi.  

Ale życie społeczne zdecydowanie przyspieszyło  

i osoby zainteresowane przywróceniem dialogu sta-

wia niemal pod ścianą… 

Antoni Odzimek: Debatujemy jako przedstawiciele 

strony pracodawców doskonale znający realia gospo-
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osiągnięty przed wyborami? 

 

A po wyborach może być różnie… Rozmawiamy  

w sytuacji gdy rolnicy koczują pod Urzędem Rady 

Ministrów, górnicy w Jastrzębiu ledwie skończyli 

strajk, swoją akcję protestacyjną  zapowiadają ener-

getycy, kolejarze, pielęgniarki, kolejne środowiska…

Czego Pana zdaniem jesteśmy świadkami: kolejnej 

próby rozhuśtania sceny politycznej czy konsekwen-

cji autentycznych zaniedbań? 

Antoni Odzimek: W mojej ocenie autentycznych  

zaniedbań! Mamy dwadzieścia pięć lat wolnej gospo-

darki i polityki. Zawsze wydawało mi się, że potrafimy 

to wspólnie poukładać, mając wzorce wysokorozwi-

niętych krajów Zachodniej Europy. Tam tez są niepo-

koje poszczególnych grup społecznych ale nie na ska-

le notowana w Polsce. Jednego zupełnie nie potrafię 

zrozumieć: kraj w Europie nie mały, z ogromnym po-

tencjałem intelektualnym, a jednak pozwalamy maso-

wo wyjeżdżać młodym ludziom. Nie potrafimy znaleźć 

rozwiązań prawnych, które zatrzymałyby ten drenaż 

społeczny. To dla mnie jest największa bolączka jako 

ojca, dziadka wreszcie przedsiębiorcy. Oczywiście 

wiele się zmieniło – są piękne drogi, piękne ścieżki 

rowerowe, boiska ale za chwilę nie będzie miał kto 

z tego korzystać. Ale nikt nie interesuje się losem lu-

dzi, nikt nie zagląda do ich wnętrz… Czy to jest nor-

malne? Przecież temu także ma służyć dialog społecz-

ny! W obecnych trudnych momentach, dla trzeciego 

partnera jakim jest strona związkowa zasiadanie przy 

wspólnym stole bywa już niezręczne. A jednak  

w Poznaniu udowodniliśmy, że jest to możliwe,  

wypracowaliśmy wspólnie projekt zmian w KP  

i jestem z tego dumny! 

 

Cóż – w Wielkopolsce podchodzimy do wielu spraw 

zdecydowanie bardziej pragmatycznie! Dziękuję za 

rozmowę.  

Marzena Rutkowska-Kalisz 

rych by wynikało każdy obywatel rozumiałby na czym 

on polega. Dialog musi przede wszystkim bronić ludzi 

i ludziom służyć, a nie partykularnym interesom. My-

ślę, że od początku ten aspekt był zbyt mało akcento-

wany i nagłaśniany.  

 

A czy zrozumienie tych elementarnych zasad nie za-

leży przypadkiem od poziomu kultury politycznej?  

W Wielkopolsce kolejny raz pokazano, że można  

mimo wszystko skutecznie działać! 

Antoni Odzimek: Tak, ale jak się okazuje tylko do 

pewnego etapu. Zakończyłem właśnie z ramienia Izby 

współpracę z Wielkopolskim Związkiem Pracodaw-

ców Lewiatan i z przewodniczącym Zarządu Regionu 

Wielkopolska NSZZ Solidarność. Wypracowaliśmy 

propozycje zmian w Kodeksie Pracy, które wspoma-

gałyby sektor MSP ale miały także na uwadze praco-

biorcę! I dziś gdy wybieramy już możliwie najszybszą 

ścieżkę legislacyjną z żalem stwierdzam, że nie jest to 

możliwe beż zaopiniowania tego projektu przez Ko-

misję Trójstronną. Tymczasem przez jej zawieszenie 

uruchomienie tego procesu legislacyjnego zawisło  

w próżni. I znów cenna inicjatywa utknie w szufla-

dach… a mogłaby znacznie ułatwić funkcjonowanie 

przedsiębiorców i ich pracowników. Projekt jest  

opracowany, będzie to regionalny, wielkopolski pro-

jekt ale chcemy by miał ogólnopolski zasięg. Niestety 

nie ma tylko platformy, na której można by poddać 

go ocenie. Mamy rok wyborczy, z doświadczenia 

wiem, że wiele spraw udawało się załatwić  jak szczę-

śliwy „rzut na taśmę”, choć w mojej ocenie jeśli  

zmiany dotyczą przepisów prawa pracy i dotyczą 

szerszej grupy ludzi zbytni pośpiech nie do końca jest 

wskazany. Co dalej z tym mamy zrobić w obecnej sy-

tuacji – nie wiem. Wiele obiecuję sobie po nowych 

przepisach o dialogu społecznym, prace nad noweli-

zacją ustawy są w tej chwili bardzo zaawansowane i 

co najważniejsze obiecujące. Pytanie czy cel zostanie 
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cych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To są 

ustalenia dotyczące zarówno branż jak i regionów. Do 

nas należy także opiniowanie projektu Krajowego Pla-

nu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego reali-

zacji. W tej nowej perspektywie na lata  2015/ 2017 

jest wspieranie systemów edukacji zawodowej. Opi-

niujemy roczne sprawozdania z działalności Funduszu 

Pracy, a także oceniamy racjonalności gospodarki 

środkami tego funduszu. Zajmujemy się też promocją 

zatrudnienia, inspirujemy przedsięwzięcia zmierzają-

ce do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwo-

ju zasobów ludzkich. 

 

Rzemiosło jest w takiej dość specyficznej sytuacji – 

bo z jednej strony jest pracodawcą, a z drugiej 

kształcąc kadry dla gospodarki może w najbardziej 

precyzyjny sposób rozumieć potrzeby rynku pracy. 

Czy udział w pracach takiej Rady jest dla nas szansą 

na wywieranie autentycznego wpływu na dostoso-

wanie oświaty zawodowej do rynku pracy? 

Marek Skoraszewski: Oczywiście! W tej nowej per-

spektywie na lata  2015/2017, w ramach Krajowego 

Planu Działań jest wspieranie systemów edukacji za-

wodowej, ustawicznej oraz uczenia przez całe życie. 

Myśmy opiniowali ten plan bardzo szczegółowo. Jest 

w nim bardzo wiele celów strategicznych, w które 

jako rzemiosło możemy się bardzo dobrze wpisać.  

Uważam, że wręcz musimy się tam naleźć, przede 

Rozmowa z Markiem Skoraszewskim -  
Wiceprezesem WIR, Członkiem rady  
Rynku Pracy 

Rozpoczął Pan bardzo odpowiedzialną pracę … 

Marek Skoraszewski: Nowelizacja Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako jedną z 

sześciu agend realizujących zadania określone w 

ustawie  powołała Radę Rynku Pracy. Ona zastąpiła 

poprzednio funkcjonująca Naczelna Rade zatrudnie-

nia. Została ukształtowana na wzór poprzedniej, czyli  

że w jej skład wchodzą zarówno przedstawiciele ze 

strony pracodawców, pracobiorców, czterech przed-

stawicieli miedzy innymi samorządów terytorialnych. 

W tej chwili pracodawcy stanowią najsilniejszą grupę. 

Jest nas tam 8, choć przyznam, że związki zawodowe 

dysponują porównywalną „siłą”. Przewodniczącą na 

tę kadencję została Wiesława Taranowska – wice-

przewodnicząca OPZZ, zastępcami przedstawiciele 

Konfederacji Lewaitan oraz  BCC. Ja wraz z panem 

Tomaszem Poławski reprezentujemy Związek Rze-

miosła Polskiego. Warto dodać, że stanowisko prze-

wodniczącego jest rotacyjne – za dwa lata nastąpi 

zmiana i przewodnictwo obejmie przedstawiciel pra-

codawców. Rada ma godzić interesy wszystkich stron 

dlatego przewodniczenie  jest rotacyjne.  

 

Czym – w największym skrócie -  zajmuje się Rada?  

Marek Skoraszewski: Jest organem opiniodawczo –

doradczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ale 

też organem stanowiącym ustalanie priorytetów  

w planowaniu i wydatkowaniu środków pochodzą-
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łych lokalnych rynkach pracy, na styku wsi i miasta – 

stąd też możliwość przeszkolenia rolników chcących 

uzyskać nowy zawód, najlepiej rzemieślniczy. Uwa-

żam również, że musimy zająć się modyfikacja klasyfi-

kacji zawodów  szkolnictwa zawodowego. Nie wyob-

rażam sobie by Związek rzemiosła Polskiego nie włą-

czył się do współpracy z MEN-em, ponieważ zarówno 

cel jak i planowane działania, już nie mówiąc o zamie-

rzonych efektach są nam bardzo bliskie. Co prawda 

nie ma jeszcze określonych kosztów i źródeł finaso-

wania tego działania ale myślę, że o tego tematu nie 

uciekniemy.  

Włączyć się tez powinniśmy w działania zmierzające 

do aktywizacji osób niepełnosprawnych i wprowadze-

nie do systemu kwalifikacji tytułu pomocnika czelad-

nika. Teraz kładziony jest bardzo duży nacisk na akty-

wizacje osób do tej pory wykluczonych z racji swoich 

dysfunkcji.  W ramach Krajowego Planu Działań takie 

zadania będą realizowane Planowane jest też popula-

ryzowanie wśród młodzieży ginących zawodów.  

 

Zadań bardzo dużo… i właściwie wszystkie pokrywa-

ją się z zadaniami jakie wyznacza sobie rzemiosło… 

Marek Skoraszewski: Stąd też mój apel do odpowied-

nich służb ZRP aby tych tematów nie przespać. Nie 

wiem na ile my jako rzemiosło możemy wnosić pro-

jekty i rozwiązania. Na razie obserwuje, że głównie 

zajmuje się tym strona rządowa. Nie wyobrażam so-

bie aby przedstawiciele rzemiosła tym się nie  

zajęli.  

 

Tym bardziej, że może stać się tak jak w przypadku 

projektu restrukturyzacji górnictwa: Rząd wymyślił, 

właściwie ogłosił gotowy plan, a dopiero potem go 

konsultował… 

wszystkim aby nie dopuścić do destabilizacji dobrze 

funkcjonującego systemu dualnego kształcenia.  

 

Jakie priorytety wyznaczyło sobie rzemiosło na tym 

polu? 

Marek Skoraszewski: Wyznaczaniem priorytetów 

zajmują się przede wszystkim agendy rządowe…  

Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Gospodarki ale 

także OHP i PARP. Tych zadań jest bardzo dużo. Prze-

słałem już do ZRP opinię na temat priorytetów jakimi  

z pewnością jako rzemiosło powinniśmy się zająć.  

Sądzę, że nie powinniśmy zaprzestać działań na rzecz 

obniżenia wieku beneficjentów wieku Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego. W tym rozdaniu przezna-

czony jest głównie dla osób 45+. W  świetle tych 

wszystkich działań przed jakimi stanie rzemiosło – 

głownie postawienie na innowacyjność, na nowe 

technologie, będziemy musieli przeszkolić także swo-

ich własnych pracowników. A w naszych zakładach 

pracują nie tylko ludzie po 45 roku życia. Musimy za-

walczyć jako pracodawcy aby w kolejnej perspekty-

wie od 2016 roku można było prowadzić więcej szko-

leń w naszych firmach. Kolejnym zadaniem jest moni-

torowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

To bardzo istotne z punktu widzenia rzemiosła. Nie 

raz zarzuca się nam, że nadprodukujemy, w niektó-

rych zawodach – tymczasem nie ma odpowiedniej 

analizy w sakli kraju. Tym musimy się zająć. Następna 

sprawa to tworzenie rad sektorowych i rad progra-

mowych dotyczących kompetencji. Musimy tu ko-

niecznie zaistnieć dlatego, że nie dopuścić żeby – o 

poszczególnych kompetencjach zawodowych ktoś 

decydował bez naszego udziału. Myśl, że z uwagi na 

spory sektor spożywczy w rzemiośle musimy włączyć 

się w parce dotyczące rolników i ich domowników. 

Wiele zakładów rzemieślniczych dział przecież na ma-
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Marek Skoraszewski: Jestem zbudowany postawa 

strony pracodawców, którzy są członami Rady. Byli-

śmy poproszeni o konsultacje, jeszcze przed podpisa-

niem ustawy restrukturyzacji górnictwa węgla ka-

miennego i zaopiniowanie projektu przesunięcia 

środków z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń 

Pracowniczych kwoty około 1mln zł. na rachunek  

Ministra Gospodarki w celu sfinansowania pieniędzy 

na wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających 

z realizacji ustawy. Chodziło o wypłaty pomostowe, 

urlopy, itp.  Ze stanowiska jakie przedstawili praco-

dawcy, w tym także ZRP wynikało, że nie możemy się 

zgodzić na to żeby z funduszu przeznaczonego na 

pomoc dla zlikwidowanych zakładów pracy korzystali 

zasilane były tego typu rozwiązania. Tym bardziej, że 

chodziło o zakłady jeszcze funkcjonujące! Niestety 

strona pracodawców została przegłosowana i 25% 

środków jakimi dysponuje Fundusz zostało przezna-

czone na ten cel. Jak Fundusz zostanie odbudowany  

i czy w związku z powyższym nie zostaniemy zmusze-

ni do wnoszenia wyższych opłat na ten cel nie wiado-

mo. Tego się niestety obawiamy – bo przecież trzeba 

będzie fundusz jakoś zbilansować. Rząd zapewnia, że 

środki na to maja pochodzić z prywatyzacji w latach 

2006 i następnych  ale przecież doskonale wiemy, że 

z prywatyzacją w Polsce bywało różnie.  

 

Dialog społeczny przeniósł się teraz pod kopalnie,  

na drogi – czy w takim razie – jako Rada odczuwa-

cie Państwo jakaś próbę odbudowy tego właściwie 

pojmowanego dialogu i kontakty z Wami są inten-

sywniejsze? 

Marek Skoraszewski: Patrzymy bardzo trzeźwo na 

rynek pracy – szczególnie pracodawcy i związkowcy. 

Sądzę, że wszystkie działania podejmowane przez 

ministerstwa, a przypomnę, że w założeniach jest 

doprowadzenie do jednocyfrowego bezrobocia, to  

z takim gremium jak Rada będą się musiały bardziej 

liczyć. MPiPS założyło bardzo ambitnie, że bezrobocie 

ma spaść w 2016 do 9,9% - poziom gdzieindziej  

w Europie niemal nieosiągalny. W tej chwili cała poli-

tyka zatrudnieniowa i działalność służb zatrudnienia 

nareszcie będzie rozliczana z efektywności, a nie  

z wykonania planów jak t było do tej pory. POP-y  

z racji nowego systemu rozliczeń nie będą sobie mo-

gły pozwolić na to, że będą marnowały publiczne pie-

niądze i produkować następnych bezrobotnych. Uwa-

żam, że jeżeli pracodawcy myślą rozsądnie, a służby 

zatrudnienia będą otwarte na pewne działania inno-

wacyjne to na przykładzie choćby mojego Powiato-

wego Urzędu Pracy w Koninie, w którym z powodze-

niem realizujemy szkolenia zawodowe dorosłych  

mogę powiedzieć, że te plany mogą się powieść.  

To zmiana patrzenia na zagadnienie – nie tylko  

z punktu widzenia ministerstwa, ale i pracodawców 

to nastawienie pracowników urzędów pracy musi się 

zmienić. To rola rad zatrudnienia, które opiniują  

podział środków i powinny wiele zmian również  

inspirować. To z pewnością rola nowych osób, które z 

takim świeżym spojrzeniem włączają się prace rad  

i w aktywizacje bezrobotnych oraz  prace na rzecz 

służb zatrudnienia.  Apeluję do wszystkich moich ko-

legów, którzy pracują w Powiatowych Radach  

Zatrudnienia żeby szczególnie na to zwracać uwagę. 

Tak jak powiedziałem – jednym z planowanych dzia-

łań jest monitorowanie zawodów nadwyżkowych  

i deficytowych. Obawiam się, że też będą próby  

jakichś odgórnych uregulowań, które mogą mieć 

wpływ na kształcenie zawodowe. Tego musimy jako 

rzemiosło pilnować szczególnie.  

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w tej 

odpowiedzialnej pracy.  
 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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Rozmowa z Małgorzatą Pawlak -  
Wicedyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu  

Powiatowe Urzędy Pracy  bardzo wzbogaciły swoją 

ofertę. To nie jest już legendarny pośredniak jaki 

funkcjonował jeszcze 10-15 lat temu. Dla osób  

poszukujących pracy oferta jest naprawdę bogata. 

Czy obserwują  Państwo także wzrost zainteresowa-

nia przedsiębiorców współpraca z wami? 

Małgorzata Pawlak: Tak – zdecydowanie tak. Odczu-

walny wzrost zainteresowania przedkłada się na ilość 

ofert pracy. Widać to także po tym, że mamy już za-

angażowane wszystkie środki przeznaczone na staże. 

Musieliśmy wstrzymać nabór wniosków – bo cała 

kwota została rozdysponowana. To jest tylko jedna 

cześć funduszu, czekamy na ogłoszenie informacji  

o naborze wniosków na projekty unijne. Tam będą 

kolejne środki. To z resztą nie chodzi jedynie o mło-

dych stażystów – tak się utarło, że chodzi jedynie  

o ludzi młodszych, a przecież nowe przepisy od maja 

zeszłego roku pozwalają skierować każdą osobę, któ-

ra wymaga wsparcia w zakresie zdobywania do-

świadczenia i kwalifikacji po przez staż. Możemy na 

niego kierować osoby 50+.     

 

Pokolenie dzisiejszych 60-70 latków nauczone jest 

zupełnie innego myślenia o pracy. Zaczynali w jed-

nej firmie i na ogół całe swoje życie zawodowe z nią 

wiązali. Dla tego pokolenia elastyczność, do której 

trzeba się przyzwyczaić jest nie do pomyślenia. Ale 

czy dla młodych ludzi, którzy przychodzą do PUP po-

trzeba tej elastyczności jest oczywista? 

Małgorzata Pawlak: Jest grupa młodych ludzi, która 

doskonale wie, że tylko elastyczność i nastawienie się 

na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji daje realne 

szanse na rynku pracy. Oni wiedzą, że będą musieli 

być może zmienić swój profil zawodowy, zmienić 

miejsce zamieszkania, a przede wszystkim pracodaw-

cę. Ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym 

zakresie. Pokutuje przekonanie, że sukces można 

osiągnąć tylko po przez przywiązanie do jednej firmy, 

te poglądy są w zasadzie niezależne od wieku. Takie 

osoby – nawet te młodsze- oczekują, że wiedza jaką 

kiedyś zdobyły będzie w pełni użyteczna przez całe 

zawodowe życie i nie dostrzegają potrzeby podnosze-

nia czy zmiany kwalifikacji, nawet jeśli ma rynku pra-

cy nie ma zapotrzebowania na ich umiejętności. Oni 

nie są do tego gotowi. Ale to już rola naszych pracow-

ników, długich rozmów, namawiania i uświadamia-

nia, działań miękkich podnoszących motywację. 

Uświadomienie tym ludziom, że alternatywna ścieżka 

zawodowa nie musi być zła, a wręcz odwrotnie może 

być jednym skutecznym sposobem aktywizacji zawo-

dowej.  

 

Na Zachodzie Europy, czy tym bardziej w USA zmia-

na pracy czy przeprowadzka znad jednego oceanu 

nad drugi nie jest niczym szczególnym. W Polsce 

przeprowadzka do innego miasta bywa traktowana 

jak osobista klęska? Czy takie uparte trwanie przy 

raz obranym pomyśle na zarobkowanie nie jest przy-

padkiem typowe dla naszej polskiej mentalności? 

Małgorzata Pawlak: Z pewnością opór mentalny jest 

bardzo duży. Nie przepadamy za zmianami, za ucze-

niem się przez całe życie i za wywracaniem życia do 

góry nogami. Podobnie jest z migracją; tolerujemy 

wyjazd za granice ale już wyjazd do mniejszej miej-

scowości w poszukiwaniu pracy jest porażką.  
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„Ostry zespół słoika” nie pozwala im na powrót do 

rodzinnych miejscowości? 

Małgorzata Pawlak: To jest często traktowane jak 

rodzaj degradacji. Wielu ludzi będzie tkwiło w więk-

szym mieście i funkcjonowało poza swoim kwalifika-

cjami byle tylko nie wyjeżdżać z większego ośrodka. 

Na zmianę myślenia musimy jeszcze trochę pocze-

kać.  

 

A czy Poznaniakom nie przeszła ochota na zakłada-

nie własnych firm. Ze statystyk wynika, że rewela-

cyjnie było 5 lat temu… po paru latach spadków, 

znów obserwujecie Państwo zwyżkę… 

Małgorzata Pawlak: Myślę, że zainteresowanie roz-

poczynaniem własnej działalności nie słabnie. Boom 

2010 wynikał z bardzo dużej ilości środków pomoco-

wych jakimi wtedy dysponowaliśmy. W kolejnych 

latach nie było środków na zaspokojenie potrzeb 

wszystkich zainteresowanych. Ale teraz wystarczy 

powiedzieć, że w tym roku w pierwszy dzień, w któ-

rym ogłosiliśmy nabór wniosków wpłynęło ich 300,  

a możemy wesprzeć niecałe 200. W pierwszy dzień 

mieliśmy zapełnioną listę potencjalnych beneficjen-

tów. To tylko potwierdza nam, że zainteresowanie 

rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej ani 

trochę nie słabnie! Tu warto pokazywać osobom po-

szukującym pracy takie pozytywne przykłady osób, 

które zaczynały od takich małych jednoosobowych 

firm, a  z czasem stały się  szefami dużych przedsię-

biorstw. W tej chwili działalność gospodarcza  

to głównie sektor usług. Mimo iż, w mediach mówi 

się, że społeczeństwo ubożeje to jednak statystyki 

temu zdają się przeczyć. Usługi rozwijają się znako-

micie, a to świadczy o tym że się bogacimy i jesteśmy 

społeczeństwem na wyższym etapie rozwoju.  

 

Rzemiosło funkcjonuje w specyficzny sposób: jest 

pracodawcą, a jednocześnie nauczycielem zawodu. 

Dzięki temu bardzo szybko możemy określić jakie 

będzie zapotrzebowanie na fachowców w konkret-

nych branżach. Czy służby zatrudnienia także stara 

się wyznaczać takie wskaźniki? 

Małgorzata Pawlak: Przygotowujemy takie zestawie-

nia i zbieramy informacje na temat rejestrowanego 

bezrobocia absolwentów i tego na ile udaje się im 

zaleźć pracę zgonie z ich wykształceniem. Zawszę 

mówię tak: nie jest problemem, że ten młody czło-

wiek nie ma pracy zaraz po szkole, najgorzej gdy nie 

może jej znaleźć po 10 miesiącach, po roku, albo  

i dłużej. Nie można dopuścić aby stał się trwale bez-

robotnym. Zawsze też powtarzam młodym ludziom, 

że rejestracji w PUP nie mogą traktować jako porażki. 

To tylko sposób na znalezienie pracy! My mamy spo-

ro instrumentów i usług umożliwiających jego pełna 

aktywizację. Z drugiej strony u nas bardzo szybko się  

wymaga by młody człowiek wiedział co chce robić w 

przyszłości. W wieku 16 lat bardzo często młodzi lu-

dzie podejmując najważniejszą decyzję o wyborze 

ścieżki kariery zawodowej nie do końca wybierają 

świadomie. Jeśli nie ma ustabilizowanego pomysłu na 

siebie, a rodzice mają bardzo duże ambicje w stosun-

ku do niego i nie wyobrażają sobie by nie kończył stu-

diów istnieje ryzyko, że z czasem zasili grono bezro-

botnych. Wybiera LO nieco na przeczekanie, a po ma-

turze, jeśli nie radzi sobie na studiach  zostaje właści-

wie bez kwalifikacji! 

 

Myślę, że bardzo dużym problemem jest brak wła-

ściwej preorientacji zawodowej w gimnazjach. Pół 

biedy jeśli rodzic jest na tyle świadomy i stara się 

poszukać pomocy w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, które mogą określić predyspozycje 

zawodowe. Choć korzystanie z takich porad bywa 

stygmatyzowane. Czy służby zatrudnia także do-

strzegają ten problem? 

Małgorzata Pawlak: Niestety szkoły gimnazjalne,  
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w których jest tego typu pomoc są nieliczne. Gimna-

zja podlegają gminom, szkoły ponadgimnazjalne pod-

legają starostwom, dlatego widzę tu ogromna rolę 

dla wójtów gmin, którzy muszą orientować się w pro-

blemach ich lokalnego rynku pracy. Dopóki wójt nie 

zobaczy, że zatrudnienie doradcy zawodowego prze-

łoży się w przyszłości na kondycje rynku pracy w gmi-

nie nie będzie chciał go zatrudnić. To jest ogromny 

problem! Ale dotyczy także rodziców, którzy bardzo 

często chcąc dla dziecka jak najlepiej, a często także 

zaspakajając swoje ambicje skazują na kłopoty  

w przyszłości. Rodzi się ogromna frustracja – prze-

ciętni uczniowie kończą licea, potem płatne studia  

i … trafiają do urzędu pracy. Tymczasem ci młodzi 

ludzie świetnie poradziliby sobie w technikum czy 

szkole zawodowej. Organizowaliśmy takie spotkania 

z rodzicami w gimnazjach by zwrócić właśnie uwagę 

w codziennym kontakcie z dzieckiem i jak rozpoznać 

jego faktyczne predyspozycje zawodowe i pasje. Póź-

niejsze uzupełnianie kwalifikacji bywa utrudnione. 

Mamy wprawdzie Krajowy Fundusz Szkoleniowy ale 

jak na razie preferuje jedynie osoby 45+.  
 

Mam wrażenie, że miedzy tym co robą służby za-

trudnienia sporządzając dokładne raporty, a szkol-

nictwem zawodowym jest szklana tafla! A najwięk-

szy paradoks polega na tym, że z efektów rozlicza 

obie strony ten sam starosta… 

Małgorzata Pawlak: Sądzę, że jeszcze kilka lat temu 

rzeczywiście tak było. Ale mogę tylko mówić o na-

szym powiecie. Ale u nas mamy sytuację wyjątkową. 

Bezrobocie sięga tu zaledwie 3.6%. Od lat sporządza-

my raport śledzący losy absolwentów i to jest przy-

czynkiem do takiej zbiorowej refleksji.  Pamiętam, 

gdy na początku rozgorzała dyskusja na temat styg-

matyzacji szkół, które produkowały bezrobotnych. To 

się zmieniło o tyle, że zmienił się też rynek pracy,  

a świadomość decydentów jest zupełnie inna. PUP  

w Poznaniu na bazie raportu określa jakie kwalifika-

cje poszukiwane są na rynku pracy.  Te informacje 

wspomagają także Powiatową Radę Rynku Pracy, 

która opiniuje na przykład tworzenie nowych kierun-

ków kształcenia. Materiały do analiz przygotowywa-

ne przez szkoły są bardzo profesjonalne, wsparte 

konsultacjami z potencjalnymi pracodawcami i  okre-

ślają zapotrzebowania na konkretne zawody. To po-

zwala na skorelowanie edukacji z rynkiem pracy.  

Po kilkunastu latach dobrze widać pewne tendencje, 

ten system sprawdza się!  

 

Mamy w Poznaniu najniższe bezrobocie w kraju... 

Małgorzata Pawlak: Niektórzy sądzą, że to może od-

straszać potencjalnych inwestorów, którzy kreują 

miejsca pracy. Ale ich przyciąga duży potencjał ludzi 

o bardzo wysokich kwalifikacjach.  Ludzie są bardzo 

dobrze wykształceni, maja spore doświadczenie, są 

nauczeni pracy i obowiązkowości. Ten kapitał przycią-

ga inwestorów. W niektórych branżach zaczynamy 

obserwować już rynek pracownika. Są branże, w któ-

rych obserwujemy zdecydowany niedobór rąk do 

pracy. To jest cała produkcja, proste prace produkcyj-

ne, magazynowe… Cały czas pracowników poszukują 

Zakłady Drobiarskie, Brigstone, niebawem powstanie 

drugi zakład Volkswagena… Liczne centra handlowo-

logistyczne usytuowane w Poznaniu i okolicy wydre-

nowały rynek. A to spowodowało, ze pozostali praco-

dawcy chcąc zatrzymać pracowników musieli podno-

sić wynagrodzenia. Wokół Poznania powstały też 

centra usług wspólnych, które zajmują się obsługą 

księgowo-rachunkowa i płacowo-biurową dla  firm  

z całego świata. Internet otworzył nieograniczone 

możliwości, a do tego niewątpliwym atutem jest po-

łożenie Poznania. Mamy w mieście do wynajęcia spo-

ro przestrzeni biurowych o bardzo wysokim standar-

dzie, a to wszystko przyciąga inwestorów.  
 

Dziękuje za rozmowę.  

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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TARGI EDUKACYJNE  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

wraz z Cechami z Poznania i Swarzędza zaprezentuje 

ofertę kształcenia zawodowego w rzemiośle. Naszym 

udziałem pragniemy zachęcić młodzież do nauki  

zawodu i uzyskania tytułu czeladnika. 

 Tegoroczną atrakcją naszego stoiska będzie 

prezentacja nowego zawodu rzemieślniczego – me-

chanika motocyklowego. Dzięki bezpośredniemu za-

angażowaniu naszej organizacji Ministerstwo Eduka-

cji Narodowej wprowadziło zawód ten do nauczania 

na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.  

Od 1 września 2015 r. istnieje możliwość szkolenia 

młodocianych pracowników w firmach, które w za-

kresie prowadzonej działalności wykonują naprawę  

i konserwację motocykli oraz posiadają kadrę  

z uprawnieniami do szkolenia. Szczegółowe informa-

cje w zakresie możliwości kształcenia w tym zawo-

dzie wraz z bazą firm zainteresowanych przyjęciem 

młodocianych pracowników na naukę zawodu moż-

na znaleźć na stronie internetowej Izby. 

 Na stoisku będziemy zachęcać do nauki zawo-

du poprzez wyświetlanie filmu „Wybieram rzemio-

sło”, prezentację multimedialną, w której będziemy 

pokazywać wszystkie zawody rzemieślnicze wraz  

 Targi Edukacyjne to wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to największa 

w Polsce impreza wystawiennicza prezentująca ofertę placówek oświatowych i szkół wyższych.  

 

XIX Edycja Targów Edukacyjnych – 20-22.03.2015 r. 

z propozycjami szkoleń organizowanych przez Izbę.  

 Targi Edukacyjne z każdym rokiem cieszą się 

coraz większym zainteresowaniem młodzieży, rodzi-

ców i pedagogów. Obok szerokiej promocji szkół  

i kształcenia na wszystkich poziomach, podczas im-

prezy tej istnieje również możliwość udziału w wielu 

warsztatach oraz zakupu dobrej książki. : 

 

 

Iwona Derda 

Międzynarodowe Targi Poznańskie  

w Poznaniu 

Paw. 7A przy wjeździe od ul. Śniadeckich 

Stoisko Nr 52 

 

Godziny otwarcia targów:  

20.03.2015 r. 10:00 – 18:00 

21.03.2015 r. 10:00 – 18:00 

                 22.03.2015 r. 10:00 – 16:00  

  
 

Zapraszamy do odwiedzin  

naszego stoiska! 
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Elektromechanik to za-

wód bardzo często spo-

tykany w sferze zatrud-

nienia. Dominującym układem czynności w zawo-

dzie są prace montażowe i remontowe, które wyko-

nuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, kon-

serwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycz-

nych. Praca elektromechanika wymaga na ogół ze-

społowego działania i oparta jest na współpracy. 

 Do typowych zadań i czynności wykonywa-

nych przez elektromechanika należą: montowanie  

i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na 

podstawie dokumentacji technicznej, ocenianie sta-

nu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych 

po montażu na podstawie pomiarów, montowanie 

układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń ma-

szyn i urządzeń elektrycznych na podstawie doku-

mentacji technicznej, konserwacja i naprawa ma-

szyn i urządzeń elektrycznych oraz układów automa-

tyki. W zawodzie elektromechanika konieczna jest 

wysoka sprawność manualna, zainteresowania tech-

niczne, wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna  

i techniczna, podzielność uwagi, wysoki poziom spo-

strzegawczości, zamiłowanie do dokładnej i odpo-

wiedzialnej pracy, ładu i porządku. 

 Elektromechanik to zawód przyszłości, stawia-

jący ciągle nowe wyzwania i dający możliwości  

samorealizacji i dużej 

satysfakcji z wykony-

wanej pracy. Ze wzglę-

du na spełniane funk-

cje produkcyjne i usłu-

gowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnie-

nie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemy-

słowych, przedsiębiorstwach obsługowo-

naprawczych, a także w innych działach gospodarki, 

zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją ma-

szyn i urządzeń elektrycznych, jak np. zakłady ener-

getyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne, 

zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, 

transportu wodnego i kolejowego (KGHM), przed-

siębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny 

oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakłady usłu-

gowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia 

elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny po-

wszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze). 

Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jedno-

osobowe firmy. 

Iwona Derda 
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CZYM JEST SHOPPING EXPERIENCE? 

Doświadczenia zakupowe (ang. Shopping experien-

ce) jest to ogół odczuć, wrażeń i emocji towarzyszą-

cych klientowi w trakcie obcowania z danym produk-

tem i/lub usługą. A jak wskazują badania Jack Mor-

ton Worldwide, na decyzję klienta o kupnie 7 z 10 

produktów wpływ ma miejsce sprzedaży. Jednak 

wciąż wiele firm w Polsce nie rozumie wagi odpo-

wiedniego modelowania i zarządzania doświadcze-

niami klienta w swoich placówkach. Wyniki tego sa-

mego badania wskazują, że dla 87 procent klientów 

kluczowe znaczenie przy wyborze danej marki odgry-

wają wcześniejsze doświadczenia z nią związane, 

przy czym zaledwie przez 26 procent z nich uważane 

one były jako dobre. Dla największych i najprężniej 

rozwijających się firm podstawą działania i jednocze-

śnie gwarantem sukcesu sprzedażowego jest wyko-

rzystywanie wiedzy o sprzedaży wspartej jednocze-

snym budowaniem pozytywnego skojarzenia kupują-

cego. 

 Na decyzje zakupowe klientów wpływ ma wiele 

czynników nieekonomicznych, takie jak sposób orga-

nizacji przestrzeni sprzedażowej, estetyka ekspozycji, 

odpowiednio wycelowana komunikacja marketingo-

wa i poziom uprzejmości oferowanej obsługi. Uprzej-

my i kompetentny sprzedawca jest w stanie podnieść 

sprzedaż o kilkadziesiąt procent. 

 Firmy globalne coraz większą wagę przywiązują 

do budowania dobrych i długofalowych relacji  

z klientami oraz do przyjaznej w odbiorze aranżacji 

przestrzeni handlowo-usługowej. Porównując z kra-

jami zachodnimi, w Polsce świadomość w tym zakre-

sie jest relatywnie niska. Większość rodzimych przed-

siębiorstw działających w obszarach sprzedaży i usług 

nie jest świadoma wagi, jaką niesie za sobą właściwe 

Czym jest shopping experience i jak  
wykorzystywać go w praktyce? 

modelowanie i zarządzanie doświadczeniem klienta 

w placówce. 

 

Shopping/customer experience stanowi dziedzinę 

wiedzy łączącą w sobie branding, marketing, psycho-

logię konsumenta. Tak szerokie podejście gwarantuje 

zaprojektowanie sklepu jako przestrzeni podnoszącej 

sprzedaż, ułatwiającej robienie zakupów. 

Wiele elementów może kłaść się cieniem na konsu-

menckim shopping experience: 

 brak czytelnych oznaczeń, 

 niewłaściwe ustawienie ekspozycji, 

 złe oświetlenie czy bariery architektoniczne 

mogą sprawić, że klient wyjdzie ze sklepu z pu-

stymi rękami. 

Nierzadko wystarczą drobne zmiany, by znieść barie-

ry zakupowe, znacząco polepszyć wrażenia kupują-

cych i tym samym zwiększyć sprzedaż oraz pozyskać 

chętnie powracającego klienta.  

 Kompleksowa analiza zachowań konsumentów 

w punkcie sprzedaży umożliwia zlokalizowanie źródła 

negatywnych doświadczeń klientów i podjęcie próby 

ich eliminacji lub przekucia w pozytywne wrażenia. 

Przez długi czas podstawowym narzędziem badaw-

czym była ankieta, zawierająca pytania opuszczają-

cych sklep o ich odczucia. Dziś szeroko stosuje się ka-

mery montowane w określonych miejscach placówki, 

rejestrujące zachowania kupujących. Przewaga reje-

stracji zachowań poprzez kamerę nad ankietą polega 

na tym, że o ile w ankiecie klienci są świadomi swoich 

odpowiedzi i mogą manipulować ocenami, o tyle po-

zostając nieświadomie pod okiem kamery zachowują 

się oni autentycznie. Kamera umożliwia bezpośrednią 

obserwację ich zachowań. 
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CZYM JEST SHOPPING EXPERIENCE? 

 Wyniki takiego badanie umożliwiają określenie 

mocnych i słabych punktów sklepu czy innej komer-

cyjnej przestrzeni oraz prowadzonej w nim komu-

nikacji marketingowej. Firma otrzymuje konkretne 

informacje na temat funkcjonowania placówki: 

 liczbę wizyt klientów, 

 czas oczekiwania na obsługę, 

 czas poświęcony na zapoznawanie się z ofertą, 

 ścieżki ruchu klientów (mapping). 

 

Przykład: stacja benzynowa 

W 2012 r. jedna z sieci dystrybutorów paliw wprowa-

dziła ofertę minikawiarni: klienci mogli kupować na 

wynos kawę ze świeżo zmielonych ziaren. Zaintere-

sowanie usługą ze strony konsumentów było jednak 

niewielkie. Czy winna temu była słaba jakość kawy 

lub wysoka cena? Nie. Winne było słabe oznakowa-

nie i złe umiejscowienie ekspresów. W natłoku in-

nych komunikatów konsumenci nie byli w stanie do-

strzec nowej oferty. 

 

Efekt 

Ustanowienie map ciepła na podstawie zapisu z ka-

mer oraz wysnucie wniosków z badania umożliwiły 

poprawę aranżacji wnętrz placówek tej sieci stacji 

benzynowych. Podkreślone zostało logo usługi oraz 

zmieniono lokalizację dystrybutora kawy, bliżej strefy 

w której naturalnie odbywał się ruch. Dodano drobne 

komunikaty z zaproszeniami na kawę w bliskości dys-

trybutorów. W efekcie wzrost sprzedaży kawy wy-

niósł aż 60 procent. Ulepszenie shopping experience 

umożliwiło znaczny wzrost sprzedaży. 

Takie działania gwarantują długofalowy rozwój mar-

ki, lepszą jej rozpoznawalność i lojalność klientów.  

W sektorze usług paliwowych ma to szczególne zna-

czenie. Wszystkie marki oferują to samo dobro, w 

prawie takiej samej jakości i przy prawie identycz-

nych cenach. Dlaczego więc klienci wybierają jedną 

markę częściej niż inne? Odpowiedź na pytanie o za-

sadność wyboru jednej z marek częściej niż innych 

stanowi shopping experience. 

Maciej Wika 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ IZBY 
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 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu serdecznie zapra-

sza do udziału w szkoleniach zawodowych w szczególności skierowa-

nych do rzemieślników, pracowników, a także osób zainteresowa-

nym nabyciem nowych umiejętności.  

 

Aktualnie w ofercie edukacyjnej proponujemy: 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego; 

Warsztaty hobbystyczne: (m.in. szydełkowania, tworzenie biżuterii, 

decoupage oraz kurs obróbki cyfrowej obrazu). 

 

W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć ofertę i zaproponować 

również półroczny kurs fryzjerski, szkolenia dla mechaników moto-

cyklowych oraz nowe warsztaty hobbystyczne. 

 

Mając na względzie dostosowanie oferty szkoleń spełniającej oczeki-

wania jak najszerszej grupy odbiorców, w szczególności środowiska 

rzemieślniczego, prosimy o przekazywanie wszelkich propozycji  

w zakresie tematyki szkoleń oraz czasu i miejsca ich realizacji  

(tel. 61 8 593 581, e-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl).  

W oparciu o  przekazane informacje będziemy budować ofertę, do-

pasowując ją do Państwa potrzeb. 

 Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na któ-

rej w zakładce Szkolenia Kursy Warsztaty na bieżąco zamieszczamy 

oferty szkoleń. 

Monika Nowicka 
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