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  Informacja z posiedzenia Rady Izby 
 

W dniu 14 grudnia 2007r. odbyło się 
posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu, podczas 
którego Rada: 
 wysłuchała informacji nt. 

Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, 

 zapoznała się z informacją dot. 
Sądu Arbitrażowego Izb i 
Organizacji Gospodarczych 
Wielkopolski, 

 desygnowała dwóch 
przedstawicieli Izby do Sądu 
Polubownego Rzemiosła 
Polskiego, 

 dyskutowała nad zmianami w 
statucie Izby oraz w Regulaminie 
nadawania Kordzika WIR, 

 omówiła aktualny stan 
przygotowań do I Kongresu 
Rzemiosła Polskiego w dniu 17 
stycznia 2008r., a także do 

narady kierowników biur cechów w dniach 
7-8 stycznia 2008r. 

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

 

Opracowanie:  

Magdalena Białas 

  Międzynarodowe Rozmowy Kooperacyjne CONTACT Business Meetings 
 

Centrum Informacji Europejskiej w 
Lipsku organizuje w dniach od 26-29. 
lutego 2008 r. „Międzynarodowe 
Rozmowy Kooperacyjne CONTACT 
Business Meetings” W imprezie mogą 
wziąć udział producenci handlowcy i 
usługodawcy reprezentujący następujące 
branże przemysłu:  

 Części, komponenty, moduły i 
technologie w  przemyśle 
motoryzacyjnym; 

 Części, komponenty, moduły i 
technologie w przemyśle budowy 
maszyn, instalacji i narzędzi; 

 Mechatronika w budownictwie, 
narzędzia i specjalistyczne 
maszyny,     

 Obrabiarki do blachy, drutu i rur, 
prasy i techniki przetwarzania, 
procesy produkcji, techniki 
laserowe i spawalnicze, 
automatyzacja i robotyka, 
elektrotechnika, elektronika  
przemysłowa, technika czujników, 

 

techniki pomiaru i sprawdzania, 
systemy zarządzania jakością,  
techniki napędu, techniki fluidowe, 
systemy hydrauliczne, techniki 
przepływu materiałów i ich 
składowania, tworzywa sztuczne, 
surowce, materiały pomocnicze, 
maszyny, technologie.  

 
Począwszy od dnia 7 stycznia 2008 
będzie można zapoznać się na stronie 
internetowej centrum z profilami firm 
biorących udział w „CONTACT“ , dzięki 
czemu będzie można znaleźć 
odpowiednich partnerów do 
rozmów. Ponadto po nadesłaniu terminarza 
uczestnicy będą mieli możliwość 
ponownego potwierdzenia zainteresowania 
poszczególnymi rozmowami.  
Udział w imprezie dla uczestników z  
zagranicy wyniesie 50  EURO/osoby. 
W tej cenie mieści się bilet wstępu na targi 
„Z, intec i rohima,” prezentacja na stronie  

internetowej:www.contactbusinessforum.com, 
umieszczenie firmy w katalogu uczestników 
online przetłumaczonym na język niemiecki i 
angielski, publikacja wszystkich profili firm w 
katalogu imprezy, wybór odpowiednich 
partnerów do rozmów na podstawie 
przesłanych profili firm, przekazanie 
osobistych terminarzy spotkań wraz z 
możliwością ponownego zgłoszenia 
zainteresowania rozmowami, pośrednictwo 
tłumacza w trakcie rozmów, napoje w czasie 
konferencji.  
W przypadku zainteresowania niniejszą 
ofertą prosimy o kontaktowanie się najpóźniej 
do dnia  10. stycznia 2008 r.  u Pani 
ChristinyGoldbergk   
Centrum Informacji Europejskiej w Lipsku   
Goerdelerring 5  
04109 Leipzig  
Telefon: +49 (0)341 1267-1323, Fax: +49 
(0)341 1267-1425, E-Mail: 
goldbergk@leipzig.ihk.de  
 

Opracowanie:  

Anna Borowiak 

  Targi edukacyjne 22-24.02.2008 r. 
 

Wydział Oświaty naszej Izby, 
zaprosił po raz kolejny przedstawicieli 
Centrum Kształcenia przy Izbie 
Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą  
 

Region Branbdenburgia Wschodnia  do 
udziału w  "Targach Edukacyjnych 
2008" które odbędą się w dniach od 22-
24.02.2007 r.  
Centrum Kształcenia zaprezentuje na 
targach swoją aktualną ofertę szkoleniową   

przygotowaną z myślą o polskich 
odbiorcach. 
Natomiast Wydział Oświaty naszej 
Izby będzie   promował  wśród młodzieży  
szkolnej kształcenie w zawodach 
rzemieślniczych. 
 

Opracowanie:  

Iwona Derda 

mailto:goldbergk@leipzig.ihk.de
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  Podpisanie współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 
 

W dniach 6-8 grudnia w Wyższej Szkole 

Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu odbył 

się Ogólnopolski Pokaz Regionalnych 

Stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2007”. Celem 

uroczystości jest integracja młodzieży szkół 

średnich w duchu przeżywania świąt 

Bożego Narodzenia. 

W czasie uroczystej gali zamykającej 

Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów 

Wigilijnych, w dniu 9 grudnia, doszło do 

podpisania umowy o współpracy między 

Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii a 

Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w 

Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Rzeźników 

i Wędliniarzy RP w Warszawie. 

Sformalizowanie współpracy  WSHiG z tymi 

dwiema organizacjami otwiera szerokie 

możliwości studentom Uczelni oraz 

osobom zainteresowanym branżą, na 

podnoszenie swoich kwalifikacji i 

doskonalenie umiejętności w dziedzinie 

wędliniarstwa, rzeźnictwa, cukiernictwa pod 

okiem profesjonalnych instruktorów. Z kolei 

nauczyciele WSHiG będą kształcili 

rzemieślników w zakresie asertywności, 

komunikacji, podejmowania decyzji czy 

trudnej sztuki wędliniarskiej. Strony umowy 

będą wymieniać się doświadczeniami w 

zakresie szeroko rozumianej gastronomii i 

organizacji pracy w usługach. Mając 

świadomość konieczności wzrostu jakości 

świadczonych usług, instytucje podpisujące 

porozumienie zobowiązały się do 

opracowania  skutecznych metod poprawy 

obsługi konsumenta i podnoszenia jakości 

produktów żywnościowych oferowanych 

w obiektach gastronomicznych. 

Podpisane porozumienie zaowocuje w 

przyszłości powołaniem nowego kierunku i 

specjalności związanych z żywnością i 

żywieniem człowieka. 

W imieniu Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu umowę podpisał 

V-ce Prezes Antoni Odzimek, Sekretarz 

Rady Izby Jacek Marcinkowski oraz 

Dyrektor Izby Tomasz Wika ze strony 

Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii 

w Poznaniu  Jego Magnificencja Rektor  

Profesor  Roman Tauber. 

 

 

 

Opracowanie:  

Anna Jaszewska 
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  Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

Zakres bezpłatnych usług 
informacyjnych oferowanych przez 
Punkt Konsultacyjny: 
 

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

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

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

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

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

 

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

źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 

2) zakresu finansowania 
przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 

3) zasad wypełniania wniosku o 
udzielenie wsparcia, 

4) zasad przygotowywania 
rozliczeń i wniosków o wypłaty 
wsparcia, 

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

 

6) warunków spełnienia kryteriów 
formalnych i administracyjnych przy 
ubieganiu się o wsparcie. 

 
 

3. Zagadnienia dot. udziału w 
zagranicznych targach i wystawach 

1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad 

przygotowania wniosków o 
udzielenie wsparcia 

 
4. Zagadnienia dot. prawa 

1) gospodarczego 
2) cywilnego 
3) pracy 

 
  
 

 Zapraszamy do Punktu 

Konsultacyjnego 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500 

  
              

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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  Subskrypcja Serwisu 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

  Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego 
  

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

  Kontakt 
  

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

  Wydawca 
  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 

 

 

 

 

 

 


