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 Jak zwykle wakacje minęły zdecydowanie szybciej niż 

byśmy tego chcieli… Pogoda za oknem – choć niespodziewa-

nie - także sprzyja realizacji bardziej jesiennych planów.  

Zaczynamy nowy rok szkolny. Wkrótce nasze szeregi zasili zna-

cząca grupa młodych ludzi, którzy po trzech latach zostaną 

pełnoprawnymi rzemieślnikami. Jak wynika z zapowiedzi Mini-

ster Joanny Kluzik-Roztkowskiej już niebawem pójście do  

zawodówki przestanie być traktowane jak gorszy wybór.  

Warto przypomnieć, że w czasie pamiętnego spotkania  

w Izbie, w kwietniu tego roku dobitnie uświadamialiśmy to 

szefowej resortu. To właśnie wtedy wręczyliśmy Pani Minister postulaty naszego środowi-

ska dotyczące niezbędnych zmian w systemie oświaty zawodowej. To świetny dowód na 

starą tezę – trzeba rozmawiać, prowadzić dialog. Dialog społeczny reprezentowany przez 

dotychczasowe struktury w praktyce zamarł – ale jako, że życie nie znosi próżni pojawiają 

się bardzo ciekawe inicjatywy. I właśnie o dialogu i mediacjach wyjątkowo dużo w tym  

numerze naszego miesięcznika. Jak mawia klasyk… będzie się działo! 

 A wracając do zmian… Trwają pracę nad odświeżeniem wyglądu naszej strony inter-

netowej. Mamy nadzieję, że już niebawem łatwiej będzie Państwu poszukać na niej nie 

tylko najważniejszych informacji, ale stanie się ona pomocnym narzędziem, niezbędnym  

w codziennym prowadzeniu firmy. Te zmiany wkrótce, a już dziś można nas polubić  

na Facebook’u. Przyjemnej lektury. 

Tomasz Wika 
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CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI 

 W dniu 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferen-

cja inaugurująca projekt pod nazwą „Centrum Arbitrażu i Mediacji”. W konferencji wziął udział Wicepremier, 

Minister Gospodarki Janusz Piechociński. 

 

Inauguracja Centrum Arbitrażu i Mediacji 
 Całe przedsięwzięcie mające na celu upo-

wszechnienie alternatywnych dla sądów powszech-

nych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 

jest realizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysło-

wo-Handlową i jej Prezydenta Wojciecha Kruka przy 

wydatnej pomocy Ministerstwa Gospodarki. W pro-

jekt zaangażowane są środowiska prawnicze, nauko-

we oraz gospodarcze z terenu Wielkopolski. 

 Projekt jest odpowiedzią na bolączki i zapaść 

sądownictwa gospodarczego. Przedsiębiorcy niejed-

nokrotnie czekają wiele lat na wyroki sądowe płacąc 

za to wysoką cenę do likwidacji firm włącznie.  

Jak pokazuje praktyka krajów wysokorozwiniętych 

stosowanie alternatywnych sposobów rozstrzygania 

sporów gospodarczych może być skuteczniejsze,  

a przede wszystkim tańsze i znacznie szybsze od po-

stępowania sądowego. Potwierdzają to również nie-

liczne przykłady krajowe. 

 Kulminacyjnym punktem konferencji było pod-

pisanie Aktu Erekcyjnego utworzenia Centrum Arbi-

trażu i Mediacji w Wielkopolsce. Dokument w obec-

ności Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza 

Piechocińskiego, Marszałka Województwa Wielko-

polskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta 

Poznania Ryszarda Grobelnego podpisali szefowie 

większości organizacji samorządu gospodarczego  

z Wielkopolski i szefowie organizacji samorządu za-

wodowego adwokatów i radców prawnych. W imie-

niu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

akt erekcyjny podpisał Prezes Izby Jerzy Bartnik. Po-

wstałe w Poznaniu Centrum Arbitrażu i Mediacji bę-

dzie jednym z 6 takich ośrodków w skali kraju. 

 Środowisko rzemieślnicze w konferencji repre-

zentowała kilkunastoosobowa grupa zainteresowa-

nych tematem działaczy i pracowników WIR i zrzeszo-

nych cechów. Prezes Izby Jerzy Bartnik wziął aktywny 

udział w dyskusji w panelu dotyczącym znaczenia me-

diacji i arbitrażu dla przedsiębiorców i środowisk 

prawniczych. W swojej wypowiedzi stwierdził, że wa-

runkiem powodzenia projektu będzie uporządkowa-

nie stanu organizacyjnego polskiej przedsiębiorczości 

poprzez powołanie powszechnego samorządu gospo-

darczego w Polsce oraz głęboka wiedza i przekonanie 

przedsiębiorców do stosowania w praktyce życia go-

spodarczego alternatywnych sposobów rozstrzygania 

sporów gospodarczych. 

Wiesław Ratajczak 
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CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI 

 Konferencja otwierająca projekt „Centrum Arbitraży i Mediacji”, 

która odbyła się w dniu 25 sierpnia br. w Poznaniu po raz kolejny uświa-

domiła, że alternatywny sposób rozstrzygania sporów jest korzystniejszy 

pod wieloma względami od dochodzenia roszczeń i toczenia postępowa-

nia przed sądami  powszechnymi. 

 

Jak skutecznie mediować? 

 Przypominamy, że Wielkopolska Izba Rzemieśl-

nicza w Poznaniu jest sygnatariuszem porozumienia 

o utworzeniu Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji 

Gospodarczych Województwa Wielkopolskiego dzia-

łającego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo Han-

dlowej w Poznaniu. Sąd ten powstał 5 lat temu. 

Wówczas to, po powołaniu Sądu Arbitrażowego do 

życia przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję in-

formacyjną wśród organizacji samorządu gospodar-

czego rzemiosła na temat zalet rozstrzygania sporów 

przed sądem arbitrażowym. Zachęciliśmy rzemieślni-

ków do skorzystania z tej alternatywnej formy roz-

strzygania sporów z dwóch zasadniczych powodów: 

 szybkości postępowania 

 niższych kosztów postępowania niż przed są-

dem powszechnym.  

Obecnie przystępując do porozumienia o utworzeniu 

i zasadach działania Centrum Arbitrażu i Mediacji 

(CAM) będziemy postulować, by osoby powołane  

z ramienia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlo-

wej w Poznaniu do wdrożenia CAM odbyły spotkania 

z udziałem przedstawicieli naszego środowiska z ob-

szaru województwa Wielkopolskiego w celu przybli-

żenia i rozpropagowania zasad działania CAM, gdyż 

nadal istnieje niewielka świadomość o korzyściach 

płynących z arbitrażu.  

 Rzemieślnicy powinni oczekiwać standardowe-

go poziomu dostępności do sądów arbitrażowych, 

który po wdrożeniu zasad działania Centrum Arbitra-

żu i Mediacji  i przeprowadzenia skutecznej akcji in-

formacyjnej dotyczącej jego funkcjonowania powi-

nien być na tyle rozpropagowany i znany, by nie było 

problemu kierowania spraw przed oblicze arbitrażu. 

W tym celu ze swej strony oferujemy utworzenie 

„okienka podawczego” CAM w WIR w Poznaniu  

i w biurach Pełnomocników Izby działających w Pile, 

Lesznie i Koninie, by ułatwić zainteresowanym rze-

mieślnikom efektywne korzystanie korzystania z pro-

ponowanego sposobu rozstrzygania sporów. 

 Postulujemy, żeby przedsiębiorcy będący rze-

mieślnikami, którzy często zawierają różnorakie umo-

wy z kontrahentami w formie pisemnej (najczęściej 

są to umowy o dzieło, o świadczenie usług, umowy  
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CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI 

stosowania w zawieranych umowach zapisów na sąd 

polubowny. Rzemieślnicy czyli w znakomitej większo-

ści przedsiębiorcy mikro zatrudniający poniżej 10 pra-

cowników często są ograniczeni czasowo i ekono-

micznie by toczyć spory przed sądami powszechnymi 

i angażować dodatkowo obsługę prawną. 

Główne zalety postępowania przed sądami polubow-

nymi polegają na:  

- szybkości postępowania w zakresie rozstrzygania 

sporów – przed arbitrażem spór rozstrzygany jest 

przez około 70-90 dni, a przed sądem około 3 lata 

- możliwości prowadzenia negocjacji między stronami 

sporu przy ewentualnym udziale ekspertów – rzeczo-

znawców z danej dziedziny 

- poufności 

- niższych kosztach niż przy dochodzeniu swych racji 

przed sądem 

- pewności równego traktowania stron postępowa-

nia. 

 W świetle przytoczonych argumentów sądzić 

należy, że zasady działania i postępowania przed są-

dami polubownymi stanowią alternatywną możli-

wość rozstrzygania sporów z której warto skorzystać. 

 

Opracował: 
Konrad Wnuk 

 
 

 

 

 

 

o wykonanie robót budowlanych itp.) sporządzali do-

datkowe umowy na piśmie – tzw. „zapis na sąd polu-

bowny”, co oznacza poddanie ewentualnego sporu 

pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W umowie 

zapisu na sąd polubowny należy wskazać przedmiot 

sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął 

lub może wyniknąć. Zapis na sąd polubowny może 

wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do 

rozstrzygania sporów. Sugerujemy by wskazywać na 

sąd arbitrażowy o którym wyżej mowa działający 

przy WPIH w Poznaniu.  

Ponieważ rzemieślnicy z natury dążą do unikania spo-

rów sądowych i preferują rozstrzygnięcia ugodowe, 

siłą rzeczy powinni być przekonani o sensowności 
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EGZAMINY CZELADNICZE 2014 

Egzaminy czeladnicze 2014 

 

 Nadszedł czas egzaminów czeladniczych dla 

absolwentów nauki zawodu.  Egzamin ten jest zakoń-

czeniem trzyletniej nauki teoretycznej realizowanej 

w przeważającej większości w zasadniczej szkole za-

wodowej i praktycznej na umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego u mistrza szkolącego. 

Uzyskanie tytułu czeladnika potwierdza posiadanie 

kwalifikacji zawodowych i daje uprawnienia do wyko-

nywania zawodu.  

 Wielu kandydatów złożyło już dokumenty do 

egzaminu i otrzymało skierowanie na egzamin. Są 

jednak jeszcze osoby, które się nie zgłosiły. Z tego 

względu przypominamy tegorocznym absolwentom  

o tej ważnej dla ich przyszłości sprawie. Otrzymanie 

świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodo-

wej jest jedynie potwierdzeniem posiadania wykształ-

cenia na poziomie zasadniczym. Dopiero zdanie egza-

minu czeladniczego i otrzymanie świadectwa czelad-

niczego potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodo-

wych. Stanowi to również przepustkę do podjęcia sa-

tysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Egzamin cze-

ladniczy to bardzo ważna chwila,  z tego względu 

warto pamiętać o podkreśleniu tego dnia odświęt-

nym ubraniem. 

 Przypominamy również, iż pracodawca zatrud-

niający młodocianych pracowników opłaca koszty 

przystąpienia do egzaminu oraz może pokryć również 

koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego. 

Uprzejmie informujemy mistrzów szkolących i kandy-

datów do egzaminu o możliwości zapoznania się  

z zagadnieniami do egzaminu na stronie internetowej 

Izby: www.irpoznan.com.pl.  

 W zakładce „Oświata zawodowa” dział 

„Egzamin czeladniczy” można znaleźć wersję demon-

stracyjną testu, czyli części pisemnej egzaminu oraz 

informatory egzaminacyjne. Rozwiązanie testu umoż-

liwia sprawdzenie swoich umiejętności i zapoznanie 

się z formą egzaminu. Z kolei informatory egzamina-

cyjne zawierają wykazy zadań egzaminacyjnych wy-

stępujących na etapie praktycznym oraz wykazy za-

gadnień obejmujących część ustną i pisemną egzami-

nu. Materiały te zostały przygotowane z myślą  

o umożliwieniu lepszego przygotowania się kandyda-

tów  do egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się  

z nimi. 

Wszystkim tegorocznym kandydatom  

życzymy powodzenia na egzaminie! 

Iwona Derda 
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DIALOG BEZ POLITYKI 

Izabela Opęchowska: Bardzo chwalebne. Tylko to 

jest wywarzanie otwartych drzwi. Podpisywanie po-

rozumień o współpracy z reprezentatywnymi organi-

zacjami jest próbą znalezienia wyjścia z patowej sytu-

acji zawieszenia prac w dialogu społecznym na pozio-

mie centralnym i regionalnym. 

 

Czy młodzi ludzie, szczególnie Ci, którzy trafiają  

z gimnazjów do nauki zawodu wiedzą  co to jest dia-

log społeczny. 

Izabela Opęchowska:  Sądzę, że młodzi ludzie nie 

mają pojęcia co to jest dialog społeczny. Nikt gimna-

zjalistom nie mówi jakie wartości przenosi dialog spo-

 Dialog bez polityki... Takie hasło pojawia się ostatnio coraz częściej. Długotrwała, patowa sytuacja zda-

je się męczyć już wszystkie strony, które dawniej przynajmniej raz na kwartał spotykały się w różnych konfigu-

racjach by w duchu idei dialogu społecznego rozwiązywać bieżące problemy. Dialog społeczny od ponad roku 

funkcjonuje w Polsce jedynie w teorii. Pat trwa! A tymczasem nadal ważne są pytania o to jak uczyć dialogu 

społecznego, jak docierać z jego ideami do młodych ludzi? Z tymi pytani zwracam się do Izabeli OpęchowskieJ 

- Dyrektora Zespołu Dialogu Społecznego ZRP oraz Koordynatora projektu "WKDS-spójność dialogu"  

w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 
 

Dialog bez polityki 
Dialog zamarł lub bardziej optymistycznie mówiąc 

odradza się w nieco zmienionej formie – czy ma to 

szansę powodzenia? 

Izabela Opęchowska: Moim zdaniem nie ma. Wypra-

cowane propozycje do nowej formuły dialogu spo-

łecznego niewiele różnią się od obowiązujących prze-

pisów. Nie zmieni to nic w podejściu administracji 

rządowej do partnerów społecznych. Jeśli sami nie 

pokażemy że jesteśmy skuteczni i efektywni żadne 

odgórne przepisy tego nie zmienią. Aby liczyła się  

z nami administracja publiczna musimy sami pokazać,  

że umiemy się dogadać i wypracować wspólne pro-

pozycje. A strona pracodawców i pracowników jest  

w marazmie w zakresie dojścia do konsensusu i wy-

pracowania nowej formuły. Strona rządowa powie-

działa jak wypracujecie wspólny projekt to my go 

uchwalimy. Tylko czy my się potrafimy dogadać?  

A może to brak dobrej woli obu stron? A może jesz-

cze coś… Na przykład polityka i ambicje niektórych 

liderów związkowych? Pytanie jest tylko czy to przy-

niesienie coś dobrego. 

Moim zdaniem za niedługi czas powrócimy do po-

przednich rozwiązań funkcjonowania dialogu społecz-

nego. Muszą tylko przejść procedurę ustawową wy-

bory samorządowe i do parlamentu.  

 

Co sądzi Pani o takich inicjatywach jak ta na Dolnym 

Śląsku gdzie zawiązała się Koalicja Organizacji Pra-

codawców Dolnego Śląska? 
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łeczny i jak mogą go wykorzystać w życiu zawodo-

wym jak i prywatnym. Brak zainteresowania dyrekto-

rów szkół we wprowadzeniu np. na WOS-ie podsta-

wowej wiedzy o dialogu społecznym. Szkolenia z ne-

gocjacji, mediacji czy postaw arbitrażu byłyby bardzo 

przydatne dla takich uczniów w momencie wchodze-

nia w dorosłe życie. 

 

Przed nami nowy rok szkolny… Jak docierać do mło-

dzieży, przyszłych pracowników, a być może praco-

dawców? 

Izabela Opęchowska: Są różne metody docierania. 

Jedną z nich mogłyby być realizowane projekty i wy-

korzystywanie środków z funduszy strukturalnych na 

realizację działań promujących wiedzę o dialogu spo-

łecznym wśród młodzieży. Jest pula środków na pro-

jekty dla partnerów społecznych, z których można by 

skorzystać przekazując wiedzę o dialogu oraz poka-

zać, jak ten instrument wykorzystać w pracy zawo-

dowej czy życiu codziennym.  

 

Czy w szkole w czasie zajęć teoretycznych, obok ra-

chunkowości, podstaw BHP czy informacji o ochro-

nie środowiska nie powinny się Pani zdaniem zna-

leźć także godziny na promowanie dialogu społecz-

nego? 

Izabela Opęchowska: Jak najbardziej powinny być 

elementy promujące dialog społeczny. Ale również 

jak już wcześniej wspomniałam szkolenia z negocja-

cji, mediacji czy postaw arbitrażu byłyby bardzo 

przydatne dla młodych ludzi w momencie wchodze-

nia w dorosłe życie. Wiedza ta to nie tylko dialog 

społeczny, to współdziałanie w grupie, osiąganie 

konsensusu czy umiejętność lobbingu. 

 

Czy kadra nauczycielska sama jest Twoim zdaniem 

przekonana do idei dialogu? 

Izabela Opęchowska: Nauczyciele przede wszystkim 

nie posiadają wiedzy o dialogu społecznym. Aby 

przekazać wiedzę o dialogu sami musieliby nabrać 

przekonania o jego słuszności i efektywności. Nau-

czyciele nie są wyedukowani  o roli dialogu społecz-

nego. Sami mogliby przecież z tego korzystać i po-

średnio korzystają. Szef związkowego Związku Nau-

czycielstwa Polskiego jest przewodniczącym Zespołu 

problemowego Komisji Trójstronnej ds. usług pu-

blicznych. Wielokrotnie przedmiotem posiedzenia 

była choćby Karta nauczyciela i przepisy dotyczące 

pracy nauczycieli. Tylko czy nauczyciele o tym wie-

dzą? Sądzę że nie. Edukacja młodzieży też nie jest 

tematem obcym Komisji Trójstronnej. Sam Prezes 

Jerzy Bartnik - Wiceprzewodniczący Komisji Trój-

stronnej bardzo często porusza sprawę kształcenia 

zawodowego i dualnego w rzemiośle.  

 

Jaką rolę widzi Pani dla nowych środków komunika-

cji (portale społecznościowe, FB, fanepage’e) dla 

propagowania idei dialogu? 

Izabela Opęchowska: Ponieważ te portale społecz-

nościowe są skierowane przede wszystkim do mło-

dych ludzi to mogłyby być wykorzystane jako propa-

gowanie idei dialogu społecznego. Związek Rzemiosła 

Polskiego jest już na FB i wiem że dociera z wiadomo-

ściami. Pewnie jakby ktoś zajął się tym profesjonalnie 

to przyniosłoby to wymierne efekty. Niestety przy 

stanie zatrudnienia oraz obłożenia obowiązkami ZRP 

nie jest w stanie zająć się tym w bardziej profesjonal-

ny sposób. 

 

Może trzeba stworzyć nowoczesną grę komputero-

wą z elementami edukacyjnymi promującymi dia-

log? 

Izabela Opęchowska: Bardzo dobry pomysł. W stwo-

rzeniu takiej gry mogłyby pomóc środki z funduszy 

strukturalnych. Młodych ludzi  na pewno zaintereso-

wałoby jak można osiągnąć to co się chce rozmową, 

negocjacją, przedstawianiem argumentów… 

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

DIALOG BEZ POLITYKI 
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 Niestety internetowe archiwum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu  w 2014 roku 

świeci pustkami. Ostatni zapis pochodzi z listopada 2013 roku i jest protokołem z plenarnego posiedzenia, 

które już wtedy odbyło się w okrojonym składzie.  Co dalej?  

Rozmowa z Antonim Odzimkiem i Stanisławem Marczakiem (przedstawicielami WIR w WKDS Poznań) 

 

Dialogi o dialogu… 

Antoni Odzimek: Nie jestem do końca przekonany 

do takich rozwiązań. Uważam, że  nie mieści się to  

w dotychczasowych ramach prawnych. Dopiero 

zmiana przepisów pozwoliłaby na tworzenie nowych 

struktur dialogu. Być może wynika to z naszych do-

świadczeń i doskonałej współpracy w ramach wielko-

polskiego WKDS-u. Poznań można było stawiać za 

wzór. Zawsze potrafiliśmy wypracować wspólne sta-

nowisko ponad podziałami i poszukać rozwiązania. 

Nas zawsze cechowała doskonała współpraca ze 

wszystkim partnerami – niezależnie od poglądów 

politycznych – podchodziliśmy zawsze do tego bar-

dzo pragmatycznie. Jest  problem – trzeba go rozwią-

zać! Inna rzecz, że nawet jeśli spotykamy się i wspól-

nie coś ustalamy nawet w obecności doproszonych 

przedstawicieli instytucji, które na co dzień nie 

uczestniczą w pracach WKDS-u to nasze opinie nie 

mają umocowania prawnego. To największa słabość 

tego układu! 

 

Stanisław Marczak: A ja jestem odmiennego zdania! 

Podoba mi się, że na Dolnym Śląsku robią to co na 

dany moment mogą. Nie są bezczynni tylko starają 

się uratować resztki dialogu. Być może wynika to ze 

specyfiki regionu i jego problemów. Zgadzam się na-

tomiast z kolegą Odzimkiem, że umocowanie WKDS-

ów jest niedostateczne. Od lat podnosiliśmy ten stan 

w dyskusjach. Co z tego, że wypracowywaliśmy do-

bre rozwiązania skoro tylko doradzaliśmy. Szczęśli-

wie w przypadku naszego województwa władze wy-

konawcze przy  podejmowaniu decyzji kierowały się 

naszymi wnioskami.  

Panowie – jak się czujecie na WKDS-owym bezrobo-

ciu? 

Antoni Odzimek: Powiem szczerze – jeśli mamy dia-

logować ze strona rządową jako stroną pracodaw-

ców bez udziału pracobiorców, a mamy rozmawiać 

na temat bezrobocia… to rozmowa staje się niestety 

bezsensowna. My problem znamy tylko od swojej 

pracodawczej strony. To właśnie rolą przedstawicieli 

pracobiorców jest uświadamianie nam problemów 

pracowników. Możemy się spotkać i ponarzekać ale 

to nie rozwiąże nabrzmiewających problemów. Na 

pewno nie jest to debata i szkoda, ze związki zawo-

dowe tkwią w taki uporze. Musi być trzech partne-

rów do tej debaty! Z pewnością wmieszała się w to 

wielka polityka, a przykład idzie z góry od Komisji 

Trójstronnej!  

 

Stanisław Marczak: Jestem zawiedziony postawą 

związkowców i ich roszczeniowa postawą wobec in-

nych uczestników dialogu. Jaki to dialog skoro trzeba 

słuchać tylko jednej strony i tylko jej ustępować? Cie-

kawe co by się stało gdyby związki znalazły się ofi-

cjalnie poza strukturami WKDS-ów lub Komisji Trój-

stronnej? Oczywiście, że jesteśmy w stanie wypraco-

wać kompromisy i określić stanowiska bez ich udzia-

łu tylko czy o to chodzi w prawdziwym dialogu spo-

łecznym?  

 

We Wrocławiu zawiązała się Koalicja Organizacji 

Pracodawców Dolnego Śląska. Czy sądzicie Pano-

wie, że taka inicjatywa sprawdziłaby się w Wielko-

polsce?  
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Antoni Odzimek: Chciałbym też podkreślić, że mimo 

formalnego zawieszenia prac WKDS-u – zgodnie  

z wielkopolskim, pozytywistycznym podejściem do 

życia- staramy  się działać. Trwają prace nad projek-

tem zmiany ustawy o prawie pracy oraz ustawy  

o zamówieniach publicznych. Proponowane zmiany 

są efektem współpracy przedstawicieli Izby, Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

oraz – co warto zaznaczyć związkowców z NSZZ Soli-

darność oraz delegatów innych organizacji samorzą-

du gospodarczego. Spotykamy się, dyskutujemy, 

uzgadniamy wspólne stanowisko – teraz zdecyduje-

my w jaki sposób przekazać te propozycje stronie 

rządowej! A więc – mówiąc kolokwialnie – dzieje się! 

 

Czy zatem jest jakaś nadzieja na odrodzenie dialo-

gu? 

Antoni Odzimek: Uczestniczyłem niedawno z Preze-

sem ZRP Jerzym Bartnikiem w spotkaniu, które ma 

przygotować zmiany ustawy o dialogu społecznym. 

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Jestem 

teraz jedynym przedstawicielem pracodawców  

w projekcie Marszałka Województwa Mazowieckie-

go, który ma na celu przygotowanie projektu takich 

zmian. To o czym mówiono na tych spotkaniach na-

pawa optymizmem. W nowym projekcie WKDS-y czy 

tez organy, które je zastąpią będą bardzo mocno 

umocowane prawnie. Projekt zakłada poszerzenie 

ich kompetencji poza jedynie funkcje doradcze. Być 

może nawet z tych gremiów wyłączona zostanie 

strona rządowa. Być może tez kierowanie tymi gre-

miami – także na szczeblu ogólnopolskim będzie ro-

tacyjne… Trwają dyskusje i przygotowywane są kolej-

ne ekspertyzy. We wrześniu mamy kolejne spotka-

nie. Najważniejsza jednak dla mnie jest wola pod-

trzymania dialogu. A w pracach uczestniczy strona 

związkowa! Odradza się także idea osadzenia struk-

tur dialogu na poziome powiatów. Uważam, że jeśli 

dotychczasowe niezmienione od lat struktury wy-

czerpały możliwość sprawnego funkcjonowania – 

czas to zmienić – oby tylko nie doprowadzić 

do zamarcia dialogu.  

      Marzena Rutkowska-Kalisz 
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Jak ocenia Pan sytuację na konińskim rynku pracy? 

Marek Skoraszewski: W zasadzie ta sytuacja jest sta-

bilna. Skończył się już czas, w którym prace sezono-

we w istotny sposób wpływały na wahania tego ryn-

ku i poprawiały wskaźniki. Odnotowujemy natomiast 

brak pracowników przygotowanych konkretnie do 

określonych prac.  Przykład: ostatnio kolega potrze-

bował większą ilość pracowników z konkretnej bran-

ży o okazało się, że nie ma takiej możliwości. Czyli,  

że zaczynają się poszukiwania pracownika 

z konkretnymi kwalifikacjami. Problem polega prze-

de wszystkim na tym, że to ludzie potrzebni prak-

tycznie od zaraz. Nadal obserwujemy także nadmiar 

specjalistów w danym zawodzie przy zupełnym ich 

braku w innym. Niestety największa grupę stanowią 

ci, którzy nie maja żadnych kwalifikacji. Teren konina 

jest specyficznym regionem bo odnotowujemy tutaj 

sporą emigrację zarobkową. Paradoks polega na 

przykład na tym, że gdy odnotowujemy największe 

zapotrzebowanie na pracowników budowlanych, 

odnotowujemy równocześnie największy ich odpływ 

z regionu, bo wyjeżdżają na budowy w innych mia-

stach lub wręcz poza granicami Polski. Branża bu-

dowlana ma bardzo duże potrzeby, a branże z któ-

rych ten region słynął – czyli ślusarze, mechanicy nie 

mogą znaleźć pracy.  

 

Czy jest to jedynie skutek likwidacji miejsc pracy  

w konińskim przemyśle ciężkim? 

Marek Skoraszewski: Prywatyzacja tych wielkich 

firm spowodowała drastyczny spadek miejsc pracy, 

co gorsza ci ludzie nie mają żadnych innych kwalifika-

cji, a co gorsza nie mają chęci na zmiany i zdobycie 

innych kwalifikacji. Są uruchomione specjalne pro-

gramy, które mają pomóc byłym pracownikom bran-

ży górniczej w uzyskaniu nowych kwalifikacji, są kon-

kretne pieni adze na to przeznaczone, a do dnia dzi-

siejszego z tej ofert skorzystało bardzo mało osób. 

Wykorzystują wszelkie sposoby „przeczekania”, ko-

rzystają ze zwolnień – wszystko po to aby nie zmie-

niać zawodu. Przy okazji biorą wysokie pensje, do 

których byli w kopalni przyzwyczajeni przez wiele  lat. 

Na pewno nie chcą podejmować szkoleń w tych 

wszystkich deficytowych zawodach, w których zna-

leźliby z pewnością zatrudnienie. Wiedzą, że nowe 

uposażenie będzie zdecydowanie niższe, nie będzie 

tez górniczych przywilejów.  Takie jest nastawienie – 

być może liczą po cichu na odrodzenie się swoich za-

kładów pracy. Ale to na pewno nie sprzyja aktywizacji 

zawodowej. To przede wszystkim problem mentalno-

ści tych ludzi. Konin i okolice to w regionie rolniczym 

właściwie „wyspa” przemysłu ciężkiego…Tak to zde-

cydowanie kształtuje rynek pracy! To w przeważają-

cej mierze ludność napływowa, która z Koninem nie 

ma związków rodzinnych.  W kopalni lub elektrowni 

przepracowali większość życia i zakorzenili się, nie 

chcą zmian! 

 

Od roku działa Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa  

CRR w Koninie. Na ile spełniło się założenie, że bę-

dzie szkolić zgodnie z potrzebami rynku pracy? 

Marek Skoraszewski: Generalnie sprawdza się zasa-

da przyjęta we wszystkich rzemieślniczych szkołach 

zawodowych - my nie kształcimy pod potrzeby szero-

ko rozumianego rynku pracy. Niestety nikt nie pro-

wadzi takich rzetelnych badań i dlatego nie znamy 

faktycznych potrzeb! Profil szkoły określają potrzeby 

 Pracownika poszukuję od zaraz… Wydawać by się mogło, że takie ogłoszenie jest nieziszczalnym marze-

niem wielu bezrobotnych. A jednak nie wszędzie spotka się z pozytywną reakcją. Dlaczego? Rozmowa  

z Markiem Skoraszewskim Wiceprezesem WIR, członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie wiele  

wyjaśni… 

 

Pracownika poszukuję od zaraz... 
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członków naszego cechu i chęć szkolenia w zawo-

dach, które dają zatrudnienie u mistrzów szkolących. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z potrzeb rynku 

pracy! Ale jak pokazuje praktyka dane statystyczne 

nie zawsze odzwierciedlają prawdziwą sytuacje  

w danych branżach. Teoretycznie na przykład powin-

na występować „nadprodukcja” fryzjerów. Ale jak 

wynika z doświadczeń moich kolegów – znalezienie 

chętnego do pracy i wykształconego fryzjera w ko-

nińskim jest bardzo trudne, mimo iż liczby pokazują 

zdecydowanie nadmiar zadających egzamin w tym 

zawodzie. Nie ma też takich osób zarejestrowanych 

w urzędach pracy, które chciałyby podjąć pracę we 

fryzjerstwie.  

 

Nie rozumiem – przecież zgodnie z danymi egzami-

nacyjnymi fachowcy tej branży powinni dosłownie 

zalać rynek swoimi usługami… 

Marek Skoraszewski: Ja się też temu dziwię. Ale 

mam potwierdzone sygnały od kilku moich kolegów, 

którzy bezskutecznie szukają pracowników. Podkre-

ślam – z pewnością nie ma ich w rejestrach bezro-

botnych. Nie sądzę także by był to efekt uruchamia-

nia tzw. lotnych zakładów fryzjerskich. W naszym 

regionie notujemy w prawdzie przyrost ludzi świad-

czących takie usługi, ale nadal nie tłumaczy to niedo-

borów. Podobne zjawisko jak w branży kosmetyczno-

fryzjerskiej obserwujemy wśród branż motoryzacyj-

nych. Być może problem leży w braku monitorowa-

nia dalszych losów absolwentów i tego, że nie wiemy 

czy po zdaniu egzaminu w ogóle podjęli pracę w wy-

uczonym zawodzie. Władze oświatowe nie kontrolu-

ją tego procesu. Nie słyszałem o tym by ktokolwiek 

porównywał liczbę absolwentów z ilością poszukują-

cych pracy. Nie wierzę też aby wszyscy absolwenci 

natychmiast samodzielnie znajdowali zatrudnienie. 

Niepokoi mnie też inne zjawisko. Codziennie jadąc 

do firmy obserwuję grupy młodych ludzi, którzy zbie-

rają się w określonym miejscu. Czekaja na bus, który 

zabiera ich regularnie do pracy… za granicą. To są 

ludzie młodzi, tuż po ukończeniu szkoły. W naszym 

regionie to bardzo powszechne. Wyjeżdżają do Nie-

miec, do Belgii gdzie można już teraz legalnie praco-

wać w budownictwie. Dobre zarobki w twardej walu-

cie są argumentem nie do pokonania. Przy okazji roz-

kwitają firmy, które żyją z organizowania takich wy-

jazdów i z pośrednictwa pracy.  

 

Ostry drenaż lokalnego rynku pracy… 

Marek Skoraszewski:  Niestety tak! Ale też efekt cze-

goś, z czym nigdy nie umiałam zgodzić – nie rozu-

miem dlaczego pracownicy państwowe służby za-

trudnienia  działały non profit i nie były premiowane, 

a raczej rozliczane za znalezienie trwałego zatrudnia 

dla konkretnych osób. Mam nadzieję, że po noweli-

zacji ustawy wreszcie będzie można to zmienić i roz-

liczać za konkretne działania. Nie wiem jak to będzie 

wyglądało w odniesieniu  do rzemiosła i jakie będą 

możliwości aktywizacji bezrobotnych po przez nasze 

zakłady. Nie wiadomo jaka będzie możliwość szkole-

nia dorosłych i na ile przepisy zostaną zmodyfikowa-

ne. Czekam na szkolenie, które ma się odbyć w naj-

bliższym czasie.  

 

A jak ocenia Pan obecną zapaść dialogu społeczne-

go, który przejawia się  praktycznie jedynie w Po-

wiatowych Radach Zatrudnienia? 

Marek Skoraszewski: Wydaje mi się, że zbyt roszcze-

niowe nastawienie przedstawicieli sektora praco-

biorców, zupełnie nieuwzględniające realiów jakie są 

teraz w zakładach pracy, spowodował stan, z którego 

trudno wyjść. Dla pracodawców najtrudniejsze jest 

zmaganie się ze zbyt wysokimi kosztami pracy. Trud-

no to porównywać na przykład do Wielkiej Brytanii, 

w której te koszty są minimalne w porównaniu z na-

szymi. Do tego dochodzi poziom zwolnienia 

z podatku dochodowego. Nas w Polsce krępuje nad-

miar biurokratycznych przepisów - to wszystko rzu-

tuje na nastawienie do tworzenia miejsc pracy i za-

spakajania potrzeb pracowników.  

 

Dziękuje za rozmowę:  

         Marzena Rutkowska-Kalisz 
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 Podstawowym zada-

niem zawodowym introliga-

tora jest wykonywanie 

opraw książek i broszur,  

a więc przygotowanie wkładu i okładki oraz połącze-

nie tych dwóch elementów w jedną całość. Przygo-

towując wkład publikacji introligator wykonuje wie-

le operacji, m.in. krojenie papieru, złamywanie za-

drukowanych arkuszy, kompletowanie i łączenie 

składek we wkład. Operacjami uzupełniającymi przy 

wykonywaniu wkładu mogą być: wykonywanie do-

datkowych elementów składek, prasowanie składek 

i wkładów, wzmacnianie i kształtowanie grzbietu 

wkładu. Kolejnym zadaniem introligatora jest przy-

gotowanie okładki, jej uszlachetnienie i zdobienie,  

a następnie połączenie przygotowanego wkładu  

i okładki w całość: książkę lub broszurę. Introligator 

wykonuje również obróbkę wykończeniową druków 

luźnych i łączonych, skoroszytów, teczek do akt, se-

gregatorów i opakowań. Po zakończeniu cyklu pro-

dukcyjnego introligator pakuje gotową produkcję  

i przygotowuje do ekspedycji. 

 Poszczególne operacje technologiczne wyko-

nuje za pomocą specjalistycznych maszyn, urządzeń 

i linii potokowych. Introligator obsługujący maszyny 

wykonuje szereg czynności związanych z wymianą 

narzędzi, regulacją i bieżącą konserwacją maszyn 

introligatorskich. Introligator jest zobowiązany do 

bieżącej kontroli jakości wykonywanej pracy i kon-

troli wyrobów gotowych. 

Osoby pracujące w tym zawodzie powinny charakte-

ryzować się sprawnością manualną, gdyż w zależno-

ści od wielkości przedsiębiorstwa wiele operacji wy-

konuje się ręcznie. Zawód introligatora wymaga do-

kładności, cierpliwości i wytrwałości oraz samokon-

troli dla oceny jakości wykonywanej pracy.  

Introligator pracę wykonuje indywidualnie podczas 

realizacji introligatorskich operacji jednostkowych 

lub zespołowo – w zakładzie przemysłowym, pod-

czas obsługi linii potokowych tworzących ciąg tech-

nologiczny. 

 Praca introligatora zalicza się do średnio cięż-

kich, gdyż pozycja stojąca, chodzenie i dźwiganie 

oraz manipulowanie ciężkimi przedmiotami wymaga 

dobrej kondycji fizycznej. Powietrze w introligatorni 

jest zapylone pyłami papieru, mogą także występo-

wać opary kleju i rozpuszczalników.  

Iwona Derda 
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 władze państw członkowskich (poziom krajowy, 

regionalny i lokalny) -  którym inicjatywy podej-

mowane w ramach programu będą pomagały  

w urzeczywistnianiu niezbędnych reform  

na rynku. 

W programie mogą uczestniczyć głównie podmioty 

zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.  

Oprócz wszystkich państw członkowskich Unii, w pro-

gramie będą mogły wziąć udział kraje przynależące 

do EFTA, które jednocześnie są członkami Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty mające 

siedzibę w innych państwach trzecich będą mogły 

uczestniczyć w działaniach prowadzonych w ramach 

programu COSME, ale nie będą one uprawnione do 

otrzymywania środków finansowych od Unii Europej-

skiej, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to nie-

zbędne dla potrzeb programu, w szczególności w za-

kresie konkurencyjności i dostępu do rynku dla 

przedsiębiorstw działających w UE. 

 

Instrumenty finansowe 

Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach 

Programu COSME będzie dostępne za pomocą instru-

mentów kapitałowych i dłużnych. 

 Instrumenty dłużne to gwarancje i re-gwarancje  

dla pośredników finansowych, tj. banków, firm 

leasingowych, funduszy poręczeniowych itp., ofe-

rujących produkty finansowe dla małych 

i średnich przedsiębiorstw. Dzięki podziałowi ryzy-

ka, instytucje te będą mogły rozszerzyć zakres 

produktów oraz zaoferować finansowanie dla 

MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą 

cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi 

Program na rzecz Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw  oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (COSME) 2014-2020  

PROGRAM COSME 2014-2020 

 COSME jest kolejnym unijnym programem, 

mającym na celu zwiększenie konkurencyjności  

i trwałości przedsiębiorstw działających na obszarze 

Unii Europejskiej, w szczególności małych i średnich. 

Stanowi on w znacznym stopniu kontynuację Progra-

mu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji realizowa-

nego w latach 2007-2013. Zapewni on również cią-

głość inicjatyw, takich jak Europejska Sieć Przedsię-

biorczości, podejmowanych niegdyś w ramach Pro-

gramu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. 

Budżet Programu COSME na cały okres programowa-

nia wyniesie ok. 2,5 mld euro, z czego co najmniej 

60%, czyli ok. 1,4 mld euro, zostanie przeznaczone 

na instrumenty finansowe. 

 

Cele Programu COSME 

Program COSME składa się z czterech głównych dzia-

łań, z których każde podzielone jest na zadania 

szczegółowe, co ma służyć bardziej precyzyjnej reali-

zacji założeń całego programu. 

1. Poprawa warunków konkurencyjności i trwało-

ści  działających w UE przedsiębiorstw,  

w tym  funkcjonujących w sektorze turystyki 

2. Wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP 

3. Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie 

kapitału własnego i pożyczek 

4. Poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE, jak  

i na świecie 

Beneficjentami Programu COSME mogą być: 

 Przedsiębiorstwa - będą miały możliwość dofi-

nansowania swojej działalności, 

 Obywatele - będą mogli liczyć na pomoc przy za-

kładaniu nowych firm, 
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PROGRAM COSME 2014-2020 

rowane w CIP gwarancje 

dla kredytów i leasingu 

już umożliwiły dostęp do 

finansowania dla blisko 

ćwierci miliona europej-

skich Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. Inwe-

stycje kapitałowe zrealizowane do tej pory w ramach 

CIP przekroczyły zaś 2,3 mld euro. 

 Instrumenty finansowe, będą obsługiwane 

przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

działającą na rzecz Komisji. Inne działania mogą być 

zarządzane przez agencję wykonawczą. W celu reali-

zacji programu Komisja będzie przyjmować roczne 

programy prac. 

Wszystkie dodatkowe informacje na temat Programu 

COSME można znaleźć na stronie (w języku angiel-

skim). 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm  

 

Bogumiła Frąckowiak 

wymogami dotyczących zabezpieczenia. Pozwoli 

to na udostępnienie produktów finansowych tak-

że tym przedsiębiorstwom, które przy braku  

instrumentu finansowego COSME nie miałyby 

szans na zdobycie niezbędnego finansowania. 

 Instrumenty kapitałowe to finansowanie inwe-

storskie dla funduszy realizujących inwestycje 

podwyższonego ryzyka lub oferujących finanso-

wanie pośrednie dla Małych i Średnich Przedsię-

biorstw w fazie ekspansji lub wzrostu. Szczególna 

uwaga będzie poświęcona MŚP prowadzącym 

działalność międzynarodową. 

W razie zapotrzebowania ze strony sektora MŚP,  

Komisja Europejska dopuszcza możliwość opracowa-

nia w ramach COSME innowacyjnych instrumentów  

finansowych, w rodzaju np. finansowania społeczno-

ściowe. 

W roku 2014 wciąż dostępne są instrumenty finanso-

we w ramach Programu Ramowego na rzecz Konku-

rencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Ofe-

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW IZBY 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Kolejnym krokiem będzie przekierowanie do kreato-

ra pomagającego w rozpoczęciu prac nad stroną. Na 

początku zostaniesz poproszony o podanie dokład-

niejszych informacji o przedmiocie strony. Raz jesz-

cze wpisz kategorię obiektu. Dodaj kilkuzdaniowy 

opis dotyczący tematyki strony. Możesz też wybrać 

unikalny adres www swojej strony na Facebooku. 

W kolejnym etapie konfiguracji strony zostaniesz po-

proszony o wybór zdjęcia profilowego, jakie będzie 

wyświetlane na tworzonej właśnie przez Ciebie stro-

nie. Możesz je dodać zarówno z dysku komputera, 

jak i podając adres www obrazka umieszczonego  

w Internecie. 

 Podstawowym warunkiem przeprowadzenia 

całego procesu jest posiadanie osobistego konta na 

Facebook’u. 

Będąc zalogowanym na swoim koncie, link do założe-

nia strony można odnaleźć w rozwijanym menu opcji 

w prawym, górnym rogu strony: 

Link nosi nazwę: Utwórz stronę. 

Facebook proponuje możliwość wyboru jednego z 

kilku wariantów stron dopasowanych do charakteru 

przedsięwzięcia, które chcemy promować. Na przy-

kład, wybór opcji „Lokalna firma lub miejsce” będzie 

właściwy dla takich miejsc jak sklepy czy wypożyczal-

nie. Będzie można określić kategorię obiektu, nazwę, 

adres i numer telefonu. Aby zakończyć ten etap nale-

ży kliknąć Rozpocznij. Jeśli celem założenia strony 

jest promocja konkretnej marki, produktu lub usługi, 

wtedy warto wybrać opcję „Marka lub produkt”. 

ZAKŁADAMY STRONĘ DLA FIRMY NA FACEBOOK’U 

 Wiedząc już jaką bazę narzędzi oferuje Facebook firmom, naturalnym krokiem wydaje się być wyjaśnie-

nie jak stworzyć własną stronę społecznościową w celu skutecznego promowania własnego przedsięwzięcia. 

 

Zakładamy stronę dla firmy na Facebook’u  

1 

2 

3 

4 
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W zakładce Aktywność będziemy mieć dostęp do in-

formacji o tym, jak aktywni są użytkownicy na naszej 

stronie – ile osób lubi naszą stronę, ile osób ją odwie-

dziło, ile osób lubi zamieszczane przez nas treści, ile 

osób dzieli się komentarzami lub dzieli się zamiesz-

czanymi przez nas treściami ze swoimi znajomymi. 

W zakładce Ustawienia mamy dostęp do ustawień 

odnoszących się do strony – począwszy od ogólnych, 

a kończąc na najbardziej szczegółowych. 

 

Tyle na początek. W przyszłości bliżej przedstawione 

zostaną dobre praktyki prowadzenia stron firmowych 

na Facebook’u, pozwalające zmaksymalizować ich 

pozytywny wpływ na wizerunkowy aspekt prowadzo-

nej działalności biznesowej. 

Maciej Wika 

 W następnym etapie zostaniesz przekierowany 

na swoją nową stronę. Na samej górze możesz prze-

łączać się między trzema zakładkami: Strona, Aktyw-

ność, Ustawienia. W zakładce Strona masz dostęp do 

swojej strony – w tym miejscu możesz dodać/

zmienić/usunąć zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle, 

dodać treści, film lub wydarzenie. Klikając na napis 

Zbuduj grupę odbiorców możemy m.in. zaprosić 

wszystkich naszych znajomych, których adresy e-mail 

znajdują się w książce adresowej naszego konta  

e-pocztowego. Co więcej, z tego miejsca zyskujemy 

też dostęp do możliwości dodatkowego promowania 

witryny i reklamowania jej. Te dwie funkcjonalności 

są niestety płatne. 

JAKIE NARZĘDZIA OFERUJE FACEBOOK FIRMOM? 

5 

6 
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