
 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Szanowni Państwo! 
 

Nadchodzi wiosna, zbliża się powoli czas, w którym 
uczniowie ostatnich klas gimnazjów będą 
podejmowali decyzje o wyborze swojej drogi 
zawodowej. 
Zapraszamy Paostwa i to zarówno przedstawicieli 
organizacji rzemieślniczych jak i wszystkich mistrzów 
szkolących chcących zatrudnid młodocianych 
pracowników w celu nauki zawodu do kontaktów ze 
szkołami, aby dotrzed do młodzieży gimnazjalnej ze 
swoją ofertą. Namawiamy jednocześnie do udziału w 
różnego rodzaju targach edukacyjnych jak i 
nawiązywania osobistych kontaktów z pedagogami 
szkolnymi doradzającymi gimnazjalistom w wyborze 
przyszłej szkoły. 
 
Tomasz Wika 
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Z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

Najserdeczniejsze Życzenia 
Zdrowia, Szczęścia 

oraz 
Wszelkiej Pomyślności. 
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Informacja z posiedzenia Rady Izby 
 

W dniu 7 lutego 2008r. odbyło się 
posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu, podczas 
którego Rada: 
 omówiła wstępne wyniki 

finansowe Izby za rok 2007 
oraz podjęła uchwałę w 
sprawie przyjęcia planu 
finansowo – gospodarczego 
Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu na 
rok 2008, 

 

 podjęła uchwałę w sprawie 
uzupełnienia składu komisji 
egzaminacyjnej czeladniczej i 
mistrzowskiej w zawodzie 
koszykarz-plecionkarz, 

 omówiła przygotowania dot. 
powołania komisji 
egzaminacyjnych nowej kadencji, 

 powołała zespół roboczy mający 
na celu wypracowanie  

 

ewentualnych zmian w 
Regulaminie nadawania Kordzika 
WIR, 

 omówiła kompleks spraw 
oświatowych, w tym nadzoru nad 
przebiegiem przygotowania 
zawodowego w rzemiośle. 

Zainteresowanych powyższą 
tematyką odsyłamy do biura Izby lub 
do reprezentujących poszczególne 
regiony członków Rady. 
 
Opracowanie: 
Magdalena Białas 

 

 

Zapraszamy na Konferencję  „Wielkanoc Mięsne Święta” 

 

„Wielkanoc Mięsne Święta” pod tym 
hasłem odbędą się wydarzenia w 
dniu     7 marca 2008 r  na terenie 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu al. Niepodległości 2 
zorganizowane przez Wielkopolską 
Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Rzeźników i 
Wędliniarzy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wielkopolski Cech 
Rzeźników- 
 
 

 

Wędliniarzy i Kucharzy oraz Instytut 
Technologii Mięsa Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. Całośd rozpocznie się o 
godz. 1200 konferencją dotyczącą 
bieżących zmian w branży mięsnej. 
Swoje wystąpienie zapowiedzieli Z-ca 
Głównego Lekarza Weterynarii Pan 
dr Krzysztof Jażdżewski oraz Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Pan Andrzej 
Bobrowski. 
 
 
 

 

Po zakooczeniu Konferencji zostaną 
ogłoszone wyniki: 

 oceny produktów 
wędliniarskich na Certyfikat 
2008 „Wielkanoc mięsne 
święta wielkopolska 
tradycja” oraz wręczenie 
Certyfikatów, 

 Ogólnopolskiego 
Wielkanocnego Konkursu 
Wędliniarskiego, Konkursu 
Koszy Wielkanocnych,  

 
Opracowanie: 
Małgorzata Maciejewska 
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Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz podstawowych 

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2008 r. 
 

Podstawa:  2.417,63 PLN  
/przeciętne wynagrodzenie za II 
półrocze 2007 r. – obwieszczenie 
Prezesa GUS z 19 lutego 2008r./   
     
Pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  
-  906,61 PLN 
 
Pracownicy młodociani zatrudnieni w 
celu nauki zawodu: 
 I rok /5%/  - 120,88 PLN 
 II rok /6%/  -  145,06 PLN 
 III rok /7%/  -  169,23 PLN 
 

Pracownicy zatrudnieni w szczególnie 
uciążliwych    warunkach pracy /50%/  
- 1.208,82 PLN 
 
Fakultatywny odpis na każdego 
emeryta i rencistę będącego pod 
opieką zakładu pracy /6,25%/  -  
151,10 PLN 
     
Fakultatywny, dodatkowy odpis 
/6,25%/  na zatrudnionych 
pracowników o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności /37,5%+6,25% tj. 
łącznie  906,61 PLN+151,10 PLN/ - 
1.057,71 PLN 
 

Podstawa prawna: Art. 3, 4 i 5 
Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym  funduszu świadczeo 
socjalnych /tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, 
poz. 335 z późn. zm./. 
 
Warunki płatności na ZFŚS: odpisy 
wpłacad należy na wyodrębniony 
rachunek bankowy w terminie do 30 
września 2008 r., w tym – 75% do 31 
maja 2008r. 
 
 
Opracowanie; 
Wiesław Ratajczak 

 

Targi Edukacyjne 2008 
 

W dniach 22-24.02.2008 r. 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w 
Poznaniu wraz z przedstawicielami 
cechów z miasta Poznania i 
Swarzędza oraz Centrum Szkolenia 
Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie 
nad Odrą Region Brandenburgia 
Wschodnia wzięła udział w Targach 
Edukacyjnych 2008 zorganizowanych 
przez Międzynarodowe Targi 
Poznaoskie. 
Swoją ofertą pragnęliśmy zachęcid do 
potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych poprzez organizowane 
przez naszą instytucję egzaminy 
czeladnicze i mistrzowskie w 57 
zawodach, począwszy 
 
 

 

od tak popularnych jak fryzjer, 
mechanik pojazdów 
samochodowych, murarz, stolarz czy 
monter instalacji i urządzeo 
sanitarnych, a koocząc na bardzo 
rzadkich, ale także potrzebnych 
zawodach jak złotnik-jubiler czy 
witrażownik.  
Targi miały na celu dostarczenie 
uczniom oraz ich rodzicom wszelkich 
informacji, pomagających dokonad 
świadomego i odpowiedzialnego 
wyboru dalszej drogi edukacyjnej, 
oraz zachęcid do kształcenia w 
zawodach rzemieślniczych, w których 
jest ogromne zapotrzebowanie na 
pracowników na rynku pracy. 
 
 

 

Zwiedzający mieli możliwośd 
zapoznania się z wybranym przez 
siebie zawodem poprzez film 
przedstawiający prace w kilku 
zawodach, ulotki zawierające krótki 
ich opis, materiały reklamowe, 
wizytówki zakładów szkolących, a 
także fachowe porady pracowników 
Izby, Cechów i pracodawców.  
Stoisko odwiedzali także nauczyciele i 
pedagodzy szkolni, a także osoby 
pełnoletnie, pragnące wyuczyd się 
zawodu, a następnie uzyskad 
dokumenty potwierdzające ich 
kwalifikacje zawodowe czy też 
pragnące wyrazid opinie na temat 
szkolenia w rzemiośle.  
 
 
Opracowanie: 
Iwona Derda 
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Nowa Polska Klasyfikacja Działalności 
 

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje 
nowa Polska Klasyfikacja Działalności 
(PKD 2007) wprowadzona 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U.  Nr 
251 poz. 1885 )  
 
Zmiany klasyfikacji są wynikiem 
dostosowywania statystyki 
europejskiej (w tym polskiej) do 
standardów obowiązujących na 
poziomie Unii Europejskiej oraz 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Dodatkowo, ze względu na duże 
tempo zmian zachodzących we 
wszystkich obszarach gospodarki 
oraz szybki rozwój nowych dziedzin, 
szczególnie tych związanych z 
usługami i technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
zmiany w ramach PKD 2007 
wykorzystano do poprawy jakości 
klasyfikacji w kontekście opisywania 
rzeczywistości gospodarczej. Zmiany 
w PKD 2007 w porównaniu z 
obowiązującą dotychczas wersją PKD 
są bardzo duże. 
 
Od 1 stycznia 2008r. przedsiębiorcy 
podejmujący działalnośd gospodarczą 
/rejestrowani w ewidencji 
działalności gospodarczej lub w 
Krajowym Rejestrze Sądowym/ 
otrzymają kody zgłaszanych 
działalności zgodne z  nową PKD 
2007.  
 

Aby uniknąd problemów w okresie 
przejściowym /do 31.12.2009r./ nowi 
przedsiębiorcy otrzymają również 
równolegle kody PKD zgodne z 
obowiązującą wcześniej klasyfikacją. 
 
 Nowe kody PKD 2007 od 1 stycznia 
2008r. otrzymują również 
przedsiębiorcy prowadzący 
działalnośd przed tą datą. Okazją do 
otrzymania nowych kodów PKD 
będzie zmiana danych zgłoszonych 
na druku RG-1 np. danych 
adresowych, zawężenie lub 
rozszerzenie działalności. Druk RG-1 
dostępny jest na stronach 
internetowych m. in. GUS, urzędów 
gminnych.  
 
Przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli 
okazji do zmiany dotychczas 
obowiązujących kodów PKD do 30 
czerwca 2008r., będą mieli taki 
obowiązek w okresie od 1 lipca 
2008r. do 31 grudnia 2009r. W tym 
celu dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 
r. zostanie ogłoszona ankieta 
aktualizacyjna rejestru REGON, której 
głównym celem będzie 
przeklasyfikowanie wszystkich 
rodzajów działalności dla 
przedsiębiorców, którzy tego nie 
uczynili.  
 
 

Zasady i tryb zgłaszania wniosków o 
nadanie nowych kodów PKD 2007 
ogłoszone zostaną w specjalnym 
komunikacie Prezesa GUS w terminie 
późniejszym. 
 
Wprowadzenie w życie klasyfikacji 
PKD 2007 nie powoduje zmiany 
numeru identyfikacyjnego REGON 
podawanego w pieczęciach 
firmowych i drukach urzędowych. 
 
Obowiązujące aktualnie akty prawne, 
w tym w szczególności dotyczące 
systemu podatkowego i systemu 
ubezpieczeo społecznych, 
odwołujące się do PKD 2004 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 
1727) zachowują swoją moc do czasu 
ich zmiany nie dłużej niż do 31 
grudnia 2009r. Po okresie 
przekwalifikowywania GUS prześle  
do Ministerstwa Finansów i Zakładu 
Ubezpieczeo Społecznych informację 
o nowych kodach wszystkich 
zarejestrowanych przedsiębiorców. 
 
Więcej Informacji na ten temat 
dostępne jest na stronie 
internetowej GUS: 
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje
/pkd_07/pkd_07.htm 
 
Opracowanie; 
Wiesław Ratajczak  

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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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 paostwa, 
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 
paostwa, 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 
rozliczeo i wniosków o 
wypłaty wsparcia, 

5) zasad wyboru 
akredytowanego 
wykonawcy w 
szczególności, gdy zachodzi 
koniecznośd 
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 zamówid pod adresem e-mail: 
serwis@irpoznan.com.pl  
z dopiskiem w tytule „Subskrypcja“. 
Każdy kolejny numer zostanie przesłany do Paostwa drogą elektroniczną w dniu ukazania się 
Serwisu na Portalu WIR. 
Oczekujemy też na Paostwa 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 
61-874 Poznao 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

 

Wydawca 
  

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 


