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W dniu 5 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne  

w bieżącym roku posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu. Posiedzeniu przewodniczył 

Prezes Izby Jerzy Bartnik. 

Posiedzenie Rady zdominowały dwa tematy doty-

czące zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Przedstawi-

cieli WIR oraz powoływania komisji egzaminacyjnych cze-

ladniczo-mistrzowskich na nową kadencję. 

W trakcie posiedzenia Rada Izby podjęła uchwały  

w sprawie: zwołania w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 10:00  

w siedzibie WIR Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, 

ustalenia i przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadze-

nia Przedstawicieli. 

 Rada Izby zapoznała się również z projektem obszer-

nego sprawozdania z działalności Izby od ostatniego Wal-

nego Zgromadzenia Przedstawicieli przygotowanego na to 

najważniejsze dla WIR w roku wydarzenie. 

W sprawach oświatowych Rada podjęła szereg istotnych 

uchwał dotyczących funkcjonowania komisji egzaminacyj-

nych: 

 podjęto cztery uchwały dotyczące opłat za egzaminy 

czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające oraz opłat 

manipulacyjnych i wynagrodzeń członków komisji 

 powołano również ok. 650 osób do pracy w komisjach 

egzaminacyjnych czeladniczo-mistrzowskich na stano-

wiska przewodniczących, zastępców oraz członków. 

Przekazano obszerną informację z prac Komisji Statutowej 

Rady Izby. Komisja powołana na posiedzeniu Rady Izby  

w dniu 17 grudnia 2012 r. ma za zadanie przejrzenie Statu-

tu WIR i innych wewnętrznych aktów prawnych pod ką-
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Wiesław Ratajczak 

Informacja z posiedzenia Rady Wielkopolskiej Izby 
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tem ich aktualności, praktyczności i zgod-

ności z przepisami prawa. Komisja zapro-

ponowała dokonanie zmian w zapisach 

dotyczących wyborów  Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, a także Odwoławczego  

Sądu Rzemieślniczego, a także usankcjono-

wanie w przepisach statutowych statusu  

Prezydium Rady, w skład którego wchodzi 

Prezes, jego zastępcy i sekretarz. 

Przyjęte przez Radę propozycje zmian wy-

pracowane przez Komisję Statutową zo-

staną przedstawione na najbliższym Wal-

nym Zgromadzeniu Przedstawicieli Izby.  

 W sprawach bieżących członkowie 

Rady Izby przedstawili informacje na na-

stępujące tematy: 

 swoich działań i aktywności w okresie 

od ostatniego posiedzenia Rady, 

 działań na rzecz promocji rzemiosła na 

swoim terenie działania, 

 promocji zawodów spożywczych w ra-

mach mającej się odbyć w dniach 10-12 

maja br.  na terenie MTP w Poznaniu 

imprezie „Mięsna Arena”, 

 promocji zawodów rzemieślniczych  

w szkołach, 

 konkursów – plastyczny, fotograficzny  

i filmowy – promujących zawody rze-

mieślnicze w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach, 

 propozycji spotkania się w WIR wszyst-

kich członków nowo powołanych po-

wiatowych rad zatrudnienia w celu 

omówienia swojego stanowiska  

w istotnych dla rzemiosła tematach. 

Na zakończenie posiedzenia Rady zebrała 

się kapituła Kordzika – najwyższego odzna-

czenia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 

w Poznaniu. Na wniosek organizacji rze-

mieślniczych przyznano to odznaczenie 10 

zasłużonym dla rozwoju WIR rzemieślni-

kom oraz 3 pracowników organizacji rze-

mieślniczych. 

 



4     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 5/2013 

D
e

 m
in

im
is

 p
o

m
o

c 
cz

y 
kł

o
p

o
t?

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

De minimis pomoc czy kłopot? 

Skąd się właściwie wziął cały problem?  

Tomasz Wika: Wszyscy, włącznie z  UOKiK-

iem wydają się być nim zaskoczeni. Przepi-

sy o pomocy de minimis funkcjonują w 

Unii od dawna, ale problem wziął się z te-

go, że w większości krajów unijnych kształ-

cenie młodych rzemieślników wspiera się 

w zupełnie inny sposób. W Polsce utrzy-

mano rozwiązania, które funkcjonowały 

przed naszym wejściem do Unii. Jest to 

zatem polska specyfika. Przypomnijmy, że 

dofinansowanie zastąpiło ulgę podatkową. 

Uznano więc  te formę wsparcia jako po-

moc de minimis, a to wiąże się z określony-

mi procedurami.   

 

Co to jest pomoc de minimis? 

Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może 

udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Zgodnie 

bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex ((łac.) prawo nie trosz-

czy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia kon-

kurencji na rynku. 

Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 

000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) 

w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających 

dwóch lat podatkowych.  

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po 

średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązują-

cym w dniu udzielenia pomocy. 
 

Więcej na www.deminimis.gov.pl 

 Termin de minimis od jakiegoś czasu  krąży w różnych oficjalnych dokumen-

tach, pojawia się też w czasie mniej czy bardziej formalnych rozmów. Jak każda no-

wość budzi kontrowersje i wątpliwości. Czy rzemieślnicy powinni dokładnie wie-

dzieć co się za nim kryje?  
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Kogo ten problem musi szczególnie zain-

teresować? 

Tomasz Wika: O tym pojęciu najwięcej 

wiedzieć powinni mistrzowie szkolący i 

współpracujący z nimi w tym zakresie pra-

cownicy biur cechów. Przypomnijmy - mi-

strzowi szkolącemu za właściwie przygoto-

wany  

i zrealizowany proces kształcenia zawodo-

wego ucznia przysługuje zgodnie z pra-

wem wsparcie finansowe. Z jednej strony 

są to refundacje wypłacanych wynagro-

dzeń dla mówiąc w  skrócie ucznia, a z dru-

giej strony jest dofinansowanie kosztów 

kształcenia. Jest to forma wsparcia wypła-

cana po zakończenia przygotowania zawo-

dowego i pomyślnym zdaniu przez ucznia 

egzaminu czeladniczego. Od zeszłego roku 

w tym zakresie zaszła istotna zmiana! Od 1 

września 2012 roku dofinansowanie kosz-

tów kształcenia zakwalifikowano ponad 

wszelką wątpliwość do pomocy de mini-

mis. To zrodziło określone obowiązki leżą-

ce po stronie mistrza szkolącego. Zlekce-

ważenie ich rodzi dotkliwe konsekwencje 

finansowe. 

 

Co to oznacza w praktyce? 

Tomasz Wika: Do tej pory aby uzyskać 

wsparcie wystarczyło aby uczeń pomyślnie 

zdał egzamin czeladniczy teraz trzeba jesz-

cze wykazać się kosztami jakie poniesiono 

podczas nauki tego młodego człowieka. 

Trzeba policzyć ile się wydało na odzież 

ochronną, środki ochrony osobistej, napo-

je albo materiały potrzebne w trakcie reali-

zacji programu nauki. Liczone mogą być 

także wydatki poniesione na zatrudnienie 

instruktora praktycznej nauki zawodu. To 

wszystko można oczywiście wyliczyć ale 

jak to zwykle bywa problem tkwi w szcze-

gółach  bo te wszystkie wydatki muszą być 

udokumentowane.  

 

To jednak nie jedyny warunek… 

Tomasz Wika: Oprócz wspomnianej doku-

mentacji wydatków rzemieślnik musi także 

wykazać, że  w momencie ubiegania się  

o dofinansowanie jego firma jest w dobrej 

kondycji finansowej i nie ma zaległości  

w stosunku do ZUS-u albo urzędu skarbo-

wego. Wynika to z założenia, że pomoc de 

minimis skierowana jest tylko do firm, któ-

re rokują nie tylko przetrwanie ale przede 

wszystkim rozwój.   
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Dla wielu firm może to niestety  w prakty-

ce oznaczać odebranie bardzo znaczącego 

zastrzyku gotówki! Od września ubiegłe-

go roku gminy wypłacały te dofinansowa-

nia już według nowych zasad. Czy zdarzy-

ło się, że mistrz szkolący nie otrzymał spo-

dziewanej kwoty? 

Tomasz Wika: Na szczęście nie odnotowa-

liśmy takich przypadków. Niestety panuje 

spory chaos w tym zakresie.  Izba starała 

się pozyskać możliwie jak najwięcej infor-

macji  

z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów ale jak się okazało i te interpreta-

cje nie zawsze były spójne. Nawet po spe-

cjalnych szkoleniach różnie interpretowa-

no różne przepisy.  Co gorsza zdarzały się 

sytuacje,  

w których w sąsiadujących gminach inter-

pretowano je zupełnie inaczej! Dochodziło 

do paradoksalnych sytuacji. Rzemieślnik, 

którego uczniowie mieszkali w dwóch róż-

nych gminach musiał przygotowywać zu-

pełnie inne zestawy dokumentów – bywa-

ło, że wykluczające  się wzajemnie… To 

rodzi nie tylko frustracje ale i sporo zamie-

szania.  Rzemieślnicy otrzymali dofinanso-

wanie ale nie oznacza to, że teraz nie trze-

ba nadal uświadamiać ich o tym potencjal-

nym zagrożeniu. Przyznanie i wypłacenie 

dofinansowania nie zwalnia rzemieślnika 

od posiadania stosownej dokumentacji! 

Warto być przygotowanym na ewentualną 

kontrolę i  zakwestionowanie przyznanych 

pieniędzy. 

 

Mamy za sobą pierwsze wypłaty. Jak się 

przygotować do następnych? 

Tomasz Wika: Podstawą do wypłaty nadal 

jest zaświadczenie o zdanym przez ucznia 

egzaminie ale potrzebne są także inne do-

kumenty. Tu sugestia  do pracowników 

biur cechów, którzy sporządzają nowe 

umowy aby uczulali na ten fakt mistrzów 

szkolących. Mistrz musi zdawać sobie spra-

wę z tego, że każdy wydatek poniesiony na 

kształcenie ucznia musi być odnotowany w 

fakturach  

i rachunkach.  Przysparza to oczywiście do-

datkowych obowiązków i  spełnienia wy-

mogów często uznawanych za biurokra-

tyczne fanaberie ale  lepiej być przygoto-

wanym na ewentualne kontrole. 
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Marzena Rutkowska-Kalisz 

Mamy Mistrza Polski! 

riach walczyły wizażystki, które musiały wy-

kreować kobietę wampa i przygotować ma-

kijaż karnawałowy. Ten ostatni temat po-

traktowany był przez zawodniczki bardzo 

dosłownie i ku radości licznie zgromadzo-

nych widzów na wybiegu pojawiło się wiele 

skąpo odzianych modelek, które śmiało mo-

głyby paradować po Sambodromie w Rio. 

Publiczność dopisała – co z pewnością bar-

dzo cieszyło organizatorów. Nie było właści-

wie konkurencji, która nie gromadziłaby tłu-

mów pilnie fotografujących i filmujących za-

wodników. Wypada tylko życzyć sobie aby 

takie poszukiwanie inspiracji przełożyło się 

na oferty polskich salonów fryzjerskich… 

Po 7 godzinach zmagań wszystko było już 

jasne. Oto najlepsi z najlepszych: 

 

 

 

 

 

 

 

 Blisko 200 zawodników z całej Polski, 19  konkurencji fryzjerskich, 2 konkurencje 

wizażystów i… ogromne emocje…  I choć jak podkreślał Prezes Jerzy Bartnik w czasie uro-

czystego rozpoczęcia Mistrzostw każdy kto stanął do tej rywalizacji już mógł czuć się mi-

strzem, to jednak na ostateczny werdykt trzeba było poczekać aż do 17.00. Ale zanim roz-

dano dyplomy - fryzjerzy i oceniający ich kunszt  sędziowie mieli sporo pracy. Startowali 

juniorzy i seniorzy specjalizujący się we fryzurach damskich i męskich. 

 Aby uzyskać tytuł Mistrza Polski we 

fryzjerstwie damskim trzeba było  zmierzyć 

się w trzech konkursach, specjalistom od 

męskich głów wystarczyły wyniki z dwóch 

rozgrywek. Zawodnicy uprzednio losowali 

stanowiska, na których pracowali, a na wy-

konanie konkursowej fryzury mieli ściśle 

określony regulaminem czas. Tu już trzeba 

było mieć jasną wizję wykonywanej fryzury  

i… za sobą wiele, wiele godzin ćwiczeń. 

Strzygli i modelowali zarówno juniorzy jak  

i seniorzy, podobnie jak w przypadku fryzur 

klasycznych i wieczorowych. Ale plecionki, 

wycinanie wzorków czy tak nielubiane przez 

uczniów wyciskanie fal na mokro było już 

tylko zadaniem dla juniorów. Od seniorów 

za to wymagano upięcia koku lub wykonania 

fryzury z długich, rozpuszczonych włosów.  

À propos długich włosów – ich przedłużanie 

i zagęszczanie to osobna konkurencja tych 

zmagań,  również nagrodzona  tytułem Mi-

strza Polski. 

 Na sąsiednich stanowiskach, równole-

głe do zmagań fryzjerów, w dwóch katego-
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-  we Fryzjerstwie Damskim Mistrzem Polski  Juniorów została Paulina Ziółkowska  

z Gdańska. Tytuł Mistrza Polski Seniorów odebrała również Gdańszczanka - Elżbie-

ta Kozłowska 

- wśród specjalistów od fryzur męskich najlepszym juniorem został Mateusz Mie-

dziak z Wrześni, najlepszym Seniorem natomiast Gabriel Głazowski z Bielska-

Białej, 

- Tytuł Mistrza Polski w przedłużaniu włosów wywalczyła Aleksandra Dubiel z To-

runia 

- a najlepszą wizażystką okazała się Lena Laskowska z Kołbskowa. 
 

Komplet wyników znajdą Państwo na stronie internetowej Cechu Rzemiosł Różnych  
w Poznaniu.  

 W ten sposób XXI Otwarte Mistrzo-

stwa Fryzjerstwa Polskiego, VII Otwarte Mi-

strzostwa Polski w Makijażu Profesjonalnym 

i VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Przedłu-

żaniu i Zagęszczaniu Włosów przeszły do hi-

storii. Puchary, dyplomy i cenne nagrody 

rzeczowe były dla licznej rzeszy laureatów 

znakomitym zwieńczeniem tych zmagań.  

A na następne – jak zwykle do Poznania za-

praszał wszystkich Wiceprezes WIR Stani-

sław Marczak zanim wypowiedział tradycyj-

ną formułę zamykającą tegoroczne Mistrzo-

stwa. Jakie to były mistrzostwa? Co najbar-

dziej cieszy i  czym teraz zajmują się organi-

zatorzy to pytania, które między innymi za-

daliśmy Wiceprezesowi  Stanisławowi  Mar-

czakowi … 

Poznań organizował zmagania Mistrzów 

już po raz dwunasty – jak z tej perspektywy 

ocenia Pan kondycje polskiego fryzjerstwa? 

Stanisław Marczak: Impreza bardzo się roz-

rosła, jest teraz znacznie więcej rozgrywa-

nych konkurencji i przede wszystkim ogrom-

na rzesza zwiedzających. Pobiliśmy ubiegło-

roczny rekord frekwencji – z informacji jakie 

uzyskaliśmy z biura Międzynarodowych Tar-

gów Poznańskich przez te dwa dni przewinę-

ło się blisko 27 tysięcy osób. Jak już wspo-

mniałem jest więcej konkurencji, ale też 

startuje w nich znacznie więcej uczestników. 

Do niedawna na ich wygodne zakwaterowa-

nie potrzebne były dwa hotele, teraz już 

trzeba nam trzech! Organizacyjnie jesteśmy 

http://www.crr.com.pl/
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drugą po Mistrzostwach Europy tak wielką 

imprezą fryzjersko-kosmetyczną i to pod 

względem uczestników, konkurencji jak  

i zwiedzających. Jest to także efekt znakomi-

tej współpracy z Międzynarodowymi Targa-

mi Poznańskimi. Mamy powody do radości… 

ale także musimy wkładać więcej wysiłku 

aby zmieścić się w niezmienionym od dwu-

nastu lat budżecie. Szczęśliwie mamy wier-

nych sponsorów i jak sadzę jeszcze długo ta 

impreza będzie gościć w Poznaniu.  

 

Czy uczestnicy tych zmagań wracają i star-

tują w kolejnych edycjach? 

Stanisław Marczak: Zawsze kiedy dekoruję 

zwycięzców w kategoriach juniorów to py-

tam czy za jakiś czas spotkamy się 

w kategorii seniorów i niemal zawsze słyszę 

– oczywiście, że tak! I nie raz zdarzyło mi się 

po dwóch trzech latach dekorować w kate-

goriach seniorskich – bywa, że samych mi-

strzów Polski.  

Warto więc połknąć bakcyla takiego współ-

zawodnictwa… 

Stanisław Marczak: Ci młodzi ludzie rekru-

tują się z różnych ogólnopolskich konkur-

sów, także takiego jak nasz im. Stefana Sian-

kowskiego. To są laureaci konkursów organi-

zowanych przez różne izby, oni już się nau-

czyli współzawodnictwa, wiedza czym są ry-

gory takich konkursów i wiedza jak ciężko się 

pracuje gdy na każdy ruch grzebienia wokół 

patrzy publiczność. Bardzo ważne jest dla 

tych młodych uczniów przełamanie barier 

psychologicznej. To nie jest zacisze zakładu, 

w którym zna każdy zakamarek tylko wielka 

hala, światła,  publiczność, sędziowie patrzą 

i mierzą czas – łatwo wtedy mimo umiejęt-

ności  ulec tremie. Sprawdzenie swoich 

umiejętności w takich okolicznościach znacz-

nie podbudowuje ich, skłania do dalszej nau-

ki i doskonalenia warsztatu. Znam przypadki 

gdy juniorzy startowali i zajmowali bardzo 

odległe miejsca ale oswoili się z atmosfera 

mistrzostw i w następnych latach sięgali 

po najważniejsze trofea.  To jest bardzo 

istotne, że umieli pokonać tremę,  uwierzyli 

w siebie i to na zawodach takiej rangi.  

 

Jaka jest kondycja fryzjerstwa polskiego? 

Stanisław Marczak: To, że jesteśmy w świa-

towej czołówce to już wiemy i kolejne tytuły 

mistrzów świata czy Europy tylko to po-

twierdzają. Co ważne – te tytuły zdobywają 

laureaci zmagań, które rozgrywane są w Po-

znaniu. Można więc powiedzieć, że to co 

prezentują zawodnicy w Poznaniu jest od-

zwierciedleniem najważniejszych trendów. 

Polska, Rosja, Japonia, Włosi – to jest świa-
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towa czołówka. Wcale nie Francuzi jak by się 

mogło wydawać! Francuzi może i wyznacza-

ją niektóre trendy, ale z ich wprowadzaniem 

na tego typu zawody jest już zdecydowanie 

gorzej. Jak pokazuje polska ulica jesteśmy na 

ogół dobrze ostrzyżeni i uczesani.  

 

Fryzjerstwo to wciąż najchętniej wybierany 

zawód wśród uczniów 

Stanisław Marczak: Ale watro podkreślić, że 

te sukcesy polskiej reprezentacji fryzjerskiej  

zaczynają się od budowania solidnych ka-

drowych podstaw. Użyję tu takiego piłkar-

skiego porównania – aby klub miał dobrą 

drużynę musi wychować sobie zawodników. 

Zainicjowałem swego czasu tworzenie  

w wiodących fryzjersko cechach organizo-

wanie sekcji fryzjersko-kosmetycznych. Tak 

się stało w Cechu Rzemiosł Różnych w Obor-

nikach i we Wrześni. Ta współpraca, szcze-

gólnie tam gdzie udało się jeszcze utworzyć 

w szkołach zawodowych typowo fryzjerskie 

klasy zaowocowała w tym roku tytułem Mi-

strza Polski Juniorów! Byłem bardzo dumny 

gdy Mateuszowi Miedziakowi wręczałem 

mistrzowski puchar, tym bardziej, że kilka 

tygodni wcześniej był absolutnie bezkonku-

rencyjny na silnie obsadzonych zawodach 

we Frankfurcie nad Odrą! To jest właśnie 

istota tworzenia siły naszego fryzjerstwa - 

właśnie w mniej-szych ośrodkach, tak by nie 

pominąć żadnego utalentowanego młodego 

człowieka. Najważniejsze jest stworzenie  

w cechu odpowiedniego klimatu dla tak am-

bitnych działań. Teraz myślimy o zaintereso-

waniu takimi działaniami cechów z regionu 

leszczyńskiego.  

 

LOOK 2013 za nami, kolejny sukces na kon-

cie… czy jest teraz czas na wypoczynek?  

Stanisław Marczak: Ależ skąd, to zbyt duża 

impreza aby już teraz nie myśleć o kolejnej 

edycji. Już zabukowaliśmy konkretne termi-

ny, zarezerwowaliśmy hotele. O kolejnym 

LOOK’u zaczynam zazwyczaj myśleć następ-

nego dnia – wszystko musi być zawczasu za-

pięte na ostatni guzik – tak po wielkopolsku! 
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Zaproszenie na niezwykłą majówkę!!! 

„Mięsna Arena” - 11-12 maja - Poznań MTP 

…” Przewiduje się najróżniejsze aktywności 

w kilku strefach tematycznych. Uczestnicy 

zostaną zaproszeni na spotkania populary-

zatorskie z udziałem naukowców – technolo-

gów i dietetyków  - połączone z poradami 

praktycznymi i warsztatami kulinarnymi, a w 

tej części także wezmą udział znani kucharze 

i mistrzowie sztuki, przewidziano też liczne 

prezentacje oraz degustacje i  poczęstunek.  

Organizatorzy  zamierzają  wydać  kilkadzie-

siąt  tysięcy  porcji  najróżniejszych przysma-

ków przygotowanych na bazie drobiu, wie-

przowiny i wołowiny. Oprócz zajęć dydak-

tycznych i praktycznych goście zostaną za-

proszeni na pokazy sportowe i występy arty-

styczne. W ramach „Mięsnej Areny” będzie 

funkcjonować Scena Ludowa z repertuarem 

folklorystycznym, a na całym obszarze im-

prezy zostaną przeprowadzone akcje happe-

ningowe z udziałem teatru ulicznego. Nie 

zabraknie  atrakcji dla dzieci w postaci zajęć 

plastycznych i ćwiczeń kulinarnych…”- mówi 

Jacek Marcinkowski, pomysłodawca i współ-

organizator tego przedsięwzięcia.  

 

CO NAJWAŻNIEJSZE – WSTĘP NA TERENY 

TARGOWE, CZYLI ZARÓWNO NA  KRAJOWĄ  

WYSTAWĘ ZWIERZĄT HODOWLANYCH JAK 

I NA MIĘSNĄ ARENĘ JEST BEZPŁATNY 

…„Mamy nadzieję , że „Mięsna Arena” od-

niesie sukces i na stałe wpiszę się w kalen-

darz imprez promujących szeroko rozumianą  

branżę mięsną przy okazji organizowania w 

Poznaniu kolejnych Krajowych Wystaw Zwie-

rząt Hodowlanych…” – planuje Jacek Marcin-

kowski. 

 Nasza Izba podjęła bardzo ciekawa inicjatywę.  Z okazji odbywającej się w Poznaniu 

Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych  w  dniach 11 – 12 maja br. odbędzie się impre-

za  pod nazwą „Mięsna Arena”.  W zamiarze organizatorów jest przygotowanie rodzinnej 

imprezy dla jak najliczniejszej rzeszy zwiedzających tereny wystawowe  Międzynarodo-

wych Targach Poznańskich.  Mięsna majówka ma służyć  szeroko rozumianej  promocji  

mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego – jako podstawowego składnika zdrowego 

żywienia, a finansowanie tego przedsięwzięcia  zapewniają Fundusze Promocji tych wła-

śnie gatunków mięs. Za koncepcję imprezy, scenariusz i reżyserię odpowiadają: Jacek 

Marcinkowski i Andrzej Łyszyk,  znani także jako realizatorzy imprezy ’Świętomięs Polski" 
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I tak oto będziemy zapraszać publiczność; 

 na spotkanie z naukowcami (tech-

nologami mięsa, specjalistami od ho-

dowli, dietetykami) do strefy "MIĘSNA 

WSZECHNICA" - na prezentacje i rozmo-

wy indywidualne (Patronat naukowy 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), 

 na spotkanie z lekarzami weterynarii, 

przedstawicielami służb sanitarnych  

i kontroli jakości do strefy "BEZPIE-

CZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE" - na pre-

zentacje i rozmowy  indywidualne, 

 na spotkanie ze sportowcami wyczyno-

wymi i specjalistami do strefy "W MIĘSIE 

SIŁA" zaprosi Akademia Wychowania  

Fizycznego patron tej części. Tam rów-

nież dla publiczności   zaaranżowany zo-

stanie  Fitness Club  - prezentacje rady  

i porady, 

 strefę muzealną tworzy Muzeum Naro-

dowe Rolnictwa w Szreniawie. Ekspozy-

cja dotyczy produkcji mięsa i hodowli  

w ujęciu historycznym, 

 bardzo ważnym elementem imprezy bę-

dą WARSZTATY KULINARNE dla publicz-

ności z udziałem profesjonalistów.  

A więc trzy-cztery stanowiska, na których 

będą działać kucharze pod kierunkiem 

znanego mistrza Leszka Gryki. Kucharze 

na co dzień prowadzą swoje studia          

kulinarne. To bardzo doświadczona zało-

ga. Także w ramach tej strefy będą 

Warsztaty dla dzieci, 

 obok będzie także funkcjonować strefa 

"WIEJSKIE SMAKI", w której występować 

będą panie z  kilku Kół Gospodyń Wiej-

skich, 

 na SCENIE LUDOWEJ - po sąsiedzku – 

zaprezentują się zespoły folklorystyczne. 

 poczęstunek w postaci gulaszu drobiowo

-wołowo-wieprzowego w Strefie: KOCIOŁ 

BARDZO MIĘSNY" 

 ZAGRODA MŁODYCH HODOWCÓW to 

strefa dla dzieci, gdzie będą się odbywać 

stale animacje i zabawy plastyczne, kon-

kursy z nagrodami,  

 w obszarze MIĘSNEJ ARENY na specjal-

nie wydzielonym okrągłym placyku wy-

stępy artystów i sportowców, muzyka do 

tańca i pokazy siły. Dużo zabawy, konkur-

sy z  nagrodami, 

 ponadto liczne punkty informacyjne 

związane z systemami jakości oraz przed-

stawiciele mediów, stowarzyszeń i Agen-

cji Rynku Rolnego, 

 cyklicznie raz na godzinę - będzie odby-

wał się korowód z udziałem zespołu in-

strumentów dętych Poznań Brass i akto-

rów z "Teatru z Głową w Chmurach" - 

paradny przemarsz na  trasie plac Mię-

snej Areny - pawilon nr 4 i z powrotem. 

 

Atrakcji wyjątkowo dużo! Jest to znakomita 

okazja by rodzinnie w środku miasta trochę 

poprzyglądać się wsi i sprawdzić jak dobra 

jest polska żywność. Impreza trwa dwa dni 

– warto więc wziąć pod uwagę tę propozy-

cję w czasie układania majowych, weeken-

dowych planów. 
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Celem szkolenia jest: 

 zapoznanie się z nowymi zasadami organi-

zacji pracy komisji egzaminacyjnej oraz me-

todyką przeprowadzania egzaminu spraw-

dzającego, czeladniczego i mistrzowskiego; 

 wyposażenie członków komisji w wiedzę, 

dotyczącą systemu oceniania osiągnięć 

sprawdzanych na egzaminie; 

 poznanie i zrozumienie struktury zadań eg-

zaminacyjnych, ich związku ze standardami 

wymagań egzaminacyjnych oraz podstawą 

programową kształcenia w zawodach; 

 zdobycie umiejętności opracowania kryte-

riów oceny wykonania poszczególnych za-

dań egzaminacyjnych; 

 przekazanie celów i sposobów wykorzysta-

nia wyników egzaminów do podnoszenia 

jakości nauki zawodu; 

 wytworzenie pozytywnego stosunku do 

egzaminowania i odpowiedzialności za oso-

by egzaminowane. 

W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 157 no-

wo powołanych członków komisji egzaminacyj-

nych. Kolejne takie szkolenia odbędą się w ma-

ju i na początku czerwca. Po przeszkoleniu 

wszystkich członków komisji egzaminacyjnych 

wznowimy przeprowadzenie egzaminów. Jed-

nocześnie cały czas prowadzimy nabór kandy-

datów do komisji egzaminacyjnych. Osoby wy-

rażające chęć pracy w komisji egzaminacyjnej 

prosimy o złożenie stosownych dokumentów 

do biura Izby w Poznaniu. Szczegółowe infor-

macje w tym zakresie można znaleźć na stronie 

internetowej Izby w zakładce oświata zawodo-

wa oraz w aktualnościach. 
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 W dniu 27 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze szkolenie członków komisji egzami-

nacyjnych Izby, którzy zostali powołani na nową pięcioletnią kadencję, na lata 2013-2018. 

Ukończenie powyższego szkolenia zgodnie z rozporządzeniem upoważnia do uczestniczenia 

w przeprowadzaniu egzaminów. Program szkolenia obejmuje poniższe tematy, które mu-

szą być zrealizowane w ciągu 18 godzin: 

Iwona Derda 

Szkolenie członków komisji egzaminacyjnych 

LP. NAZWA JEDNOSTKI MODUŁOWEJ 
LICZBA  

GODZIN 

1. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów 3 

2. Metodyka przeprowadzania egzaminów 2 

3. Zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych: pisemnych i praktycznych 5 

4. Procedury oceniania osiągnięć osób egzaminowanych 2 

5. Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności 4 

6. 
Wybrane zagadnienia z psychologii – sposoby reagowania w sytuacjach 
trudnych 

2 

 OGÓŁEM 18 
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 Fryzjer jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur 

zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpo-

wiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorysty-

ki lub proponuje odpowiednie modyfikacje. W wielu nowoczesnych, eks-

kluzywnych salonach fryzjerskich mycie włosów połączone jest z szere-

giem dodatkowych usług takich jak masaż głowy, zastosowanie odpo-

wiednich środków pielęgnacyjnych. 

 Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć 

efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także 

wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, 

balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub 

zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych. 

 Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjal-

ne okazje, takie jak śluby, komunie, bale karnawałowe, chrzciny. Doradza klientom w doborze 

najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Do usług 

fryzjerskich należy również sprzedaż preparatów fryzjerskich i sprawdzanie ich pod względem 

jakościowym i estetycznym. Fryzjer informuje klienta o działa-

niu preparatów na włosy i skórę głowy. 

Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejęt-

ności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wy-

obraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobi-

sta oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest 

również, aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego 

wskazówek i życzeń. 

Ze względu na nieustannie zmieniające się trendy we fryzjer-

stwie konieczne jest ciągłe doskonalenie i wprowadzanie no-

wych technik strzyżenia, koloryzacji, modelowania i pielęgnacji 

włosów, po to aby nadążyć za potrzebami wymagających 

klientów. 

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, 

ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji 

włosów, czyli teatry, plany zdjęciowe, studia fotograficzne, te-

lewizja. Fryzjer cały dzień pracuje na stojąco, z uniesionymi  

i zgiętymi rękoma. Praca odbywa się w pomieszczeniach za-

mkniętych, wśród zapachów środków kosmetycznych, w kon-

takcie z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów. W 

wykonywaniu zawodu niezwykle ważne jest przestrzeganie 

procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
             

Iwona Derda 
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 24-25.04.2013 na MTP, Punkt Informacji 

Europejskiej Europe Direct-Poznań i Wielko-

polska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu promo-

wały europejską przedsiębiorczość. 

 W trakcie tegorocznej edycji Poznań-

skich Dni Przedsiębiorczości wspieraliśmy oso-

by, które zainteresowanie były założeniem lub 

rozwojem swojej firmy z wykorzystaniem 

środków europejskich oraz które szukały infor-

macji o europejskim prawodawstwie związa-

nym z przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość 

idzie w parze z ‘europejskością’ – każdy z nas 

może założyć firmę lub świadczyć usługi we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdy 

może także wyjechać na staż, praktykę lub 

studia do innego kraju członkowskiego.  

 Zgodnie z art. 49 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej (dotyczącym swobody 

przedsiębiorczości) przedsiębiorca może zało-

żyć firmę w dowolnym kraju UE. To właśnie 

dostosowanie prawodawstwa polskiego do 

wspólnotowego, zaowocowało tym, że założe-

nie nowej firmy jest łatwiejsze, szybsze i tań-

sze dzięki pojedynczym punktom kontakto-

wym online i punktom kompleksowej obsługi 

w urzędach („jedno okienko”). 

 W kwestii zakładania firmy za granicami 

naszego kraju, obowiązuje nas prawodawstwo 

kraju w którym dokonujemy rejestracji. Po-

dobnie jak obywateli danego kraju, dotyczą 

nas odpowiednie kodeksy czy zezwolenia. Nikt 

jednak nie może nas zmusić do przyjęcia okre-

ślonej formy prawnej czy miejsca rejestracji.  

 Z drugiej strony, mamy prawo do tym-

czasowego świadczenia usług w innych kra-

jach UE bez konieczności zakładania tam no-

wego oddziału swojej firmy. Ograniczenia mo-

gą być nakładane jedynie w bardzo szczegól-

nych okolicznościach, na przykład jeśli jest to 

konieczne ze względów porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia 

publicznego lub ochrony środowiska natural-

nego. 

 Możemy również świadczyć usługi przez 

Internet. Jeśli spełniamy odpowiednie wymogi 

dotyczące sprzedaży towarów w swoim kraju, 

inne kraje UE z reguły nie mogą nałożyć na nas 

żadnych dodatkowych wymogów.  

 W niektórych przypadkach, założenie 

firmy lub oddziału firmy w innym kraju (w któ-

rym np. często świadczymy usługi) jest wygod-

niejsze ze względu na kwestie podatkowe czy 

kwestie zdobycia zaufania naszych podwyko-

nawców lub  klientów. 

 Zwykle firma płaci podatek dochodowy 

w kraju, w którym jest zarejestrowana.  

W przypadku jednoosobowej działalności go-

spodarczej zazwyczaj podatek dochodowy na-

leży zapłacić w kraju, w którym jest ona pro-

wadzona. Szukając informacji na temat zakła-

dania lub prowadzenia firmy w innym, euro-

pejskim kraju warto odwiedzić parę stron in-

ternetowych, które w kompleksowy sposób 

wyjaśniają kwestie z tym związane. 

M
o

je
 p

rz
ed

si
ę

b
io

rs
tw

o
 w

 U
n

ii 
Eu

ro
p

ej
sk

ie
j 

Moje przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej 

Natalia Krzyżan 
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http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm#  

Znajdziemy tu praktyczne informacje dla przedsiębiorstw pragnących prowadzić działalność 

w innym państwie (m.in. początki, innowacyjność, podatki, zakończenie działalności) 

 Enterprise Europe Network  

http://www.een.org.pl/index.php   

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm     

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im po-

móc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. 

 Europejski portal dla małych przedsiębiorstw  

http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm   

Portal zawiera wszelkie informacje udostępniane przez UE dla MŚP i na ich temat, począw-

szy od praktycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kontaktowe o odsyła-

cze umożliwiające nawiązywanie kontaktów. 

 EU GO – Pojedyncze Punkty Kontaktowe  

http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/   

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_pl.htm    

Informacje na temat procedur związanych z prowadzeniem działalności; załatwianiem for-

malności wymaganych do prowadzenia danej działalności (bez konieczności kontaktowania 

się po kolei z różnymi urzędami). 

 Elektroniczny biuletyn zamówień publicznych (TED)  

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do   

TED (Tenders Electronic Daily) jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędo-

wego Unii Europejskiej” poświęconą europejskim zamówieniom publicznym, pojawia się  

w nim około 1500 ogłoszeń o zamówieniach publicznych z Unii Europejskiej, Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

 Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców  

http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php?lan=pl  

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, 

który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświad-

czonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. 

 

 Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek zapytania dotyczące zakła-

dania, prowadzenia i rozwoju firmy w Polsce i innych krajach euro-

pejskich, serdecznie zapraszamy do skonsultowania się z Punktem 

Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań. Można umówić się 

na spotkanie a także skontaktować się z nami telefonicznie bądź 

mailowo. 



18     

 

Wielkopolski Rzemieślnik 5/2013 

 Choć oczywiście taka reklama jest 

wciąż powszechnie wykorzystywana przez 

marki o światowej renomie i szerokim zasię-

gu oraz prawdopodobnie nadal sprawdza się 

w przypadku niektórych organizacji i pro-

duktów. Faceci, którzy oglądają mecze piłki 

nożnej w telewizji, piją dużo piwa, więc 

prawdopodobnie skutecznym posunięciem 

ze strony giganta rynku produkcji piwa, fir-

my Budweiser, będzie Wykupienie czasu an-

tenowego podczas transmisji zbierających 

dużą widownię rozgrywek piłkarskich przez 

potentatów na rynku produkcji piwa jest 

tego najlepszym przykładem (mecze piłki 

nożnej skupiają w przeważającej mierze wi-

downię płci męskiej, a jako że większość 

mężczyzn lubi pić piwo to reklamę taką moż-

na traktować jako strzał w dziesiątkę). 

Jeżeli prowadzisz lokalne biuro pośrednic-

twa nieruchomości w niewielkiej miejscowo-

ści, sensownym rozwiązaniem może być ro-

zesłanie przesyłki reklamowej bezpośrednio 

do wszystkich właścicieli domów w okolicy 

(jednak, korzystając z tej metody, nie do-

trzesz do osób planujących przeprowadzkę 

do twojej miejscowości, a obecnie mieszka-

jących gdzie indziej). 

 Jednak dla wielu innych podmiotów, 

dla wszystkich specjalistów z różnorodnych 

dziedzin - muzyków, artystów, organizacji 

non profit, usługodawców lokalnych oraz 

firm produkujących produkty niszowe, tra-

dycyjna forma reklamy i jej szerokość para-

doksalnie skazuje ją na nieskuteczność.. 

Emisja reklamy za pomocą wielkich koncer-

nów medialnych może przynieść korzyści 

produktom skierowanym do masowego od-

biorcy, dystrybuowanym na szeroką skalę, 

będącym przedmiotem powszechnej kon-

sumpcji.  

 Internet oferuje niesamowitą możli-

wość dotarcia do nabywcy niszowego bez-

pośrednio, za pomocą ukierunkowanych 

przekazów, przy nakładach finansowych sta-

nowiących niewielki ułamek kwot, które 

zwykle wydaje się na wysokobudżetowe 

przedsięwzięcia reklamowe. 

 Podstawową techniką wykorzystywa-

ną przez tzw. kompleks telewizyjno-

przemysłowy jest przeszkadzanie (inter-
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Czym się różni reklama tradycyjna od marketingu  
internetowego? 

Maciej Wika 

 Dawniej, tradycyjna reklama kierowana za pośrednictwem gazet, czasopism, roz-

głośni radiowych, telewizji i przesyłek reklamowych, była jedynym dostępnym rozwiąza-

niem. Jednak wykorzystanie tego rodzaju kanałów komunikacji sprawia, że dotarcie do 

poszczególnych nabywców, którzy naturalnie się między sobą różnią, za pomocą indywi-

dualnie ukierunkowanych przekazów staje się praktycznie niemożliwe. 
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ruption). Działając w ramach tego systemu, 

„kreatywni” zatrudnieni w agencjach rekla-

mowych spędzają długie godziny w modnie 

urządzonych biurach, rozmyślając nad taki-

mi sposobami przeszkadzania ludziom, które 

przykują ich uwagę. Kiedy oglądasz swój ulu-

biony program w telewizji, celem reklamo-

dawcy jest stworzenie takiej reklamy, która 

przyciągnie twoją uwagę, mimo tego, że w 

rzeczywistości wolałbyś w tym czasie zrobić 

coś zupełnie innego niż ją oglądać. Kiedy 

czytasz ciekawy artykuł w gazecie, zadaniem 

reklamy jest nakłonienie cię do tego, abyś 

przestał czytać artykuł i przeczytał ją lub 

obejrzał. Wszystkie powyższe przykłady 

oparte są na założeniu, że wszelkie formy 

reklamy polegają na tym, aby potencjalny 

klient przerwał wykonywaną czynność reali-

zowaną celowo, zboczył z obranej ścieżki  

i w zamian swoją uwagę skierował reklamę. 

 Ponadto, przekazy zawierane w trady-

cyjnej reklamie skupiają się na produkcie  

w sposób jednokierunkowy. Reklamodawcy, 

którzy muszą zmierzyć się z nowym, interne-

towym rodzajem marketingu, zorientowa-

nym na interakcję, informację zwrotną, edu-

kację i wybór, nie są już w stanie przebić się 

za pomocą tradycyjnych ogłoszeń wychwa-

lających ich produkty. W dzisiejszych cza-

sach ekspozycja na zalew przekazów rekla-

mowych, mających za zadanie „wciśnięcie” 

klientowi produktu; w związku z tym ludzie 

przestali ślepo wierzyć reklamom. Jeżeli  

w ogóle jeszcze je zauważamy, to usuwamy 

je z naszej świadomości. 

 Internet jest inny. Marketing interne-

towy nie przeszkadza odbiorcy – polega na 

dostarczaniu użytecznych treści dokładnie  

w tym momencie, w którym nabywca ich 

potrzebuje. 

 Przed nadejściem ery Internetu dobry 

specjalista od reklamy charakteryzował się 

tym, że miał opanowane do perfekcji narzę-

dzia i techniki docierania do szerokich ryn-

ków za pomocą przekazów o najniższym 

wspólnym mianowniku, przez techniki inter-

ruption marketingu, czyli zmyślnego prze-

szkadzania. Reklama polegała na „działa-

niach kreatywnych”. Niestety, wiele przed-

siębiorstw, które rozwinęły się przy wyko-

rzystaniu tych tradycyjnych sposobów, de-

speracko pragnie, aby Internet stał się drugą 

telewizją, ponieważ zasady funkcjonowania 

telewizji są dla nich zrozumiałe. Agencje re-

klamowe, które specjalizują się w kreatyw-

nych reklamach telewizyjnych, wierzą, że te 

same umiejętności mogą z powodzeniem 

przenieść na grunt sieci, przy czym się tutaj 

mylą. Postępują według zasad obowiązują-

cych wczoraj. 
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 Marketing=reklama (i kreowanie marki 

też). 

 Reklama apelowała do masowego od-

biorcy (obecnie masowy oraz pojedyn-

czy). 

 Reklama polegała na przeszkadzaniu 

ludziom tak, aby skierowali swoją 

uwagę na jej przekaz (brak subtelno-

ści). 

 Reklama była jednokierunkowa: od 

firmy do konsumenta (brak interakcji). 

 Reklama polegała wyłącznie na sprze-

daży produktu (obecnie też na budo-

waniu relacji). 

 Reklama była oparta na kampaniach  

o ograniczonym czasie istnienia. 

 Kreatywność uznawana była za naj-

ważniejszy czynnik reklamy. 

 Dla agencji reklamowej ważniejsze by-

ło zdobycie nagrody branżowej niż to, 

aby jej klient pozyskał nowych konsu-

mentów (przerost formy nad treścią). 

 Reklama i PR stanowiły osobne dyscy-

pliny, zarządzane przez różnych ludzi  

o odrębnych celach, strategiach i kry-

teriach oceny. (sprzedaż vs. wizeru-

nek). 

Żadna z powyższych zasad, stosowana w po-

wyżej zaprezentowanych sztywnych ramach, 

nie ma już zastosowania w dzisiejszym świe-

cie. Internet i portale społecznościowe zmie-

niły obowiązujące zasady, a zatem natural-

nym jest nakłanianie i wymaganie, by mar-

keting prowadzony był przez daną organiza-

cję w taki sposób, aby w pełni wykorzystać 

rynek pomysłów i nowe możliwości, jakie 

dał rozwój Internetu. 

Stare zasady marketingu 
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