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Szanowni Państwo! 
 
 
Prace nad zmianą ustawy o rzemiośle weszły w decydującą fazę. 

Sygnały, jakie napływają z Sejmu, mogą budzić trwogę. Niestety 

spory i rozbieżności wewnątrz środowiska rzemieślniczego zostały 

przeniesione do parlamentu, a nałożyły się na nie jeszcze targi 

między największymi siłami politycznymi. 

Miejmy nadzieję, że najbliższe dni przyniosą nam rozwiązania 

zdroworozsądkowe i rozstrzygające sprawy rzemiosła w sposób 

pozwalający nam reprezentować nasze środowisko a szczególnie 

utrzymanie roli, jaką pełnimy w procesie szkolenia zawodowego. 

 

 
 
Tomasz Wika 
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 Informacja z posiedzenia Rady Izby 
  

  W dniu 23 marca 2007r. odbyło się posiedzenie 
Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
podczas którego Rada: 

� podjęła uchwałę w sprawie zwołania Walnego 
Zgromadzenia Przedstawicieli Izby na dzień 22 
maja 2007r., 

� omówiła projekt sprawozdania z działalności 
Izby za okres sprawozdawczy, 

� przyjęła założenia do programu działalności 
Izby na rok 2007, 

� dyskutowała o zmianie uchwały w sprawie 
zasad naliczania i wnoszenia składek 
członkowskich przez cechy i spółdzielnie 
rzemieślnicze na rzecz Izby, 

� podjęła uchwałę w sprawie ustalenia i przyjęcia 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
Przedstawicieli Izby w dniu 22 maja 2007r. 

 

� podjęła uchwałę w sprawie zmian w składach komisji 
egzaminacyjnych Izby, 

� podjęła uchwałę w sprawie opłat za egzaminy 
czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające 
przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne Izby, 

� podjęła uchwałę w sprawie opłat manipulacyjnych i 
wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych 
czeladniczych i mistrzowskich Izby za udział w 
przeprowadzonym egzaminie. 

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

 
 
Opracowanie: 
Magdalena Białas 

 

 Prawo do zasiłku opiekuńczego 
  

 Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wszyscy 

przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie przystąpili do 

ubezpieczenia chorobowego, będą mogli korzystać z 

prawa do zasiłku opiekuńczego. 

 Trybunał orzekł, że przepis odmawiający prawa 

do zasiłku opiekuńczego tym, którzy dobrowolnie 

przystąpili do ubezpieczenia chorobowego, jest 

niezgodny z konstytucją. Od połowy marca z zasiłków 

mogą więc korzystać także przedsiębiorcy, bo to oni 

przede wszystkim byli do tej pory pokrzywdzeni. Mają 

nawet prawo do zaległych kwot. Zasiłek przysługuje 

bez okresu oczekiwania, nie jest istotne zatem jak 

długo podlegamy ubezpieczeniu. Otrzymamy go, gdy 

musimy zaopiekować się chorym dzieckiem (do 14 roku 

życia) lub innym chorym członkiem rodziny. W 

przypadku opieki nad dzieckiem zasiłek możemy 

pobierać nie dłużej niż 60 dni w roku, w przypadku 

opieki nad członkiem rodziny z zasiłku możemy 

korzystać do 14 dni. 

ZUS wypłaca zasiłek uprawnionym przedsiębiorcom po 

złożeniu wniosku w tej sprawie. Wszyscy, którzy w okresie 

od 1 stycznia 1999r. do 15 marca 2007r. złożyli w ZUS 

wniosek o zasiłek i uzyskali decyzję odmowną, muszą teraz 

złożyć kolejny wniosek o wypłatę zaległości do 16 kwietnia 

2007r. Wszyscy, którzy od takiej negatywnej decyzji ZUS 

odwołali się do sądu i tam zapadł niekorzystny dla nich 

wyrok, na złożenie wniosku mają czas do 16 czerwca 2007r. 

Do 17 września br. starać się o zaległe zasiłki mogą 

natomiast te osoby, które w ogóle nie wystąpiły o zasiłek, bo 

i tak wiedziały, że go nie dostaną, ale posiadają dokumenty 

potwierdzające opiekę nad chorym. Kwoty zaległych 

zasiłków zostaną wypłacone bez odsetek. 

 

 

 

 
Opracowanie: 
Stanisław Marczak 
Wiceprezes Izby 
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Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzone w 2006r. przez Komisje 
Egzaminacyjne działające przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. 

  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 
dla uczniów rzemiosła z terenu działania naszej Izby 
jak również dla osób z wolnego naboru chcących 
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Do 
egzaminów mogą przystąpić również uczniowie 
rzemiosła z innych Izb, przy których nie zostały 
powołane komisje egzaminacyjne w danym 
zawodzie. 
 
Rada Izby powołała pierwszą w kraju komisję 
egzaminacyjną czeladniczą i mistrzowską w 
zawodzie „wizażystka” . 
 
W 2006r. komisje egzaminacyjne przeegzaminowały 
4.499 kandydatów na czeladników (w tym 403 osoby 
egzamin zakończyło z oceną niedostateczną), 173 
kandydatów na mistrzów (w tym 15 osób egzamin 
zakończyło z oceną niedostateczną) oraz 106 
kandydatów przystąpiło do egzaminu 
sprawdzającego. 
 
W 2006r. do egzaminów czeladniczych i 
mistrzowskich między innymi przystąpili kandydaci 
w takich zawodach jak: 
 

Lp 
 

Zawód 
 

egz. 
czeladniczy 

w tym 
negatywnie 

egz. 
mistrzowski 

w tym 
negatywnie 

1 
Mech. poj. 
samochodowych 

744 104 25 1 

2 Fryzjer 740 104 21 2 

3 Stolarz 562 54 13 - 

4 Cukiernik 376 14 6 - 

5 Piekarz 323 29 3 - 

6 Malarz-tapeciarz 178 7 6 1 

7 
Rzeźnik-
wędliniarz 

174 11 6 - 

8 Kosmetyczka 1 - - - 

9 Pozłotnik 2 - - - 

10 Zdun 2 - 1 1 

11 Wizażystka - - 1 - 

 

Opracowanie: 
Hanna Piskorek 
 

 

 

 
VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
uczniów z zakładów rzemieślniczych 

  

 Tradycyjnie już, jak co roku w miesiącu marcu odbywa 
się regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
z zakładów rzemieślniczych.  
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z 
Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu 
zorganizowały w dniu 28 marca 2007 r. regionalny etap 
VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów 
rzemieślniczych. 
Do części pisemnej konkursu przystąpiło 21 uczniów 
reprezentujących branże: stolarską 5 uczniów, 
budowlano-drzewną 13 uczniów, budowlaną 3 uczniów.  
 

Uczniowie wielkopolskich zakładów rzemieślniczych 
zrzeszonych w cechach rzemiosł, w I części eliminacji 
odpowiadali na pisemne pytania z zakresu prawa pracy, 
technicznego bezpieczeństwa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. 
Do ścisłego finału Komisja zakwalifikowała 6 uczestników. 
Finaliści odpowiadali na wylosowane pytania.  
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca: Mateusz 
Kaminiarczyk i Dawid Tyszkiewicz będą reprezentować 
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu podczas 
Konkursu ogólnokrajowego, który odbędzie się w maju w 
Warszawie. 
 
Opracowanie: 
Małgorzata Maciejewska 
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 „WIELKANOC MIĘSNE ŚWIĘTA – WIELKOPOLSKA TRADYCJA” 
  

 

W dniu 1 marca br  w Domu Żołnierza odbyła 
się ocena produktów wędliniarskich na 
Certyfikat Jakości 2007 „WIELKANOC 
MIĘSNE ŚWIĘTA – WIELKOPOLSKA 
TRADYCJA” . Do oceny zgłosiło się 28 
wytwórców przetworów mięsnych z terenu 
wielkopolski.  

Celem certyfikacji jest popularyzacja wyrobów mięsnych 
wyprodukowanych w oparciu o tradycyjne receptury i 
technologie. Certyfikat nadawany jest na okres jednego 
roku, a posiadacze Certyfikatu będą poddawani 
wyrywkowym kontrolom i monitorowaniu jakości wyrobów 
przez specjalnie powołaną komisję. 
Do certyfikacji zgłaszano wyroby w asortymencie: 

1. Szynka rolka wielkopolska 

2. Wędzonka krotoszyńska 

3. Kiełbasa biała parzona wielkopolska 

4. Kiełbasa parzona wielkopolska 

Produkty oceniane były przez kapitułę złożoną z 2 komisji. 
Pierwsza komisja składała się z przedstawicieli nauki i 
praktyki. Przewodniczącym Komisji był prof. dr hab. 
Włodzimierz Dolata Dyrektor Instytutu Technologii Mięsa 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Komisja oceniała: wygląd i 
cechy zewnętrzne, wygląd i cechy na przekroju, smak. 
Druga komisja konsumencka oceniała wyroby pod 
względem smaku.  
Wszystkie wyroby oceniane były anonimowo. 
Certyfikaty będą wykorzystywane w celach 
marketingowych szczególnie w okresie przedświątecznym. 
 

 

  

W dniu 27 marca 2007r odbyły się wydarzenia zorganizowane przez 
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Rzeźników 
i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski Cech Rzeźników-
Wędliniarzy – Kucharzy w Poznaniu, Instytut Technologii Mięsa 
Akademii Rolniczej w Poznaniu, Urząd Miasta w Poznaniu, Magazyn 
Przemysłu Mięsnego w Katowicach, Śląski Cech Rzeźników 
Wędliniarzy w Katowicach.  
Celem tej inicjatywy była promocja tradycji i jakości wyrobów mięsnych 
szczególnie przed tymi typowo mięsnymi świętami. 
Pierwszym wydarzeniem był Konkurs Koszy Wielkanocnych. Do 
Konkursu zgłosiło się 13 Firm, które przedstawiły propozycje koszy w 
trzech kategoriach: Kosz Wielkanocny, Kosz Marketingowy, Kosz 
Okolicznościowy. 
Równocześnie odbywała się Konferencja zorganizowana wspólnie z 
Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii dr Andrzejem 
Żarneckim. 
Wykład wygłosił dr Krzysztof Jażdzewski Z-ca Głównego Lekarza 
Weterynarii w Warszawie 
W programie konferencji przewidziano dwa wykłady: 
� Wymagania eksportowe dla krajów trzecich  
� Znakowanie żywności pochodzenia zwierzęcego  
Kolejnym punktem wydarzeń była Konferencja prasowa, na której 
przedstawiono tematy: 
o 750 lecie Wielkopolskiego Cechu Rzeźników-Wędliniarzy- 

Kucharzy,  
o Wyroby tradycyjne szansą na budowę marki producenta,  
o Certyfikacja wyrobów,  
o Kosze Wielkanocne  
o Ogólnopolski Wielkanocny Konkurs Wędliniarski Wielkanoc 2007 
Kulminacją całego dnia było uroczyste ogłoszenie wyników i 
wręczenie certyfikatów oraz dyplomów z Konkursów. Nagrody 
wręczali goście honorowi: Józef Racki Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, 
Prof. dr hab. Włodzimierz Dolata oraz dr Krzysztof Jażdzewski Z-ca 
Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie. 
Lista zwycięzców Konkursu Koszy Wielkanocnych, Lista Firm 
nagrodzonych Certyfikatem jakości 2007 oraz Listy Firm wyróżnionych 
Dyplomami i podziękowaniami za pomoc w organizacji dnia dla branży 
mięsnej znajdują się na stronie Portalu WIR. 
Wszystkie wydarzenia odbywały się na terenie Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu. 
 
Opracowanie: 
Małgorzata Maciejewska 
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 Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

3. Zagadnienia dot. udziału w zagranicznych targach i 
wystawach  

1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad przygotowywania wniosków o 

udzielenie wsparcia  

4. Zagadnienie dot. Prawa  

1)     gospodarczego 
2)     cywilnego  
3)     pracy   

  
 

 Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 900 - 1500 

  
              

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

1) z zakresu marketingu, finansów, podatków, itp., 
2) n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych 

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

3) 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 przygotowywania wniosków w 
ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze 
środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy 
strukturalnych, innych programów i instrumentów 
wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP:  

1) właściwego programu jako źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 

2) zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 

3) zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia,  
4) zasad przygotowywania rozliczeń i wniosków o 

wypłaty wsparcia, 
5) zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w 

szczególności, gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia procedury porównania ofert, w 
tym udostępnienie listy akredytowanych 
wykonawców, 

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

 

 

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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 Subskrypcja Serwisu 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego 
  

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

 Kontakt 
  

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

 Wydawca 
  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 


