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W NUMERZE 

 Ani się obejrzeliśmy jak przyszły wakacje… Tak się jakoś – mówiąc kolo-

kwialnie – porobiło, że nie jest to już czas prawdziwych letnich tygodni, w których 

zwyczajowo zwalnialiśmy tempo. Nic podobnego! Jesteśmy coraz bardziej zaga-

niani i z roku na rok coraz trudniej wyznaczyć nam sobie czas przeznaczony na 

wypoczynek. Mogą to za nas zrobić jedynie dzieci, które mają te prawdziwe  

letnie wakacje… Tempo w jakim zaczęliśmy żyć całkowicie zaprzecza myśleniu  

o czasie kanikuły… 

 W skali makro plany i zmiany gospodarcze, o których pisze Wiesław Rataj-

czak na stronie 6-7. W nieco mniejszej skali Kongres Rzemiosła Polskiego, który 

już niebawem… A w jeszcze mniejszej skali… sesja egzaminacyjna i trzymanie 

kciuków za naszych uczniów, których już na prawach czeladników będziemy 

chcieli powitać w szeregach rzemiosła. Polecam uwadze Państwa artykuł na ten 

temat strona 8.  

 Zapraszam również na małą wycieczkę do Niemiec. Dwie grupy uczniów  

z Leszna i z Poznania przebywało na trzytygodniowych stażach, a my w czasie tak 

zwanych wizyt monitorujących sprawdzaliśmy czy warto jeździć po naukę  

za Odrę. Szukaliśmy też wspólnie z władzami Poznania odpowiedzi na pytanie czy 

i jak wskrzesić rzemieślnicze tradycje w sercu miasta. Do zaułku rzemiosła zapra-

szamy na stronę 16-18.  

 Życzę Państwu przyjemnej lektury i udanego wypoczynku – nawet jeśli  

byłby to jedynie krótki wypad, by nabrać nieco zdrowego dystansu do codzien-

nych, firmowych rozterek.   

Tomasz Wika  

Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
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 Jerzy Bartnik sporo uwagi poświęcił w swoim 

wystąpieniu problemom związanym z pozyskiwaniem 

nowych członków cechów, a także uczniów – przy-

szłych rzemieślników. W tej chwili zrzeszamy blisko 

5400 zakładów rzemieślniczych. To dużo ale i tak mu-

simy zrobić wszystko,  by wzmocnić organizacje  

rzemieślnicze i przyciągać młodych ludzi do rzemio-

sła. Nie bez rozgoryczenia Prezes mówił o projekcie 

przegotowanym przez Izbę, którego realizacja nieste-

ty nie doszła do skutku. Przypomnijmy, że chodziło  

o uzyskanie ogromnego wsparcia finansowego, które 

w zamyśle miało wesprzeć cechy. Projekt miał między 

innymi stworzyć sieć profesjonalnych doradców  

zawodowych, stworzyć możliwość wyposażenia biur 

cechów w sprzęt komputerowy, a także znacząco 

podnosić kompetencje pracowników biur cechów. 

Miał też wspomagać mistrzów szkolących w procesie 

kształcenia uczniów. Wygraliśmy konkurs, Urząd Mar-

szałkowski przyznał nam jako jedynej organizacji  

rzemieślniczej w kraju ogromny grant… ale ostatecz-

nie do podpisania umowy nie doszło. Zabrakło  

niezbędnej ilości cechów chętnych  do jego realizacji. 

Na razie zgodnie z decyzją Rady Izby organizacje  

w terenie będą wspierane dzięki specjalnie utworzo-

nemu Funduszowi Oświatowemu. 

 Po wysłuchaniu głosów z sali a także, krótkiej 

dyskusji nastąpił bardzo ważny moment - Walne 

Zgromadzenie Przedstawicieli Izby zatwierdziło spra-

wozdanie finansowe oraz przyjęło sprawozdanie  

z działalności organów samorządowych i jednogłośnie 

udzieliło absolutorium Prezesowi Jerzemu Bartniko-

wi, Wiceprezesom i Radzie Izby. 

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

  

 

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby 2017 
 Do Sali Reprezentacyjnej Izby przyjechali  

z całej  Wielkopolski,  by wziąć udział w najważniej-

szym rzemieślniczym spotkaniu w roku. Walne  

Zgromadzenie Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu obradowało 23 maja 

2017.  W pierwszej części obrad wręczono Kordziki 

WIR – najważniejsze odznaczenia naszej Izby  

 Po tej uroczystej części zgromadzenia przystą-

piono do pracy. Ukonstytuowało się Prezydium, 

uchwalono regulamin obrad i zatwierdzono ich  

porządek. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego 

Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Izby nastąpił 

wybór komisji niezbędnych do prowadzenia dalszych 

obrad. 

  Następnie Prezes Jerzy Bartnik przedstawił 

zgromadzonym najważniejsze zagadnienia wokół, 

których  koncentrowała się działalność Izby w roku 

sprawozdawczym. Obszerne wystąpienie Prezesa 

wsparła Iwona Derda przedstawiając szczegółowe 

informacje na tematy oświatowe. Natomiast specjal-

ni przegotowana prezentacja multimedial-

na  pomogła zaprezentować najważniejsze działania 

w takich obszarach jak promocja rzemiosła, współ-

praca zagraniczna  czy nasza  Izbowa  aktywność na 

forach ogólnopolskich i regionalnych. Prezes Jerzy 

Bartnik zwracał uwagę na fakt, że od ponad roku 

funkcjonujemy w nowych warunkach stworzonych 

przez nowelizację ustawy o rzemiośle. Zmienił się 

ustrój systemu  oświatowego. Sporym rozczarowa-

niem okazał się  projekt stworzenia samorządu go-

spodarczego. Rzemiosło od lat wnioskowało o jego 

utworzenie, a paradoks polega na tym, że to co nam 

zaproponowano kompletnie mijało się z naszymi 

oczekiwaniami. Jak podkreślił Prezes Jerzy Bartnik - 

szczęśliwie udało się powstrzymać realizację pierwot-

nej koncepcji. 
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KORDZIK WIR: 

W kategorii byli członkowie Rady Izby: 

1.  Bogdan Bonusiak – tapicer, członek Rady Izby  

w latach 2006-2017, przedstawiciel Związku Rze-

mieślników Cechowych w Kaliszu. 
  

2.  Bogdan Nowacki – stolarz, członek Rady Izby  

w latach 1994-2002, cechmistrz Cechu Stolarzy 

Swarzędzkich w latach 1993-2011. Prowadzi  

firmę rodzinną wyszkolił ponad 20 uczniów.  

W kategorii wybitni przedstawiciele życia społeczno

-gospodarczego i politycznego: 

Henryk Stokłosa – na wniosek CRR w Pile,  

którego jest członkiem. Prowadzi działalność  

gospodarczą od 1982 roku. Firma „Farmutil HS” jest 

jedną z największych w Polsce firm branży rolno-

spożywczej. Pan Henryk działa społecznie 

i charytatywnie.   

 

W kategorii rzemieślnicy: 

1.    Eugeniusz Kruk – monter instalacji i urządzeń sa-

nitarnych, członek CRR w Śmiglu. Od 17 lat pro-

wadzi swoją działalność. Wyszkolił wielu 

uczniów, którzy prowadzą już swoją działalność. 

Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz lokal-

nego środowiska rzemieślniczego oraz angażuje 

się w sprawy społeczne śmigielskiego społeczeń-

stwa.  
 

2. Władysław Pajchrowski – mistrz ślusarstwa,  

członek Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych  

w Poznaniu. Propagator rzemiosła, świetny fa-

chowiec w produkcji sprężyn. Ceniony, wzorowy  

i godny zaufania rzemieślnik. 
 

3. Edmund Kaczmarek – członek zarządu CRR  

w Chodzieży. Od wielu lat świadczy usługi  

w branży instalacji sieci sanitarnej i gazowej.  

Aktywny działacz społeczny, propagator, promo-

tor środowiska rzemieślniczego. W 2014 został 

laureatem „Super Piątki” w plebiscycie 

„Wspaniali 2013” orgaznizowanym przez Powiat 

Chodzieski. 
  

4.  Aleksander Leciejewski – ślusarz, członek CRR  

w Lesznie. Członek komisji egzaminacyjnej 

w zawodzie ślusarz. Szkoleniowiec i wychowawca 

młodej kadry uczniów rzemiosła do dnia dzisiej-

szego. Ceniony rzemieślnik oraz wykonawca usług 

w swojej branży.  

 Tradycyjnie już, w pierwszej części  

Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Izby 

honorowani są wybitni rzemieślnicy, przedsta-

wiciele życia społeczno-gospodarczego i poli-

tycznego  oraz pracownicy. 

 Wręczenie Kordzików WIR najważniejsze-

go odznaczenia  Izby jest ukoronowaniem wielu 

lat pracy na rzecz rzemiosła, lokalnych społecz-

ności i… okazją do wielu wzruszeń. 
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5.    Paweł Czarnecki – stolarz, członek Powiatowego 

Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Grodzisku Wielkopolskim.  

To solidny i rzetelny fachowiec, który współpra-

cuje ze środowiskiem lokalnym. Uhonorowany 

wieloma odznaczeniami rzemieślniczymi. 
  

6.     Antoni Sulka – od 20 lat członek Cechu Rzemiosł 

Różnych  i Przedsiębiorczości w Rogoźnie. Od 52 

lat mistrz w zawodzie grabarz skór. Bierze czyn-

ny udział w życiu cechu i życiu społecznym.  
 

7. Józef Smolarek – członek zarządu CRR  

w Zbąszyniu. Od 1977 roku prowadzi firmę  

murarską. Organizator wielu prac społecznych w 

regionie. Założyciel Klubu Sportowego  

w Przyprostni. 
  

8.   Henryk Dłużewski – emerytowany członek CRR w 

Nowym Tomyślu. Firmę krawiecką prowadził 

ponad 50 lat. Aktywny działacz samorządu  

gospodarczego, OSP i Rady Miejskiej w Lwówku. 

Inicjator budowy hali widowiskowej w Lwówku. 
  

9.     Henryk Tadych – członek CRR w Złotowie i Spół-

dzielni Rzemieślniczej Krajna w Złotowie od 

1970 r. Za swoja działalność otrzymał wiele  

odznaczeń. Ceniony fachowiec i nauczyciel.  

Wyszkolił wielu czeladników w zawodzie dekarz. 
 

10.  Adam Sobczak – mistrz cukierniczy, od 1979 r. 

członek Cech Cukierników i Piekarzy w Pozna-

niu.  Bierze czynny udział w życiu cechu oraz wy-

stawach cukierniczych. Organizator  

Mistrzostw Cukierników w tenisie ziemnym.  

Od 2 lat czynnie działa w Zarządzie Cechu. 
  

W kategorii pracownicy: 

Leszek Stoiński – kierownik biura CRR w Rawiczu. 

Specjalista w sprawach BHP i PPOŻ. Obsługuje wielu 

zakładach rzemieślniczych w zakresie bezpieczeństwa 

pracy. Angażuje się w pracę w organizacjach rzemieśl-

niczych. 
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wrotnego /ochrona danych osobowych, pomoc 

publiczna, liczne ewidencje czasu pracy, 

 stabilność prawa gospodarczego, w tym w szcze-

gólności przepisów podatkowych, 

 powszechność stosowania oświadczenia zamiast 

zaświadczeń przez urzędy, 

 elastyczność prawa pracy, stworzenie kodeksu 

pracy dla firm zatrudniających do 20 osób, 

 przejrzystość i zrozumiałość stanowionego  

prawa dla jego użytkowników, 

 uproszczenie prawa zamówień publicznych po-

przez wprowadzenie preferencji dla firm lokal-

nych, odstąpienia od głównego kryterium ceny, 

 skrócenie postępowań sądowych i komorni-

czych, 

 likwidacja zatorów płatniczych, 

 przyjęcie w projektach unijnych szerszej  

i bardziej liberalnej definicji innowacyjności na 

rzecz MŚP firm, dla większości z nich, zwłaszcza 

firm mikro już inwestycja odtworzeniowa może 

mieć charakter innowacyjny, 

 większe uwzględnianie specyfiki MŚP przy stano-

wieniu różnego typu opłat, mandatów w kierun-

ku ich zryczałtowania np. opłaty środowiskowe, 

 reforma finansów publicznych, systemu emery-

talnego oraz górnictwa – bez niej wchłoną one 

efekty każdej reformy. 

 

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 

to około 185 przedsięwzięć legislacyjnych i inwesty-

cyjnych.  

Strategia ma charakter otwarty i może być modyfiko-

wana. Zawiera ona szereg działań o charakterze stra-

tegicznym takich jak: program elektromobilności, 

pakiet 100 zmian dla firm, wsparcie przedsięwzięć 

inwestorów zagranicznych, wsparcie inwestycji  

rozwojowych z powołanego Polskiego funduszu  

Rozwoju. 

 Ogłoszony na początku 2016 r. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest bardzo ambitny, pełen 

szczytnych haseł. Każdy nowy rząd wychodzi z taką inicjatywą na początku swoich rządów. Jest to próba speł-

nienia swoich obietnic wyborczych.  
 

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju po 18 miesiącach 

Plan Morawieckiego zawiera jak podobne tego typu 

plany tzw. stałe elementy: 

 ułatwienia w prowadzeniu działalności gospo-

darczej, 

 innowacyjność, 

 zmniejszenie reglamentacji działalności gospo-

darczej, 

 zmniejszenie kontroli, 

 pozyskiwanie środków na rozwój. 

Co warto podkreślić jako pozytyw tej inicjaty-

wy Rządu to patrzenie perspektywiczne i próba oży-

wienia polskiej gospodarki i nadania jej większego 

tempa rozwoju. Autorzy planu zdają sobie doskonale 

sprawę, że proste rezerwy wzrostu gospodarczego 

kraju są powoli na wyczerpaniu. Takie jak tania siła 

robocza, zasoby kwalifikowanej siły roboczej, wiel-

kość środków unijnych po 2020 roku. Stąd duży  

nacisk w planie Morawieckiego na innowacyjność, 

inwestycje, ekspansję zagraniczną polskich firm,  

odbudowę polskiego przemysłu. 

Szacuje się, że na realizację SOR potrzeba  

2 bln. zł. Należy sądzić, że tylko środki krajowe i fun-

dusze unijne nie wystarczą i trzeba będzie w dalszym 

ciągu zachęcać kapitał zagraniczny do inwestowania 

w Polsce. 

Ponadto wydaje się, że  realizację SOR należy 

zacząć od zlikwidowania biurokratyczno-admini-

stracyjnych barier rozwoju MŚP, których usunięcie 

zapowiadało kilka poprzednich ekip rządzących. 

Przedsiębiorca mający myśleć przyszłościowo i rozwi-

jać swoją działalność nie może mieć przyziemnych 

problemów z prowadzeniem bieżącej działalności, 

przynajmniej mieć ich jak najmniej. 

Chodzi przede wszystkim o: 

 odbiurokratyzowanie działalności gospodarczej, 

mam wrażenie, że dzieje się zupełnie coś od-
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Minęło już prawie półtora roku od ogłoszenia 

SOR, czy można mówić już o konkretnych efektach 

strategii. Skoncentrujmy się na pakiecie 100 zmian 

dla firm, który jest chyba najbardziej istotny dla po-

prawy funkcjonowania MŚP. W analizowanym okre-

sie przyjęto zasadniczo dwa pakiety zmian ustawo-

wych, których rozwiązania zaczęły obowiązywać  

od 1 stycznia i od 1 czerwca bieżącego roku. 

Pierwszy pakiet zmian dotyczył takich spraw jak: 

 podniesienie limitów podatkowych umożliwiają-

cych korzystanie większej liczbie przedsiębiorców 

z podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-

nych, podwyższenie jednorazowej amortyzacji  

do 100 tys. zł., 

 zwolnienie z obowiązku wprowadzania regulami-

nu wynagradzania i regulaminu pracy w firmach 

zatrudniających mniej niż 50 pracowników, 

 zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS  

w firmach zatrudniających mniej niż 50 pracow-

ników, 

 zmiany w prawie pracy w zakresie wydłużenia do 

21 dni terminu złożenia odwołania do sądu pracy 

odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę,  

od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedze-

nia oraz na żądanie nawiązania umowy o pracę, 

 zmiany w prawie budowlanym odnośnie zwolnie-

nia niektórych robót budowlanych z pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia, skrócenia niektórych 

terminów, 

 zmiany w przepisach dotyczących kontroli przed-

siębiorców, 

 zmiany w przepisach dotyczących procedur 

prawnych, w tym w szczególności wprowadzono 

do polskiego systemu prawnego klauzuli pewno-

ści prawa oraz gwarancji ochrony interesów 

przedsiębiorców w toku kontroli. 

Zmiany wprowadzone od czerwca br. dotyczą prze-

de wszystkim prawa i procedur administracyjnych. 

Wprowadzono „pakiet wierzycielski” w którego  

zakres wychodzą ułatwienia dla przedsiębiorców  

w dochodzeniu własnych należności na drodze sądo-

wej m. in. rozstrzyganie spraw w postępowaniu  

grupowym, dwukrotne podwyższenie limitu wartości 

przedmiotu sporu w trybie uproszczonym. 

Bardzo dużo zmian wprowadzono w ustawie –  

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Noweliza-

cja nakłada na organ administracji nowe obowiązki  

i daje stronie nowe uprawnienia. Do KPA wprowa-

dzono takie mechanizmy jak: 

 mediacja w postępowaniu administracyjnym, 

 milczące załatwienie sprawy, 

 postępowanie uproszczone, 

 zrzeczenie się prawa do odwołania, 

 skarga na bezczynność i wniesienie ponaglenia 

do organu, 

 szersze uprawnienia dla pracowników organów  

administracji do poświadczania  zgodności  

dokumentów z oryginałem. 

Jeszcze za wcześnie na ocenę skutków przyjętych 

rozwiązań. Pełna ocena będzie możliwa po wprowa-

dzeniu wszystkich propozycji zawartych w SOR.   

Środowiska gospodarcze w dalszym ciągu oczekują 

na wprowadzenie rozwiązań kluczowych dla SOR, 

takich jak np. nowe „Prawo przedsiębiorców”, 

uproszczenie całego systemu podatkowego, odchu-

dzenie, digitalizacja i skrócenie czasu przechowywa-

nia dokumentacji pracowniczej. 

 Wiele rozważanych rozwiązań i już wprowa-

dzonych wywołuje dużo dyskusji i kontrowersji.  

 

Dla przykładu można podać: jednolity podatek,  

sukcesja firmy i zwolnienie od podatku od spadków  

i darowizn, mikro składki na ZUS, obniżona stawka 

podatku dochodowego od osób prawnych dla  

małych firm, różne koncepcje funkcjonowania  

powszechnego samorządu gospodarczego. 

Jak wskazuje praktyka nie wszystkie propono-

wane i wdrażane w życie rozwiązania są w sposób 

dostateczny konsultowane z zainteresowanymi śro-

dowiskami. Stąd na zakończenie wniosek do twór-

ców i realizatorów SOR  i jego szczegółowych rozwią-

zań, by konsultowali poszczególne rozwiązania i na-

rzędzia realizacji planu również z przedstawicielami 

tych środowisk, grup zawodowych, instytucji których 

one będą dotyczyć. 

Wiesław Ratajczak 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  2/2017      www.irpoznan.com.pl  
 8 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

 Z uwagi na zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu oraz przyucze-

nia do wykonywania określonej pracy, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego 

lub sprawdzającego. 

 
 

Informacje dla kandydatów zdających egzaminy 

 

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, których 

wniosek o dopuszczenie do egzaminu zostanie  

prawidłowo wypełniony i dostarczony wraz z wyma-

ganymi załącznikami (wykaz załączników jest  

zamieszczony na druku wniosku). Kandydaci, którzy 

nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej w chwili 

składania dokumentów do egzaminu czeladniczego, 

muszą dołączyć kserokopię ostatniego świadectwa 

szkolnego (np. świadectwo ukończenia gimnazjum) 

wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego 

dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. 

Podczas składania wniosku oryginały wszystkich do-

kumentów należy przedstawić w celu uwierzytelnie-

nia ich kopii.  

 Zachęcamy do pobrania ze strony internetowej 

Izby informatorów egzaminacyjnych, które ułatwią 

przygotowanie się do egzaminu. 

  

Wszystkim tegorocznym kandydatom  

życzymy powodzenia na egzaminie! 

 

Iwona Derda 

 Uczniowie ubiegający się o przystąpienie do 

egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie 

teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać 

wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończe-

nia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy 

dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole – po 

zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

 Z wyżej wymienionych względów uprzejmie 

prosimy o jak najszybsze składanie wniosków. Termi-

nowe składanie dokumentów przyczyni się do wcze-

śniejszego przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o złoże-

niu egzaminu sprawdzającego. Posiadanie dokumen-

tu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwięk-

sza szansę na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. 

 Przypominamy również, iż zgodnie z rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego młodocia-

nych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278  

z późniejszymi zmianami), pracodawca zatrudniający 

młodocianych pracowników opłaca koszty przepro-

wadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wy-

znaczonym terminie oraz może pokryć również kosz-

ty egzaminu poprawkowego. 

 

Stawki opłat za egzaminy: 

czeladniczy - 661 zł 

sprawdzający – 220 zł  
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ZMIANY W KLASYFIKACJI ZAWODÓW 

 W związku ze zmianami w systemie edukacji  

w Polsce z dniem 1 września br. wchodzi w życie no-

wa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Obejmuje ona 214 zawodów możliwych do naucza-

nia w 4 typach szkół zawodowych (w szkołach bran-

żowych pierwszego stopnia, szkołach branżowych 

drugiego stopnia, technikach oraz szkołach policeal-

nych), w tym 89 zawodów przewidzianych jest do 

kształcenia w szkole branżowej pierwszego stopnia. 

Szkoła branżowa pierwszego stopnia zastępuje do 

tej pory funkcjonującą zasadniczą szkołę zawodową, 

do której na rok szkolny 2017/2018 nie będzie pro-

wadzona już rekrutacja do pierwszych klas. Po skoń-

czeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia będzie 

możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej 

drugiego stopnia, która kończy się maturą i otwiera 

drogę do kształcenia się na studiach.  

 Zmiana nazwy szkoły ma na celu zbudowanie 

nowego, pozytywnego wizerunku i zachęcenie więk-

szej grupy młodzieży do kształcenia zawodowego. 

Dotychczasowa nazwa zasadnicza szkoła zawodowa 

kojarzyła się często uczniom i rodzicom negatywnie  

i wpływała na rezygnację z tej ścieżki kształcenia. 

Nowy model nauczania w dwustopniowej szkole 

branżowej powinien zachęcić młodzież do podjęcia 

nauki w tej szkole.  

 W nowej klasyfikacji zawodów zmieniono na-

zwy dwóch zawodów rzemieślniczych – dotychczaso-

wa nazwa zawodu monter elektronik uległa zmianie 

na elektronik, oraz monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych został zmieniony na monter sieci i urzą-

dzeń sanitarnych. 

 Ponadto wprowadzono pięć rzemieślniczych 

zawodów pomocniczych: pracownik pomocniczy 

krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracow-

nik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy sto-

larza oraz asystent fryzjera. Zawody te przewidziane 

są do kształcenia dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim. Stanowi to po części 

odpowiedź na sygnały płynące od środowiska rze-

mieślniczego na potrzebę umożliwienia kształcenia 

na pomocnika czeladnika osobom ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi. Niestety w myśl aktualnie 

obowiązujących przepisów nauka ta powinna koń-

czyć się egzaminem czeladniczym. Z uwagi, iż egza-

min czeladniczy obejmuje obszerną część pisemną,  

w trakcie której sprawdzana jest wiedza ogólna oraz 

część ustną i etap praktyczny, egzamin ten jest zbyt 

trudny dla tej grupy osób. W związku z powyższym 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wnio-

skowała do Związku Rzemiosła Polskiego o podjęcie 

działań zmierzających do wprowadzenia oddzielnego 

tytułu kwalifikacji zawodowych – pomocnika czelad-

nika. Działanie to wymaga zmian w wielu aktach 

prawnych i nie jest łatwe do przeprowadzenia.  

Wierzymy jednak, że sprawa będzie miała swój pozy-

tywny finał niebawem. 

Iwona Derda  

Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
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w Grossenhain różnych technik spawania, zapraso-

wywania i lutowania.  

…„Ten element instalacji wykonano z miedzi, dolne 

elementy były wykonane techniką lutowania twarde-

go, a górne elementy są połączone techniką lutowa-

nia miękkiego. Cały ten element pod względem 

szczelności był badany próbą ciśnienia, najpierw na-

pełnialiśmy go wodą, podłączaliśmy manometr  

i pompę z wodą. Całość wytrzymała ciśnienie  

10 barów.”…  mówi Adam Krupiński, polski opiekun 

grupy, który na co dzień jest w ich macierzystej szko-

le kierownikiem szkolenia praktycznego. To potwier-

dza solidność naszych uczniów, którzy są przez Niem-

ców bardzo chwaleni. 

Tradycja wędrujących czeladników wciąż żywa  
czyli po naukę za Odrę... 

STAŻ INSTALATORÓW  

W GROSSENHAIN 
 

 16 uczniów leszczyńskiego Zespołu Szkół  

nr 4 odbywało w Niemczech staż zawodowy.  

To monterzy sieci, instalacji urządzeń sanitarnych.  

Do Centrum Kształcenia w Grossenhain niedaleko 

Drezna wyjechali na trzy tygodnie. 

  Pod okiem niemieckich nauczycieli zawodu  

i polskich opiekunów grupy realizują bogaty program 

zawodowy, językowy  i kulturalny. Codziennie mają 

zajęcia wzbogacające ich wiedzę miedzy innymi  

z zakresu zakładania i konserwacji instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych, grzewczych. Bardzo ciekawe są też 

zajęcia dotyczące rozprowadzania sieci instalacyjnych 

i ich mocowania do przegród budowlanych. Najważ-

niejsze jest też – na co bardzo zwracają  uwagę  

niemieccy instruktorzy – przyszłe bezpieczeństwo 

użytkowników  takich sieci. Dlatego wiele uwago  

poświęca się na zajęciach łączeniu poszczególnych 

elementów sieci. Młodzi instalatorzy uczą się  
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W warsztacie spędzają czas przed południem, a resz-

tę dnia poświęcają na szlifowanie języka niemieckie-

go – także tego zawodowego oraz  poznawanie kultu-

ry naszych zachodnich sąsiadów. Odwiedzili między 

innymi Drezno. Byli bardzo zadowoleni z wizyty  

w przepięknym Zwinger – późnobarokowym zespole  

architektonicznym znajdującym się w centrum Dre-

zna.   

Opowiadali o tym w czasie krótkiego spotkania z Dy-

rektorem Tomaszem Wiką oraz Anną Borowiak opie-

kującą się stażystami ze strony WIR. Trochę już tęsk-

nili za domem i najbliższymi ale doskonale również 

wiedzieli, że taki staż jest niepowtarzalna okazją do 

podniesienia swoich kwalifikacji.   

…„Fajnie było, bo jak jesteśmy u nas w Polsce na  

budowie to nie ma miejsca na błędy. Tu możemy  

je popełniać, dużo możemy się przez to nauczyć. No-

we doświadczenia, możemy dużo zepsuć, dużo zrobić 

dobrze, a kierują nami fachowcy.”… - podsumowuje 

Joachim Marciniak. 

  

 

 

  

 

 

 

 

w Poznaniu  i zapytać jak oceniają swój pierwszy  

zagraniczny staż.  

 W ciągu tych kilku tygodni bardzo dużo praco-

wali – doskonalili techniki strzyżenia, koloryzacji,  

upinania włosów, pracowali z różnymi preparatami 

do modelowania i… jak podkreślają bardzo dużo się 

nauczyli. Ale najbardziej  byli zadowoleni z możliwo-

ści pogłębienia wiedzy, której polski program naucza-

nia ich zawodu nie obejmuje. W przeciwieństwie do 

kolegów z Niemiec polski uczeń fryzjerstwa  w czasie 

nauki nie uczy się podstaw kosmetologii i wizażu. 

UCZNIOWIE FRYZJERSTWA NA STAŻU WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ 

…„Cieszę się kiedy Polacy chcą się uczyć w naszym 

Centrum Kształcenia Zawodowego, a takie staże  

zagraniczne służą nie tylko wzbogacaniu fachowej 

wiedzy ale też wymianie kulturalnej”… - tak trzytygo-

dniowy  pobyt szesnastki poznańskich uczniów fry-

zjerstwa podsumował Uve Hoppe –Dyrektor Izby Rze-

mieślniczej we Frankfurcie nad Odrą. 

 Z krótką roboczą wizytą monitorując, do na-

szych sąsiadów zza Odry wybrała się delegacja naszej 

Izby. Mieliśmy okazję zobaczyć się z uczniami Zespołu 

Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta  

Wyjazd sfinansowany został w ramach Projektu ERASMUS+ i jest efektem 

naszej współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Dreźnie.    
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Mieli więc okazję bardzo znacząco poszerzyć swoją 

fachową wiedzę. 

 Dla wielu z nich był to pierwszy wyjazd zagra-

niczny, w czasie którego zwiedzali Berlin, Poczdam  

i okoliczne miejscowości pod Frankfurtem. Są bardzo 

zadowoleni z komfortowych warunków zakwatero-

wania i… z sympatycznych znajomości, które nawią-

zały się w czasie pobytu w Niemczech. Na co dzień 

często się w ogóle nie widują, bo tak mają ułożony 

grafik zajęć w szkole, że po prostu się nie spotyka-

ją…. Jak podkreślają ich polscy opiekunowie teraz 

stanowią zgraną paczkę serdecznych znajomych. 

Chwalą ich te niemieccy nauczyciele – są bardzo su-

mienni  

i zdeterminowani,  by  jak najlepiej skorzystać z tego 

stażu. Co najważniejsze – wiele już wiedzą, wiec tutaj 

mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne.  

 

…„Widać, że mają bardzo dobre przygotowanie  

zawodowe i spore doświadczenie” – oceniał polskich 

stażystów Uve Hoppe –Dyrektor Izby Rzemieślniczej 

we Frankfurcie nad Odrą. 

 

…„Takie staże to najlepsza inwestycja, bo jest inwe-

stycją w młodych ludzi, którzy być może jeszcze nawet 

nie zdają sobie sprawy z tego jak cenne są to do-

świadczenia” – podsumowywał Tomasz Wika  

 

 Wizyta  była także okazją do omówienia dal-

szych planów współpracy i wymiany stażystów.  

Omawiali je Dyrektor Tomasz Wika oraz Uve Hoppe –

Dyrektor Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad  

Odrą i Sven Kaczkowski, który kieruje centrami kształ-

cenia we Frankfurcie i w Hennickendorfie. Centrum 

Kształcenia w Hennickendorf uzyskało ostatnio  

bardzo znaczące wsparcie finansowe, które pozwoli  



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  2/2017      www.irpoznan.com.pl  
 13 

STAŻE ZAGRANICZNE 

fryzjerskie są relatywnie drogie w Niemczech to sami 

fryzjerzy wcale nie dobrze nie zarabiają – lwią część 

wysokiej ceny za usługę stanowią bowiem koszty 

szamponów, farb i preparatów do pielęgnacji.  

Naszych Niemieckich partnerów interesowała obecna 

sytuacja szkolnictwa zawodowego w Polsce po wpro-

wadzeniu reformy. My z kolei pytaliśmy o to jak pozy-

skują nowych uczniów. Podobnie jak w Wielkopolsce 

także i w Brandenburgii zaczyna dominować rynek 

pracownika a nie pracodawcy. Szczególny mocno  

odczuwalny jest brak fachowców w branży budowla-

nej. Buduje się coraz więcej ale fachowców nie ma,  

a znakomitą większość pracowników stanowią obco-

krajowcy. Osobny problem stanowi wprowadzenie na 

rynek pracy uchodźców. Mieliśmy okazję obserwo-

wać w czasie nauki wielonarodową grupę, która uczy-

ła się podstaw zawodu elektryka. Początki są trudne 

bo już na starcie ci ludzie mają problem z porozumie-

waniem się – nie znają języka niemieckiego, nie znają 

specyfiki kulturowej. To spore wyzwanie!       

 Jesienią do Centrum Kształcenia w Hennicken-

dorf wyjadą mechanicy i elektromechanicy z Gosty-

nia, a do Poznania przyjadą na praktykę  w naszych 

zakładach rzemieślniczych młodzi Niemcy.  

 Wyjazd młodych fryzjerek i fryzjerów jest efek-

tem naszej współpracy z Izbą Rzemieślniczą  

we Frankfurcie nad Odrą i został sfinansowany  

w ramach programu Erasmus+. 
 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

w ciągu najbliższych 7 lat nie tylko wzbogacić ofertę 

szkoleniową ale umożliwi prowadzenie zajęć w jesz-

cze lepiej wyposażonych warsztatach i pracowniach.  

Delegację Izby interesowały też problemy zawodowe 

fryzjerów. Tego zawody chce uczyć się coraz więcej 

młodych dziewcząt bo jest dla nich praca. Bardzo 

chętnie  dobrze wykwalifikowane fryzjerki zatrudnia-

ją berlińskie hotele. Ale okazuje się, że choć usługi 
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Konkurs „Jakie znasz zawody?” rozstrzygnięty! 
 

 Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody?” zakończona! Po burzliwych obradach 

22 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zostały wybrane najlepsze prace  

w kategorii plastycznej, fotograficznej oraz filmowej. Komisja przyjęła do oceny prace z 13 izb rzemieślniczych 

z całej Polski i ocenie poddano: 33 rysunki, 33 prac fotograficzne oraz 14 filmów. 

 Poniżej prezentujemy prace zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału  

w przyszłorocznej edycji, a wszystkim małym i dużym życzymy wspaniałych słonecznych wakacji pełnych od-

poczynku i ekscytujących wrażeń! 

ANTONINA PRZYBYSZ - lat 6 

Przedszkole nr 9 w Poznaniu 

II miejsce - fryzjer 

I miejsce - baca 

NATALIA DWORNIKOWSKA  - lat 4  

Publiczne Przedszkole w Kuczkowie 

III miejsce - groomer 

ALEKSANDRA SZPONAROWICZ  - lat 6 

Przedszkole nr 32 w Lublinie  
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Wiktoria Elsner  

Gimnazjum w Doruchowie 

III miejsce  

podkuwacz koni 

II miejsce - ślusarz 

Szczepan Klimek  

Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach 

Kacper Tarkowski  

Gimnazjum Rzemieślnicze w Białej Podlaskiej  

I miejsce 

piekarz 

Wyróżnienie  

dekarz 

Weronika pysk 

Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach 

II miejsce - bednarz 

I miejsce - zegarmistrz 

III miejsce - wulkanizator 

ZOFIA TARGAŃSKA - lat 11  

Miejski Zespół Szkół  

Szkoła Podstawowa w Skępem HANNA GŁADKOWSKA - 8 lat   

Miejski Zespół Szkół  

Szkoła Podstawowa w Skępem 

MATEUSZ ŁESZYK - 13 lat   

Szkoła Podstawowa nr 9  

W Ostrowie Wielkopolskim 
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Ten lokal już wcześniej bardzo mi się podobał . Gdy 

nadarzyła się okazja skorzystania z tego programu – 

nie namyślałam się długo! Świetna jest bliskość Stare-

go Rynku, nie ukrywam, że liczę na klientów, którzy 

będą spacerowali w kierunku Warty. Jestem z wy-

kształcenia plastykiem, rzemieślniczych umiejętności 

stolarza czy tapicera uczyłam się niejako po drodze. 

Ludzie zaczęli coraz bardziej doceniać stare meble, 

unikatowe przedmioty, którym ja daję nomen omen 

drugą szansę.”… - mówi  Halina Piechowiak 

 W uroczystości wzięli udział między innymi Dy-

rektor Tomasz Wika, Jędrzej Solarski, zastępca prezy-

denta Poznania, Marek Sternalski, miejski radny i po-

mysłodawca Zaułka Rzemieślników, Michał Prymas 

szef ZKZL z zasobów, którego oferowane są lokale. 

…„Bardzo się cieszę – udało się ! Pomysł zrodził się  

w grudniu zeszłego roku, a dziś możemy poznać już 

owoce tego pomysłu. Chciałbym wszystkim zaanga-

żowany w projekt bardzo podziękować, ponieważ to 

nie jest prosty pomysł, ze względu na to jak wiele in-

stytucji zaangażowało się w jego realizację (…)

Dążymy do tego, żeby centrum miasta żyło, żeby po-

jawiały się nowe inicjatywy. Kiedy otwierają się cieka-

we zakłady, to przychodzą ludzie. Chcemy przez  

to integrować społeczność lokalną i pokazać, że rze-

mieślnicy są potrzebni na rynku usług”… - mówił  

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. 

 Marek Sternalski, miejski radny i pomysłodaw-

ca Zaułka Rzemieślników nie ukrywał, że inspirował 

się pomysłami rzymskich radnych, którzy stworzyli na 

Zatybrzu niezwykłe miejsce.  

 

NOWE MIEJSCE W POZNANIU   

 U zbiegu ulic Garbary i Grobla w Poznaniu zainaugurowano  

uroczyście funkcjonowanie sieci punktów usługowych i pracowni  

artystycznych objętych Programem Zaułek Rzemiosła.   

 

Zaułek Rzemiosła  

Foto: Pani Halina Piechowiak z Grzesiem  

 

 W czasie krótkiej konferencji prasowej dzien-

nikarzom zaprezentowano najważniejsze założenia 

programu i przedstawiono panią  Halina Piechowiak 

zajmującą się renowacją mebli i wytwarzaniem 

pięknych,  unikatowych elementów wyposażenia 

wnętrz. 

…„Już jakiś czas temu myślałam o tym, by rozpocząć 

taka działalność związaną z renowacją mebli i two-

rzeniem pięknych unikatowych przedmiotów. Na 

początku to było jedynie hobby – teraz jest już spo-

sobem na życie.  
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…„Tam funkcjonuje wiele małych zakładów, prowa-

dzonych przez rzemieślników. Ci lokalni przedsię-

biorcy, którzy wykonują produkty z rodzimych su-

rowców, są bardzo popularni wśród mieszkańców  

i turystów. Chcę żeby rzemiosło odradzało się w Po-

znaniu i było atrakcyjne dla odbiorców. Kluczem jest 

powstanie miejsc, w których ludzie otrzymają pro-

dukty inne niż w galeriach handlowych i sieciów-

kach”… - podsumował Marek Sternalski. 

Konferencja odbyła się wśród unikatowych drobia-

zgów wykonanych przez gospodynie lokalu.  

W każdym przedmiocie, nawet mocno zniszczonym 

stara się odnaleźć zapomniane piękno. 

 

…„Odnawiam meble, wykonuję drobne rękodzieło  

i tekstylia. Na zachodzie ludzie już na tym zarabiają, 

tutaj nasz biznes jest jeszcze niszowy i dopiero się 

rozwija. To jest dobry czas, żeby zacząć już teraz, 

wdrożyć się w ten rynek i za jakiś czas zbierać owoce 

z tego zasadzonego dzisiaj drzewka”… mówi  Halina 

Piechowiak 

 Wszystkich zebranych w DRUGIEJ SZANSIE – 

bo tak nazywa się pracownia Pani Haliny - witał wy-

jątkowo przyjazny czworonożny współgospodarz.  

Grześ – przesympatyczny, kudłaty mieszaniec jako 

były rezydent schroniska też kiedyś skorzystał ze 

swojej drugiej szansy.    

 

 Przypomnijmy, że program jest efektem  

porozumienia jakie nasza Izba podpisał z Urzędem 

Miasta. Program przewiduje konkretne wsparcie  

finansowe, lokalowe,  a także merytoryczne dla 

wszystkich, którzy chcą się włączyć w rewitalizację 

centrum miasta. Jak to działa? W wybranych obsza-

rach miasta rzemieślnicy, rękodzielnicy i usługodawcy 

mogą starać się o wynajęcie lokalu użytkowego na 

preferencyjnych warunkach. W ramach programu 

promocji rzemiosł unikatowych p.n. "Zaułek Rzemio-

sła" z pomocy mogą skorzystać m. in. szewcy, kraw-

cowe, tapicerzy albo przedstawiciele rzemiosł arty-

stycznych. Uczestnicy programu będą mogli skorzy-

stać także z pomocy specjalistów od reklamy, a także 

wziąć udział w dedykowanych dla nich szkoleniach  

z zakresu marketingu i przedsiębiorczości. 

  

Czy zadziała to w Poznaniu? Czas pokaże…  

Do „wzięcia” są kolejne lokale użytkowe. Oby zatem 

ulice Szewska, Ślusarska albo Garbary odzyskała choć 

część swojej rzemieślniczej sławy! 

 

Marzena  

Rutkowska-Kalisz 
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PROMOCJA SZKOLEŃ I EGZAMINÓW NA MTP 

  Celem programu jest wsparcie procesu rewita-

lizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybra-

nych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona 

cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślni-

czych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych po-

siadających kwalifikacje w zawodach rzemieślni-

czych. 

Jakie są cele szczegółowe programu? 

 Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup 

zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzad-

kie, poszukiwane przez klientów specjalności. 

 Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy 

rzemieślnikami uczestniczącymi w programie. 

 Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta ob-

jętych programem w oczach ich mieszkańców 

oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania. 

 Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych 

położonych na obszarach miasta objętych pro-

gramem. 

Kto może zostać uczestnikiem programu? 

 Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe 

specjalności, którzy są potencjalnie zaintereso-

wani prowadzeniem swoich zakładów na terenie 

obszarów Miasta objętych programem, będący 

członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  

w Poznaniu lub niezrzeszeni 

 Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach 

rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność 

w ramach programu, zarejestrowani w Powiato-

wym Urzędzie Pracy w Poznaniu. 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykony-

wanie działalności w profilu zgodnym z listą unikato-

wych specjalności rzemieślniczych, która została za-

twierdzona na potrzeby Programu. 

Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą 

do programu? 

 Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytko-

wych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką  

czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki 

rynkowej. 

 Uczestnictwo w promocji programu (oznakowa-

nie lokali uczestniczących w programie szyldami  

z logo programu, kampanie medialne i społeczne, 

zamieszczanie informacji o firmie uczestnika  

w mediach społecznościowych). 

 Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) 

w zakresie wybranym przez uczestników. 

 Spotkania i networking. 

 

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację progra-

mu są: 

1. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  

     sp. z o.o. (ZKZL) 

2. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR) 

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP) 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) 

5. Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Go-

spodarczej i Rolnictwa (WDGR) 

 

Organem czuwającym nad realizacją programu 

jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów 

programu. 

Program „Zaułek Rzemiosła" jest programem wielo-

letnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów 

planem działań. Program będzie realizowany na tere-

nie różnych obszarów miasta Poznania. 

  

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem 

http://www.irpoznan.com.pl/strona,zaulek.html 

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych  

„Zaułek Rzemiosła” 
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NOWE ŚWIADECTWA PRACY  

 Resort pracy przygotował projekt noweli rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r.  

w sprawie świadectwa pracy, która ma dostosować akt wykonawczy do zmienionej 

ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przy okazji zawiera nowości  

w wydawaniu i prostowaniu świadectwa pracy. 

 

Metamorfoza świadectwa pracy  
od 1 czerwca 2017 r. - 3 istotne zmiany! 

1. Więcej informacji na świadectwie pracownika 

tymczasowego 

Po zmianach w ustawie o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych agencja pracy tymczasowej może 

skierować pracownika do pracy u jednego praco-

dawcy użytkownika na nie dłużej niż 18 miesięcy  

w trakcie 3 lat. Takie same zasady będą dotyczyły 

pracodawcy użytkownika. Oznacza to, że niezależnie 

od tego, czy pracownik tymczasowy  zostanie skiero-

wany przez jedną czy kilka agencji, to i tak nie może 

pracować u tego samego pracodawcy ponad te limi-

ty czasowe. 

Za tymi zmianami idzie propozycja zmian w rozpo-

rządzeniu. Zgodnie z nią, agencja pracy tymczaso-

wej będzie zamieszczać w świadectwie pracy wyda-

wanym pracownikowi tymczasowemu m.in. infor-

macje dotyczące każdego pracodawcy użytkowni-

ka, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę 

tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz 

okresy wykonywania takiej pracy. 

Skutkiem tego ulegnie zmianie pomocniczy wzór 

świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozpo-

rządzenia 

 

2. Tydzień na sprostowanie lub wydanie nowego 

świadectwa 

Resort pracy proponuje też zmiany związane  

w wydawaniem świadectwa pracy. Chce znowelizo-

wać § 7 i 9 rozporządzenia tj. wydłużyć termin  

z 3 do 7 dni na wydanie pracownikowi nowego 

świadectwa pracy lub sprostowanie uprzednio  

wydanego. W razie uwzględnienia przez sąd pracy 

powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa 

pracy, pracodawca będzie wydawał pracownikowi 

nowe w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu. Natomiast w razie prawomocnego 

orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika  

do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu 

niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia 

umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedze-

nia pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu  

7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świa-

dectwa pracy, będzie uzupełniał treść wydanego mu 

uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informa-

cję o tym orzeczeniu. 

 

3. Nowe zasady w przypadku zawarcia ugody lub 

orzeczenia sądu pracy 

Projektowane zmiany obejmują także uzupełnienie 

regulacji dotyczącej prostowania świadectwa pracy 

w razie zawarcia przez pracownika i pracodawcę 

ugody skutkującej koniecznością dokonania takiego 

sprostowania. Propozycja jest taka, że w razie zawar-

cia ugody skutkującej koniecznością wydania pra-

cownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca 

będzie je wydawał w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub 

zatwierdzenia ugody przez sąd. 

 

Projekt precyzuje, sytuacje w których pracodawca 

nie może z przyczyn obiektywnych wydać pracowni-
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kowi nowego lub uzupełnionego świadectwa.  

Wówczas będzie je przesyłał pocztą albo doręczy  

w inny sposób (tak samo jak w razie  obowiązku  

wydania pracownikowi świadectwa pracy). 

 

Natomiast w razie prawomocnego orzeczenia sądu 

pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu 

nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika 

umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 

art. 55 § 1 (1) Kodeksu pracy pracownik w ciągu  

7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

będzie obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane 

mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia jego tre-

ści o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. 

W razie niespełnienia tego obowiązku pracodawca 

będzie wzywał pracownika do przedłożenia świadec-

twa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania  

w celu zamieszczenia takiej informacji w świadec-

twie. Następnie je uzupełni i w ciągu 7 dni wyda  

je pracownikowi. 

Specjalista ds. pracowniczych  

mgr Anna Muszyńska 

Biuro Usług Specjalistycznych Placówka Szkoleniowa  

Jerzy Muszyński w Luboniu 
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TURNIEJE SPOŻYWCZE 2017 

 

SILNA REPREZENTACJA SPOŻYWCÓW 

  

 

Zawód zapomniany, któremu pokolenia zawdzię-

czają ciepło domowego ogniska 

Zduństwo jest działem rzemiosła zajmującym się 

budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchen-

nych, chlebowych, pieco – kominków (ostatnimi cza-

sy także kominków). Rzemieślnik uprawiający takie 

rzemiosło to zdun. Nie ma dokładnych danych o po-

czątkach rzemiosła zduńskiego w Polsce. Początko-

wo budowę pieców nazywano kaflarstwem i po-

wstało ono z rzemiosła garncarskiego, miało też z 

nim ścisły związek. Najstarszy cech zduński oficjalnie 

powstał w roku 1347, początkowo jako bractwo 

garncarskie, którego statut składający się z 38 punk-

tów został dopiero po 300 latach w 1639 r. zatwier-

dzony przez króla Jana III Sobieskiego, a następnie 

przez króla Augusta II w 1717 roku. Przygotowywa-

niem kafli i stawianiem pieców zajmowali się garn-

carze. Z czasem coraz częściej piece stawały sie 

standardowym wyposażeniem mieszkań. Nauka za-

wodu rozpoczynała się wcześnie, kandydat na zduna 

najpierw terminował u mistrza, potem zostawał cze-

ladnikiem. W technice budowania pieców prawdzi-

wą rewolucję spowodowało zastosowanie do ogrze-

wania węgla oraz konieczność budowy kanałów we-

wnątrz pieca i zastosowania rusztu w palenisku. Ta-

ka wyspecjalizowana produkcja spowodowała, że 

zdun nie zajmował się już wyrobem elementów pie-

ca (zwłaszcza części ceramicznych) i właściwie mon-

tował piec z gotowych składników, aby powstał piec 

zgodny z zamówieniem.  

Najczęściej jednak zdun „przestawiał piec”, czyli roz-

bierał go i składał na nowo, oczyściwszy uprzednio 

jego części oraz uzupełniając zużyte. W ten sposób 

w połowie XIX wieku nastąpiło rozdzielenie zawodu: 

garncarz, który produkował kafle (choć już najczę-

ściej nie jako samodzielny rzemieślnik, ale robotnik 

fabryczny) i zdun, który je już tylko składał.  

Zdun powinien charakteryzować się sprawnością 

manualną, posiadać zmysł artystyczny – poczucie 

estetyki, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, 

pracę wykonywać starannie, wytrwale oraz syste-

matycznie. Od jakości jego pracy może zależeć ludz-

kie życie (źle działający piec może być źródłem cza-

du). Powinien też posiadać zdrowy układ oddecho-

wy, wolny od alergii na kurz. 

Materiały używane do budowy pieców to m.in.: ce-

gła czerwona pełna, prostki szamotowe, (tzw. sza-

mot), kafle, drut stalowy do spinania kafli, glina, ele-

menty żeliwne – ruszty, drzwiczki, płyty kuchenne, 

piekarniki, ramy piecowe. 

Narzędzia używane przez zdunów to: młotek murar-

ski, młoteczek do pobijania nożyka lub dornika, no-

żyk zduński do przycinania kafli, gładzik („kamień 

szlifierski”) do wygładzania brzegów kafli i miejsc 

cięcia, punktak (dornik) do zaznaczania miejsc cięcia 

oraz wycinania otworów, szczypce do „łamania” ka-

fli, przecinak, blaszka aluminiowa, gąbka do mycia 

kafli z gliny, skrzynia na glinę i mieszadło do jej mie-

szania z piaskiem, wiadro na wodę, kielnia, przybory 

pomiarowe (pion murarski, liniał (łata),poziomica, 

kątownica, calówka). 

Ewa Krupska 

 

(Opracowano m.in. na podstawie: Apolinary Birszenk „Roboty 

zduńskie - poradnik” Warszawa 1966, własność AZ WIR) 

 

Foto: Ozdobne piece w pałacu Zamoyskich w Kozłówce 

(Województwo Lubelskie). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szamot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szamot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruszt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziomica
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%85townica&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cal%C3%B3wka&action=edit&redlink=1
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MONIKA NOWICKA  
Wydział Oświaty - szkolenia 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
 

E-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 81 

ANNA BOROWIAK 
Wydział Promocji Gospodarczej 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
  

E-mail: anna.borowiak@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 26 

MICHAŁ KRUPSKI 
Archiwista 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
  

E-mail: michal.krupski@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 94 


