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Szanowni Państwo! 
 

W centrum kongresowym Expo XXI w Warszawie odbył się w 
dniu 17 stycznia 2008 r. Pierwszy Kongres Pracodawców. Było 
to pierwsze tak masowe spotkanie przedstawicieli środowisk 
gospodarczych w Polsce. Wzięło w nim udział ponad trzy 
tysiące pracodawców. 
 

Inicjatorami i organizatorami Kongresu było sześć wiodących 
organizacji zrzeszających pracodawców, w tym Związek 
Rzemiosła Polskiego. 
 

Gośćmi Kongresu byli m. in. Prezydent Lech Wałęsa, Premier 
Donald Tusk, Wicepremier Waldemar Pawlak, byli premierzy 
Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Buzek, byli wicepremierzy Leszek 
Balcerowicz i Jerzy Hausner, przedstawiciele świata nauki, 
parlamentarzyści, goście z zagranicy, liczne media. 
 

Pierwszy Kongres Pracodawców był okazją do poważnej debaty 
nad realiami życia gospodarczego we współczesnej Polsce. W 
swoich wystąpieniach przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych pozytywnie oceniali wkład pracodawców w rozwój 
społeczno-gospodarczy Polski oraz zapowiadali dalsze 
ułatwienia i ulgi w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 

Inspirującą dla rządzących powinna być dyskusja przedstawicieli 
pracodawców na forum Kongresu oraz zgłoszone inicjatywy i 
postulaty. 
 

Licznie na Kongresie reprezentowane było środowisko 
rzemieślnicze, w tym również zrzeszone w Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w Poznaniu. Na Kongresie swoje wystąpienie 
miał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu – Jerzy Bartnik oraz Wiceprezes 
WIR – Karol Pufal. Tematem ich wystąpień były sprawy 
kształcenia zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkolenia osób pełnoletnich. 
 

Uczestnicy Pierwszego Kongresu Pracodawców przyjęli 
deklarację „Państwo przyjazne pracodawcom” zawierającą 
wspólne postulaty i opinie środowisk gospodarczych mające na 
celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i 
przyspieszenie wzrostu społeczno-gospodarczego w 
najbliższych latach w Polsce.  
 

Należy mieć nadzieję, że ta inicjatywa poza wydźwiękiem 
medialnym i złożonymi deklaracjami zaowocuje w najbliższej 
przyszłości wprowadzeniem konkretnych rozwiązań prawnych 
dla MŚP ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w 
Polsce. 
 

Tomasz Wika 
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 Sesja egzaminacyjna w 2007 r. 
 

Rada Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu w 2007r. 
zwiększyła liczbę komisji 
egzaminacyjnych z 56 do 57 zawodów 
(w tym 52 komisje czeladnicze i 
mistrzowskie i 57 komisji 
czeladniczych). W roku 
sprawozdawczym komisje te 
przeegzaminowały 3660 kandydatów 
na czeladników (w tym 400 
zakończyło egzamin z oceną 
niedostateczną), 281 kandydatów na 
mistrzów (w tym 18 zakończyło 
egzamin z oceną niedostateczną) 
oraz 123 kandydatów przystąpiło do 
egzaminu sprawdzającego po 
zakończeniu przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy. 
Zdecydowaną większość kandydatów 
przystępujących do egzaminu 
czeladniczego stanowili uczniowie 
rzemiosła, jednak trzeba zaznaczyć, iż 
w 2007r. wzrosła liczba 
przystępujących do egzaminu z 
wolnego naboru. 

Przyczyną tego faktu zapewne jest 
coraz większa liczba osób 
wyjeżdżających za granice w celu 
podjęcia pracy. Mają oni szanse 
otrzymania wyższych wynagrodzeń 
lub prowadzenia własnej działalności 
tylko w sytuacji, gdy posiadają 
udokumentowane kwalifikacje 
zawodowe.  
Zawody cieszące się nieustannie 
największym zainteresowaniem 
młodzieży także – w 2007r. to: 
mechanik pojazdów samochodowych, 
fryzjer, stolarz, cukiernik, piekarz, 
malarz-tapeciarz, lakiernik. W tych 
zawodach odbywa naukę około dwóch 
trzecich wszystkich młodocianych 
zatrudnionych w celu przygotowania 
zawodowego. Niezmiennie, pomimo 
wcześniejszego korzystnego 
rozstrzygnięcia problemów natury 
formalno-prawnej, znikomym 
zainteresowaniem młodzieży cieszą 
się zawody pozaszkolne jak np. 
witrażownik czy szklarz budowlany. 

Uczniowie rzemiosła w przeważającej 
części, dokształcają się w szkołach 
zasadniczych, jednakże spora grupa 
młodocianych obowiązek 
dokształcania teoretycznego realizuje 
w systemie pozaszkolnym. Obserwuje 
się jednak proces społeczny, w którym 
i mistrzowie szkolący, i rodzice 
młodocianych przywiązują coraz 
większą wagę do realizacji nauki 
teoretycznej w szkole. Wiąże się to z 
perspektywami młodzieży na dalsze 
kształcenie po ukończeniu nauki 
zawodu. Taka sytuacja przyczynia się 
zapewne także do małego 
zainteresowania nauką w zawodach 
pozaszkolnych. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Iwona Derda 

  Działania Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski 
 

 

Informujemy, że rozpoczęte pod 
koniec 2007 roku działania Sądu 
Arbitrażowego Izb i Organizacji 
Gospodarczych Wielkopolski jest 
efektem Porozumienia zawartego 
przez następujące organizacje: 

 Wielkopolską Izbę Przemysłowo-
Handlową w Poznaniu, 

 Polską Izbę Gospodarczą 
Importerów, Eksporterów i 
Kooperacji w Poznaniu, 

 Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i 
Usług w Poznaniu, 

 Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą 
w Poznaniu, 

 Wielkopolski Klub Kapitału, 

 Konińską Izbę Gospodarczą, 

 Regionalną Izbę Przemysłowo – 
Handlową w Lesznie, 

 Izbę Przemysłowo – Handlową 
Południowej Wielkopolski, 

 Pilską Izbę Gospodarczą, 

 Pleszewską Izbę Gospodarczą. 
 

Wielkopolska Izbą rzemieślnicza w 
Poznaniu będą jednym z 
sygnatariuszy porozumienia gorąco 
apeluje, by rzemieślnicy zrzeszeni w 
Cechach skorzystali z oferty, jaką 
niesie powołanie do życia tego Sądu 
w przypadku konieczności 
dochodzenia swoich roszczeń na 
drodze sądowej. Postępowanie przed 
Sądem Arbitrażowym daje stronom 
wiele korzyści. Najważniejsze z nich 
to tajność, szybkość i niewysokie – w 
stosunku do obowiązujących przed 
sądami powszechnymi – koszty 
postępowania, a także bardzo 
wysokie kompetencje arbitrów 
gwarantuje odpowiedni poziom 
orzekania. 
Pod rozstrzygnięcie Sądu strony 
mogą poddać wszelkie spory o prawa 
majątkowe lub o prawa niemajątkowe 
mogące stanowić podmiot ugody 
sądowej, z wyłączeniem spraw o 
alimenty. 
 

W celu zapewnienia sobie możliwości 
rozstrzygania sporu przez Sąd 
Arbitrażowy, strony zawierające 
umowę powinny w niej ująć zapis o 
tym, że poddają się rozstrzygnięciu 
sporu przez ten organ (tzw. zapis na 
Sąd polubowny) 
Informujemy ponadto, że w 
Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w 
Poznaniu zorganizowany zostanie 
punkt informacyjny prowadzony przez 
obsługę prawną służący 
zainteresowanym osobom radą i 
pomocą w sprawach związanych z 
funkcjonowaniem Sądu. 
 

 

 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Konrad Wnuk 
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 Ostatnia szansa na wcześniejszą emeryturę. 
 

Do połowy 2008 r. rząd obiecał ustalić 
zasady wypłaty emerytur 
pomostowych – czyli nowych, mniej 
korzystnych wcześniejszych emerytur.  
To wymóg reformy emerytalnej z 1998 
roku.  
Obecne wcześniejsze emerytury będą 
obowiązywać tylko do końca 2008 r. 

Nowe emerytury pomostowe będą 
przysługiwać pięć lat przed 
ustawowym wiekiem emerytalnym – a 
więc kobiety będą mogły na nią 
odchodzić po ukończeniu 55 lat, a 
mężczyźni, mając 60 lat. Pomostówka 
będzie jednak dużo  niższa niż 
obecne wcześniejsze emerytury  – 

będzie bowiem w większym stopniu 
uzależniona od naszych odłożonych 
składek. 
 
 
 
Opracowanie: 
Konrad Wnuk 

   

  Spotkanie Kierowników Biur Cechów 
 

W dniach 7-8.01.2008 r. odbyło się 
Spotkanie Kierowników Biur Cechów pod 
tytułem: „Dobra praktyka inspiruje nowe 
pomysły”. Program spotkania podzielono 
na tematy związane z:  
1. Oświatą zawodową 

W tym bloku tematycznym omówiono 
dofinansowanie kosztów kształcenia 
zawodowego, aktualne informacje na 
temat szkolenia zawodowego – analiza 
sesji egzaminacyjnej, aktualny stan 
prawny i działania ZRP w zakresie 
oświaty zawodowej oraz aktualną 
sytuację na wielkopolskim rynku pracy. 
Informacje przedstawili: Pani Iwona 
Derda – Naczelnik Wydz. Oświaty WIR, 
Pan Maciej Prószyński – Dyrektor 
Zespołu Oświaty Zawodowej 

 

i Problematyki Społecznej ZRP, Pan 
Karol Pufal – Wice Prezes WIR, oraz Pan 
Jan Stanek z  Wydziału Kształcenia 
Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

2. Informacjami na temat funduszy 
unijnych dla MSP , informacjami 
prawnymi i podatkowymi. 
Tematy przedstawili: Pani Bogumiła 
Frąckowiak: Naczelnik Wydz. 
Promocji Gospodarczej WIR, Pan 
Wiesław Ratajczak – Z-ca Dyrektora 
WIR, oraz Pan Konrad Wnuk – 
Radca Prawny WIR 

3. Podsumowaniem wyników programu 
„Wielkopolskie rzemiosło wobec 
instytucji rynku pracy” 
 

Program przeprowadzała Wyższa 
Szkoła Bankowa. Celem projektu jest 
wzrost jakości usług instytucji rynku 
pracy woj. wielkopolskiego 
adresowanych do środowiska 
rzemieślniczego. 

Moderatorem tej części był: Pan dr 
Krzysztof Bondyra Koordynator ds. 
badań i analiz. 
Tematy przedstawione przez 
prelegentów obejmowały: „Ewaluacja, 
ocena polityk publicznych w zakresie 
rynku pracy”,  „Potrzeby i możliwości 
szkoleniowe rzemiosła” oraz 
podsumowanie wyników projektu 
„Wielkopolskie rzemiosło wobec 
instytucji rynku pracy”. 
 
 
Opracowanie: 
Małgorzata Maciejewska 
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  Podstawowe wskaźniki, stawki i limity w 2008 r. 
 

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 i 2008 r. 
 
2007 r. 

Podstawa 
obliczenia podatku Podatek wynosi 
Ponad do 

 43 405 zł 
19% podstawy obliczenia minus kwota 572 zł 
54 gr 

43 405 zł 85 528 zł 
7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405  
zł 

85 528 zł  
20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 
528  zł 

 
Kwota wolna od podatku : 3 013,37 

 

2008 r. 
Podstawa 

obliczenia podatku Podatek wynosi 

Ponad do 

 44 490 zł 
19% podstawy obliczenia minus kwota 586 zł 
85 gr 

44 490 zł 85 528 zł 
7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490  
zł 

85 528 zł  
20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 
528  zł 

 
Kwota wolna od podatku:  3 088,68 zł 

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2007 i 2008 r. 
 

2007 r. 

Wyszczególnienie Miesięcznie Rocznie 

Dla zatrudnionych u 
jednego pracodawcy 
w tej samej 
miejscowości 

108,50 zł 1302,00 zł 

Dla zatrudnionych u 
wielu pracodawców 
jednocześnie w tej 
samej miejscowości 

 1953,23 zł 

Dla dojeżdżających z 
innej miejscowości 
zatrudnionych u 
jednego pracodawcy 

135,63 zł 1627,56 zł 

Dla dojeżdżających z 
innej miejscowości 
zatrudnionych u 
wielu pracodawców 

 2441,54 zł 

 

2008 r. 

Wyszczególnienie Miesięcznie Rocznie 

Dla zatrudnionych u 
jednego pracodawcy 
w tej samej 
miejscowości 

111,25 zł 1335,00 zł 

Dla zatrudnionych u 
wielu pracodawców 
jednocześnie w tej 
samej miejscowości 

 2002,05 zł 

Dla dojeżdżających z 
innej miejscowości 
zatrudnionych u 
jednego pracodawcy 

139,06 zł 1668,72 zł 

Dla dojeżdżających z 
innej miejscowości 
zatrudnionych u 
wielu pracodawców 

 2502,56 zł 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2008 r. 
 

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
podlegają podatnicy, którzy w 2007 r. uzyskali przychody nie przekraczające: 

przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie 
samodzielnie w wysokości nie przekraczającej: 

150000 euro 

przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w 
formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej 
działalności nie przekroczyła kwoty: 

150000 euro 

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w 
formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty 
podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za 
część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie 
przekroczyły kwoty: 

150000 euro 

przychody za 2007 r. uprawniające do opłacania ryczałtu 
kwartalnie 

25000 euro 

Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na ten dzień wynosił 3,7680 zł, czyli 
kwoty te wynoszą odpowiednio 565200 zł oraz 94200 zł. 

 

 
Od 1 stycznia 2008r. wprowadzono istotną 
zmianę w zasadach korzystania z 
opodatkowania w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. Mianowicie 
przekroczenie przez podatnika w ciągu roku 
podatkowego określonego wyżej limitu 
przychodów skutkuje obowiązkiem założenia 
od następnego miesiąca po przekroczeniu 
księgi przychodów i rozchodów i przejścia na 
zasady ogólne. Dotychczas przekroczenie 
limitu przychodów skutkowało przejściem na 
zasady ogólne od następnego roku 
podatkowego. 
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Karta podatkowa 
 
Obowiązują dotychczasowe przepisy regulujące korzystania z 
tej formy opodatkowania tj. ustawa z dnia 20 listopada 1998r. 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. nr 144, 
poz.930 z późn. zm./. 
Waloryzacji uległy jedynie stawki karty podatkowej o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały 
2007r. Nowe stawki są opublikowane w obwieszczeniu 
Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2007r. /Mon. Pol. Nr 83, 
poz. 881/. 

Kasy rejestrujące w 2008 r. 
 
Od  1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w 
sprawie kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie zostało 
opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 245, poz. 1807.  
Nowe przepisy nie wprowadzają zmian. Ważność 
dotychczasowych zwolnień i limitów przedłużono do 30 
czerwca 2008r. 
 
 
 
 

 
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 
 
Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2007r. Rada Ministrów 
przedłużyła  stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
do 31 grudnia 2008r. /Dz. U. nr 243, poz. 1785/. 
PKWiU opublikowana została w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie PKWiU /Dz. U. 
nr 89, poz. 844 z późn. zm./. Przedmiotowa klasyfikacja ma 
zastosowanie do celów: podatku od towarów i usług, akcyzy i 
wszystkich form podatku dochodowego. 
 

 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
 

Wysokość składki Podstawa prawna 

9% podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenia społeczne od 1 
stycznia 2007 r. 

Dz.U z 2004 r. Nr 210, 
poz.2135 ze zm. 

 

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza 
się podatek, nie może przekroczyć 7,75%  podstawy wymiaru 
tej składki. 

 
Składka na Fundusz Pracy 
 

2,45% podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenia społeczne od 1 
stycznia 2007 r. 

Dz.U. z 2007 r. Nr 15, 
poz. 90 

 

 
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych 
 

0,10% kwot wypłat za okres od 1 
stycznia  2007 r., stanowiących 
podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
bez ograniczenia 

Dz.U. z 2007 r. Nr 15, 
poz. 90 

 

 
Zwolnienie podmiotowe VAT w 2007 i 2008 r. 

 
2007 r. 
Zwolnienie od podatku od towarów i usług przysługuje 
podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie 
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 
wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10000 
euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W 
roku 2007 kwota wyrażona w złotych będzie wynosić 39700 
zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty przez podatnika, w 
ciągu danego roku, zwolnienie to traci moc z chwilą tego 
przekroczenia.   
Zwolnienie podmiotowe przysługuje również podatnikom 
rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających 
opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli 
przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie 
przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, 
kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 
10000 euro. 
 

2008 r. 
Zwolnienie od podatku od towarów i usług przysługuje 
podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie 
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 
50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty 
podatku. W przypadku przekroczenia tej kwoty przez 
podatnika, w ciągu danego roku, zwolnienie to traci moc z 
chwilą tego przekroczenia.   
Zwolnienie podmiotowe przysługuje również podatnikom 
rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających 
opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli 
przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie 
przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, 
kwoty 50 000 zł. 
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Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2008 r. 
 

 Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni, 

 Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha 
powierzchni, 

 Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni, 

 Od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 Od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 Od budynków (lub ich części)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 Od budynków (lub ich części)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 Od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 6,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 Od budowli  –  2% ich wartości. 
                                                                                                                                                                    Opracowanie: 

Wiesław Ratajczak  
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Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt 

Konsultacyjny 
  

Zakres bezpłatnych usług 
informacyjnych oferowanych przez 
Punkt Konsultacyjny: 
 

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

finansów, podatków, itp., 
2) n/t dostępnych programów 

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

3) o dostępnej na rynku ofercie 
finansowania zewnętrznego 
przez banki i inne instytucje 
finansowe 

4) na temat możliwości i zasad 
uzyskiwania bardziej 
złożonych usług, dostępnych 
w sieci ośrodków KSU oraz 
usług oferowanych przez 
instytucje spoza sieci KSU. 

 

2. Wyjaśnianie zasad 
przygotowania wniosków w 
ramach projektów pomocowych 
dostępnych dla MSP ze środków 
budżetu 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. 

 
 

3. Zagadnienia dot. udziału w 
zagranicznych targach i wystawach 

1) terminy imprez 
2) możliwości dofinansowania 
3) wyjaśnianie zasad 

przygotowania wniosków o 
udzielenie wsparcia 

 
4. Zagadnienia dot. prawa 

1) gospodarczego 
2) cywilnego 
3) pracy 

 
  
 

 Zapraszamy do Punktu 

Konsultacyjnego 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500 

  
              

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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  Subskrypcja Serwisu 

 

 

Subskrypcję Serwisu Informacyjnego WIR można 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 Ratajczak 
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 
  

 


