
 

  

 Nr 2/2009 

Nowe rozwiązania na rynku pracy 
Od 1 lutego 2009 r. obowiązuje z pewnymi wyjątkami Ustawa z 19 grudnia 

2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2009r. nr 6, poz. 33/. Te inne ustawy to m. 
in. ustawa o rzemiośle i ustawa o systemie oświaty. 

Zawarte w cytowanym na wstępie przepisie nowelizacje dotyczą szeregu 
istotnych dla rzemiosła spraw, które w tej informacji przedstawiono w zarysie  ze 
względu na brak jeszcze większości przepisów wykonawczych do poszczególnych 
nowych rozwiązań. 
1. Podniesiono wartość pomocy z Funduszu Pracy do wysokości sześciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale /obecnie jest to 17.811,30 PLN/ 
na: 

a/ wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego z 
urzędu pracy bezrobotnego i jego utrzymanie przez 24 miesiące bez 
względu na wielkość przedsiębiorstwa, 

 b/ uruchomienie przez bezrobotnego własnej działalności gospodarczej. 
2. Zróżnicowano okresy na które przedsiębiorcy mogą przyjmować bezrobotnych na 
staż: 

a/ do maksymalnie 12 miesięcy osoby bezrobotne które nie przekroczyły 25 
roku życia lub takie, które w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkoły nie 
ukończyły 27 lat, 
b/ do 6 miesięcy pozostałych bezrobotnych określonych w Ustawie. 

3. Umożliwiono realizację przygotowania zawodowego – również w rzemiośle -  dla 
bezrobotnych osób pełnoletnich w formie praktycznej nauki zawodu albo przyuczenia 
do wykonywania określonej pracy. Podstawowe zasady tej formy szkolenia to: 
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a/ czas trwania praktycznej nauki zawodu od 12 18 miesięcy, a przyuczenia od 3 do 6 
miesięcy i kończyć się będzie egzaminem przed komisją egzaminacyjną izby 
rzemieślniczej lub okręgową komisją egzaminacyjna przy kuratorium oświaty, 
b/ umowy o praktyczną naukę zawodu zawierane będą pomiędzy bezrobotnymi i 
właściwymi starostami oraz pracodawcami i starostami, 
c/ wymiar czasu przygotowania zawodowego wynosi 8 h dziennie i  40 h tygodniowo, z 
tego 80% czasu ma być poświęcone nabywaniu umiejętności praktycznych u 
pracodawcy, 
d/ uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługiwać będzie 
stypendium wypłacane przez starostę, natomiast pracodawcy otrzymają zwrot 
niektórych wydatków związanych ze szkoleniem do 2% przeciętnego wynagrodzenia 
za każdy pełny miesiąc oraz po zdaniu przez szkolonego egzaminu premię w 
wysokości 400,00PLN za każdy pełny miesiąc szkolenia. 
Refundacja i premia, które otrzyma pracodawca stanowią pomoc de mini mis i  będą 
wypłacane z Funduszu Pracy, 
e/ szczegóły całego procesu przygotowania zawodowego dorosłych określi w 
odrębnym rozporządzeniu właściwy minister. 
4. Zmieniono zapis art. 70b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
/Dz. U. z 2004r, nr 256, poz. 2572 z późn. zm./  w zakresie źródła, z którego będą 
wypłacane pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Od 1 stycznia 2009 przedmiotowe dofinansowania  będą wypłacane z 
Funduszu Pracy. Dofinansowania należne za okres do          31 grudnia 2008r. będą 
wypłacane na dotychczasowych zasadach. 
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Przyjęte rozwiązanie rodzi obowiązek opodatkowania otrzymanych dofinansowań 
podatkiem dochodowym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku otrzymywanych 
refundacji wypłacanych młodocianym pracownikom wynagrodzeń i płaconych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne.    
5. Zlikwidowano obowiązek wystawiania tzw. przyrzeczenia wykonywania pracy w 
Polsce przez pracodawcę, który zamierza zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenie na 
pracę będzie wydawane przez wojewodę generalnie na 3 lata z możliwością 
przedłużenia. 
6. Zwolniono pracodawców z opłacania przez 12 miesięcy składek na Fundusz Pracy i 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnione osoby powyżej 
50 roku życia, które pozostawały w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji 
bezrobotnych. Bezterminowo zwolniono z opłacania tych składek pracodawców 
zatrudniających bezrobotnych: kobiety – powyżej 55, a  mężczyzn – powyżej 60 roku 
życia. Przepis wchodzi w życie od 1 lipca 2009r. 
7. Skrócono pracodawcom okres wypłacania wynagrodzenia za czas choroby 
pracownikom, którzy ukończyli 50 lat do 14 dni, pod warunkiem, że absencja 
chorobowa powstała po roku w którym osiągnęli ten wiek. Od 15 dnia choroby ZUS 
wypłaca dla tej kategorii wiekowej zasiłek chorobowy. 
8. Zwolniono pracodawców z uzyskiwania oświadczenia zatrudnianego bezrobotnego 
iż nie pozostaje już w rejestrze bezrobotnych. Dotychczas takie oświadczenie 
pracodawca powinien uzyskać od bezrobotnego zanim go zatrudnił lub powierzył mu 
inną pracę zarobkową. 
 

Z uwagi na obszerność omawianego aktu prawnego zainteresowanych 
prosimy o bliższe się z nim zapoznanie. Uszczegółowienie poszczególnych rozwiązań 
prawnych  nastąpi w przygotowywanych aktach wykonawczych przez określonych w 
delegacjach ustawowych ministrów. 
 

Wiesław Ratajczak  

 

Zmiana zasad opłacania składek na ZUS 
 i ubezpieczenie zdrowotne   w 2009r. 
 
1. Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 stycznia 2009 r. zmieniły się   zasady liczenia 
wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące działalność 
gospodarczą i osoby z nimi współpracujące. Nowe zasady mają w konsekwencji ułatwić i 
uprościć ich opłacanie w ciągu roku. 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art. 18 ust. 8 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
stanowi zdeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru 
składek ogłoszonego przez Ministra pracy i polityki społecznej na dany rok kalendarzowy w 
Monitorze Polskim. Obliczone od tej podstawy składki na ubezpieczenia społeczne są stałe na 
cały rok kalendarzowy. 
Zmiany te zostały zawarte w Ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 
dnia 17 października 2008r. /Dz. U. nr 220, poz. 1417/. 
 Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 29 grudnia 2008r. kwota prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2009r. wynosi 3.193 PLN, natomiast liczona od 
niej podstawa naliczania składek – 1.915,80 PLN. Liczone od tej podstawy minimalne składki 
na ZUS wynoszą: 

  ubezpieczenie emerytalne/19,52%/ - 373,96 PLN, 

  ubezpieczenie rentowe/6,0%/ - 114,95PLN, 

  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe/2,45%/ - 46,94PLN, 

  ubezpieczenie wypadkowe /1,80% / - 34,48PLN 
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łączna składka miesięczna na ZUS w 2009r. - 570,33PLN  

 składka miesięczna na Fundusz Pracy/2,45%/ - 46,94PLN 
2. Sejm RP znowelizował również ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tj. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027/. 
Jeżeli nowelizacja zostanie uchwalona przez Senat oraz uzyska podpis Prezydenta RP to 
również wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana w jednakowej 
miesięcznej wysokości na cały rok.  
Ustawa zakłada iż podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowiła 
zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego łącznie z wypłatami z zysku. Jeżeli 
przedmiotowa nowelizacja bez problemów przejdzie przez całą ścieżkę legislacyjną to 
najprawdopodobniej wejdzie w życie od 1 marca 2009r. 
W związku z powyższym, że Prezes GUS w dniu 19 stycznia 2009r. opublikował 
obwieszczenie, z którego wynika iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2008r. wyniosło 3322,09 PLN – 
podstawa naliczania składki zdrowotnej wyniesie /75%/ 2491,57 PLN. Stąd składka na 
ubezpieczenie zdrowotne za okres III-XII 2009 to będzie najprawdopodobniej nie mniej niż 
224,24 PLN miesięcznie. 
Składka zdrowotna za I-II 2009r. jest liczona według dotychczasowych zasad i wynosi 215,35 
PLN. 

 
Wiesław Ratajczak 

 

 

 

 

 

 

 

Programy komputerowe w przedsiębiorstwach 
 
W obecnych czasach już prawie we wszystkich przedsiębiorstwach są wszechobecne komputery. 
Niektórzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania nowoczesnej firmy bez posiadania komputerów z 
odpowiednim oprogramowaniem. 
Świadomość korzyści jakie niesie za sobą korzystanie z oprogramowania komputerowego jest 
ważna. Warto jednak przybliżyć praktyczne kwestie oraz regulacje dotyczące programu 
komputerowego i przyznanej mu ochrony prawnej, aby zminimalizować negatywne konsekwencje , 
na jakie narazić może przedsiębiorcę brak wiedzy w tym temacie. 
Korzystanie z programu komputerowego zarówno w domu , jak i  przedsiębiorstwie związane jest z 
szeregiem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. obowiązek korzystania z 
legalnego oprogramowania. Specyfika potrzeb firm działających w danej branży wpływa na rodzaj 
używanego przez nich oprogramowania. Decydując się na zakup danego oprogramowania , warto 
wiedzieć, że oprogramowanie komercyjne często posiada darmowe odpowiedniki (na licencjach 
FLOSS), które nie różnią się od względem funkcjonalności  od płatnych, np. w przypadku  typowej 
biurowej aplikacji alternatywą dla pakietu MS Office jest darmowy Open Office. Jednak należy 
pamiętać, szczególnie w przypadku korzystania z oprogramowania dostępnego Internecie, aby 
zwracać uwagę na rodzaj dołączonej do niego licencji, tak aby nie narazić się na odpowiedzialność 
prawną. Na rynku  jest wiele licencji, najczęściej dostępne są m.in.: 
-  freeware – to licencja umożliwiająca darmową dystrybucję bez ujawniania kodu źródłowego, zdarza 
się  że licencja ta zawiera dodatkowe obostrzenia np. przeznaczenie tylko do użytku domowego; 
-  shareware – program na tej licencji jest programem płatnym, ale rozpowszechniany bezpłatnie z 
pewnymi ograniczeniami, o korzystania przez jakiś z góry określony czas (często w przypadku 
programów antywirusowych pobieranych z Internetu) . Po okresie próbnym z programu należy 
zrezygnować albo za niego zapłacić, jednakże zdarza się, ze program funkcjonuje dalej i w gestii 
użytkownika leży jego odinstalowanie;  
-  trial – licencja po danym okresie próbnym blokuje uruchomienie programu, pozwalając jedynie na 
jego rejestrację bądź usuniecie z twardego dysku. 
Korzystając z programów uzyskanych nielegalne lub naruszając licencję, przedsiębiorca naraża się 
na odpowiedzialność karną. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji jakie wiążą się z ujawnieniem 
nielegalnego oprogramowania na komputerach znajdujących się w firmie, potrzebne jest 
przeprowadzenie odpowiednich działań w firmie, w tym m.in. określenie odpowiedniej polityki w 
zakresie użytkowania oprogramowania w przedsiębiorstw, poprze stworzenie regulaminu i zasad 
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użytkowania komputerów, uniemożliwiając w ten sposób pracownikom instalowania pirackiego 
oprogramowania na firmowych komputerach i jednoczesnego naruszania praw autorskich. 
Pamiętajmy, że wizyta funkcjonariuszy policji w przedsiębiorstwie, w przypadku wykrycia w nim 
komercyjnego oprogramowania bez wymaganej prawem licencji , kończy się zabezpieczeniem 
komputera. W ten sposób przedsiębiorca naraża się nie tylko na odpowiedzialność prawną, ale 
również na niemożnością korzystania z komputerów, co w konsekwencji może doprowadzić do 
przestojów w firmie i do całkowitego jej paraliżu. Dlatego pamiętajmy, że nowoczesne 
oprogramowanie komputerowe sprzyja usprawnieniom i zwiększeniem wydajności w 
przedsiębiorstwie, ale z drugiej strony nakłada na przedsiębiorcę obowiązek korzystania z legalnego 
oprogramowania. 
Oprac. na podstawie biuletynu małych i średnich firm 
 

Bogumiła Frąckowiak 

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzone w 
2008r. przez Komisje Egzaminacyjne działające przy 
Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. 
 

Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 1 kwietnia 2008r. powołała na nową pięcioletnią 
kadencję 47 komisji egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich oraz 1 komisję egzaminacyjną 
czeladniczą. Komisje te przeegzaminowały w 2008r. 3602 kandydatów na czeladników (w tym 375 
zakończyło egzamin z oceną niedostateczną) i 208 kandydatów na mistrzów (w tym 19 zakończyło 
egzamin z oceną niedostateczną). 
 

Do egzaminu sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy 
przystąpiło 125 kandydatów. Należy zaznaczyć, że kandydaci, którzy z egzaminu otrzymali oceny 
niedostateczne w większości otrzymali je z etapu teoretycznego, chociaż w takich zawodach jak 
fryzjer i cukiernik duży odsetek niezdających dotyczył również etapu praktycznego.\ 
 

Zdecydowaną większość kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego stanowili 
uczniowie rzemiosła. Wśród przystępujących do tego egzaminu zaledwie ok. 5% stanowili kandydaci 
z wolnego naboru. Zawody cieszące się nieustannie największym zainteresowaniem 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. wulkanizator.  
W 2009r. do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przystąpili między innymi kandydaci w takich 
zawodach jak: 
 

Lp Zawód 
egz. 

czeladniczy 
w tym 

negatywnie 
egz. mistrzowski 

w tym 
negatywnie 

1 
mechanik pojazdów  
samochodowych 

618 64 20 1 

2 fryzjer 465 119 37 10 

3 stolarz 414 39 17 0 

4 cukiernik 223 18 12 0 

5 piekarz 189 13 15 0 

6 malarz-tapeciarz 167 19 12 1 

7 lakiernik 140 31 4 0 

8 ślusarz 128 0 5 3 

9 
monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych 

139 24 7 2 

10 murarz 104 3 20    0 

 
Iwona Derda 
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Spotkanie kolędowo-noworoczne 
 

W dniu 25 stycznia 2009r. odbyło się tradycyjne spotkanie kolędowo-noworoczne rzemiosła 
wielkopolskiego zrzeszonego w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. 
 

 
 

Wśród dostojnych gości byli obecni parlamentarzyści wielkopolscy: Stanisław Stec i Stanisław 
Chmielewski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak, Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu 
Miasta Poznania Stanisław Tamm oraz Dyrektor Wydziału Kuratorium Oświaty w Poznaniu Anna 
Krystkowiak, przedstawiciele władz samorządowych  i administracyjnych z terenu województwa 
oraz  innych organizacji samorządu gospodarczego. 
 

 
 
 
 



6 | S t r o n a                                         Wie lkop o l sk i  In fo rma to r  Rz emi eś l n i czy  

 

 

 
 

Jak każdego roku Salę Reprezentacyjną WIR licznie zapełnili rzemieślnicy wielkopolscy z 
rodzinami. 

Zebranych gości przywitał Prezes Izby Jerzy Bartnik. W krótkim wystąpieniu Prezes Izby 
podsumował miniony 2008 rok. Czas wielu korzystnych dla przedsiębiorców zmian prawno-
organizacyjnych, a jednocześnie trudny dla całej gospodarki zwłaszcza pod koniec roku okres. Rok 
2009 zapowiada się jako okres walki z pojawiającymi się objawami kryzysu gospodarczego, który 
niestety również dotknął nasz kraj. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Izby Jerzy Bartnik 
zaapelował o jedność całego środowiska gospodarczego w obliczu kryzysu gospodarczego, jak 
również o współpracę i zrozumienie wszystkich odpowiedzialnych za rozwój społeczno-
gospodarczy kraju i regionu. Tradycyjnie życzył wszystkim zebranym zdrowia i powodzenia w życiu 
zawodowym i prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Balcerek w swojej homilii wspomniał iż w okresie 
bożonarodzeniowym, czasie radości i świętowania dla chrześcijan istnieją na świecie mury, które 
dzielą społeczności i całe narody. Największe są w Ziemi Świętej, kolebce chrześcijaństwa i miejscu 
narodzin Jezusa Chrystusa. 
Ksiądz biskup zwrócił się do wszystkich o obalanie istniejących murów. Zarówno tych istniejących 
między narodami jak również tych istniejących pomiędzy małymi społecznościami, rodzinami i 
poszczególnymi ludźmi. 

W trakcie uroczystości dostojny gość otrzymał dar od rzemieślników wielkopolskich w 
postaci ręcznie wykonanej szaty liturgicznej ufundowanej przez Cech Rzemiosł Różnych 
Międzychodzko-Drezdenecki. 
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Spotkanie kolędowo-noworoczne uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kębłowo” z 

Wolsztyna. 
 

 
 
Uroczystości zakończył poczęstunek, który był okazją do spotkań, wymiany poglądów i 

składania życzeń zgromadzonych rzemieślników i ich gości.    
 

Wiesław Ratajczak 
 

Zapraszamy do udziału w Targach 
Edukacyjnych 

 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Cechami z regionu 
miasta Poznania serdecznie zaprasza do udziału w Targach 
Edukacyjnych wszystkich rodziców, uczniów, a także nauczycieli i 
pedagogów szkolnych w dniach 13-15 marca br. do pawilonu nr 7, na 
stoisko nr 25. Wstęp jest bezpłatny.  
 
Obecnie na terenie działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechach szkoli się 
niemal 13 tysięcy młodocianych pracowników. Zakończeniem nauki jest 

złożenie egzaminu czeladniczego, który potwierdza zdobyte umiejętności oraz daje kwalifikacje 
umożliwiające uzyskanie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie. 
Na targach oferujemy zapoznanie się z zawodami, w których odbywa się praktyczna nauka 
bezpośrednio poprzez prezentację podstawowych czynności związanych z zawodem wykonywanych 
przez rzemieślników, prezentację multimedialną, oraz foldery opisujące zawody i specyfikę kształcenia 
w rzemiośle.  
Na stoisku obecni również będą przedstawiciele Izby i Cechów, którzy udzielą Państwu wyczerpującej 
informacji. 
 
Zapraszamy! 
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 Nie tylko pracą żyjemy… 
 

W dniu 30 stycznia 2009r. w ramach obchodów rocznicowych z okazji powstania 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu rzemieślnicy wielkopolscy spotkali się w Auli UAM na 
koncercie symfonicznym pod aktualnym tytułem „Karnawał, karnawał….”. Program koncertu wypełniły 
utwory znanych kompozytorów nawiązujące w swojej treści do radosnej pory balów i zabaw. 
Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Paweł Kotla, a w partiach solowych wystąpiła Katarzyna 
Dondalska – sopran. 

 

 
 
Koncert poprzedziło krótkie wystąpienie Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu Jerzego Bartnika. Prezes WIR w krótkich słowach nawiązał do historycznych momentów 
związanych z powstaniem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w 1900 roku i jej odrodzeniem w 1919 w 
czasie przywracania polskiej państwowości na terenach Wielkopolski.  

 

 
 

By pogodzić te dwie daty z historii Izby odbędą się dwa koncerty – stwierdził kompromisowo w swoim 
wystąpieniu Prezes Jerzy Bartnik. 
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Na zakończenie Prezes WIR życzył wszystkim zebranym miłych wrażeń z koncertu. 
 Po części artystycznej odbyło się spotkanie okolicznościowe przybyłych na koncert 
rzemieślników i ich rodzin. Przy lampce wina i słodkościach wymieniano na gorąco wrażenia 
artystyczne oraz dyskutowano na inne aktualne tematy. Wszyscy umawiali się już na następne 
spotkanie. 
 

 
 W koncercie uczestniczyło 500 osób z naszego środowiska. W związku z tym, że inicjatywa 
WIR spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem organizacji rzemieślniczych i ich członków i to 
często z najdalszych okolic Wielkopolski celowym wydaje się jej kontynuowanie nie tylko z okazji 
rocznicowych. Jak mogliśmy się naocznie przekonać wielkopolski rzemieślnik nie tylko pracą żyje. 
 

 Wiesław Ratajczak 
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Wspomnienie 
 
Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 
Pana Grzegorza Hełmeckiego , który był Kierownikiem Biura Cechu w Kaliszu. 
Grzegorz Hełmecki miał  59 lat. Od początku  swojej pracy zawodowej związany 
był z Kaliszem a swoją przygodę z rzemiosłem rozpoczął w 1983. Wtedy 
rozpoczął pracę w Związku Rzemieślników Cechowych w Kaliszu  najpierw jako 
inspektor, a potem Zarząd Cechu powierzył mu funkcję Kierownika Biura Cechu. 

Tę funkcje pełnił aż do 9.stycznia 2009, do niespodziewanej śmierci . 
Uczynny , koleżeński, oddany Rzemiosłu Kaliskiemu… Uwielbiał przyrodę – 
kiedy tylko mógł „uciekał” w ukochane góry albo bliżej, na swoją 
wypielęgnowaną działkę rekreacyjną,  

Lubił wędkować i zbierać grzyby. Jak zawsze trudno w takim momencie w kilku zaledwie słowach 
powiedzieć jaki był… po prostu bardzo będzie nam go brakować 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warto być 
 
 w Muzeum Narodowym w Poznaniu.  
 
Obok wspomnianej w ostatnim numerze wystawy „Zrodzone w powstaniu” (rzecz o Powstaniu 
Wielkopolskim), czynnej do 15 lutego zobaczyć można  wystawę prac - Zofii Stryjeńskiej –  legendy 
okresu 20-lecia międzywojennego, jednej z najbardziej oryginalnych polskich artystek, 
współtwórczyni polskiego art déco i narodowego nurtu w sztuce, przedstawicielki sztuki użytkowej, To 
wyjątkowo radosna wystawa. Składają się na nią zarówno duże projekty na przykład panneau 
dekoracyjne z pawilonu polskiego na sławnej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku 
oraz z salonu  transatlantyku „Batory”, Ale też drobne przedmioty codziennego użytku: kartki 
bożonarodzeniowe, okładki do książek, projekty listów zastawnych, rysunki strojów ludowych, 
zabawki, szachy, porcelana. Sporo miejsca na ekspozycji poświęcono także projektom 
scenograficznym artystki.  Piękna, energetyzująca (szczególnie w szare, zimowe dni!) wystawa 
będzie czynna do 8 marca. 
Oglądając eksponaty związane z wystawą Zofii Stryjeńskiej warto zwrócić uwagę na dwa piękne (i 
ogromne) płótna, które Muzeum Narodowe w Poznaniu otrzymało w depozyt na okres remontu 
krakowskich Sukiennic (można je zobaczyć na pierwszym piętrze w starszej części Muzeum 
Narodowego). Te prawdziwe arcydzieła to: „Bitwa pod Racławicami” Jana Matejki oraz „Pochodnie 
Nerona” Henryka Siemiradzkiego. 
 

Aleksandra Szala 
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PUNKT KONSULTACYJNY 

 

Punkt Konsultacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, PK przy Cechu Rzemiosł Różnych w 
Wągrowcu świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą. 

 
Konsultanci  świadczą bezpłatne usługi informacyjne : 
    - w Punkcie Konsultacyjnym 
    - w formie dyżurów w Chodzieży i Lesznie, 
    - telefonicznie, 
    - elektronicznie (e-mail), 
    - w ramach seminariów.  
Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 

1. pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

2. pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze 
środków publicznych, 

3. informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych 
a. usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy 

pozyskaniu/wdrożeniu technologii) 
b. informacje na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń 

4. inne informacje 
a. informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej 

branży 
b. wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające 

wiarygodność partnerów gospodarczych. 

ZAPRASZAMY  do Punktu Konsultacyjnego Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu: 

 Punkt Konsultacyjny przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu  
ul. Janowiecka 1  
codziennie  w godz. 7:00 – 15:00   

dyżury Punktu Konsultacyjnego 
 w Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży  ul. Raczkowskiego 1   

(Tel. 067 2828054) 
w każdy 1, 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 14:00   
dyżur Punktu Konsultacyjnego  
 

 w biurze Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie  ul. Spółdzielcza 2  
budynek B, I piętro    (Tel. 065 526942) 
w każdy 3 wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 14:00  
 

 
Usługi informacyjne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. 
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SUBSKRYPCJA  
 

 Subskrypcję Wielopolskiego Informatora Rzemieślniczego 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 WIR na Portalu. 
Oczekujemy też na Państwa uwagi i sugestie pod tym samym adresem e-mail. 

 

 

 

WIELKOPOLSKI INFORMATOR RZEMIEŚLNICZY 

KONTAKT 
 

al. Niepodległości 2 
61-874 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

WYDAWCA Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

 


