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 Mam nadzieje, że przedświąteczna gorączka zaku-

pów jeszcze z całą siłą nie zapukała do drzwi i znajdą 

Państwo trochę czasu by zapoznać się z grudniowym 

numerem naszego miesięcznika. Tym bardziej, że wyda-

rzenia minionych czy nadchodzących tygodni przeczą 

atmosferze rozleniwienia. Wręcz odwrotnie: sporo się 

działo w cechach, w Izbie, coraz trudniej „rozciągać” ka-

lendarz tak by ze wszystkimi spotkać się choć na chwilę 

przed Gwiazdką.  Ale przede wszystkim sporo wydarzyło 

się w polityce i tylko z pozoru nie dotyczy to nas bezpo-

średnio. Ciekawe czy znajdzie to odzwierciedlenie w konkretnych decyzjach ko-

rzystnych dla naszego środowiska. Od dawna tak wiele nie mówiono o nas, w tak 

ważnym dla Polski  gmachu! Tak w „sms-owym” stylu można streścić to co działo  

się 18 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu. Zapraszam Państwa do przeczytania 

obszernej relacji z tego wydarzenia.  

 W Izbie wiele mówiono o systemie zarządzania jakością i pracy w Powiato-

wych Radach Zatrudnienia. Odwiedziliśmy niemieckie Götz, w którym kolejny raz 

młodzi rzemieślnicy szlifowali swoje umiejętności. Podpowiemy także (i to przez 

kolejne miesiące) jak skuteczniej negocjować i jak oswoić komputer.  Życzę cieka-

wej lektury! 
 

Tomasz Wika 
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O RZEMIOŚLE W SEJMIE 

 O bardzo dawna tak kompleksowo, w tak licz-

nym gronie nie mówiono o Rzemiośle w jednym  

z najważniejszych  gmachów  w Polsce!  

W Sali Kolumnowej Sejmu RP 18 listopada odbyła się 

konferencja „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy  

i edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu 

od 80 lat” zorganizowana przez Związek Rzemiosła 

Polskiego oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju 

Rzemiosła Polskiego. Wydarzenie Patronatem Hono-

rowym objął Wicepremier, Minister Gospodarki  

Janusz Piechociński.   

 Wśród zaproszonych gości byli Parlamentarzy-

ści zajmujący się problematyką sektora mikro i MŚP, 

a także między innymi: prof. Stanisława Borkowska  - 

Zastępca Przewodniczącego Naczelnej Rady Zatrud-

nienia, Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, 

Zbigniew Żurek - Wiceprezes Business Centre Club, 

Zygmunt Mierzejewski - Wiceprzewodniczący Forum 

Związków Zawodowych, Wojciech Szewczyk - Zastęp-

ca Komendanta Głównego OHP, Agnieszka Chłoń-

Domińczak – z Instytutu  Badań Edukacyjnych, Graży-

na Osicka - Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ks. Krzysztof Ru-

 Konferencja„ Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego  

w działaniu od 80 lat”. 
 

O Rzemiośle w Sejmie 

siecki - Duszpasterz Rzemiosła. Na Konferencję przy-

jechali przedstawiciele niemal wszystkich izb rze-

mieślniczych w Polsce.   

 Konferencję poprowadził Przewodniczący Par-

lamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Pol-

skiego, poseł Artur Bramora.  

Jako pierwszy głos zabrał Wicepremier Minister Go-

spodarki Janusz Piechociński. Główne tezy jego wy-

stąpienia to: nowelizacja ustawy o rzemiośle, uła-

twienia finansowe dla naszego sektora i powołanie 

powszechnego samorządu gospodarczego. Zglobali-

zowany świat stawia przed naszą gospodarką zupeł-

nie inne wyzwania niż te aktualne jeszcze w zeszłej 

dekadzie. Przewartościowało się pojęcie konkuren-

cyjności, a kryzys finansowy odsłonił nieznane do tej 

pory mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Przed Polską stoi ważne zadanie – podział funduszy  

z nowego programowania UE. To ostatni tak potężny 

zastrzyk finansowy i nie może w nim – zdaniem Wice-

premiera - zabraknąć firm z naszego sektora. Nie-

zbędne są zatem odpowiednie regulacje prawne, bo 

w tym gąszczu przepisów  tworzonych na szczeblu 

unijnym bardzo często pomija się znaczenie małych 

firm. Dlatego tak ważne jest jak zostaną one na po-

ziomie krajowym wprowadzone w życie. Najważniej-

sze aby te fundusze wykorzystać do wzmacniania po-

tencjału naszych przedsiębiorstw. Mądre inwestowa-

nie powinno tworzyć  ich potencjał. Wielkie świato-

we koncerny także miały kiedyś swój początek w ma-

łych, rodzinnych firmach. Brakuje nam lokomotyw 

wzrostu gospodarczego, które mogłyby skutecznie 

wchodzić na międzynarodowe rynki. Wicepremier 

odniósł się też do problemu powołania  powszechne-

go samorządu gospodarczego. Nasze środowisko jest 

żywotnie zainteresowane jego utworzeniem. Wice-
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O RZEMIOŚLE W SEJMIE 

wiedzy fachowej.  Nie byłoby dzisiejszych miast loko-

wanych na Prawie Magdeburskim gdyby nie rzemieśl-

nicy, ale i dziś trudno sobie wyobrażać normalne 

funkcjonowanie społeczeństwa bez piekarzy, wędli-

niarzy czy mechanika samochodowego, który ma de 

facto w swoim zawodowym rodowodzie kowala. Nie 

byłoby również dzisiejszego szkolnictwa zawodowe-

go gdyby nie tradycyjna relacja uczeń mistrz i między-

pokoleniowa wymiana wiedzy… Niestety dzisiaj nie 

dostrzega tego zarówno społeczeństwo jak i wielu 

decydentów. Co zatem trzeba w pierwszej kolejności 

zrobić? Wiele uwagi Prezes poświęcił codziennym 

trudnościom na jakie napotykają  przedsiębiorcy – 

często nie zawinionym  przez nich! A specyfika nasze-

go sektora polega na tym, że opóźnione płatności, 

nadmierny biurokratyzm, niejasność przepisów czy 

nadgorliwość urzędników może skutkować bardzo 

szybkim wewnętrznym kryzysem małej firmy, która  

w efekcie może na wiele lat wypaść z rynku pracy. 

Jerzy Bartnik przypomniał, że konieczne jest podej-

mowanie dalszego dialogu społecznego, by pogodzić 

interesy Rządu, pracowników i pracodawców. Trzeba 

wyraźnie określić potrzeby naszego środowiska  

i wspólnie z Rządem ocenić propozycje i wytyczyć 

sposoby ich realizacji. 

     O tym, że na Konferencje wpłynęła globalna go-

spodarka i ekologia w wydaniu Green Peace  zgroma-

dzeni mogli się przekonać, gdy Wicepremier nieco 

wcześniej niż to było zaplanowane wspólnie  

premier - także! Janusz Piechociński uważa, że taka 

instytucja jest Polsce bardzo potrzebna ale na prze-

szkodzie może stanąć zbyt znaczne rozproszenie re-

prezentacji pracodawców. To rozdrobnienie i częsta 

rywalizacja nie sprzyja niestety postępowi prac nad 

powołaniem samorządu gospodarczego. Tymczasem 

taka instytucja niebawem będzie niezbędna aby pol-

ska gospodarka mogła skutecznie konkurować na 

jednolitym rynku europejskim.  

 Nadmierny fiskalizm w myśleniu o gospodarce  

i pomijanie takich wartości jak etyka biznesowa czy 

szacunek do tradycji może być sporym zagrożeniem 

dla współczesnej gospodarki. Świat wcześniej czy 

później upora się z kryzysem finansowy  ale może nie 

uporać się z kryzysem postaw. Rzemiosło ma ze swo-

im tradycyjnym systemem wartości  wiele do zrobie-

nia w tym względzie - konkludował Wicepremier.  

Janusz Piechociński zaznaczył, że Rząd i administracja 

państwowa doskonale zna potencjał naszego sektora  

ale dla skutecznego wsparcia niezbędne jest sprecy-

zowanie oczekiwań i zacieśnienie współpracy Rządu  

i pracodawców.   

 Następnie Prezes Jerzy Bartnik podsumował 

minione 80 lat funkcjonowania rzemiosła. Mówił  

z resztą  nie tylko o tej najnowszej historii ale podkre-

ślał wielowiekowe tradycje rzemiosła. Za Związkiem 

Rzemiosła Polskiego stoi znakomita historia i przypi-

sane od wieków zadanie: dbanie o drugiego człowie-

ka poprzez oferowanie mu usług i przekazywanie 
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z Prezesem Bartnikiem podpisał Manifest Rzemiosła 

Polskiego i opuścił gmach Sejmu.  

 Zgromadzeni wysłuchali następnie wystąpienia 

Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej, który podziękował za wkład rzemio-

sła w kształcenie przyszłych kadr dla gospodarki  

i likwidowanie problemu bezrobocia zwłaszcza wśród 

młodego pokolenia. Docenił znaczenie polskiego sys-

temu kształcenia zawodowego, który jego zdaniem 

wymaga wsparcia  i doskonalenia  w oparciu o firmy 

rzemieślnicze.  

 Na ten temat mówił także Jacek Falkowski Za-

stępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej, który zwrócił uwagę na znaczący wzrost zainte-

resowania absolwentów gimnazjów kształceniem 

zawodowym. To bardzo dobry znak potwierdzający 

odwracanie się niekorzystnej  dla kształcenia zawo-

dowego koniunktury.  W świadomości społecznej ta-

ka droga kariery przestaje być jedynie negatywnym 

wyborem.  

 Później Prof. Jan Klimek, wiceprezes Związku 

Rzemiosła Polskiego omówił rolę rzemiosła w gospo-

darce. Ekspert ds. rynku pracy dr Krzysztof Bondyra 

zaprezentował rolę i osiągnięcia rzemiosła w działa-

niach pobudzających rynek pracy oraz szczególne 

znaczenie, jakie mają rzemieślnicy w procesie eduko-

wania młodzieży i przygotowania wyspecjalizowa-

nych kadr dla gospodarki. Przedstawił różnorodne 

formy promowania rzemiosła: między innymi przez 

zainicjowane w naszej Izbie konkursy „Jakie znasz 

zawody”, a także udział polskich rzemieślników  

w Olimpiadzie Zawodowej World Skills. Prezes Sto-

warzyszenia „Rzemiosło Dla Przyszłości” Jacek Trela 

oraz wiceprezes Robert Krzyszczak przedstawili szan-

sę, jaką są dla rynku prężnie działające firmy rze-

mieślnicze i jak ich wspieranie może wpływać na 

przyszłość polskiej gospodarki oraz edukacji. 

 Konferencja zakończyła się uroczystym podpi-

saniem Manifestu Rzemiosła Polskiego, który jest od-

powiedzią środowiska  na obecną sytuację gospodar-

czą i społeczną. Prezentuje stanowisko w kwestii 

miejsca i roli firm rzemieślniczych w Polsce, perspek-

tyw ich rozwoju oraz narzędzi wsparcia, jakich ocze-

kują. Dokument jest swego rodzaju apelem naszego 

środowiska ! Ma on trafić do Prezydenta, Premiera   

i  Parlamentarzystów.   

Stabilne warunki prowadzenia działalności gospodar-

czej, mądre prawo i  likwidacja barier biurokratycz-

nych  - to postulaty! Czy jednak nadal nie pozostaną 

w sferze pobożnych życzeń ? W Sejmie padło bardzo 

wiele znaczących deklaracji – przede wszystkim z ust 

Wicepremiera. Gdyby choć część została zrealizowa-

na przedsiębiorcom żyłoby się o wiele lepiej. To waż-

ne, że o naszych sprawach  mówiono na takim szcze-

blu i w takim miejscu – niestety dotkliwie brakowało 

obecności mediów. Ekipy telewizyjne wszystkich naj-

ważniejszych stacji rezydowały – jak to w Sejmie - 

zaledwie piętro wyżej – w Sali Kolumnowej mimo 

obecności Wicepremiera nie pojawiły się. Nasuwa się 

tylko gorzka refleksja , że problemy gospodarcze sta-

ją  się ważne dla mediów tylko wtedy gdy mają po-

smak afery i  sensacji  
 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
 

P. S. Poczęstunek dla uczestników konferencji przygotowali: 

Cukiernia Antolak Zofia Antolak, Fabryka Wyrobów Cukierni-

czych „JAGO" Jan Gogolewski, Cukiernia u Lecha Leszek Trusko-

lawski, Piast-Cukiernia Zygmunt Wypych.  Ale i tak w kuluarach 

sejmowych największą słodką atrakcją były rogale świętomar-

cińskie z Cukierni Piotra Koperskiego. 

O RZEMIOŚLE W SEJMIE 
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NORMA ISO 9001 

 Celem nadrzędnym wprowadzenia w firmie 

systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości 

produkowanych wyrobów lub świadczonych usług 

oraz poprawa obsługi klientów. Efektem wdrożonego 

systemu zarządzania jakością jest:  

 zmniejszenie ilości niezgodności i braków we-

wnątrz firmy, 

 zmniejszenie reklamacji klientów, 

 zachowanie lub podniesienie pozycji rynkowej, 

 pozytywne wrażenie marketingowe, 

 ciągłe dostosowywanie się do zmieniających wa-

runków rynkowych. 

Najpopularniejszym międzynarodowym standardem 

definiującym wymagania odnośnie systemu zarzą-

dzania jakością jest norma ISO 9001. Przedstawione 

w jej treści wymagania mogą zostać zastosowane 

przez właściwie każdą firmę począwszy od firm pro-

dukcyjnych, usługowych, a skończywszy na urzędach, 

szkołach i placówkach zdrowia. Wdrożenie  systemu 

zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgod-

ność z normą ISO 9001 może być celem, ale również 

podstawą do wdrażania wymagań bardzo wielu róż-

nych norm branżowych. Do najpopularniejszych na-

leżą:  

 HACCP (branża spożywcza), 

 ISO 14000 (ochrona środowiska), 

 ISO 17000 (bezpieczeństwo informacji), 

 ISO 1800 (bezpieczeństwo i ochrona pracy).  

Ideałem jest wprowadzenie w firmie TQM, czyli zin-

tegrowanego systemu zarządzania jakością. 

  

Poprzez wdrożenie i utrzymywanie certyfikowanego 

systemu zarządzania jakością firma może uzyskać 

następujące wymierne korzyści: 

 usprawnienie funkcjonowania firmy i jej zarządza-

nia, 

 lepsze poznawanie potrzeb klientów, 

 aktywne, skuteczne, szybkie identyfikowanie  

i rozwiązywanie problemów, 

 uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia 

działalności, 

 unikanie błędów, a nie ich naprawianie, 

 podniesienie prestiżu na rynku, 

 większe zaufanie klientów do firmy, 

 zmiana podejścia kadry zarządzającej i pracowni-

ków do jakości w firmie, 

 identyfikowanie się pracowników z realizowany-

mi zadaniami firmy i kierunkami jej rozwoju, 

 zwiększenie szans w przetargach na dostawy to-

warów i usług, na realizację projektów unijnych, 

 gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości 

produktów i oferowanych usług. 

 

 W Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Pozna-

niu od 12 maja 2002 r. funkcjonuje certyfikowany 

system zarzadzania jakością. Oznacza to, że system 

jest ustanowiony, udokumentowany, wdrożony, 

utrzymywany i ciągle doskonalony. 

Utrzymanie systemu wymaga bieżących audytów we-

wnętrznych wszystkich komórek organizacyjnych Izby 

oraz poddawanie się corocznym audytom nadzoru ze 

System zarządzania jakością w Wielkopolskiej 
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 
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strony niezależnej jednostki certyfikującej. Wnioski  

z tych audytów, zgłaszane przez klientów reklamacje, 

zgłaszane przez klientów, pracowników, organizacje 

zrzeszane wnioski i postulaty, wnioski z ankiet oceny 

działalności WIR, zbierane dane statystyczne, wnioski 

z realizacji celów jakościowych są podstawą do po-

dejmowania działań korygujących i zapobiegaw-

czych. Efektem tych działań jest ciągły proces dosko-

nalenia systemu zarządzania.    

Aktualnie system spełnia wymagania normy 

PN-EN ISO 9001:2009. Obowiązująca od 2008 r. nor-

ma ISO narzuca podejście procesowe w zarządzaniu 

jakością. Oznacza to, że każdą firmę bez względu na 

charakter działalności traktuje się jako zespół róż-

nych wzajemnie powiązanych i przenikających się 

procesów. Szczegółowa i systematyczna analiza tych 

procesów, ich identyfikacja, gradacja, wzajemne 

uszeregowanie i powiązanie oraz odpowiednie zarzą-

dzanie nimi składają się na podejście procesowe w 

zarządzaniu jakością. Podejście procesowe stosowa-

ne podczas opracowywania, wdrażania i doskonale-

nia systemu zarządzania jakości usprawnia obieg in-

formacji i dokumentów w instytucji oraz wprowadza 

dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzial-

ności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzy-

skuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów 

poprzez realizację ich wymagań i oczekiwań. 

W WIR w Poznaniu realizowane są następują-

ce procesy główne mające wpływ na realizację zadań 

statutowych, znaczenie i prestiż oraz pozyskiwanie  

środków finansowych na działalność: 

 usługi egzaminacyjne, 

 usługi informacyjne, 

 usługi doradcze, 

 usługi szkoleniowe, 

 wynajem pomieszczeń biurowych, 

 reprezentacja rzemieślników. 

 

Ponadto realizowane są procesy pomocnicze, zarząd-

cze i wspomagające mające na celu dostarczanie za-

sobów do realizacji celów głównych, ustalenie kom-

petencji i odpowiedzialności, utrzymanie zdolności 

WIR do realizacji wszystkich procesów zgodnie z wy-

maganiami normy. 

 System zarządzania jakością opisany jest w do-

kumentacji systemowej, na którą składają się: 

 „Polityka Jakości Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-

czej w Poznaniu”, 

 „Księga Jakości WIR”, 

 procedury (17), 

 instrukcje (3), 

 formularze (37). 

 

Potwierdzeniem faktu, iż w WIR system zarządzania 

jakością funkcjonuje zgodnie z nową normą PN-ISO 

9001:2009 jest pomyślny wynik czwartego już od 

2002 roku auditu recertyfikującego, który przepro-

wadził w dniu 14 listopada 2013 r.  auditor ZETOM-

CERT Sp. z o.o. w Warszawie. W jego efekcie Wielko-

polska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała cer-

tyfikat jakości na kolejny okres 2013-2016. 

 

Zastępca Dyrektora,  
Pełnomocnik ds. Systemu Jakości w WIR 

Wiesław Ratajczak 
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SPOTKANIE POWIATOWYCH RAD ZATRUDNIENIA 

 Spotkanie zorganizowano z inspiracji wicepre-

zesa Karol Pufala będącego od 2013r. wiceprzewod-

niczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Pozna-

niu. W spotkaniu udział wzięło 21 członków powiato-

wych rad zatrudnienia – reprezentantów Wielkopol-

skiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Izby Rze-

mieślniczej w Kaliszu. Uczestnikami narady byli także: 

dyrektor Izby Tomasz Wika, z-ca dyrektora Izby Wie-

sław Ratajczak oraz dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kępnie Iwona Rataj. 

 Podczas spotkania omówiono planowane zmia-

ny w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Wiceprezes Karol Pufal zwrócił szczegól-

ną uwagę na konieczność dokonania zmian w zapi-

sach dotyczących składu powiatowych rad zatrudnie-

nia w kierunku zachowania równowagi w ilości repre-

zentantów samorządu, organizacji pracodawców i 

związków zawodowych. W wielu radach zatrudnienia 

dominują przedstawiciele administracji, a głos praco-

dawców nie ma siły przebicia.  

 Uczestnicy spotkania omówili zadania powiato-

wych rad zatrudnienia, w tym opiniowanie celowości 

uruchamiania nowych kierunków kształcenia w szko-

łach ponadgimnazjalnych, podkreślali znaczenie dual-

nego systemu kształcenia zawodowego oraz sytuację 

absolwentów na rynku pracy. Jak wskazują dane sta-

tystyczne szeregów bezrobotnych nie zasilają ucznio-

wie rzemiosła, którzy spośród wszystkich absolwen-

tów najszybciej znajdują pracę. Członkowie rad za-

trudnienia dyskutowali nt. szkolenia osób dorosłych 

oraz efektywności przyznawanych środków na uru-

chomienie działalności gospodarczej lub utworzenie 

nowego miejsca pracy w firmie. 

 Wiceprezes Karol Pufal zachęcił do zapoznania 

się z biuletynami wydawanymi przez Wojewódzką 

Radę Zatrudnienia w Poznaniu oraz z Oceną sytuacji 

absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, 

rocznik 2011/2012 na rynku pracy. Ze swojej strony 

zaprosił na kolejne spotkanie członków powiatowych 

rad zatrudnienia w I kwartale przyszłego roku. 

 

Magdalena  
Białas 

 

 20 listopada 2013 r. w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej odbyło się spotkanie członków powiatowych 

rad zatrudnienia z województwa wielkopolskiego – przedstawicieli środowiska rzemieślniczego w kadencji 

2012-2016. 
 

Spotkanie członków Powiatowych Rad Zatrudnienia  
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60-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W POZNANIU 

niak, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bart-

nik, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. 

 Goście i jubilaci wysłuchali na wstępie krótkie-

go sprawozdania przedstawionego przez Stanisława 

Marczaka - Cechmistrza CRR Poznań. Szczególnym 

momentem uroczystości było udekorowanie sztan-

daru cechu platynowym medalem im. Jana Kilińskie-

go. Zasłużonym rzemieślnikom wręczono wysokie 

odznaczenia nadane przez Związek Rzemiosła Pol-

skiego i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Pozna-

niu 

..."Zdrowia, chleba i miłości" – tak cytując ks. Ma-

teusza Misiaka Kapelana Rzemiosła Wielkopolskiego 

można streścić życzenia płynące od bardzo wielu 

gości. Składano je na ręce Cechmistrza zarówno 

osobiście jak i w postaci uroczystych okolicznościo-

wych listów. Kolejka gratulujących była wyjątkowo 

długa. 

 Sekcja Fryzjersko-Kosmetyczna działająca przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu tradycyjnie już  

w październiku organizuje Święto Patronki Fryzjerów. To właśnie  opiece Św. Marii Magdaleny zostali polece-

ni wszyscy, którzy byli 20 października w poznańskiej Farze na uroczystej Mszy Św. Na liturgii zgromadzili się 

członkowie Cechu wraz z rodzinami i wielu zaproszonych gości. Mszę Św. odprawił Kapelan Rzemiosła Wiel-

kopolskiego - ks. Mateusz Misiak. 

 

60 lat Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu  

 Jubileuszowe obchody rozpoczęły się o godzi-

nie 16.00 w Poznańskiej Farze od uroczystej, konce-

lebrowanej Mszy Św. Przed ołtarzem stanęły poczty 

sztandarowe poznańskich cechów, a w ławach zasie-

dli jubilaci, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ce-

chów, goście, rzemieślnicy wraz z rodzinami. Najlicz-

niejszą grupę stanowili fryzjerzy ale nie zabrakło też 

poligrafów, introligatorów, fotografów... W czasie 

Mszy, która miała bardzo podniosły charakter padło 

bardzo wiele ciepłych słów i podziękowań za wszyst-

kie lata, które złożyły się na jubileuszową okrągłą 

sześćdziesiątkę. Na zakończenie tej części obchodów 

zgromadzeni pozowali do wspólnego, pamiątkowe-

go zdjęcia.  

 Następnie w gościnnych salach restauracyj-

nych Aleksandra Tecława rozpoczęła się oficjalna 

część obchodów. Honorowy patronat nad obchoda-

mi objęli Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Mar-

szałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woź-
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 Na zakończenie rozpoczęła się część artystycz-

na, a mini recital artystów poznańskiej sceny operet-

kowej był dla wielu prawdziwą , muzyczną ucztą. 

 Słynne arie i duety z najbardziej znanych ope-

retek w wykonaniu Bartosza Kuczyka i Anity Urban  

z Teatru Muzycznego w Poznaniu wprowadziły 

wszystkich we wspaniały, balowy nastrój. Nic więc 

dziwnego, że wiele osób poszło za refrenem słynnej 

arii i... przetańczyło całą noc. 

Srebrny  medal im. Jana Kilińskiego  

otrzymali: 

Katarzyna  Ciesielska, Jolanta Mendyka, Janina Mir-

kowska, Hanna Łysakowska, Iwona Ohde, Waldemar 

Staśkiewicz, Małgorzata Szyfter, Zdzisława Woźna, 

Sebastian Szafraniak i Maria Porada.   

 

Honorową Odznaką Rzemiosła  

uhonorowano: 

 Jolantę Andrzejewską,  Remigię Blandzi, Anitę Fola-

ron, Joannę Golczak, Jolantę Jarmuszkiewicz, Marka 

Kosturskiego, Barbarę Krystek, Bartłomieja  Mater-

nickiego, Adama Piaseckiego, Halinę Lewandowską 

oraz Marka Szymańskiego. 

  

Złote odznaczenie za zasługi w rozwoju  

rzemiosła wielkopolskiego otrzymali:  

Magdalena Kwiatkowska, Benon Ptaszyński, Grze-

gorz Łuczak, Artur Nowaczyk i Grzegorz Komisarek 

  

Srebrnym odznaczeniem za zasługi  

w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego  

uhonorowano: 

Czesława Majorka, Małgorzatę Stefko, Macieja Jan-

kowskiego, Jolantę Stanisławską, Ewę Andrzejak, 

Wojciecha Grzempowskiego, Agnieszkę Bilecką, Ar-

letę Krysztofowicz, Violettę Szczecińską i  Błażeja 

Szczechowiaka. 

Platynowy medal im. Jana Kilińskiego  

wraz z dyplomem  

SZTANDAR CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  

W POZNANIU   

 

Platynowy medal im. Jana Kilińskiego  

wraz z dyplomem  

 HURTOWNIA ARTYKUŁÓW FRYZJERSKO – KO-

SMETYCZNYCH  

 EUROKOS   

 PAŃSTWO HALINA I MICHAŁ SKRZYPCZAK   

 

Platynowy medal im. Jana Kilińskiego   

otrzymali:  

Henryk Błachnio, Tomasz Czajkowski, Bożena Hajduk, 

Stanisław Januchowski, Leon Kamiński, Danuta Kob-

zda, Krystyna Kowalczyk, Andrzej Kupidura, Stanisław 

Kwiatkowski, Benedykt Piechowiak, Ryszard Piotrow-

ski, Jerzy Strzedziński, Marek Suski, Mirosława Wal-

czak  

 

Złoty  medal im. Jana Kilińskiego nadano: 

 Zofii Chudak, Teresie Cieleckiej, Krzysztofowi  Cybo-

rowskiemu, Janinie Formaniak, Irenie Kowalskiej, Je-

rzemu  Paciorkowskiemu, Grażynie Radolonek Nowa-

kowskiej oraz Mirosławie Ogrodowczyk  

ODZNACZENI Z OKAZJI 60-LECIA CRR W POZNANIU 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK 11/2013      www.irpoznan.com.pl  
 12 

NIEMIECKI STAŻ MŁODYCH STOLARZY 

 Do Centrum Szkolenia Zawodowego w nie-

mieckim Götz wyjechali  dzięki projektowi wspiera-

nemu  finansowo przez Komisję Europejską w ra-

mach programu „Uczenie się przez całe ży-

cie” Leonardo da Vinci. 

…„Są pilni, zdyscyplinowani, chętnie się uczą i bar-

dzo dobrze się z nimi współpracuje. Mieliśmy tu już 

grupy z innych krajów, mamy więc porównanie. Za-

skoczeniem dla mnie było , że chcą nawet skracać 

przerwy by tylko jak najdłużej być w pracowni”…

mówił  Dyrektor Centrum Tilo Jänsch podczas wizyty 

monitorującej.  To opinia którą powtarzał także ich 

niemiecki opiekun praktyk. Widać było już na pierw-

szy rzut oka, że cieszył się wśród nich niekwestiono-

wanym autorytetem. A może po prostu „umie 

uczyć”. Młodzież doskonale potrafi takie umiejętno-

ści wyczuć i docenić. Młodzi stolarze bardzo chwalili 

pobyt w Götz, podkreślali, że taka ilość zajęć prak-

 „Skrzynka do narzędzi,  ozdobny wieszak, a może szachownica …  nie ma problemu!” Choć tajniki zawo-

du poznają już drugi,  a nawet trzeci rok jeszcze do niedawna żaden z nich nie odważyłby się na tak samo-

dzielną pracę. Ale po trzytygodniowym, niemieckim  stażu  uczniowie leszczyńskiego Zespołu Szkół Ochrony 

Środowiska zupełnie inaczej traktują teraz pracę  w stolarni. 16 młodych stolarzy - szlifowało – nomen omen - 

nie tylko tajniki swojego zawodu,  ale także poznawało  język i kulturę naszych zachodnich sąsiadów. 

 

Niemiecki staż młodych stolarzy 

…„każda taka podróż wzbogaca – poznaje się nie 

tylko inne spojrzenie na swój zawód ale przy okazji 

kulturę pracy w innych niż znajomy zakład miej-

scach”… podkreślał Tomasz Wika.  

tycznych to właściwie skondensowane trzy lata nau-

ki. W pierwszym tygodniu bardzo dużo pracowali 

ręcznie, w drugim wspomagali się maszynami by  

w trzecim fornirować, bejcować i wykonywać prace 

na podstawie rysunków technicznych. 

…„Najważniejsze jest aby młodzi wszechstronnie 

uczyli się stolarskiej praktyki,  a nie jedynie obsługi 

maszyn i to w ograniczonym zakresie… tego z pew-

nością brakuje naszym przyszłym czeladnikom.  

W tej stolarni, gdy porównuje się przedmioty wyko-

nane przez naszych chłopaków z tymi, które przygo-

towali ich niemieccy koledzy nasuwa się pytanie – 

czy nie warto by w takim zawodzie jak stolarz przy-

wrócić tak zwanej sztuki egzaminacyjnej? Doskonale 

wtedy widać różnice w poziomie wykształcenia”… 

zastanawiał się Tomasz Wika.  

 W trzecim tygodniu stażu często okazywało 

się, że Polacy po prostu nie umieli odpowiednio wy-

korzystać już nabytej wiedzy, bo aby zrobić na przy-

kład skrzynkę na narzędzia wystarczyło  tylko trochę 

inaczej pomyśleć, wprowadzić teorię w życie i… go-

towe! Nabrali tu pewności siebie i wiary we własne 

umiejętności. 

 Centrum w Götz należy do Izby Rzemieślniczej  

w Poczdamie, z którą naszą  Izbę łączą bardzo dobre 
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uczniów do  Götz. …„W Polsce niestety nie mamy 

takich  pracowni, w których  uczniowie odbywający 

na co dzień praktykę w różnych zakładach mogliby 

na bieżąco porównywać swoje umiejętności. Tutaj 

mogą się wzajemnie obserwować, oceniać jakość 

wykonywanej  pracy. A poza tym każda taka podróż 

wzbogaca – poznaje się nie tylko inne spojrzenie na 

swój zawód ale przy okazji kulturę pracy w innych 

niż znajomy zakład miejscach”… podkreślał Tomasz 

Wika.  

 Trzy tygodnie stażu minęły bardzo szyb-

ko,  młodzi ludzie wyjechali z Götz z zupełnie nowy-

mi doświadczeniami, a przede wszystkim z przeko-

naniem, że wybrali bardzo dobry zawód. 

 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

kontakty. Wizyta monitorująca była  świetną okazją 

do omówienia dalszej współpracy polsko-niemie-

ckiej i spotkania z Ralphe’em Bührig’iem Dyrekto-

rem Izby Rzemieślniczej w Poczdamie i dyrekcją 

Centrum Szkolenia Zawodowego. Do tej pory  

w Götz w ciągu kilku staży szkolili się uczniowie fry-

zjerstwa. Dyrektor Centrum Tilo Jänsch zaoferował 

szeroki wachlarz zawodów, w których polscy ucznio-

wie mogą zweryfikować swoje umiejętności. Spawa-

cze, ślusarze, mechanicy samochodowi w doskonale 

wyposażonych pracowniach mogą z powodzeniem 

podnosić swoje kwalifikacje. Jak podkreślił Dyrektor 

Tomasz Wika nasza Izba zamierza realizować kolejne 

projekty wymiany młodzieży. Dlatego, mając  

w pamięci dotychczasowe, bardzo dobre efekty 

współpracy z pewnością zorganizujemy wyjazd 
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KOMPUTER DLA WSZYSTKICH 

 Projekt „Komputer – zdam, co znam” współfi-

nansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwia 

zaprogramowanie najlepszych twardych dysków - 

naszych umysłów, tak abyśmy nauczyli się w swo-

bodnym stopniu obsługiwać Internet, komputer po-

szczególne programy komputerowe. 

 Sama nazwa projektu też nie jest przypadkowa 

– zdobytą wiedzę możemy potwierdzić przystępując 

do egzaminów, które umożliwią nam zdobycie waż-

nego w całej Europe certyfikatu ECDL - Europejskie-

go Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 

 Ponieważ jest to projekt unijny – należy speł-

nić parę warunków aby móc wziąć w nim udział.  

Trzeba być: 

 Osobą w wieku 18-80 (z tym że osoby w wieku 

64-80 muszą pozostawać bez zatrudnienia), 

 Posiadać co najwyżej średnie wykształcenie 

(podstawowe, zawodowe, średnie, policealne), 

Zamieszkiwać Poznań lub jeden z następujących 

powiatów: poznański, gnieźnieński, wrzesiński, 

średzki, śremski, obornicki, nowotomyski, szamo-

tulski, międzychodzki, grodziski, wągrowiecki. 

 Szkolenia przeznaczone są dla osób, które  

z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności  

 A gdyby tak udoskonalić swoje umiejętności komputerowe? Może nauczyć się obsługiwać kom-

puter od podstaw? A jeśli jednocześnie można otrzymać Certyfikat i to Europejski Certyfikat Umiejęt-

ności Komputerowych? Jeżeli zainteresowała Państwa któraś z powyższych możliwości – nie zwlekaj-

cie – zgłoście swój udział w organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu szko-

leniach. 

Bezpłatne szkolenia komputerowe! 

i kompetencji w obszarach umiejętności ICT. 

 Szkolenie obejmuje materiał równoważny  

z ECDL START  m.in.: użytkowanie komputera, prze-

twarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne  

i  Internet. 

 Wszystkie informacje o projekcie znajdują się 

na stronie www.irpoznan.com.pl/komputer 

oraz o rekrutacji na http://www.irpoznan.com.pl/

projekty-unijne/101,rekrutacja.html 

 

Jeżeli macie państwo jakiekolwiek pytania prosimy 

kierować je do biura projektu pod adresem: 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu/ pokój 

nr 3, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

Tel. (61) 859 35 37 

E-mail: komputer@irpoznan.com.pl 

 

Pierwszy krok, by przystąpić do rekrutacji to wypeł-

nienie i dostarczenie do nas formularza zgłoszenio-

wego i ankiety samooceny umiejętności kompute-

rowych. Dokumenty te są dostępne na naszej www 

oraz w WIR.  

Serdecznie zapraszamy! 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK 11/2013      www.irpoznan.com.pl  
 15 

 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem 

oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instalu-

je i uruchamia w samochodzie elektryczne 

i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające 

i sygnalizacyjne, w szczególności połączone magistra-

lami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła 

samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonu-

je naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych, posługując się przy-

rządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostyczny-

mi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędzia-

mi ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrę-

takami z  napędem elektrycznym i pneumatycznym 

oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi 

i diagnostycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły 

samochodowe do naprawy i sporządza protokół przy-

jęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj nie-

sprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia 

niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części 

zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści 

go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. 

Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elek-

trycznego obejmującego urządzenia zasilające, steru-

jące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. 

Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów 

okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. 

Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki 

układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warun-

kujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje 

rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług na-

prawczych.  

 Od elektromechanika pojazdów samochodo-

wych oczekuje się dokładności, spostrzegawczości, 

samodzielności w wykonywaniu zadań, kreatywności 

i odpowiedzialności. 

Ze względu na nieustannie zmieniające się techniki i 

technologie konieczne jest też doskonalenie się w 

tym zawodzie i na bieżąco aktualizowanie wiadomo-

ści i zdobywanie nowych umiejętności.   

 Elektromechanik może pracować w warsztacie, 

ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlep-

si fachowcy prowadzą własne warsztaty i stacje dia-

gnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką i elek-

troniką samochodową. 

Iwona Derda 
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Polska czekała w napięciu na tę decyzję, ponieważ  

w nadchodzącym okresie będziemy największym 

beneficjentem unijnych funduszy - otrzymamy pra-

wie 73 mld euro na realizację samej tylko polityki 

spójności (polityka spójności dąży do równego-

spójnego rozwoju pomiędzy poszczególnymi regio-

nami UE, co tym samym przyczynia się do całościo-

wego rozwoju Unii Europejskiej). 

 W latach 2014-2020 Unia Europejska zainwe-

stuje prawie 1 bln euro we wzrost gospodarczy 

i tworzenie nowych miejsc pracy. Jak stwierdził sam 

Przewodniczący KE, przewidziano w nim fundusze 

na walkę z kryzysem, wsparcie finansowe osób po-

szukujących pracy, inwestycje dla małych przedsię-

biorstw, a także wsparcie lokalnych społeczności, 

rolników, badaczy i studentów.  

 Ramy Finansowe poza standardowymi punkta-

mi potrzebnymi do finansowania działań wpływają-

cych na efektywność zarządzania Wspólnotą, wpro-

wadzają szereg nowych rozwiązań. 

W ramach zreformowanej polityki spójności udo-

stępnione zostaną środki w wysokości 366,8 mld 

euro na inwestycje w europejskich regionach i mia-

stach, a także na inwestycje w gospodarkę . Będzie 

to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, umożli-

wiające realizację celów strategii „Europa 2020” ta-

kich jak: zapewnienie wzrostu gospodarczego i za-

trudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się  

z problemem zależności energetycznej oraz ubó-

stwem. 

UE nadal będzie wspierać głównych kreatorów eu-

ropejskiej gospodarki czyli małe i średnie przedsię-

biorstwa. W tym wypadku planuje się podwojenie 

puli dostępnych środków: z 70 mld do 140 mld euro 

w ciągu 7 lat. 

  Dzięki nowemu programowi COSME małe  

i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie  

w wysokości 2,3 mld euro na zwiększenie konkuren-

cyjności, pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz 

tworzenia miejsc pracy w Europie. COSME jest 

pierwszym programem UE ukierunkowanym na 

MŚP, który ułatwi dostęp do rynków na terenie Unii 

i poza nią. Program zapewni także łatwiejszy dostęp 

do finansowania poprzez gwarancje kredytowe  

i kapitał. 

 Ponad dotacje, jako mniej efektywne dla całe-

go budżetu UE, nacisk położony zostanie na instru-

menty finansowe, takie jak pożyczki, gwarancje, 

produkty typu equity. Będą one wdrażane we 

współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

(EBI), Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI)  

i krajowymi bankami rozwoju.  

 Planowane jest wprowadzenie powiązanej  

z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) 

„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, 

która w wysokości co najmniej 6 mld euro wspierać 

będzie wdrażanie programu gwarancji dla młodzieży 

w latach 2014-2015.  

 Dzięki wsparciu z nowego unijnego programu 

 19 listopada 2013 Parlament Europejski przyjął Wieloletnie Ramy Finansowe, czyli podstawę budżetów 

Unii Europejskiej na lata 2014-2020. O unijnym budżecie słyszeliśmy już od ponad dwóch lat. Sama procedura 

jego przyjmowania jest rzeczywiście długa, natomiast tym razem negocjacje pomiędzy unijnymi instytucjami  

i szukanie kompromisów, wyjątkowo przeciągnęły się w czasie (Komisja przedstawiła swą pierwsza propozy-

cje Ram już w czerwcu 2011 r.).  

 

Przyjęto unijne Wieloletnie Ramy Finansowe  
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dzie najważniejszym instrumentem strategicznych 

inwestycji w infrastrukturę na szczeblu europejskim. 

Środki z tego programu posłużą finansowaniu budo-

wy dróg, linii kolejowych, sieci elektrycznych i ruro-

ciągów gazowych, a także infrastruktury i usług  

w ramach jednolitego rynku cyfrowego, zapewnia-

jąc kluczowe wsparcie dla wypełnienia brakujących 

połączeń w europejskiej infrastrukturze sieci, które  

w innych okolicznościach zapewne by nie powstały. 

 To jeszcze nie koniec rzeki europejskich pie-

niędzy. Co prawda, nie są one jeszcze dostępne dla 

Polski, ponieważ dopiero na pierwszy kwartał 2014 

zaplanowano negocjacje polskich programów ope-

racyjnych (można się z nimi zapoznać na stronie 

MRR). Jednak należy się spodziewać, że pierwsze 

konkursy będą ogłoszone za rok. 

(Dane liczbowe pochodzą z informacji prasowej Bi-

lion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unij-

ny budżet na lata 2014-2020, European Commis-

sion,  IP/13/1096) 
 

Bogumiła Frąckowiak 

Erasmus + ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby 

móc się uczyć, szkolić, pracować lub odbyć wolonta-

riat w innym kraju. 

 Także sektor kultury otrzyma więcej pieniędzy  

w ramach nowego programu „Kreatywna Europa”. 

Program ten, którego budżet na najbliższe siedem 

lat wynosi 1,5 mld euro.  

 Finansowane przez UE badania i innowacje 

będą coraz bardziej wpływać na poprawę jakości 

życia Europejczyków oraz zwiększą konkurencyjność 

UE na świecie. Pula środków nowego programu na 

rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” 

to prawie 80 mld euro. „Horyzont 2020” jest cen-

tralnym elementem dążeń UE do osiągnięcia nowe-

go wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

w Europie. Program ten będzie stymulował prowa-

dzenie w Europie prac badawczych na najwyższym 

poziomie, a tym samym wzmocni wiodącą pozycję 

UE w zakresie innowacji w przemyśle. 

Na tym nie koniec nowych, finansowych unijnych 

możliwości. Nowy instrument „Łącząc Europę”, wy-

posażony w środki w wysokości 33,3 mld euro, bę-

ZAPRASZAMY NA STRONĘ        www.irpoznan.com.pl 
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BALON PRÓBNY - Pod tą nazwą kryją się techniki 

mające na celu testowanie minimalnego skrajnego 

celu drugiej strony. Techniki z tej grupy polegają na 

przedstawieniu przeciwnikowi nieracjonalnie niskiej 

oferty, tak aby po jego reakcji osądzić szanse real-

nych ustępstw. We wstępnej fazie negocjacji używa 

się też bardzo często techniki zwanej „drzwi zatrza-

śnięte przed nosem” polegającej na podaniu niereal-

nej i niemożliwej do zaakceptowania przez drugą 

stronę oferty, by następnie wyjść z faktyczną propo-

zycją. Współcześnie technika ta jest wielokrotnie 

wykorzystywana przez kupujących, którzy znając 

ceny rynkowe z premedytacją podają kwotę dużo 

niższą, aby sprzedający w odniesieniu do niej 

zmniejszył swoje początkowe oczekiwania. 

 

Jedną z odmian tej techniki jest strategia 

„poświęcania pionka”. Polega ona na dodaniu do 

negocjacji żądania nie mającego większego znacze-

nia dla negocjującego. Z tego względu, że nie zależy 

mu na zaspokojeniu tego żądania, to kiedy druga 

strona zareaguje negatywnie na żądanie, oferujący 

wycofuje swe postulaty, ale za cenę odpowiednich 

ustępstw w innych aspektach negocjacji. 

Najskuteczniejszym sposobem obrony wobec tech-

 Od lat mówi się, że kluczem do sukcesu w prowadzeniu biznesu są ludzie. Chcąc z powodze-

niem nauczyć się budowania z nimi dobrych relacji nie powinniśmy polegać tylko i wyłącznie na wie-

dzy zawartej w podręcznikach przeznaczonych dla studentów zarządzania, ale spojrzeć też – a może 

przede wszystkim – na obszar nauki znany jako psychologia społeczna. Najprościej mówiąc, psycho-

lodzy społeczni zajmują się badaniem naszych relacji i interakcji z innymi przedstawicielami naszego 

gatunku – członkami rodziny, przyjaciółmi czy biznesowymi partnerami. Sprawni i przebiegli sprze-

dawcy od lat korzystali z tego dorobku, żeby zwiększyć obroty, prowadzić efektywne spotkania i do-

bić targu podczas negocjacji. Poniżej postaram się wskazać kilka zaledwie technik, które od lat funk-

cjonują i powodują, że szanse każdego biznesu opartego na ścisłym kontakcie z klientem rosną. Dal-

sza część tego artykułu pojawi się w kolejnym numerze. 
 

Techniki negocjacji cz. 1 

nik z tej grupy jest prośba o przedstawienie kryte-

riów, na bazie których negocjujący przedstawił swą 

nierealną ofertę lub żądanie. Innym sposobem jest 

zastosowanie analogicznych technik, aby zrówno-

ważyć potencjalne negatywne skutki tych działań. 

 

SKUBANIE - Strategia ta zwana także często „niską 

piłką” polega na szukaniu nowych ustępstw pod-

czas gdy porozumienie między stronami zostało teo-

retycznie osiągnięte. Technika ta należy do bardzo 

skutecznych, gdyż wykorzystuje zmęczenie pertrak-

tacjami i niechęć do rozpoczynania negocjacji od 

nowa oraz zaprzepaszczenia owoców niedawnej 

pracy. Aby technika ta odniosła powodzenie musi 

być spełniony jeden warunek mówiący, że propono-

wana zmiana musi być niewielka. Obroną przed tą 

techniką jest sztywne trzymanie się ustalonych 
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nie jest dysponentem pełni uprawnień do przepro-

wadzania całej procedury, a jedynie jej większej czę-

ścu. Manipulacją w tym wypadku jest fakt, że przez 

istnienie drugiej osoby decyzyjnej, żadne ustalenia 

nie są ostateczne. Bardzo często w wypadku tej 

techniki oponent decyduje się na warunki stawiane 

przez zwierzchnika osoby manipulującej, gdyż nowe 

pertraktacje przekreśliłyby jego poprzedni wysiłek. 

Obroną w wypadku tego typu technik jest niedo-

puszczenie do jej zastosowania poprzez wprowadze-

nie pełnomocnictw we wstępnej fazie negocjacji lub 

też żądanie udziału zwierzchnika w całości procesu. 
 

Maciej Wika 

wcześniej zasad lub wycofanie się ze złożonej wcze-

śniej oferty. Jedną z odmian metody skubania jest 

taktyka polegająca na znalezieniu punktu oporu dru-

giej strony, takiego jak cena maksymalna jaką jest 

ona gotowa zapłacić. Przykładem tej strategii jest 

przedstawianie oferty w kilku odsłonach czekając po 

każdej z nich na reakcję kupującego. Jeśli kupujący 

nie protestuje to odsłaniane są nowe koszty, co 

sprawia że cena idzie stopniowo w górę. 

 

DECYZJA ZWIERZCHNIKA - Taktyka zwana jest także 

„bezlitosnym partnerem” i polega na wywołaniu 

przekonania, że istnieje zwierzchnik, a negocjujący 
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