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od formy prawnej i wielkości firmy. Przedsiębiorca 

przetwarzający dane osobowe zwany jest  

administratorem danych osobowych. Administra-

torem danych jest zawsze określony podmiot np. 

spółka z o.o., spółka S.A., osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą. Administrator danych oso-

bowych decyduje o sposobach, środkach i celach 

przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy 

administrator sam nie przetwarza posiadanych da-

nych osobowych przekazuje je tzw. podmiotowi 

przetwarzającemu. Przekazanie następuje w opar-

ciu o umowę powierzenia przetwarzania danych oso-

bowych, w której określa się zasady przetwarzania. 

Jako przykłady powierzenia przetwarzania danych 

podmiotowi przetwarzającemu można podać zlecanie 

biuru rachunkowemu prowadzenia obsługi finansowo

-księgowej, zlecanie firmie niszczącej dokumenty 

niszczenie dokumentacji firmowej zawierającej dane 

osobowe, zlecanie firmie informatycznej obsługę wy-

korzystywanych programów komputerowych, zleca-

nie firmie medycznej przeprowadzanie badań okreso-

wych zatrudnionych pracowników. Obowiązkowo  

w określonych w RODO przypadkach lub fakultatyw-

nie w pozostałych przypadkach administrator może 

wyznaczyć inspektora ochrony danych osobo-

wych.  

Podstawowe zadania inspektora to: 

 informowanie kadrę zarządzającą i pracowników 

o obowiązkach wynikających z RODO, 

 monitorowanie przestrzegania przepisów RODO  

w firmie, 

 udzielanie porad odnośnie planowanych operacji 

przetwarzania danych osobowych, 

 pełnienie punktu kontaktowego dla GIODO,  

Jak będzie wyglądał ochrona danych osobowych  
od 25 maja 2018 roku 

 24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/

Dz. Urz.UE.L nr 119, str.1/ zwane popularnie RODO. 

 Rozporządzenie będzie stosowane na terenie 

Unii Europejskiej, w tym również Polski od 25 maja 

2018 r. Ranga rozporządzenia stanowi, że wszystkie 

jego przepisy będą od tego dnia bezpośrednio  

obowiązywać i będą miały bezpośredni skutek.  

Nie będzie procesu implementacji do prawa krajowe-

go, jak ma to miejsce w przypadku dyrektyw unij-

nych. Nowa Ustawa o ochronie danych osobowych 

zawierać będzie jedynie uregulowania dotyczące m. 

in.: 

 nowego organu w sprawie ochrony danych  

osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

 postępowania w sprawie naruszenia przepisów  

i postępowania kontrolnego, 

 odpowiedzialności cywilnej i karnej, wysokości kar 

pieniężnych, 

 inspektorów ochrony danych osobowych, 

 niewielkich ograniczeń dla firm mikro odnośnie 

stosowania niektórych uregulowań RODO, 

 propozycji zmian ponad 40 ustaw pod kątem wy-

mogów wynikających z RODO. 

 

Na wstępie należy podać kilka istotnych dla omawia-

nego tematu pojęć. 

RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi 

działalność na terenie Unii Europejskiej niezależnie 
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a od 25 maja 2018 r. dla PUODO /Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych/, 

 audyty, szkolenia, przydział obowiązków pracow-

nikom, nadzór nad dokumentacją. 

 

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące 

się do zidentyfikowanej osoby lub możliwej do ziden-

tyfikowania w oparciu o posiadane dane  np. PESEL, 

nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy osoby fizycz-

nej. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych. Osoby 

prawne nie mają danych osobowych, ale już ich  

kadra zarządzająca i pracownicy takie dane posiada-

ją. Dane osobowe dzielą się na:  

 zwykłe, 

 szczególnych kategorii /zwane dawniej wrażliwy-

mi/ np. pochodzenie etniczne lub rasowe, poglą-

dy polityczne, dane dotyczące zdrowia, poglądy 

polityczne. 

 

Przetwarzanie danych osobowych to ich posiada-

nie, przechowywanie, zbieranie, usuwanie, opraco-

wywanie, udostępnianie, niszczenie. Przetwarzać da-

ne osobowe można wtedy, gdy istnieje podstawa 

prawna przetwarzania danych osobowych. Istnieją 

cztery podstawy: 

 zgoda osoby fizycznej której dane dotyczą, 

 wykonanie umowy z osobą której dane dotyczą 

lub działania poprzedzające zawarcie umowy, 

 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze danych osobowych, 

 realizacja celów wynikających z prawnie uzasad-

nionych interesów realizowanych przez admini-

stratora. 

 

Przy zbieraniu danych osobowych należy stosować 

zasadę minimalizacji polegającej na gromadzeniu 

danych osobowych niezbędnych do osiągnięcia celu 

przetwarzania. 

Przepisy RODO dużo uwagi poświęcają zgodzie osoby 

fizycznej której dane dotyczą jako podstawie przetwa-

rzania danych osobowych.  
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Udzielona zgoda powinna być: 

 dobrowolna – bez przymusu, zastraszania, groź-

by negatywnych konsekwencji, 

 konkretna – określony cel przetwarzania, 

 świadoma – dotycząca określonego stanu  

faktycznego, 

 jednoznaczna – w momencie wyrażania zgody 

muszą być jasne i znane wszystkie jej aspekty. 

 

Przy pozyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych administrator musi zrealizować obowią-

zek informacyjny, czyli poinformować zaintereso-

waną osobę m. in. o: 

 administratorze danych osobowych i jego danych 

kontaktowych, 

 danych inspektora ochrony danych – gdy jest  

wyznaczony, 

 celach i podstawie przetwarzania, 

 odbiorcach danych osobowych, 

 okresie przetwarzania, 

 prawie do żądania od administratora dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu do prze-

twarzania, do przenoszenia danych, 

 prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie, 

 prawie wniesienia skargi do PUODO. 

Obowiązek informacyjny powinien być realizowany 

przez administratora jasnym i prostym językiem,  

w sposób zwięzły, przejrzysty i zrozumiały.  

 

RODO nie wprowadza istotnych zmian w zakresie 

podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych 

osobowych. Natomiast istotne, wręcz rewolucyjne 

podejście wprowadza w zakresie zwiększenia samo-

dzielności i odpowiedzialności administratorów  

danych osobowych /podejście oparte na ryzyku/.  

Od 25 maja 2018 r. każdy administrator - biorąc pod 

uwagę: 

 charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, 

 ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycz-

nych o różnym  prawdopodobieństwie wystąpie-

nia i wadze zagrożenia, 

 stan wiedzy technicznej, 

 koszt wdrażania określonych rozwiązań,   

będzie musiał samodzielnie decydować jakie zabez-

pieczenia techniczne i organizacyjne, dokumentacje  

i procedury przetwarzania danych będzie stosował  

w swojej firmie. W związku z powyższym w RODO nie 

znajdziemy przykładów minimalnych standardów 

technicznych zabezpieczających przetwarzanie  

danych osobowych oraz przykładów rozwiązań orga-

nizacyjnych i dokumentacyjnych. 

Przystępując do wdrażania RODO należy  

w pierwszej kolejności przeprowadzić „przegląd”  

tego jakie dane osobowe są przetwarzane, jak zostały 

pozyskane, skąd pochodzą, jak są udostępniane  

i jak są chronione pod kątem ich zgodności i legalno-

ści z tym aktem prawnym. Rezultatem takiego prze-

glądu powinna być uporządkowana dokumentacja, 

zgodne z RODO procedury i klauzule zgody. Admini-

strator powinien przetwarzać dane osobowe pozyska-

ne zgodnie z nowymi przepisami, a pozostałe usunąć.  

RODO odnośnie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych – poza rejestrem czynności prze-

twarzania danych osobowych – nie precyzuje innej 

dokumentacji, którą należy prowadzić. W przepisach 

są natomiast wskazane czynności, które należy doku-

mentować np. jakie dane są w posiadaniu administra-

tora, jak były pozyskane, komu są udostępniane lub 

powierzane, jak są raportowane incydenty naruszenia 

ochrony danych osobowych, przekazywanie danych 

do państw trzecich. W opiniach ekspertów  

z tego tematu zaleca się dalsze prowadzenie dotych-

czasowej dokumentacji tj. polityki ochrony danych 

osobowych, instrukcji zarządzania systemem informa-

tycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe, 

wykazu upoważnień do przetwarzania danych  
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osobowych, indywidualnych upoważnień – po ich 

dostosowaniu do wymogów RODO. Nowa wymagana 

przez RODO dokumentacja dotyczy prowadzenia re-

jestru czynności przetwarzania danych osobowych. 

Rejestr powinien zawierać następujące elementy: 

 dane administratora danych i gdy to ma miejsce 

przedstawiciela administratora lub inspektora 

ochrony danych, 

 opis osób których dane dotyczą ora kategorii  

danych osobowych, 

 cele przetwarzania, 

 kategorie odbiorców, 

 podstawa przetwarzania, 

 planowany termin usunięcia danych, 

 ogólny opis stosowanych technicznych i organi-

zacyjnych środków bezpieczeństwa danych. 
 

Rejestr nie musi być  prowadzony przez przedsiębior-

ców zatrudniających mniej niż 250 zatrudnionych, 

chyba że: 

 przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego, 

 przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie  

danych lub dane dotyczą wyroków skazujących, 

 przetwarzanie może naruszać prawa lub wolno-

ści osób, których dane dotyczą. 
 

Rejestr przetwarzania danych zastąpi od 25 maja 

2018 r. obowiązek zgłaszania do GIODO posiada-

nych baz danych. 
 

 Przedstawiona informacja nie wyczerpuje całej 

problematyki ochrony danych osobowych w rozu-

mieniu RODO. Wszyscy zainteresowani tematem po-

winni zapoznać się z przepisami RODO i oficjalnymi 

wyjaśnieniami lub stanowiskami GIODO lub Grupy 

Roboczej Art. 29. Ewentualnie skorzystać z pomocy 

specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. 

 Niedostosowanie się do wymogów RODO może 

nieść za sobą dla administratorów danych oraz osób 

fizycznych, których dane dotyczą negatywne skutki. 

Do najpoważniejszych należy zaliczyć utratę kontroli 

nad danymi, ograniczenie praw osób, których dane 

dotyczą, dyskryminację, kradzież tożsamości, narusze-

nie dobrego imienia, szkody o charakterze majątko-

wym. Administrator, który nie zapewni bezpieczeń-

stwa przetwarzania danych osobowych musi  

się liczyć z odpowiedzialnością finansową określoną  

w RODO, nie należ również wykluczać odpowiedzial-

ności z powództwa cywilnego.  

Wiesław Ratajczak 
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ne zaplecze logistyczne. Trzeba o tym mówić: jeste-

śmy dumni z pułkownika Jana Kilińskiego, Wielkopo-

lanina, mistrza szewskiego, bohatera Insurekcji  

Kościuszkowskiej, mniej pamiętamy już o jego współ-

towarzyszach z 1794 roku, którzy potrafili z szydeł 

szewskich uczynić straszną broń w walce z Rosjana-

mi/wrogiem*. Z pewnością wielu rzemieślników po-

nad wiek później także dobrze zasłużyło się Ojczyźnie 

– musimy ocalić ich od zapomnienia w zbiorowej 

świadomości. 

Z tych pobudek narodziła się idea gromadze-

nia pamiątek po rzemieślnikach – bohaterach  

Powstania Wielkopolskiego. Mogą to być fotografie, 

dokumenty, odznaczenia, elementy wyposażenia  

i munduru, wspomnienia, notatki, przedmioty osobi-

stego użytku. Nie ma pamiątek nieistotnych: wszyst-

ko to, obok wartości historycznej, może sprawiać,  

że Powstanie Wielkopolskie nie stanie się jednym  

z wielu abstrakcyjnych dla potomnych dat i faktów. 

Pozwolą spojrzeć na dzieje Polski i Wielkopolski przez 

pryzmat historii najbliższej, rodzinnej, nie zamkniętej 

tylko dla wąskiego grona profesjonalnych badaczy, 

historii żywej. 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

pragnie w ramach działań upamiętniających setną 

rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego stwo-

rzyć swoiste wirtualne muzeum poświęcone udziało-

wi rzemieślników w Powstaniu Wielkopolskim.  

Liczymy bardzo, że wielu ludzi rzemiosła posiada  

w swoich rodzinnych zbiorach cenne pamiątki, być 

może spisane wspomnienia zachowane po swoich 

przodkach, bliskich krewnych.  

 W tym roku mija wiek od niezmiernie doniosłych dla naszej wspólnoty narodowej wydarzeń: odzyska-

nia niepodległości przez Polskę oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego; jednego z nielicznych zwycięskich 

zrywów wolnościowych Polaków.  
 

Ocalić od zapomnienia: pamiątki po rzemieślnikach  
- Powstańcach Wielkopolskich 

Nasze Powstanie wciąż jeszcze pozostaje  

niejako „w cieniu” 11 Listopada. Oczywiście – przy-

znać trzeba, że bez tworzącego się Państwa Polskie-

go, które Wielkopolanie mieli za sobą, bez tego  

dyskretnego wsparcia, jakim było chociażby skiero-

wanie do Poznania gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, 

nasi przodkowie mieliby utrudnione zadanie. Trzeba 

jednak pamiętać i wciąż z dumą podkreślać,  

że w Warszawie i w dawnych zaborach rosyjskim  

i austriackim bez większego oporu rozbrajano wroga, 

zrzucano czarne orły zaś niedługo później w Pozna-

niu i zaborze pruskim trzeba było z bronią w ręku 

przesądzać o przyszłości tych ziem. Skutecznie  

i prawdziwie po bohatersku a zarazem po poznań-

sku: solidnie.  

Te rocznice, obok jak najbardziej oczywistej 

okazji do świętowania i uczczenia pamięci naszych 

przodków, uświadamiają nam nieuchronny upływ 

czasu. Wielu z nas pamięta doskonale obecność  

Powstańców Wielkopolskich, w charakterystycznych 

mundurach: w szarych rogatywkach z fantazyjnymi 

pętelkami, z biało-czerwonymi naszywkami na  

kołnierzach, pojawiających się na rozmaitych uroczy-

stościach patriotycznych – dziś odeszli na wieczną 

służbę, a pamięć o nich kultywują między innymi 

młodzi ludzie z grup rekonstrukcyjnych.  

Jest teraz i naszym patriotycznym obowiąz-

kiem zachować w miarę naszych możliwości pamięć 

o nich. Wiemy, że wśród żołnierzy Armii Wielkopol-

skiej nie brakowało rzemieślników, wiemy także,  

iż to dzięki rzemieślnikom powstańcy posiadali solid-
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Apelujemy więc o udostępnianie nam tych pamiątek, wspomnień. Mogą być od razu w formie  

cyfrowej, mogą to być wypożyczone oryginały, z których zostaną sporządzone fotografie (oryginały rzecz  

jasna wrócą do właścicieli!). Wszystko będziemy prezentować na naszej stronie internetowej – oczywiście 

podając (o ile udostępniający nie zastrzegą sobie anonimowości) informację o ofiarodawcach. 

 Osoby gotowe udostępnić nam swoje pamiątki rodzinne prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby  

(tel. 61 859 35 34, e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl ) lub jej archiwistą Michałem Krupskim (tel. 61 859 35 

94, e-mail archiwum@irpoznan.com.pl ) 

 

Michał Krupski 

Fotografie 1,2,3: 

 zbiory Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych w Poznaniu 

mailto:sekretariat@irpoznan.com.pl
mailto:archiwum@irpoznan.com.pl
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Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu  

serdecznie zaprasza na spotkanie 
 

z Jakubem Boratyńskim Szefem wydziału ds. polityki cyberbezpieczeństwa w Komisji Europejskiej, 
które odbędzie się w czwartek 5 kwietnia br. w godzinach 13.30-15.00  

w Poznaniu al. Niepodległości 2, sala 17.  
 

Podczas spotkania zorganizowanego w formule Dialogu Obywatelskiego poruszone zostaną tematy dot. 

cyberbezpieczeństwa w sieci, ochrony prywatności oraz szans i wyzwań dla polskich firm. 

Wymagana jest rejestracja na spotkanie 

Więcej informacji na http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,cyberbezpieczenstwo.html 

http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,cyberbezpieczenstwo.html
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PROJEKT ZRP 

 

 Bardzo często mówimy, że nie mamy wpływu na to jakie są stanowione prawa. Narzekamy na  

nieżyciowe przepisy utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorstw. Złościmy się na biurokratyczne utrudnie-

nia. Niestety z urzędnikami, którzy bezrefleksyjnie stosują przepisy - nawet te delikatnie mówiąc nietrafione 

- nie wygramy. A nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego przestrzegania.   

 Co zatem robić? Być może rozwiązaniem będzie zaangażowanie się w projekt przygotowany przez 

Związek Rzemiosła Polskiego. Warto skorzystać z tej propozycji! 

w oparciu o informacje udostępniane on-line przez 

organy administracji rządowej. 

 Za pośrednictwem specjalnego baneru, który 

jest podlinkowany do strony projektu na portalu ZRP 

można wziąć  udział w dyskusji. Są to konsultacje on-

line na temat prawa gospodarczego ogólnego oraz 

prawa branżowego.  

 Celem głównym projektu jest wzrost efektyw-

ności procesu monitorowania prawa gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem mikro, małe oraz 

średnie przedsiębiorstwa przy pomocy metod, tech-

nik i narzędzi wytworzonych przez Związek Rzemio-

sła Polskiego, ułatwiających realizację monitoringu 

zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym 

I FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA  

 W dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Związku 

Rzemiosła Polskiego w Warszawie zorganizowa-

no Pierwsze Forum Szkół Rzemiosła. Było to wyda-

rzenie wyjątkowe, także dlatego, że odbyło się  

w ważnym momencie, kiedy to Rada Dialogu Spo-

łecznego – na posiedzeniu plenarnym – zajęła się 

kwestiami kształcenia zawodowego.  

 W spotkaniu wzięło udział blisko 120 osób  

z całego kraju, w tym Pani Krystyna Szumilas – Poseł 

na Sejm RP z Komisji Edukacji i Młodzieży, Wicedy-

rektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dyrektor Departa-

mentu Funduszy Strukturalnych MEN, wraz z zastęp-

cą oraz przedstawiciele Ministra Przedsiębiorczości  

i Technologii, Ministerstwa właściwego ds. zatrudnie-

nia, Głównego Inspektora Pracy i sześciu kuratoriów. 

Na spotkaniu gośćmi byli także partnerzy społeczni 

oraz strategiczni, tacy jak: Fundacja Rozwoju Syste-

mu Edukacji, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, 

Naczelna Organizacja Techniczna i Ochotnicze Hufce 

Pracy oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Licznie  

zebrały się reprezentacje izb, szkół i cechów rzemieśl-

niczych. 

 

Dualne kształcenie zawodowe tematem  
I Forum Szkół Rzemiosła  
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I FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA  

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, 

wiceprzewodniczący RDS, otwierając I Forum Szkół 

Rzemiosła zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko 

ukierunkowywania  publicznej debaty na temat 

kształcenia kadr dla gospodarki, głównie na prze-

mysł. Tymczasem mikro i małe firmy również potrze-

bują dobrze przygotowanych  kadr, znających i trady-

cyjne techniki pracy, ale też i te, oparte o najnowsze 

rozwiązania technologiczne. Zapowiedział też utwo-

rzenie Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosła. Celem jej 

działania będzie ocena funkcjonowania rozwiązań 

przypisanych kształceniu zawodowemu oraz prezen-

towanie opinii i wniosków, które przyczynia się  

do optymalizacji  potrzeb i możliwości szkół oraz pra-

codawców.  

 Z uwagi na odbywające się, w tym samym cza-

sie posiedzenie Sejmu, w spotkaniu nie mogła uczest-

niczyć minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 

przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Elżbieta 

Rafalska. Do uczestników Forum skierowała list,  

w którym podkreśliła znaczący dorobek i doświadcze-

nie Związku Rzemiosła Polskiego w kształceniu 

uczniów różnych zawodów i branż.  Środowisko sku-

tecznie rozprawia się z mitem, że wykształcenie za-

wodowe jest czymś gorszym niż ogólne - napisa-

ła  Elżbieta Rafalska. 

Przesłanie w podobnym duchu skierował  

do uczestników  Forum Główny Inspektor Pracy - 

Wiesław Łyszczek. 

 Podczas  debaty, w gronie praktyków, przed-

stawicieli administracji rządowej, instytucji związa-

nych z kształceniem zawodowym, dyrektorów szkół 

rzemieślniczych i pracodawców  rozmawiano o pro-

blemach szkół niepublicznych a uprawnieniami szkół 

publicznych,  o zmianach w systemie oświaty zawo-

dowej autorstwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W proponowanych rozwiązaniach programowych 

kładzie się szczególny nacisk na  praktyczne naucza-

nie młodych, które powinno odbywać się tylko  

w warsztatach rzeczywistych, u przedsiębiorcy. Sporo 

miejsca poświęcono tematowi doradztwa zawodo-

wego, które powinno zaistnieć w każdej szkole.  

Z zainteresowaniem uczestników Forum spotkała się 

prezentacja dotycząca finansowania zadań oświato-

wych w kontekście finansów i podstawy rozliczania 

wydatków szkoły niepublicznej.  

 W ożywionej dyskusji z sali padały ciekawe  

propozycje, związane z wykazaniem efektywności 

kształcenia zawodowego w rzemiośle.  Organy zarzą-

dzające szkołami oraz pracodawcy zasugerowali prze-

prowadzenie badań statystycznych, w których  

konieczne jest wskazanie, jaki procent  absolwentów 

szkół rzemieślniczych pozostaje bez pracy. Środowi-

sko nie godzi się z publicznie udostępnianymi infor-

macjami, o problemach ze znalezieniem pracy przez 

młodych ludzi uczących się zawodu. Podkreślali,  

że zjawisko to występuje głównie wśród absolwen-

tów szkół zawodowych, odbywających praktyki  

w przyszkolnych pracowniach. Natomiast problemu  

z zatrudnieniem nie mają uczący się zawodu u rze-

mieślnika. Uczestnicy skarżyli się na nierówne trakto-

wanie szkół niepublicznych względem szkół publicz-

nych. Domagali się przywrócenia równowagi. 

  Frekwencja oraz zagorzała dyskusja pokazały, 

że takie debaty są potrzebne. Konkluzją I Forum  

była zapowiedź cyklicznych spotkań Forum Szkół  

Rzemiosła. 

Red. 
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KIEŁBASA BIAŁA PARZONA WIELKOPOLSKA  

 Kto produkuje najsmaczniejszą Kiełbasę Białą Parzoną Wielkopolską? Tego  

usiłowano się dowiedzieć 13 marca 2018 w Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek  

w Poznaniu. 
 

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska  
od kogo najlepsza? 
  Ocena konsumencka została zorganizowana 

przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu 

oraz Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy  

-Kucharzy. 

Tego niełatwego wbrew pozorom zadania podjęli się 

przedstawiciele mediów,  samorządowcy, a także 

smakosze. Wśród zaproszonych gości Prezes Jerzy 

Bartnik powitał między innymi Zastępcę Prezydenta 

Poznania  Jędrzeja Solarskiego  oraz Grzegorza Gano-

wicza przewodniczącego  Rady Miasta Poznania.  

Ale aby certyfikacyjnym wymaganiom stało się za 

dość nad wszystkim czuwał dr Jerzy Mróz z Uniwersy-

tetu Przyrodniczego, który tłumaczył jak należy po-

równywać i oceniać kiełbasy. Warto dodać, że degu-

statorzy nie wiedzieli,  kto wyprodukował daną wę-

dlinę. Wszystko po to,  by zachować pełny obiekty-

wizm.  

  Oceniano  nie tylko smak, ale i wygląd kiełbasy, 

którą degustowano zarówno na zimno, jak i na cie-

pło. Do tej oceny mógł przystąpić jedynie producent, 

który  poddał  się  procedurze weryfikacyjnej. Przed-

stawiciele Wojewódzkich Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych po przeprowadzeniu 

szczegółowej kontroli w zakładzie określają czy dany 

produkt spełnia precyzyjne warunki nadania tego 

oznaczenia.  

 W tej chwili certyfikat przyznano 8 producen-

tom. Tylko te firmy mogą znakować swoją białą cha-

rakterystycznym żółto – grantowym symbolem Chro-

nionego Oznaczenia Geograficznego. 

 

Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek 

Zakład Mięsny sp.j. Konarczak z Pogorzeli 

Zakłady Mięsne Szajek z Granowa 

Zakłady Mięsne Mielczarek z Komornik 

Zakłady Mięsne BYSTRY ze Swarzędza 

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Dworecki z Golejewa 

WALDI Zakłady Mięsne z Grodziska Wielkopolskiego 

AGRO-HANDEL z Krzywinia 

Producenci Kiełbasy Białej Wielkopolskiej Parzonej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Przypomnijmy, że starania o przyznanie chro-

nionego oznaczenia geograficznego UE dla naszego 

regionalnego specjału trwały wiele lat. Zaczęły się 

niemal 15 lat temu z inicjatywy Jacka Marcinkowskie-

go, wywodzącego się ze znanej rodziny poznańskich 

rzeźników i wędliniarzy, w której przepis na białą 

przekazywano sobie od kilku pokoleń. Nie mógł on 

pogodzić się z faktem, że rynek zalewają supermarke-

towe podróbki białej. Przez wiele lat Wielkopolska 

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu organizowała więc 

certyfikację wędlin wielkanocnych, w tym też naszej 

słynnej białej. Z czasem wpisano ją na listę produk-

tów regionalnych. Gdy wniosek przeszedł pomyślnie 

weryfikację w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

można go było wysłać do Brukseli. Te działania - rów-

nież finansowo - wsparł Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Wielkopolskiego.  
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KIEŁBASA BIAŁA PARZONA WIELKOPOLSKA  

 Wreszcie wiosną 2017 roku wniosek złożony 

przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu 

dostał pozytywną opinię i białej przyznano chronio-

ne oznaczenie geograficzne. Od 7 lipca 2017 decyzja 

Komisji Europejskiej jest prawomocna - Kiełbasa  

Biała Parzona Wielkopolska dołączyła do ekskluzyw-

nego grona produktów, których jakość i smak  

są gwarantowane. Najważniejsze, że ta charaktery-

styczna wędlina może stać się nowym kulinarnym 

symbolem miasta i regionu. 

…„Certyfikat pomógł wypromować rogale Święto-

marcińskie w całej Polsce i na świecie - mówi Jędrzej 

Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Chcemy, by 

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska była tak samo 

rozpoznawalna. Musimy zacząć jednak od siebie sa-

mych i przekonać najpierw mieszkańców Wielkopol-

ski, a potem całego kraju, że nasza biała jest rzeczy-

wiście niepowtarzalna i wyjątkowo smaczna”… 

  

 Do konkursu przystąpili producenci, którzy 

wiedzieli już, że według opisu Chronionego Oznacze-

nia Geograficznego KIEŁBASA BIAŁA PARZONA 

WIELKOPOLSKA jest produkowana wyłącznie z świe-

żego mięsa wieprzowego, wykrawanego w przeciągu 

48-72 godz. po uboju. Mięso użyte do produkcji jest 

niepeklowane, a jedynymi dodatkami są: sól warzo-

na, pieprz czarny świeżo zmielony, świeży tarty czo-

snek oraz tarty majeranek, który do białej kiełbasy 

jest dodawany tylko w Wielkopolsce. Kiełbasa  

według normy powinna mieć 10-12 cm długości  

i średnicę do 3,3 cm. Chronionego Oznaczenia Geo-

graficznego mogą po ocenie używać producenci  

z terenu całego województwa wielkopolskiego, a tak-

że 8 powiatów z województwa lubuskiego i 2 powia-

tów województwa kujawsko-pomorskiego. Są to od-

powiednio powiaty: gorzowski, krośnieński, między-

rzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, świebodziń-

ski, wschowski i zielonogórski z terenu Ziemi Lubu-

skiej. A z Kujaw – powiat mogileński oraz żniński. 

  I jaki był werdykt? Końcowe zliczenie ostatecz-

nej punktacji przyniosło z jednej strony pewne zasko-

czenie ale z drugiej satysfakcję, że wielkopolscy  

wędliniarze – mówiąc kolokwialnie -  trzymają po-

ziom! Pomiędzy największą,  a najmniejszą liczbą zdo-

bytych punktów różnica była tak niewielka, że  

Kapituła Konkursowa uznała jednomyślnie przyznać 

WSZYSTKIM PRODUCENTOM ex aequo PIERWSZE 

MIEJSCE! 

  Wręczenie pamiątkowych certyfikatów odbyło 

się w niedzielę 18 marca w południe na Placu Wolno-

ści w Poznaniu! 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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stawicielki władz samorządowych województwa -  

Pani Marzeny Wodzińskiej chcieliśmy wyciągnąć pew-

ne wnioski dla naszego działania. To szczególnie waż-

ne gdy Urząd Marszałkowski powołał do życia Centra 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodo-

wego 

 

To nie była pierwsza wizyta  przedstawicieli naszej 

Izby na Święcie Mistrza w Hesji… 

JB: Faktycznie. Ale najważniejsze było pokazanie 

przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego jak taka 

uroczystość może wyglądać. Jak bardzo honorowane 

jest rzemiosło w Niemczech. Mogliśmy pokazać,  

że na uroczystości wręczenia dyplomów mistrzow-

skich i przekazywania do gospodarki najlepszych  

fachowców obecny jest Premier Hesji… Nawiasem 

mówiąc osoba niezwykle ważna, która uczestniczy 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 17 lutego Prezes Jerzy Bartnik wraz z Dyrektorem Tomaszem Wiką – jako członkowie oficjalnej delegacji 

Wielkopolski – uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów mistrzowskich dla młodych rzemieślników  

z Hesji. Do Wiesbaden udali się wraz z Marzeną Wodzińską, która jest Członkiem Zarządu Województwa Wiel-

kopolskiego oraz Dorotą Kinal Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.  

Na uroczystości obecny był Premier Hesji, partnerskiego regionu Wielkopolski - Volker Bouffier. Krótka robo-

cza wizyta przebiegała pod hasłem „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego”. Przypomnijmy,  

że z Izbą Rzemieślnicza w Wiesbaden łącza nas porozumienia o partnerstwie i współpracy. Zapytaliśmy Preze-

sa Jerzego Bartnika o kilka refleksji po tej podróży..  

 

Z wizytą na Święcie Mistrza w Wiesbaden 

Dlaczego wizyta w Wiesbaden była tak ważna dla 

zacieśniania naszych kontaktów z niemieckimi part-

nerami? 

Jerzy Bartnik: Polskie i niemieckie rzemiosło ma tra-

dycyjnie bardzo dobre relacje. Wynika to z bardzo 

dużego podobieństwa. Te dobre kontakty trwają już 

od wielu, wielu lat – można powiedzieć, że od cza-

sów gdy zostaliśmy utworzeni na jednym pra-

wie.  Przypominam, że nasza Izba była piątą izbą na 

terenie ówczesnych Niemiec powołaną do życia dla 

obrony interesów rzemiosła i przygotowywaniu kadr 

zawodowych. Część edukacyjna naszej działalności 

zawsze była niezwykle ważna aczkolwiek jesteśmy 

dość odlegli od rozwiązań, które przyjęto w Niem-

czech.  A dziś korzystamy z każdej okazji żeby się  

pojawiać na kolejnych imprezach organizowanych  

w Niemczech. Chcemy się zorientować,  tam na miej-

scu,  w którym kierunku zmierza przodujące rzemio-

sło w Europie. Takie podróże są zawsze inspirujące. 

Elementy, które mogą ewentualnie wspomóc nasze 

działanie na rzecz gospodarki można przecież przygo-

tować na bazie rozwiązań już istniejących właśnie  

w Niemczech. 

Od lat Wielkopolska współpracuje transregionalnie  

z Hesją i dlatego nasza delegacja pojawiał się na 

Święcie Mistrza w Wiesbaden. To wielka uroczy-

stość,  a korzystając z obecności w Wiesbaden przed-
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dziś w rozmowach koalicyjnych mających na celu 

utworzenie rządy federalnego… a jednak Volker Bo-

uffier wraz z całym Rządem Hesji znalazł czas,  by  

w bardzo napiętym kalendarzu zarezerwować dzień 

na te uroczystość. 

 

Czy ta wizyta może być inspirująca dla władz na-

szego regionu? 

JB: Z pewnością!  Myślę, że Pani Marzena Wodziń-

ska miała okazję naocznie przekonać się jaką pozy-

cję mają w rzemieślnicy w gospodarce Niemiec - 

mało tego -  skala tej uroczystości potwierdzała jaki 

jest udział rzemiosła w szkoleniu zawodowym i jak 

ważne jest podnoszenie jakości tego kształcenia. 

Pasowanie mistrzów odbyło się w Domu Zdrojowym  

w Wiesbaden, to ogromna sala, która pomieściła 

około trzy tysiące ludzi. Jeden mistrz przyprowa-

dził  sześciu, siedmiu gości, którzy uznali, że to jest 

tak ważny moment w życiu człowieka jak ukończe-

nie uczelni… Wciąż mam w pamięci słowa Premiera 

Hesji, który powiedział, że absolwentów wyższych 

uczelni mamy zbyt dużo,  by wszystkich „zmieścić” 

na rynku pracy. Zwracał uwagę na długotrwałość 

procesu kształcenia rzemieślniczego mistrza. Uczynił 

pewne porównanie do studiów uniwersyteckich  

i pokazał ile wysiłku musi mistrz włożyć w swoje 

kształcenie. W sumie na tej sali uhonorowano nie-

mal 500 osób publicznym wręczeniem dyplomu.  

To świadczy o skali i randze tego wydarzenia.     

 

To świadczy także o wadze jaką Niemcy przywiązu-

ją do szkolenia zawodnego… 

JB: Jak najbardziej! Taka uroczystość z pewnością 

jest dodatkową motywacją dla zdobywania tytułu. 

Po raz kolejny przywołam słowa Premiera Hesji 

…„Nie można prowadzić zakładu rzemieślniczego 

bez kwalifikacji mistrzowskich… bo tylko to jest 

gwarancją jakości pracy i wykonywania usług. Z tego 

bierze się pozycja gospodarki niemieckiej  

w świecie”… Jakość! To było najważniejsze przesłanie 

tego wieczoru! 

 

Obawiam się, że będzie nam trudno już przeszczepić 

je na nasz grunt…    

JB: I to jest właśnie zadanie dla nas! Wiem, że to jest 

długa droga, ale muszą wiedzieć nasi partnerzy z sa-

morządu, którzy przynajmniej werbalnie okazują sza-

cunek dla rzemiosła, że nasze kształcenie  jest osa-

dzone w systemie edukacyjnym państwa. O ile znaj-

dujemy coraz częściej zrozumienie we władzach  

samorządowych regionu, czy powiatu o tyle wciąż nie 

dostateczna jest moim zdaniem współpraca ze środo-

wiskiem naukowym i wyższymi uczelniami. Mówił  

o tym Premier Hesji, który podkreślał jak ważne dla 

poziomu kształcenia w rzemiośle jest dostęp do naj-

nowszych technologii. Wyraził ogromne zadowolenie 

z przyjęcia w Hesji systemy pozwalającego na prze-

chodzenie z poziomu mistrzowskiego do wyższych 

uczelni. Otwarcie takiej drogi poszerzania kwalifikacji 

przyniosło w Hesji nadspodziewanie dobre rezultaty  

i to zaledwie po trzech latach. 

 

Nie ukrywam, że marzy mi się uroczystość wręczenia 

dyplomów dla naszych najlepszych czeladników czy 

mistrzów zorganizowana na przykład w Sali Sesyjnej 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego… 

JB: Według deklaracji w podróży powrotnej powoła-

ne Centra  Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego  otrzymają zadanie przygotowania 

uroczystości pierwszego okazania publicznego  

naszych mistrzów! Uważam, że to najważniejszy efekt 

tej krótkiej, roboczej wizyty! Myślę, że był to zaczyn 

do pełnego zintensyfikowania naszych kontaktów  

z samorządem. Oby kolejny raz Wielkopolska i nasze 

działania w tym zakresie  stały się inspiracją  dla całe-

go kraju. 

 Bardzo dziękuję za rozmowę 
 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
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zajmują się miękkim i twardym lutowaniem oraz  

doborem i regulacją termostatycznych zaworów 

grzejnikowych. Mają też możliwość zapoznania się  

z energooszczędnymi systemami grzewczymi z wyko-

rzystaniem techniki kondensacyjnej i techniki elek-

tronicznego sterowania instalacjami grzewczymi.  

Stolarze skupiają się na pracy manualnej, ale także 

obsłudze maszyn i urządzeń. Jak podkreślają młodzi 

mechanicy i stolarze „najważniejsze jest praktyczne 

sprawdzenie swoich umiejętności i możliwość korzy-

stania z maszyn i urządzeń, do których w Polsce nie 

zawsze mamy dostęp. Wysokie kwalifikacje i kompe-

tencje niemieckiego mentora i bardzo dobre wyposa-

żenie warsztatów sprawiły, że znacznie łatwiej przy-

swajaliśmy nową wiedzę”. 

Czy warto wyjechać na staż zawodowy z Erasmusa? 
Oczywiście!!! 
 W ubiegłym roku obchodzono w Europie  

30-lecie programu Erasmus, który kojarzony jest 

przede wszystkim z wyjazdami studentów na zagra-

niczne studia. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Po-

znaniu, również korzysta z Programu Erasmus 

(wcześniej z Leonardo da Vinci) i organizuje od kilku-

nastu lat staże zawodowe dla uczniów szkół zawodo-

wych z Wielkopolski. Łącznie do tej pory wysłano  

na 3-tygodniowe staże do świetnie wyposażonych 

Centrów Kształcenia mieszczących się przy niemiec-

kich izbach rzemieślniczych blisko 300 osób. Byli to 

przyszli mechanicy samochodowi, instalatorzy sani-

tarni, elektromechanicy, stolarze i fryzjerzy.  

…„W Polsce niestety nie mamy takich pracowni, jak  

w Centrach Kształcenia, w których uczniowie odby-

wający 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 spojrze-

nie na swój zawód ale przy okazji kulturę pracy  

w innych miejscach”… podkreśla Dyrektor WIR  

Tomasz Wika.  

 Staże to bardzo dobra okazja praktycznej nauki 

zawodu, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nie 

tylko zawodowych, ale także językowych oraz możli-

wości poznania dziedzictwa kulturowego naszego 

zachodniego sąsiada. Młodzież ma sposobność naby-

cia nowych umiejętności, które nie są ujęte w pro-

gramie nauczania i tak np. fryzjerzy odbywają zajęcia 

z kosmetyki i makijażu. Mechanicy samochodowi  

mają okazję pracować na sprzęcie diagnostycznym, 

wyszukują usterki za pomocą komputerowego syste-

mu Bosch w silnikach Otto i Diesel oraz poznają tajni-

ki spawania blach cienkich. Instalatorzy sanitarni   
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 Dla wielu uczniów wyjazd na staż to często 

pierwszy wyjazd za granicę i możliwość poznania  

innej kultury i zabytków, dlatego obok zajęć zawodo-

wych podczas weekendów młodzież ma zapewniony 

bogaty program kulturowo-turystyczny, który – jak 

twierdzi – na długo pozostanie im w pamięci. 

Staż również umożliwia nabycie kompetencji spo-

łecznych, takich jak umiejętność pracy w zespole, 

motywacji, asertywności, czy też radzenia sobie  

z emocjami w nowym środowisku. 

Podczas każdego stażu przeprowadzamy wizytę  

monitorująca, aby na miejscu sprawdzić jak radzą so-

bie uczniowie, ale też jesteśmy zainteresowani opinią 

niemieckich nauczycieli, pod okiem których młodzież 

realizuje program stażu. Zawsze słyszymy wiele mi-

łych słów o polskich stażystach …„są pilni, zdyscypli-

nowani, chętnie się uczą i bardzo dobrze się z nimi 

współpracuje. Mieliśmy tu już grupy z innych krajów, 

mamy więc porównanie. Zaskoczeniem dla mnie  

było, że chcą nawet skracać przerwy by tylko jak  

najdłużej być w pracowni”… mówił Dyrektor Centrum  

w Götz pan Tilo Jänsch. Niemieccy nauczyciele  

zawodu też podkreślają, że „…w polskiej młodzieży 

wyczuwa się autentyczny głód wiedzy i pasję.  

Uczniowie są zmotywowani i dobrze przygotowani 

teoretycznie.” 

 Z rozmów z młodzieżą i z ich wypowiedzi  

zawartych w sprawozdaniach wynika, że pobyt wpły-

wa także pozytywnie na ich rozwój osobisty, gdyż na-

uczyli się współpracować w grupie rówieśników  

i wzmocnili w sobie poczucie odpowiedzialności  

za wykonywane działania. Patryk, przyszły instalator 

przyznaje „…nie chciałem jechać na staż, ale zostałem 

namówiony i nie żałuję, co więcej poleciłbym taki wy-

jazd każdemu. Było to dla mnie nowe  

doświadczenie i możliwość ćwiczenia nowych umie-

jętności: lutowania czy też spawania, które teraz  

wykorzystuję w pracy.”  

Młodzież zauważa coraz szybszy rozwój technologicz-

ny i uświadamia sobie potrzebę ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych, aby móc jak 

najlepiej wykonywać przydzielone zadania. Olimpia, 

przyszła fryzjerka stwierdza: „…zajęcia z kosmetyki  

i makijażu mogą się przydać, bo coraz więcej salonów 

fryzjerskich oferuje szerszy wachlarz usług, w tym 

również makijaż. Po stażu wiedzę, że zyskałam więk-

sze zaufanie u rzemieślnika, który powierza mi nowe 

zadania i klientów.”  Takie wypowiedzi nie są odoso-

bnione, co świadczy, że przygotowanie zawodowe 
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uzyskane w Polsce uzupełnione o niemieckie do-

świadczenia potwierdzone certyfikatami uczyniło  

z uczniów osoby lepiej przygotowane do wykonywa-

nia zawodu. Pomoże im to z pewnością w zdaniu  

egzaminu czeladniczego, znalezieniu uznania w swo-

im środowisku i umożliwi wykonywanie satysfakcjo-

nującej pracy. Wraz z nauczycielami ze szkoły, którzy 

często rozmawiali z uczniami uważamy, że staż przy-

czynia się do poprawy ich samooceny oraz poczucia 

własnej wartości. 

 Młodzież zgodnie twierdzi, że mimo wielu 

obaw przed wyjazdem, teraz z perspektywy czasu 

chętnie raz jeszcze wzięłaby udział w takim przedsię-

wzięciu. Często też podczas organizowanych w szko-

łach spotkań informacyjnych skierowanych do kan-

dydatów na kolejne wyjazdy, uczestnicy staży mówią 

o swoich doświadczeniach, nabytych umiejętno-

ściach ale również prezentują z dumą wykonane 

przez siebie podczas stażu wyroby np. szachownice, 

deskorolki, skrzynki na narzędzia. W ten sposób wła-

snym przykładem zachęcają uczniów do wzięcia 

udziału w wyjeździe. 

 Dyrektorzy szkół zawodowych, z których wy-

jeżdża młodzież są zadowoleni że młodzież ma moż-

liwość podnoszenia swoich kwalifikacji i kompeten-

cji. Jak mówi dyrektor ZSB pan Arkadiusz Dratwa 

„Mamy zwrotną informacje od rzemieślników, którzy 

widzą, że staże przynoszą wymierne korzyści nie tyl-

ko uczniom, ale też dla firmom, w których młodzież 

wykorzystuje nabyte umiejętności. Wzrasta też zau-

fanie do młodzieży, której powierza się nowe zada-

nia i obsługę zaawansowanych technologicznie ma-

szyn  

i urządzeń. Wartym odnotowania jest fakt, że też 

szkoła zawodowa, która wysyła uczniów na zagra-

niczne staże zyskuje na renomie i prestiżu, zwiększa 

swoją konkurencyjność na lokalnym rynku i łatwiej 

pozyskuje nowych uczniów.” 

 Biorąc pod uwagę jakie korzyści przynoszą  

zagraniczne staże dla młodzieży, zamierzamy nadal 

wykorzystywać możliwości jakie nam daje Program 

Erasmus+ i organizować kolejne wyjazdy we współ-

pracy z niemieckimi izbami rzemieślniczymi i wielko-

polskimi szkołami zawodowymi. W najbliższym czasie 

na staż pojadą uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżo-

wych w Poznaniu oraz po raz pierwszy grupy uczniów 

z Rzemieślniczych Szkół z Gniezna i Konina. 
 

Bogumiła Frąckowiak 
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 W dniach od 23-25.03. br. na terenie Między-

narodowych Targów Poznańskich odbyła się XXII Edy-

cja Targów Edukacyjnych. Targi Edukacyjne w Pozna-

niu to wydarzenie, które co roku przyciąga około 30 

tys. odwiedzających, głównie młodzież stojącą przed 

wyborem kolejnej ścieżki edukacji, ale również ich 

rodziców, nauczycieli, dyrektorów i entuzjastów nau-

czania.  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

wraz z Cechami z Poznania i Swarzędza zaprezento-

wała ofertę kształcenia zawodowego w rzemiośle.  

 

Dlaczego warto wybrać rzemiosło?  

 dualny system nauki zawodu (łączenie teorii  

z praktyką), 

 praca od pierwszego dnia nauki, 

 nabycie praktycznych umiejętności zawodowych 

pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, 

 zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradza-

nych i poszukiwanych na rynku pracy,  

 uzyskanie świadectwa czeladniczego,  

 możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej 

drugiego stopnia, a w przyszłości edukacja  

na studiach,  

 możliwość uzyskania dyplomu mistrzowskiego, 

 praca w rodzinnej firmie lub uruchomienie  

własnej działalności gospodarczej 

 

 W trakcie Targów Edukacyjnych oferowaliśmy 

możliwość zapoznania się z zawodami, w których 

prowadzona jest nauka oraz udostępnialiśmy mate-

riały przedstawiające ofertę kształcenia. Ponadto 

przedstawiciele Izby i Cechów udzielali szczegóło-

wych informacji z zakresu zasad i warunków odbywa-

nia przygotowania zawodowego realizowanego  

na podstawie umowy o pracę. Nowością w tym roku 

było stoisko z komputerem i możliwość zagrania  

w grę komputerową „Praca czeka w rzemiośle”. 

Tegoroczna Edycja Targów cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem, dlatego już dziś zapraszamy do 

odwiedzin naszego stoiska w przyszłym roku. 

 

Iwona Derda 

Promocja nauki zawodu w rzemiośle  
na Targach Edukacyjnych 23-25.03.2018 r. 
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Drodzy Czytelnicy, 

Droga rozwoju zawodowego w rzemiośle  – od ucznia poprzez czeladnika do mistrza, może być przykładem 

osób, które osiągnęły sukces i są uznanymi specjalistami oraz właścicielami prężnie działających firm funkcjo-

nujących w kraju i za granicą. Wielkopolskie rzemiosło zajmuje ważne miejsce w gospodarce naszego regionu 

i całego kraju. Stanowi pomost pomiędzy tradycją i nowoczesnymi technologiami. Jest obszarem, który daje 

ponad 60 000 miejsc pracy.  Oprócz wykonywania na co dzień bardzo potrzebnych usług, wielkopolscy  

rzemieślnicy angażują się w edukację zawodową młodzieży, ucząc praktycznych umiejętności zawodowych 

ponad 10 000 uczniów w ponad 40 najpopularniejszych zawodach. Dbałość o wysoki poziom szkolenia  

młodych osób oraz potwierdzanie nabytej wiedzy i umiejętności egzaminami była i jest bliska całej strukturze 

organizacji rzemiosła.  

W trosce o wspieranie mistrzów szkolących w pracy z młodzieżą, pragniemy rozpocząć cykl publikacji,  

w których będziemy poruszać tematy dotyczące szkolenia młodocianych pracowników. Mając świadomość,  

iż prawidłowe prowadzenie nauki zawodu nie jest jednak możliwe bez odpowiedniej infrastruktury firmy  

i zarządzania nią, będziemy inspirować Państwa w szerszym kontekście. 

 

 Akademia Przedsiębiorcy to przestrzeń gdzie cyklicznie chcielibyśmy dzielić się z Państwem wiedzą i doświad-

czeniem w zakresie szkolenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Będziemy starać się inspirować  

Państwa do podejmowania nowych przedsięwzięć i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań służących  

lepszemu rozwojowi firmy. 

Gorąco zachęcamy do lektury! 

 

Nowoczesne metody i techniki  
nauczania      

czyciele szukają atrakcyjnych form przekazania wie-

dzy. Marzenie o szkole, gdzie nauczyciele wdrażają 

nowoczesne metody skutecznego uczenia się staje 

się powoli realne. 

Badania wskazują, że skuteczność tradycyjnych me-

tod jest bardzo niska. Dlatego też należy dołożyć 

wszelkich starań, by nauczyciel znał i umiał wykorzy-

stać nowoczesne techniki i metody nauczania. 

 „Ucz się ucz bo nauka to potęgi klucz”  - tak 

mawiali nasi rodzice, kiedy uczęszczaliśmy do szkoły, 

a nam wcale nie było to na rękę. Być może dlatego, 

że nauka kojarzyła nam się tylko z zapamiętywaniem 

partii materiału, który przyswajaliśmy często tylko do 

czasu sprawdzianu. Wynikać to mogło z tego, że nie 

znaliśmy metod skutecznego uczenia się. Aktualnie 

szkolnictwo powoli zmienia swoje priorytety i nau-
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metody skutecznego uczenia się należy poznać możli-

wości funkcjonowania mózgu. Mózg podzielony jest 

na dwie półkule, które mają swoje określone zada-

nia. W lewej półkuli znajdują się ośrodki mowy.  

Mówiąc w dużym uproszczeniu, lewa półkula odpo-

wiada za działania logiczne i analityczne, operowanie 

pojęciami, liczbami, kategoriami. Natomiast prawa 

półkula związania jest z wyobraźnią, marzeniami, 

spostrzeganiem relacji przestrzennych oraz odbiorem 

kształtu, koloru, rytmu i muzyki. Wyrażanie i rozpo-

znawanie stanów emocjonalnych związane jest  

z większą aktywnością półkuli prawej. W czasie pro-

cesu uczenia się ludzie w sposób nieświadomy wyko-

rzystują głównie lewą, tzw. logiczną półkulę. Prawa 

wydaje się być  uśpiona. Jednak można ją uruchomić 

tworząc swobodne skojarzenia i dzięki temu półkula 

zaczyna pracować wydajniej. Obrazy zapamiętywane 

są lepiej i skuteczniej niż pojęcia. Uruchamiając pod-

czas nauki potencjał ukryty w prawej półkuli, spra-

wiamy, że mózg zaczyna pracować harmonijnie  

i efektywniej.  Wykorzystując tą wiedzę możemy  

łączyć odpowiednie techniki i w rezultacie zapamię-

tywać nawet skomplikowane partie materiału. 

 Przykładem techniki wykorzystującej obie pół-

kule mózgu może być technika haków. Polega ona na 

zapamiętywaniu informacji dzięki skojarzeniu ich  

z wcześniej utrwalonymi elementami reprezentujący-

mi kolejne liczby. Liczby te to tzw. haki. Przykładowa 

dziesiątka haków wygląda następująco: 

Poniżej procentowa tabela wskazująca poziom  

skuteczności poszczególnych metod nauczania. 

 

SKUTECZNOŚĆ METOD  NAUCZANIA 

Źródło: http://www.zpsb.pl/uploads/DlaStudentow/
materialy_dydaktyczne/azelek/
dydaktyczny_prezentacje_zastosowanie-technik.pdf 

 

 Wykorzystywanie aktywnych metod nauki, 

m.in. takich jak, burza mózgów, praca w grupach, 

odgrywanie ról, dyskusja, pozwalają na efektywniej-

sze zapamiętywanie. Metody te podnoszą także 

umiejętności w zakresie komunikacji i współpracy  

z innymi osobami.  

 

Jak skutecznie zapamiętywać? 

Jedną z metod skutecznego zapamiętywania są  

mnemotechniki. To ogólna nazwa sposobów uła-

twiających zapamiętywanie, przechowywanie i przy-

pominanie sobie informacji. Dzięki mnemotechnikom 

można znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci. 

Nauka dowodzi, że aby efektywnie wykorzystywać 

TRADYCYJNY WKŁAD 5% 

NAUKA WŁASNA 10% 

ŚRODKI AUDIOWIZUALNE 20% 

PREZENTACJE/ DEMONSTRACJE 30% 

GRUPY DYSKUSYJNE 50% 

ĆWICZENIA WYKORZYSTUJĄCE  

WIEDZĘ 

75% 

NAUCZANIE INNYCH/ 

NATYCHMIASTOWE WYKORZYSTANIE WIEDZY 

90% 

  1 - świeca   6 - baran 

  2 - łabędź   7 - kosa 

  3 - jabłko   8 - bałwan 

  4 - krzesło   9 - balon 

  5 - dźwig  10 - rycerz 
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Wszystko, co sobie wyobrażamy powinno być wyraź-

ne i mieć wartką akcję. Nie tworzymy obrazów banal-

nych, statycznych. Muszą być one  niezwykłe i odre-

alnione. Odtwarzanie treści zapamiętanych za pomo-

cą techniki haków polega na przywołaniu w pamięci 

obrazów kolejnych haków.  

A skojarzenia pojawią się samoist-

nie. By sprawnie wykorzystywać 

technikę haków, wystarczy umieć 

posługiwać się pierwszą trzydziest-

ką haków. 
 

Monika Nowicka 

Jak ta technika wygląda w praktyce? 

Chcemy zapamiętać numer kodu pocztowego  

np. 26-843. Musimy skojarzyć cyfry kodu pocztowego 

i powiązać je z hakami w zabawną historyjkę.  

Wyobrażamy sobie łabędzia (2), którego na rogi  

bierze baran (6). Z oddali całą sytuację obserwuje 

bałwan (8), siedzący na krześle (4) i zajadający się 

jabłkiem (3).  

Podobną procedurę stosujemy przy zapamiętywaniu 

np. wyrazów. Podczas zapamiętywania informacji za 

pomocą tej techniki należy przyswoić kilka zasad. 
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LOOK & BEAUTY VISION 2018 

 Tradycyjnie Poznań w czasie Targów  fryzjerskie i kosmetyczne LOOK i BEAUTY VISION zamienia się  

w stolicę polskiego fryzjerstwa. Nie inaczej było w tym roku w dniach 23-25 marca gdy na terenach MTP  

odbywała się największa branżowa impreza. 
 

Najnowsze trendy w mistrzowskim wykonaniu! 

 A oto zwycięzcy seniorzy tegorocznej edycji 

MASTER OF BEAUTY Otwarte Mistrzostwa Polski Fry-

zjersko-Kosmetyczne we Fryzjerstwie, Barberingu, 

Makijażu Profesjonalnym, w Przedłużaniu i Zagęsz-

czaniu Włosów oraz w Stylizacji.    

 

Mistrzem Polski we fryzjerstwie męskim została  

Jolanta Ratajczak 
 

Mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim został  

Tomasz Drab 
 

Mistrzem Polski w Przedłużaniu i Zagęszczaniu  

Włosów została  Patrycja Kuryło 
 

Mistrzem Polski w Berberingu został   

Marcin Giziński 
 

Mistrzem Polski w Makijażu Profesjonalnym została  

Zuzanna  Liczbińska 

 

 To nie tylko przegląd nowych trendów i wielo-

godzinne, różnorodne pokazy ale także konkursy –  

w tym te najważniejsze przygotowywane przez Zwią-

zek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolską Komisję Fry-

zjersko Kosmetyczna oraz  jako organizatora wyko-

nawczego Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu. 

    

Pełna lista zwycięzców www.crr.com.pl 
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LOOK & BEAUTY VISION 2018 

 Tradycyjnie już prace związane z organizacją 

kolejnych mistrzostw rozpoczynają się… niemal  

tuż po wręczeniu pucharów i dyplomów. To po pro-

stu ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. 

Atrakcje LOOKa są skierowane przede wszystkim dla 

profesjonalistów, ale osoby spoza branży również 

znajdą tu mnóstwo pomysłów na stylizacje włosów  

i tysiące profesjonalnych produktów. Dlatego hale 

targowe odwiedziły ogromne rzesze zwiedzających. 
 

Red. 

 Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle –  

II etap” współfinansowany ze środków UE, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie systemu egzamino-

wania prowadzonego przez izby rzemieślnicze w związku z nadawaniem kwalifikacji czeladnika i mistrza  

w zawodach rzemieślniczych. Poprzez to działanie docelowo mają zostać opracowane nowe, ogólnopolskie 

pytania i zadania egzaminacyjne dla wszystkich zawodów, nastąpi wprowadzenie ich do stosowania  

we wszystkich izbach rzemieślniczych z zastosowaniem Platformy Egzaminacyjnej EWR oraz zostaną przepro-

wadzone szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych.   
 

Platforma Egzaminacyjna EWR 
łów oświaty izb rzemieślniczych oraz członków komi-

sji egzaminacyjnych.  

Na obecnym etapie realizacji projektu trwają prace 

nad dostosowaniem Platformy do przeprowadzania 

egzaminów czeladniczych i mistrzowskich on-line 

oraz opracowywane są pytania i zadania egzamina-

cyjne dla kolejnych dwudziestu zawodów. 

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony  

i zapoznania się z dostępnymi tam materiałami:  

https://ewr.zrp.pl/#/home 

Iwona Derda 

 Obecnie na Platformie znajdują się pytania dla 

piętnastu zawodów (cukiernik, kucharz, wędliniarz,  

ślusarz, elektromechanik, blacharz samochodowy, 

stolarz, cieśla, tapicer, glazurnik, monter zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie, monter 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, kosme-

tyczka, florysta). Docelowo do 2022 r. mają zostać 

przygotowane materiały egzaminacyjne dla wszyst-

kich zawodów. 

 Platforma Egzaminacyjna EWR dedykowana 

jest szerokiej grupie osób. Można na niej znaleźć in-

formacje na temat egzaminów czeladniczych i mi-

strzowskich, warunków, które należy spełnić, aby 

przystąpić do egzaminów, wymagań egzaminacyj-

nych. Ponadto na stronie zamieszczone są materiały 

multimedialne – zdjęcia, filmy o zawodach rzemieśl-

niczych, standardy egzaminacyjne, akty prawne. Do-

datkowym modułem Platformy jest strefa wewnętrz-

na, która dedykowana jest dla pracowników wydzia-

PLATFORMA EGZAMINACYJNA 
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TURNIEJE SPOŻYWCZE 2017 

 

SILNA REPREZENTACJA SPOŻYWCÓW 

  

 

Rzemieślnik i artysta najwyższej próby 

 

Wytwarzanie przedmiotów z metali, kamieni 

szlachetnych i półszlachetnych sięga swymi począt-

kami najstarszych dziejów ludzkości. Wyroby te od 

najdawniejszych czasów miały służyć ozdobie  

i świadczyć o bogactwie i statusie społecznym posia-

dacza. Często służyły też celom kultu religijnego. 

Zawsze dbano o to, by o ich wartości decydował nie 

tylko użyty do ich wykonania surowiec, ale też walo-

ry estetyczne wymagające od wykonawcy umiejęt-

ności artystycznych i staranności. Złotnik jest zawo-

dem rzemieślniczym o bardzo długiej tradycji, zaw-

sze też cieszył się wysokim prestiżem społecznym. 

 Już kilka tysięcy lat przed naszą erą znano me-

tody otrzymywania czystego złota i srebra oraz spo-

rządzania z nich rozmaitych stopów, potrafiono też 

obrabiać i szlifować kamienie szlachetne i półszla-

chetne. 

 Złotnictwo istniało na ziemiach polskich w cza-

sach przedhistorycznych. Wincenty Kadłubek  

w swojej Kronice Polski przytacza opowieść o dziel-

nym złotniku, który w IV w. stanął na czele walki 

przeciwko najeźdźcom i dzięki fortelowi pokonał 

wroga, za co został obwołany królem i panował jako 

Leszko I. Niezależnie od pięknej legendy, źródła 

świadczą o wysokiej pozycji złotników polskich. 

 Najdawniejszym polskim bractwem złotniczym 

był Cech Złotników Krakowa istniejący już w XIV wie-

ku, patronował on innym cechom złotniczym w Pol-

sce. Ważnymi polskimi ośrodkami sztuki złotniczej 

były później także Warszawa, Gdańsk i Lwów. Złotni-

cy często oznaczali swoje wyroby, wybijając na nich 

swój znak zwany puncą. 

 Złotnicy zajmują się wyrabianiem (rzadziej 

przeróbkami i naprawą) biżuterii i ozdób 

(pierścionki, broszki, kolczyki, klipsy, naszyjniki, 

bransoletki, spinki do mankietów, itp.), przedmio-

tów kultu religijnego (monstrancje, kielichy, puszki, 

pateny itp.), luksusowych przedmiotów ozdobno-

użyt-kowych (świeczniki, szkatułki, zastawa stoło-

wa). Wyroby te powstają przede wszystkim z metali 

szlachetnych: złota, srebra, rzadziej platyny, ale 

ostatnio także metali bardziej pospolitych: miedź i 

jej stopy, stal „chirurgiczna” itp. Obok kamieni szla-

chetnych i półszlachetnych oraz surowców pocho-

dzenia organicznego (perły, koral) złotnicy chętnie 

korzystają z innych materiałów np. bursztynu lub 

krzemienia pasiastego. 

 Złotnik jest zawodem „elitarnym”, cieszącym 

się poważaniem. Musi jednak posiadać szczególne 

cechy i umiejętności: obok zmysłu artystycznego  

i kreatywności wymagane są zdolności manualne, 

dokładność, cierpliwość, precyzja. Powinien posia-

dać elementarną wiedzę z zakresu historii sztuki 

(szczególnie w zakresie swojej specjalności), mate-

riałoznawstwa (metale i kamienie szlachetne).  

Ze względu na pracę z materiałami o bardzo dużej 

wartości złotnik musi odznaczać się rzetelnością  

i wysokimi walorami etycznymi. 

 Złotnicy używają bardzo bogatego zestawu 

narzędzi, zwykle bardzo precyzyjnych – wynika to  

z szerokiego zakresu materiałów i technik, jakimi się 

posługują. Najważniejszym sprzętem jest tzw. „stół 

złotniczy”. Obok niego używane jest palenisko do 

topienia metali, narzędzia służące do kucia (młotki, 

kowadła), cięcia (nożyce, przecinaki, piłki, wiertła), 

szlifowania (pilniki, szlifierki-polerki), narzędzia  

krępujące (kleszcze, szczypce).  

Ewa Krupska 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  1/20178      www.irpoznan.com.pl  
 26 

PISZĄ DLA NAS…. 

MARZENA RUTKOWSKA-KALISZ 
Redaktor Naczelny „Wielkopolskiego Rzemieślnika” 
Rzecznik Prasowy  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
 

E-mail: redaktor@irpoznan.com.pl 

tel.: 512 475 525  

IWONA DERDA 
Naczelnik Wydziału Oświaty 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
  

E-mail: iwona.derda@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 22 

BOGUMIŁA FRĄCKOWIAK 
Naczelnik Wydział Promocji Gospodarczej 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
  

E-mail: bogumila.frackowiak@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 24 

WIESŁAW RATAJCZAK 
Zastępca Dyrektora Izby 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
 

E-mail: d.ekonomiczny@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 56 

KONRAD WNUK 
Radca Prawny 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
 

E-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 27 



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  1/20178      www.irpoznan.com.pl  
 27 

PISZĄ DLA NAS…. 

MAGDALENA BIAŁAS 
Naczelnik Wydziału Samorządowo-Organizacyjnego 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
 

E-mail: magdalena.bialas@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 32 

MONIKA NOWICKA  
Wydział Oświaty - szkolenia 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
 

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

tel.: (61) 859 35 81 

EWA KRUPSKA 
Wydział Oświaty  
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
  

E-mail: ewa.krupska@irpoznan.com.pl 

tel.: (61) 859 35 60 

MICHAŁ KRUPSKI 
Archiwista 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
  

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

tel.: (61) 859 35 94 


