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Spis treści

Prezes Izby

SławomirSzatkowski 

Dyrektor Izby

Piotr Andrzej Krzyżaniak

Szanowni Państwo!

Właśnie minęło 10 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. W 2004 r. przystępowaliśmy do Unii pełni nadziei. 

Z drugiej strony, pojawiały się nawet obawy o utratę suwerenności. W 2014 r. zamykamy pierwszą dekadę w UE jako silne 

państwo członkowskie, które umie bronić swoich interesów, ale jednocześnie działa w poczuciu odpowiedzialności za proces 

integracji europejskiej. 

10 lat temu, Polska otrzymała szansę, z której efektywnie korzysta na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, na zna-

czne przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania różnic w rozwoju oraz w konsekwencji, na aktywne włączenie 

się w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Ostatnie 10 lat pokazało jednak, że samo wejście do struktur UE nie oznacza automatycznego przyspieszenia gospo-

darczego i większego dobrobytu. Obecność w Unii Europejskiej jest wyłącznie szansą, a nie gwarancją rozwoju. Pełne wyko-

rzystanie tej szansy zależy od tego, jak kraj członkowski poprowadzi swoją politykę gospodarczą.

Również Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozwijała się w ostatnich 10 latach 

jako instytucja wspierająca polską przedsiębiorczość i już dawno odeszła od spełniania misji niegdyś jej przypisywanej, czyli 

organizacji samorządowej wyłącznie zrzeszającej Cechy Rzemiosła i jedynie prowadzącej działalność szkoleniową zakończo-

ną egzaminem kwalifikacyjnym.

Zmiany zachodzące od dwóch ostatnich zakończonych kadencji Zarządu Izby, a kontynuowanych w obecnej kadencji 

pokazują nowe oblicze rzemiosła i Izby jako instytucji otoczenia biznesu oraz przełamują stereotyp postrzegania rzemieśl-

nika jako archaicznej persony. 

Rzemieślnik prowadzący działalność gospodarczą traktowany jest jak każdy przedsiębiorca z zaznaczeniem, że ma 

prawo do udziału w samorządzie gospodarczym rzemiosła.

Takie cechy dobrego rzemieślnika jak przedsiębiorczość, otwarcie na innowacyjność, indywidualizm czy chęć samo-

kształcenia wpływają na rozwój jego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze i organizacje rzemiosła dzięki specyfice funkcjonowania mogą być innowacyjne nie 

tylko dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, ale i w dostępności do nowoczesnych urządzeń, maszyn i techno-

logii. Zależność ta przekładać się może na kreatywność, nowoczesność i innowacyjność w zakresie świadczonych przez 

siebie produktów i usług. W ostatnich latach można zaobserwować powoli raczkujący trend w kierunku indywidualizacji 

przedmiotów konsumpcji, elastyczność w zarządzaniu i myśleniu.

Istotne miejsce rzemiosła we współczesnej gospodarce polskiej konotuje fakt dużej liczebności firm rzemieślniczych.

Jak już powiedzieliśmy ostatnie lata Izby to nie tylko egzaminy i kursy przygotowujące do egzaminów. Ostatnie lata to 

wiele nowych inicjatyw, między innymi takich, których nie byłoby bez członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ostatnie lata 

to uruchomienie własnych szkół rzemieślniczych. To czas wielu remontów oraz modernizacji siedziby Izby, w tym ze środ-

ków unijnych. To konkursy np. Rzemieślnik Roku, Jakie znasz zawody?, BHP dla pracowników młodocianych, cukierniczo-

-piekarski.

Izba utrzymuje pozycję przedstawiciela i reprezentuje problemy środowiska rzemieślniczego poprzez utrzymywanie 

kontaktów z samorządem terytorialnym i administracją państwową oraz innymi samorządami gospodarczymi i związkami 

pracodawców. Izba od lat ma swoich przedstawicieli w Komitetach Monitorujących programy unijne np. obecnie Regionalny 

Program Operacyjny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Korzystając ze środków Unii Europejskiej Izba w ostatnich latach realizowała następujące  projekty unijne: Punkty 

Konsultacyjne Lokalne w Świeciu, Lipnie, Włocławku i Bydgoszczy, „KIGNET – Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności 

Polskich Przedsiębiorstw”, „Zostań swoim szefem”, „Masz pomysł – załóż firmę”, „Profesjonalizm i nowoczesność w trady-

cyjnych organizacjach rzemieślniczych”, „Szkolenia podnoszące kompetencje uczestników dialogu społecznego na poziomie 

zakładowym jako narzędzie zwiększania adaptacyjności przedsiębiorstw w obliczu zmiany gospodarczej” jako partner NSZZ 

„Solidarność”, „Sprzedawca na 5!”, „Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych” jako podwykonawca, a obecnie „Vo-

ucher badawczy”. Środki pozyskane z funduszy unijnych pozwoliły Izbie na realizację nowych pomysłów oraz wzbogacenie 

swojej oferty dla zrzeszonych firm oraz klientów zewnętrznych.

O kolejnych inicjatywach, zarówno z ostatnich tygodni, jak i tych planowanych można przeczytać w niniejszym wyda-

niu „Pulsu Rzemiosła”. Pozdrawiamy i zapraszamy do lektury.
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SPOTKANIE NOWOROCZNE

Wzorem poprzednich lat odbyło się dnia 10 stycznia 2014 r. 

w Sali Konferencyjnej Izby  Spotkanie Noworoczne. 

Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się m.in.:

•  Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy,

TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE IZB

20 stycznia 2014 r. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy po raz pierwszy w historii podpisała po-

rozumienie o wzajemnej współpracy z dwiema innymi 

Izbami: Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu 

oraz Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Gdańsku. 

Uznano za wskazane podjęcie takiej współpracy celem 

realizacji zadań wynikających z Ustawy o rzemiośle 

oraz statutów Izb Rzemieślniczych. Izby postanowiły, iż 

wspólnie będą podejmowały działania służące wzmoc-

nieniu pozycji rynkowej, poprawie wizerunku oraz stwo-

rzeniu większego dostępu do inicjatyw i przedsięwzięć 

organizowanych przez Izby. 

Na uroczystości obecni byli Prezesi Izb (Sławomir Szat-

kowski, Wiesław Szajda, Jerzy Bartnik) oraz delegacje Izb.

Obecna również była Edyta Doboszyńska Dyrektor Gene-

ralny Związku Rzemiosła Polskiego oraz Jacek Trela Pre-

•  Piotr Kozłowski – Doradca Wicewojewody Kujawsko-

-Pomorskiego,

• Mirosław Ślachciak – Prezes „Pracodawców Pomorza 

i Kujaw” Związku Pracodawców,

•  Piotr Terlecki – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej,

•  Krzysztof Hadrysiak – Prezes Kujawsko-Pomorskiego 

Zrzeszenia Handlu i Usług, 

•  Jerzy Chabowski – Dyrektor Firmy BIMS Plus,

•  Byli Prezesi Izby: Jan Stoppel, Bogdan Gorzycki oraz Jan 

Gogolewski,

•  Rzemieślnik 100-lecia Adam Szatkowski,

•  Ksiądz Probosz Franciszek Nowakowski,

•  Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Odwoławczego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a także przedstawi-

zes Stowarzyszenia „Rzemiosło Przyszłości”, członkowie 

Zarządu, Starsi Cechów ze wszystkich trzech Izb, a także 

Rada Starszych działającą przy Cechu Rzemiosł Meta-

lowych w Bydgoszczy. Na uroczystości doszło również 

do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy Związkiem 

Rzemiosła Polskiego, a Stowarzyszeniem „Rzemiosło 

Przyszłości”.

Na mocy porozumienia dnia 27 marca br. odbyło się 

pierwsze z cyklu spotkanie przedstawicieli i interesariu-

szy porozumienia. 

W naradzie poświęconej tematyce oświaty zawodowej 

uczestniczyli Dyrektorzy Izb, Pomorskiej, Wielkopol-

skiej oraz Kujawsko-Pomorskiej, a także pracownicy 

Wydziałów Oświaty tychże Izb. Obrady posłużyły głów-

nie wymianie doświadczeń w działaniach poświęconych 

organizacji egzaminów, wskazaniu dobrych praktyk 

w tym zakresie oraz opisowi współpracy z Cechami, 

które sprawują z upoważnienia Izb nadzór nad prze-

biegiem przygotowania zawodowego młodocianych 

w rzemiośle.

ciele zrzeszonych Cechów, Delegaci KPIRiP i Prze-

wodniczący komisji egzaminacyjnych.

Na tegorocznym spotkaniu po raz pierwszy Uczniowie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Bydgoszczy przedstawili „Jasełka”.
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REGIONALNE SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE W RAMACH 

PROJEKTU „PRZYGOTOWANIE 

PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 

STRATEGII PARTNERSTWA 

NA LATA 2014-2020” 

21 stycznia 2014 r. w siedzibie Izby zorganizowano re-

gionalne spotkanie konsultacyjne z udziałem ekspertów 

merytorycznych organizacji pracodawców i pracobior-

ców zajmujących się tematyką funduszy unijnych.

Projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecz-

nych strategii partnerstwa na lata 2014-2020” realizo-

wany jest w partnerstwie reprezentatywnych partnerów 

społeczno-gospodarczych: Pracodawców Rzeczypospo-

litej Polskiej – lidera projektu, Konfederacji Lewiatan, 

Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

i Forum Związków Zawodowych. 

Przeprowadzana w toku realizacji projektu, analiza po-

tencjału partnerów na poziomie regionalnym pozwoli 

POWRÓT DO TRADYCJI 

– KARNAWAŁOWY BAL RZEMIEŚLNIKA

24 stycznia 2014 r. po raz pierwszy po latach przerwy zor-

ganizowano w Auli Izby Karnawałowy Bal Rzemieślnika. 

Do białego rana przy muzyce na żywo, szampańskiej zabawie 

z upominkami w miłej atmosferze bawiło się ponad 100 osób 

z rzemiosła. 

Kolejny Bal Rzemieślnika już za rok.

ZMIANY W PODATKACH 2014 

Izba wraz z Pracodawcami Pomorza i Kujaw zorga-

nizowały dnia 30 stycznia br.  kolejne spotkanie dla 

przedsiębiorców z przedstawicielami Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy.

zdiagnozować mocne strony, obszary zainteresowania, 

ale także defi cyty – obszary konieczne do wsparcia, by 

udział  w partnerstwie z administracją i innymi partne-

rami spoza administracji, w programowaniu, wdrażaniu, 

ewaluacji i monitoringu środków Unii Europejskiej po 

2014 r. był najefektywniejszy i najkorzystniejszy dla 

wszystkich stron. 

Obecni na spotkaniu m.in. reprezentanci organizacji 

pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego 

wymieniali swe doświadczenia we współpracy  z admi-

nistracją publiczną województwa kujawsko-pomorskie-

go  i partnerami spoza administracji, przedstawili także 

swoje  oczekiwania na przyszłość.

Natomiast prowadzący spotkanie przedstawiciele kra-

jowych partnerów społeczno-gospodarczych spisali  

wnioski końcowe i rekomendacje uczestników spotka-

nia w zakresie pracy nad strategią partnerstwa na lata 

2014-2020.

 

SPOTKANIE 

REGIONU BYDGOSKIEGO 
W dniu 12 lutego 2014 r. w Izbie odbyło się spotka-

nie Samorządu regionu bydgoskiego. 

Delegaci reprezentujący region bydgoski zostali zapo-

znani z zagadnieniami dotyczącymi realizacji egzami-

nów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających. 

Poruszono temat związany z pomysłem, jak roz-

powszechnić wśród młodzieży możliwość podjęcia 

nauki i pracy u pracodawcy – rzemieślnika. Co zrobić, 

żeby na nowo odbudować wizerunek rzemieślnika. 

Zaproponowano pomysł organizowania festiwali 

rzemiosła, aby zainteresować nawet najmłodszą 

młodzież, która dopiero stanie przed decyzją o zawo-

dowej przyszłości.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Samo-

rządu Regionu Bydgoskiego – Franciszek Baldowski 

zaprosił zebranych do dyskusji na temat problemów 

dotyczących i nurtujących środowisko rzemieślnicze. 

W trakcie panelu zwrócono uwagę na problem 

występujący w większości Cechów  z pozyskiwaniem 

nowych członków, z mało skutecznym uświadamia-

niem społeczności lokalnej na temat propagowania 

wiedzy i kształcenia w rzemiośle, wciąż mało efek-

tywnym przepływem informacji między organizacja-

mi rzemieślniczymi  a pracodawcami. 

Sformułowane wnioski podczas spotkania dot. 

także zwiększenia środków na promocję kształcenia 

zawodowego i atutów przynależności do organizacji 

rzemieślniczych zostaną zaprezentowane podczas 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby. 

Właściciele fi rm oraz ich pracownicy mogli zapoznać się 

z problematyką podatkową na rok 2014, w tym ze stanem 

prawnym obecnego podatku od towarów i usług oraz ze 

zmianami w opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w 2014 roku. 

Prowadzący spotkanie, to Dyrektor Izby Skarbowej 

– Marcin Łoboda,  Kierownik Oddziału Podatku od Towarów 

i Usług – Mirosław Triebwasser, starszy komisarz skarbo-

wy – Rafał Przybylak oraz Kierownik Oddziału Podatku 

Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działal-

ność Gospodarczą – Małgorzata Skórcz z Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy. 
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PÓŁROCZNY SPRAWDZIAN 

UCZNIOWSKI

W dniu 9 marca 2014 r. w Izbie przeprowadzono 

kolejną edycję półrocznego sprawdzianu uczniow-

skiego dla klas I-III w zawodzie fryzjer. 

Zadania, przed jakimi stanęli uczestnicy, to wyciska-

nie fal na mokro, uczesanie fryzury wieczorowej oraz 

strzyżenie i modelowanie klasyczne.

Pomysłodawcami oraz organizatorami przedsię-

wzięcia był Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy, 

Komisja Egzaminacyjna w zawodzie fryzjer oraz 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębior-

czości w Bydgoszczy.

W jury zasiedli między innymi: Daniela Leończuk, Bar-

bara Kaczmarek, Maria Fischer, Anna Miłkowska, Zofi a 

Kowalska, Jarosław Banaszyński i Roman Porbes.

Kryteria, według których jurorzy oceniali uczestni-

ków, obejmowały wykonanie zadań od umiejętności 

i poprawności zorganizowania stanowiska pracy, 

przez umiejętność posługiwania się narzędziami po 

dokładne i estetyczne uczesanie oraz strzyżenie.

Sprawdzian zarówno umożliwił zweryfi kowanie 

umiejętności fryzjerskich młodym i zdolnym uczniom 

PRACE NAD TWORZENIEM 

PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH 

Po zakończeniu prac nad przygotowaniem 168 

standardów wymagań egzaminacyjnych dla 84 za-

wodów, Izby Rzemieślnicze pod nadzorem Związku 

Rzemiosła Polskiego podjęły działania zmierzające 

do opracowania ogólnopolskich pytań egzaminacyj-

nych. ZRP przekazał  przygotowaną przez wskazane 

Izby bazę pytań egzaminacyjnych dla 15 zawodów i 

zobowiązał pozostałe Izby Rzemieślnicze do ich we-

ryfi kacji. W tym celu Izba Rzemiosła w Bydgoszczy  

zorganizowała w dniu 1 kwietnia 2014 r. spotkanie 

PRZEPRASZAM 

CZY TU BIJĄ? 

SZKOLENIE Z ZAKRESU 

PROFESJONALNEJ OBSŁUGI 

KLIENTA  

Przedstawiciele organizacji rzemieślniczych 

z regionu przeszli przez pierwsze szkolenie 

z cyklu profesjonalnej obsługi klienta zor-

ganizowane w dniu 2 kwietnia br. w Izbie. 

Szkolenie prowadził doświadczony trener 

biznesu Bożena Ciechanowska stały współ-

pracownik Izby, specjalista ds. rozwoju 

przedsiębiorczości i programów unijnych. 

POPRAWA 

JAKOŚCI SYSTEMU EGZAMINÓW 

W ZAWODZIE FRYZJER  

W dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Wypoczyn-

kowym POLONEZ w Pieczyskach odbyło się szkolenie 

członków komisji egzaminacyjnej w zawodzie fryzjer. 

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia 

związane z podnoszeniem, jakości oraz usprawnieniem 

systemu przeprowadzania egzaminów sprawdzających, 

czeladniczych, a także mistrzowskich przeprowadzanych 

przez komisję egzaminacyjną w zawodzie fryzjer powo-

łaną przez Zarząd Kujawko-Pomorskiej Izby Rzemiosła 

w Bydgoszczy. 

nabytych w toku nauki zawodu, jak również wskazał, na 

co należy zwrócić szczególną uwagę, aby na koniec nauki 

uzyskać tytuł czeladnika.

z Przewodniczącymi i Zastępcami Przewodniczących 

Komisji Egzaminacyjnych dla zawodów mechanik 

pojazdów samochodowych, blacharz, cukiernik, pie-

karz, murarz, murarz-tynkarz, fotograf, kominiarz, 

monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter 

sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Było ono po-

święcone przede wszystkim przekazaniu propono-

wanych pytań egzaminacyjnych zebranym członkom 

komisji egzaminacyjnych, wstępnej weryfi kacji py-

tań i wypracowaniu sposobu stworzenia zestawów 

egzaminacyjnych. Członkowie komisji egzaminacyj-

nych na bieżąco zgłaszali swoje uwagi na temat treści 

i konstrukcji pytań. W najbliższym czasie uwagi zo-

staną zebrane, a następnie przekazane Związkowi 

Rzemiosła Polskiego. Natomiast pytania, które będą 

pozytywnie zaopiniowane posłużą do tworzenia ze-

stawów pytań egzaminacyjnych.

W programie szkolenia znalazły się tematy dotyczące 

m.in. spraw bieżących prac komisji egzaminacyjnej, 

a także uchwalenia przez Zarząd Związku Rzemiosła 

Polskiego wykazu zadań na etap praktyczny egzami-

nów: czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie fry-

zjer przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne 

izb rzemieślniczych. 

Obecni członkowie komisji aktywnie włączyli się 

w analizę omawianych zagadnień wyrażając swoje 

zdanie i opinie, a także przedstawiając pomysły do-

tyczące udoskonalenia poziomu przeprowadzanych 

egzaminów w zawodzie fryzjer.

Poza tym uczestnicy szkolenia pozytywnie ustosunko-

wali  się również do zamiaru podnoszenia jakości egza-

minów poprzez dostosowanie zaplecza dydaktycznego 

i materiałowego oraz zmniejszenia liczebności egzami-

nowanych grup. 

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Komisji Egzami-

nacyjnej – Agnieszka Zaremba-Konopa. 
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FORUM DLA DORADCÓW 

ZAWODOWYCH 

CKURiP w Bydgoszczy wraz z ZSZRiP w Bydgoszczy 

zorganizowały dnia 11 kwietnia br. już VII Forum 

Doradztwa Zawodowego pod hasłem „Jak Cię widzą, 

tak Cię piszą” – fakty i mity.

Zaproszeni doradcy zawodowi mieli okazję w ramach 

warsztatów zapoznać się efektem pierwszego wraże-

nia, czyli jakiej ocenie podlega wizerunek człowieka. 

Omówiono także temat dotyczący zniekształceń po-

znawczych, stereotypów oraz uprzedzeń i ich wpły-

wu na ocenę innych osób.

Szkolenie prowadził doświadczony trener osobisty 

i trener biznesu Bożena Ciechanowska właściciel-

ka Akademii Kompetencji i Rozwoju Osobistego 

INGENIUM.

REGIONALNY KONKURS BHP 

pod honorowym patronatem 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty 

„JAKIE ZNASZ ZAWODY?” 

Izba Rzemiosła w Bydgoszczy po raz pierwszy prze-

prowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkur-

su pn. „Jakie znasz zawody?” 

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników 

z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii: 

• Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkol-

nym (3-7 lat).

• Konkurs fotografi czny dla uczniów szkół podstawo-

wych. 

• Konkurs fi lmowy dla uczniów gimnazjów. 

Cel jaki przyświecał Konkursowi to przede wszystkim 

kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawo-

dowej i promowanie wiedzy o runku pracy.

Zadaniem dla najmłodszych reprezentantów było 

stworzenie prac plastycznych przedstawiających lu-

dzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze. W tej 

kategorii wpłynęło aż 87 prac rysunkowych. Przed-

szkolacy okazali się najliczniejszą grupą uczestników 

Konkursu i zarazem wykazali się największą krea-

tywnością i zdolnościami manualnymi. Część prac to 

typowe rysunki, ale nie zabrało także tych bardziej 

oryginalnych wykonanych techniką np. malunku, 

collage, grafi ką.

W tegorocznej już XIV edycji Regionalnego Konkursu 

wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rze-

mieślniczych wzięło udział dnia 11 kwietnia 2014 

roku ponad 40 uczestników z województwa kujaw-

sko-pomorskiego kształcących się w zawodach: bla-

charz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, 

fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, mu-

rarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie, sprzedawca, stolarz, ślusarz. 

 

W pierwszej kolejności na uczestników czekał do 

rozwiązania test składający się 40 pytań. Okazało 

się, że w większości pytania z zakresu prawa pracy, 

technicznego bezpieczeństwa pracy nie przyspo-

rzyły problemów młodym uczestnikom. Nie obyło 

się jednak bez dogrywki. Troje wyłonionych rywali 

z jednakową ilością punktów otrzymaną z testu 

zostało zaproszonych na dodatkowy test 20 pytań. 

W dalszej części wybrana szóstka odpowiadała na 

pytania ustne przed Komisją Konkursową w składzie: 

Wszyscy mali autorzy prac plastycznych zasłużyli z pew-

nością na nagrodę, jednak zgodnie z regulaminem Ko-

misja mogła nagrodzić jedynie 3 przedszkolaków. 

Grupa uczniów ze szkół podstawowych mogła wykazać 

się przy stworzeniu prac fotografi cznych przedstawia-

jących ludzi wykonujących różne zawody (w tym także 

rzemieślnicze). Wpłynęło łącznie 10 fotografi i. Wszystkie 

fotografi e zasłużyły na uznanie. Niezależnie od jakości 

używanego sprzętu czy doświadczenia samych twórców, 

prezentowane prace były ciekawe i robiły na oglądają-

cych wrażenie. W myśl regulaminu wyłoniono 3 laure-

atów. 

Natomiast na gimnazjalistów jak się okazało czekało naj-

trudniejsze zadanie w postaci nagrania krótkiego fi lmu 

przedstawiającego wykonanie wybranego zawodu rze-

mieślniczego. Niestety wpłynęła jedna praca, która nie 

spełniania wymagań Konkursu.

Dnia 8 kwietnia 2014 roku zebrała się Komisja Konkur-

sowa w składzie przedstawiciela KPIRiP w Bydgoszczy 

(Izabela Goślińska), regionalnego Koordynatora Kon-

kursu (Mariusz Fiałkowski), ekspertów merytorycznych 

(Magdalena Sternik, Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel, 

Magdalena Miłosz) i wyłoniła uzdolnione dzieci w ka-

tegorii:

Roman Wzorek – Nadinspektor Okręgowego Inspekto-

ratu Pracy w Bydgoszczy, Kazimierz Mikulski – Starszy 

Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Izabela 

Goślińska – Wicedyrektor Kujawsko-pomorskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Po wspólnych konsultacjach Komisja Konkursowa pod-

jęła decyzję o przyznaniu miejsc następującym osobom: 

Miejsce I – Patrycja Zientkowska 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu; 

Miejsce II – Dawid Konopka 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu; 

Miejsce III – Jarosław Tobolski 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;

Miejsce IV – Magdalena Łaniecka 

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Grudziądzu; 

Miejsce V – Angelika Patyna 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu; 

Miejsce VI – Sandra Rosik 

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsię-

biorczości w Grudziądzu.

Wyróżniona szóstka otrzymała gratulacje oraz bezpo-

średnio z rąk Małgorzaty Porażyńskiej – Okręgowego In-

spektora Pracy w Bydgoszczy oraz Sławomira Szatkow-

skiego – Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odebrała atrakcyjne 

nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

Laureaci dwóch pierwszych miejsca – uczniowie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu reprezento-

wali nasz region w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy 

o zasadach BHP 15 maja br.  w Związku Rzemiosła Pol-

skiego w Warszawie.
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KONKURS PLASTYCZNY

SAMORZĄDOWA POLSKA 

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w Izbie odbyło się spot-

kanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli Cechów 

podczas, którego zaprezentowano zainicjowany przez 

Związek Rzemiosła Polskiego Program „Samorządowa 

Polska”. 

Obecny na spotkaniu Prezes ZRP Jerzy Bartnik przedsta-

wił główne założenia programu Samorządowa Polska, 

jako nowatorskiego systemu fi nansowego i produkto-

wego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw, który polega na zbudowaniu w każdej gminie 

lokalnych funduszy pożyczkowych, których współwłaś-

cicielami będzie samorząd terytorialny szczebla gminne-

go. LFP mają posiadać długoterminowe, niskoprocento-

we pożyczki do 100 tys. zł, udzielane na preferencyjnych 

warunkach dla MSP. Finansowanie Programu pochodzić 

będzie ze środków zewnętrznych- gównie z Unii Euro-

pejskiej, ale również z krajowych i międzynarodowych 

instytucji fi nansowych oraz agencji rządowych. 

miejsce I – Klaudia Lewandowska – 5 lat za twórczą 

barwną pracę  pn. „Kominiarz” z Niepublicznego Punktu 

Przedszkolnego w Ciełuchowie;

miejsce II – Daria Kowalska – 7 lat  za równie kolorową 

i staranną pracę pn. „Piekarz” ze Szkoły Podstawowej  im. 

Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie (Oddział Przed-

szkolny),

miejsce III – Mateusz Olszewski – 7 lat za oryginalny 

pomysł przedstawienia „Murarz i pomocnika murarza” 

ze Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie – Kikół.

Postanowiono także przyznać wyróżnienia dla prac 

wykonanych przez: 

• Karinę Szymak – 5 lat praca pn. „Fryzjerka” z Bydgo-

skiego Zespołu  Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 

Placówka wielofunkcyjna;

• Łucję Sawicką – 6 lat praca np.  „Fryzjerka” z Przedszko-

la „Pod Tęczowym Parasolem” w Bydgoszczy;

• Macieja Grobelnego – 6 lat praca pn. „Krawcowa”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
miejsce I – Miłosz Ziemniak – 11 lat za fotografi ę pt. 

„Mechanik pojazdów samochodowych” ze Szkoły Pod-

stawowej im. Ofi ar Katynia w Strzelcach;

miejsce II – Nikola Nowak – 7 lat  z zdjęcie przedsta-

wiające „Koszykarza, plecionkarza” ze Szkoły Podstawo-

wa im. Ofi ar Katynia w Strzelcach;

miejsce III – Zuzanna Polanowska – 9 lat praca uka-

zująca zawód „Dekarza” ze Szkoły Podstawowej nr 3 

im. M. Kopernika w Mogilnie.

Uroczyste wręczenie nagród etapu regionalnego odbę-

dzie się dnia 23 maja 2014 roku podczas Walnego Zgro-

madzenia Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy. 

Zwycięskie prace, którym przyznano miejsca I, II i III 

w danej kategorii zostały przesłane na etap ogólnopolski 

Konkursu „Jakie znasz zawody”? organizatorem, którego 

jest Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz Fun-

dacja Społeczeństwa i Gospodarki z Poznania. 

8



Z OSTATNIEJ CHWILI! – JAN GOGOLEWSKI I MARIAN 

BEHRENDT RZEMIEŚLNIKAMI ROKU!

HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA 

KPIRiP w BYDGOSZCZY
HONOROWA ODZNAKA 

ZWIĄZKU RZEMIOSŁA 

POLSKIEGO

OBCHODY DNIA RZEMIOSŁA
w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu

ODZNACZENI NA DNIU RZEMIOSŁA

25 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczysta Akade-

mia – Dzień Rzemiosła. Kwietniowe święto rzemieślni-

cze związane jest z historycznymi wydarzeniami, które 

miały miejsce w Warszawie w roku 1794. Wielką rolę 

odegrał wówczas szewc Jan Kiliński, mobilizując rze-

mieślników, czeladników i uczniów przeciwko wojskom 

rosyjskim stacjonującym w Warszawie.

W związku z tymi działaniami tradycyjnie w kwietniu 

organizowane są w całym kraju liczne uroczystości rocznicowe.

Na zaproszenie Zarządu przybyli licznie goście 

reprezentujący wiele instytucji współpracujących z Ce-

1.  Teresa Chodyna  – zakład fryzjerski

2.  Antoni Dziewulski  – zakład piekarski

3.  Edyta Cywińska  – zakład fryzjerski

4.  Jadwiga Bułka  – zakład mechaniki maszyn

5.  Tomasz Surmacz  – zakład mechaniki pojazdowej

6.  Joanna Pietrzak  – pracownik Biura Cechu

7.  Beata Katlewska  – pracownik Biura Cechu

8.  Stefania  Buczeńska  – zakład fryzjerski

1.  Norbert Wieszałka  – zakład parasolnictwo

2.  Kazimierz Wierzchowski  – zakład kominiarski

3.  Barbara Węgierska  – zakład fryzjerski

4.  Edmund Otremba  – zakład mechaniki 

       pojazdowej

5.  Michalina Krzysiak  – zakład szklarski

chem. W ofi cjalnych przemówieniach podkreślano rolę 

rzemiosła w gospodarce miejskiej, a także ekspono-

wano znaczenie edukacji zawodowej w prowadzonej 

przez Cech Szkole Rzemieślniczej oraz poprzez ważną 

rolę praktyk zawodowych odbywanych bezpośrednio 

u pracodawców. Następnie przedstawiciele Zarządu 

– Mamy prz yjemność 

ogłosić wyłonionych laure-

atów Konkursu „Rzemieśl-

nik Roku”, którymi zostali 

Jan Gogolewski i Marian 

Behrendt.

 

Kapituła Konkursu jak co roku wybierała zwycięzców 

spośród kandydatów rekomendowanych przez organi-

zacje rzemieślnicze z regionu kujawsko-pomorskiego. 

Wśród nich wyróżnić można było reprezentantów takich 

branż jak: blacharstwo, instalatorstwo elektryczne, insta-

latorstwo sanitarne, mechanika precyzyjna, ślusarstwo 

i produkcja cukierniczo-spożywcza. Ci najlepsi spośród no-

minowanych  wyróżnili  się osiągnięciami w swojej branży, 

jakością świadczonych usług, profesjonalnym zarządza-

niem i także umiejętnością dostosowywania się do wymo-

gów unijnych oraz skuteczną rywalizacją z konkurencją.

W kategorii Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku 

kapituła konkursu wybrała Jana Gogolewskiego 

– właściciela Fabryki 

Wyrobów Cukierniczych 

„JAGO” ZPCh, który pro-

wadzi działalność rze-

mieślniczą od 1969 roku.

Firma Jana Gogolew-

skiego  produkuje wy-

roby ciastkarskie (m.in. 

wafl e przekładane kre-

mem, nadziewane rurki 

wafl owe, ciastka kruche 

oraz szeroką gamę wyrobów galanterii czekoladowej) 

z wykorzystaniem receptur wymagających najlepszych 

naturalnych surowców, stosuje nowoczesne metody or-

ganizacji i zarządzania oraz nowatorskie technologie, uzy-

skuje wysoką jakość i szeroki asortyment swoich wyrobów. 

Firma posiada najnowocześniejsze linie produkcyjne, a jej 

klientami są sieci handlowe, dla których produkuje marki 

własne. Oprócz sprzedaży hurtowej na terenie całego kraju 

fi rma „JAGO” eksportuje swe wyroby do takich krajów jak: 

Hiszpania, Szwecja, Rosja, Chiny, Dania, Niemcy, Rumunia, 

Litwa, Łotwa i Estonia. Firma może poszczycić się licznymi 

wyróżnieniami i nagrodami. 

Jan Gogolewski jest osobą o wyjątkowej charyzmie, 

całkowicie oddaną pracy społecznej na rzecz rzemiosła. 

Od 2003 r. do chwili obecnej jest Starszym Cechu Pieka-

rzy i Cukierników w Bydgoszczy. W latach 2005-2013 peł-

nił funkcję Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a od 2013 r. jest Za-

stępcą Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warsza-

wie. Na niwie pedagogicznej zdobył liczne wyróżnienia, 

m.in. srebrną i złotą odznakę za szkolenie uczniów 

w rzemiośle oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

W kategorii Rzemieślnik Roku zwycięzcą został 

Marian BEHRENDT – właściciel fi rmy „BEHRENDT” 

– Grupa SBS Marian Behrendt z Brodnicy. Firma ta roz-

poczęła działalność w roku 1988 jako Zakład Instalacji 

Sanitarnych i Ogrzewania, a po otwarciu hurtowni ma-

teriałów instalacyjnych w 1995 r. nawiązała współpracę 

z wiodącymi producentami branży sanitarnej na rynku 

krajowym i zagranicznym. W 2011 r. otwarto w Brod-

nicy market budowlany pod nazwą „Mrówka”. Firma 

„BEHRENDT” jest autoryzo-

wanym partnerem fi rmy 

Viessmann, prowadząc regio-

nalny magazyn kotłów małej 

i średniej mocy oraz części za-

miennych. W 2013 r. otwarto 

Salon Firmowy Viessmann 

połączony z wystawą kot-

łów. Część salonu stanowi 

nowocześnie wyposażone sale szkoleniowe, w których 

odbywają się profesjonalne szkolenia dla instruktorów, 

klientów i sprzedawców.

 Marian Behrendt to od wielu lat czynny członek Ce-

chu Rzemiosł Różnych w Brodnicy, do 2013 r. był członkiem 

Zarządu Cechu, aktualnie jest członkiem izbowych Komisji 

Egzaminacyjnych. Jako właściciel fi rmy daje pracownikom 

wsparcie pomysłami i wiedzą. Wyszkolił wielu uczniów, 

nadal na bieżąco uczestniczy w procesie szkolenia i dosko-

nalenia zawodowego młodocianych pracowników.

Cechu oraz Izby Rzemieślniczej przystąpili do uhonoro-

wania wyróżniających się członków oraz pracowników 

Cechu, odznaczeniami branżowymi. Na zakończenie 

spotkania w trakcie skromnej kolacji wzniesiono lamp-

ką wina toasty za pomyślność Rzemieślniczej Braci 

Miasta Grudziądza.

Laureatom, zdobywcom wyróżnień i uczestnikom 

Konkursu składamy w imieniu Kapituły Konkursu gratu-

lacje i wyrazy uznania.

(S.K.)
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TO JUŻ 
60 LAT!

1 maja br. Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie świę-

tował 60-lecie swojego istnienia.

Na uroczystą mszę świętą w kościele pw. św. Mar-

cina w Szubinie, którą odprawili ks. Tadeusz Lesiński 

i ks. Jacek Pawelczyk, członkowie Cechu przybyli wraz 

z pocztem sztandarowym. Modlili się za dusze zmarłych 

rzemieślników i o pomyślność dla obecnych. 

Odznaczenia przyznane członkom Cechu 

Rzemiosł Różnych w Szubinie:

Złota Odznaka „Za szkolenie uczniów w rze-

miośle” 

Ryszard Kuźma, Leszek Zakopiec.

Honorowa odznaka Rzemiosła Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy 

Małgorzata Błażejewska, Grażyna Jasiurkowska, 

Maria Kuczyńska, Tadeusz Kujawa, Sławomir Kiliński, 

Robert Kozłowski, Mieczysław Nowak, Ewa Nowak, 

Grażyna Rejment, Piotr Trzciński, Alicja Weichbrodt, 

Dariusz Zieliński.

Srebrny medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi 

dla Rzemiosła” 

Eugeniusz Chudzik, Bogdan Deja, Grzegorz Grobelski, 

Roman Janowski, Ryszard Kuźma, Bożena Kuliberda, 

Karol Meckien, Lucyna Przybysz, Krzysztof Przybyła, 

Wioleta Pokrzywińska, Anna Roj, Leszek Serafin, 

Halina Sznajdrowska, Roman Wesołowski, Krzysztof 

Zakrzewicki.

Złoty medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi 

dla rzemiosła” 

Ireneusz Makowiecki, Jan Makowiecki, Zbigniew 

Makowiecki.

Platynowy medal im. Jana Kilińskiego „Za 

zasługi dla rzemiosła” 

Ryszard Bugalski, Ambroży Nowak, Marian Szymański.

Po mszy św. i wspólnej fotografi i członkowie Cechu 

i zaproszeni goście wspólnie podsumowali minionych 

60 lat, wręczono też dyplomy i odznaczenia. Gośćmi na 

tym spotkaniu byli prezes KPIRiR Sławomir Szatkowski 

oraz burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński, probosz-

czowie szubińskich parafi i (ks. Tadeusz Lesiński i ks. 

Jacek Pawelczyk) oraz dyrektor ZSP w Szubinie Elżbieta 

Nowicka.

Szubiński Cech Rzemiosł Różnych, do którego 

należą rzemieślnicy z gmin Szubin, Łabiszyn, Barcin i 

Kcynia, liczy 60 członków w wielu branżach, takich jak 

np: fryzjerstwo, mechanika samochodowa, stolarstwo, 

zawody remontowo-budowlane, elektromechanika poj. 

samochodowych, krawiectwo. Cech działa na zasadzie 

stowarzyszenia i pomaga rozwiązywać różne problemy 

pomiędzy uczniami, pracodawcami i Izbą Rzemieślniczą. 

Integruje rzemieślnicze środowisko i wkracza z pomocą 

w zależności od potrzeb.

niach i drogach, czy środkach komunikacji miejskiej. 

Widzimy je na każdym kroku, chociaż nie zawsze do-

strzegamy, że to przysłowiowy „stempel” potwierdza-

jący udział środków unijnych. 

Prowadzone w miesiącu maju br. w regionach 

liczne akcje podsumowujące 10 lat w UE mają przy-

bliżyć skalę zmian, jakich udało się w Polsce dokonać 

w ostatnich latach. 

I tak mieszkańcy województwa kujawsko-pomor-

skiego bawili się m.in. podczas zorganizowanego przez 

Urząd Marszałkowski festynu rodzinnego w samym 

centrum Torunia. 

Uczestnicy imprezy podziwiali pokazy cyrkowe, 

brali udział w grach i zabawach. Dla najmłodszych 

przygotowano również warsztaty plastyczne oraz inter-

aktywne pokazy podczas których dzieci mogły poznać 

zagadnienia z zakresu m.in. fi zyki, chemii. 

Nie zabrakło także atrakcji związanych z astrono-

mią. Dla gości dostępne było specjalne dmuchane pla-

netarium, w którym odbywały się seanse o tematyce 

związanej z kosmosem. Zaprezentowane zostały rów-

nież łaziki marsjańskie i waga planetarna. Coś dla sie-

bie znaleźli również miłośnicy motoryzacji uczestniczą 

Od 10 lat Polska korzysta z ogromnej puli fundu-

szy europejskich i dynamicznie się zmienia. To świetna 

okazja do podsumowań oraz do świętowania rocznicy 

10 lat członkostwa Polski w UE. 

Z pewnością kluczową rolę w rozwoju Polski 

w ostatnich 10 latach odegrały fundusze europejskie. 

Ich ślad widać w prawie każdej inwestycji. Potwierdza-

ją, to tablice informujące o dofi nansowaniu projektów, 

pojawiające się na budynkach szkół, uczelni, instytucji, 

a także przy wyremontowanych ulicach, skrzyżowa-

w pokazie zabytkowych pojazdów.  Jednym z punktów 

programu była gra także miejska „Unijna 10-ka”, pod-

czas której uczestnicy rozwiązywali zadania związane 

z Funduszami Europejskimi na terenie toruńskiego 

Starego Miasta. 

Na cykl imprez „Dni Otwarte Funduszy Unijnych” 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zor-

ganizował także rajdy i pikniki związane z otwarciem 

Wiślanej Trasy Rowerowej (w Bydgoszczy, Toruniu, 

Włocławku i Grudziądzu), dni otwarte w muzeach 

(w tym bydgoskim Exploseum), Otwarta Przystań 

Bydgoszcz (wystawa samochodów wodnych, wypo-

życzalnia sprzętu wodnego), zajęcia w  astrobazach 

i bezpłatne seanse fi lmowe, a oprócz tego na mieszkań-

ców czekały rabaty i zniżki na różne usługi i bezpłatne 

badania lekarskie. 

Do udziału w akcji włączyli również się sami 

przedsiębiorcy z regionu, którym udało się skorzystać 

z dotacji unijnych przy realizacji swoich przedsięwzięć. 

Na tę okoliczność zapraszali mieszkańców bezpośred-

nio do fi rm dzieląc się swoimi efektami projektów reali-

zowanych przy wsparciu unijnych funduszy. 

(I.G)

Kujawsko-Pomorskie
świętuje 10 lat w UE
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25 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakoń-

czenie roku szkolnego dla tegorocznych abiturientów 

Liceum i Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy.

Dyrekcja Szkoły, Agnieszka Naszko i Bartłomiej 

Małek, oraz opiekunowie roczników kończących naukę 

w roku szkolnym 2013/2014, Paulina Wesołowska 

i Mariusz Fiałkowski, pożegnali słuchaczy szkół zaocz-

nych. Podczas wręczania świadectw potwierdzających 

posiadanie wykształcenia średniego panowała atmo-

„To już jest... koniec (…)  
jesteśmy wolni, możemy iść (…)”

sfera radości i dumy, ale też i delikatnego rozrzewnienia, 

motywowanego obopólną refl eksją dotyczącą zakoń-

czenia tak ważnego etapu w edukacji naszych słuchaczy. 

Osoby z najwyższymi średnimi zostały nagrodzone przez 

Dyrekcję Szkoły pamiątkowymi upominkami.

Słuchacze aktualnie realizują najważniejszą misję 

– maturę. Egzamin dojrzałości, który liczymy, że zosta-

nie zakończony jak najwyższym wynikiem. 

Po godzinach spędzonych w szkole, na fakultetach 

z nauczycielami, którzy z ogromnym natężeniem sił 

i wiedzy próbowali jeszcze przed samym końcem służyć 

wskazówkami dla maturzystów 2014, nad książkami, 

repetytoriami, nie pozostaje nam nic innego jak życzyć 

naszym abiturientom POWODZENIA! 

(M.F.)

 IX Międzynarodowy 

Turystyczny Spływ i Wyścig 

Kajakowy Brda 2014

Baner naszej szkoły dumnie widniał na murach 

bydgoskiej Przystani podczas IX Międzynarodowego 

Turystycznego Spływu i Wyścigu Kajakowego Brda 2014. 

W tym elitarnym wydarzeniu, 26 kwietnia 2014 r., nad 

którym patronat cyklicznie obejmuje m.in. Prezydent 

Miasta Bydgoszczy, brali udział również uczniowie 

i nauczyciele z bydgoskiej szkoły rzemieślniczej. Podczas 

spływu ducha rywalizacji poczuł również sam Prezydent 

Bydgoscy pracodawcy i przedsiębiorcy wystąpili 

z apelem do władz o obniżenie stawek podatku od nie-

ruchomości. List do rady miasta (która ma kompetencje 

do kształtowania wysokości podatku od nieruchomo-

ści) z inicjatywy Sławomira Szatkowskiego, prezesa 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębior-

czości, podpisali m.in.: Mirosław Ślachciak ze Związku 

Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”, Krzysztof 

Matela z Loży Bydgoskiej BCC, Krzysztof Hadrysiak 

z Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług 

– łącznie ośmiu przedstawicieli biznesu i handlu 

w mieście. W bieżącym roku zostaną utrzymane stawki 

z roku 2013. „Przyjęliśmy tę informację z ubolewaniem. 

Stawki, które obowiązują w Bydgoszczy, zostały przy-

jęte na poziomie bliskim stawkom maksymalnym do-

puszczanym przez ustawę o podatkach i opłatach lokal-

Apel do radnych 
o obniżenie podatku

nych” – piszą przedsiębiorcy. Znacznie mniejsze stawki 

płacą mieszkańcy Torunia, Grudziądza i Inowrocławia.

Według autorów listu obniżenie stawek podatko-

wych w Bydgoszczy mogłoby pomóc drobnym przed-

siębiorcom, szczególnie tym, którzy muszą konkurować 

z wielkimi międzynarodowymi korporacjami, często 

posiadającymi wieloletnie zwolnienia podatkowe 

i inne preferencyjne warunki prowadzenia działalności 

w regionie. „Obecny kryzys gospodarczy jest dobrym 

momentem nie tylko na gruntowną zmianę systemu 

podatkowego, co leży w kompetencji ustawodawcy, ale 

przede wszystkim właściwym momentem na obniże-

nie i uelastycznienie obciążeń podatkowych w ramach 

istniejących instrumentów prawnych, co jest kluczem 

do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, 

a co za tym idzie całego kraju” – piszą przedsiębiorcy. 

Uważają oni, że obecnie podnoszenie podatków  spo-

woduje tylko powiększanie dziury budżetowej, bo 

ludzie unikają ich płacenia. Ich obniżenie zaś znacznie 

poprawiłoby stan gospodarki: „Zwracamy się z apelem 

do władz lokalnych o podjęcie pilnej inicjatywy prawo-

dawczej, mającej na celu zmniejszenie i zróżnicowanie 

począwszy od roku podatkowego 2015, stawek po-

datku od nieruchomości związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Tylko takie działanie może 

dać konieczny impuls do rozwoju przedsiębiorczości 

w naszym regionie, a co za tym idzie – zwiększenie 

wpływów podatkowych z tego tytułu w perspektywie 

kilku najbliższych lat”.                                                      (S.K.)
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Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu jako jeden 

z nielicznych w naszym regionie powołał w 2010 roku 

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła. Przypomnijmy, 

że jest to  niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły 

publicznej, wpisana do rejestru szkół prowadzonych 

przez Starostwo Inowrocławskie. 

Stawiam na relacje uczeń – mistrz

Od kwietnia br. władzę szkoły objął nowy dyrektor 

– Grzegorz Roszak. Z tej okazji  chcielibyśmy zapytać o 

plany i koncepcję rozwoju szkolnictwa na najbliższe lata.  

Wywiad z Grzegorzem Roszakiem, Dyrektorem 

Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła dla Mło-

dzieży im. Rzemieślników Kujawskich w Inowroc-

ławiu.

–  Jest Pan Dyrektorem szkoły od pierwszego 

kwietnia b.r. Jakie są według Pana największe 

atuty Szkoły Zawodowej Rzemiosła?  

Jest to szkoła, która opiera się o model kształcenia 

mistrz-uczeń. Daje bardzo dobre przygotowanie do 

zawodu, ponieważ przeznacza odpowiednią liczbę 

godzin na praktyczną naukę zawodu. Optymalna jest 

organizacja zajęć przez podział tydzień nauki – tydzień 

praktyk. Taka organizacja pracy daje bardzo dobrą możli-

wość zdobycia odpowiednich kompetencji a najlepszym 

uczniom możliwość zatrudnienia. Szkoła jest świetnie wy-

posażona dydaktycznie zarówno w indywidualne środki 

nauczania, jak i pracownie. Profesjonalna kadra zapewnia 

wysoką jakość kształcenia. Poza tym należy podkreślić, że 

jesteśmy jedyną szkołą rzemieślniczą w rejonie inowroc-

ławskim, powołaną z myślą o pracodawcach i kształcącą 

w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

–  Jakie kierunki kształcenia zawodowego cieszą 

się największą popularnością? 

Najchętniej wybieranymi przez uczniów kierunkami 

kształcenia zawodowego są fryzjer, mechanik pojaz-

dów samochodowych oraz monter zabudowy i prac 

wykończeniowych w budownictwie. Dużą popularnoś-

cią cieszą się też zawody: piekarz, cukiernik, kucharz, 

stolarz, drukarz. Wszyscy uczniowie odbywają praktyki 

w renomowanych i sprawdzonych fi rmach  oraz  w war-

sztatach rzemieślniczych.

–  Czy szkoła zarządzana przez Pana jest miejscem 

bezpiecznym?

Szkoła jest miejscem bezpiecznym. Składa się na to 

kilka elementów,  począwszy od skutecznej realizacji 

programu wychowawczego i profi laktycznego (szkoła 

zatrudnia psychologa i pedagoga) po techniczne środki, 

gdyż zapewniamy pełen zakres monitoringu obiektu.

–  Jaka jest koncepcja rozwoju szkoły na najbliższe 

lata?

W zakresie działalności wychowawczo-opiekuńczej prze-

widujemy rozbudowę systemu pomocy socjalnej dla po-

trzebujących uczniów, natomiast w zakresie działalności 

dydaktycznej mamy dla najlepszych stypendia naukowe. 

Sukcesywnie wzbogacamy wyposażenie pracowni do na-

uczania teoretycznych  przedmiotów zawodowych oraz 

na bieżąco zakupujemy zestawy środków dydaktycznych 

Zarząd Kujawsko-Po-

morskiej Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Byd-

goszczy na posiedzeniu 

w dniu 10 stycznia 2014 r. 

ustanowił i tym samym 

wprowadził w życie nowe odznaczenie „Za pracę 

w komisji egzaminacyjnej”. Odznaczenie, którego 

wzór został specjalnie na tę okazję opracowany, na-

dawane jest wraz z dyplomem na podstawie Regula-

minu. Honorowani odznaką są ci członkowie komisji 

egzaminacyjnych, którzy zasługują na wyróżnienie ze 

względu na zaangażowanie i wkład w pracę komisji 

egzaminacyjnej. Integralnym warunkiem przyznania 

odznaczenia „Za pracę w komisji egzaminacyjnej” jest 

długość pracy w komisji egzaminacyjnej, która nie 

może być krótsza niż trzy kadencje.

 (A.K.)

Nowe odznaczenie 
w Izbie

Miasta Rafał Bruski, który wiosłował ramię w ramię m.in. 

z uczniami naszej placówki. Tuż po dopłynięciu do brzegu 

i posiłku regeneracyjnym przywitano ofi cjalnych gości, 

w tym Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Bartłomieja Małka.

Zwieńczeniem tego sportowego widowiska oraz 

części ofi cjalnej było uhonorowanie zwycięzców me-

dalami, pucharami, wyróżnieniami oraz okolicznoś-

ciowymi nagrodami. Młodzi sportowcy i nasi mentorzy 

zdobyli wyróżnienia i zostali nagrodzeni. Przyozdobie-

nia laureatów dokonał Prezydent Miasta Bydgoszczy 

Rafał Bruski, któremu dzielnie pomagały uczennice 

naszej szkoły. 

(M.F.)

Internetowy Teatr TVP. 

Spektakl pt.: „Historia nie taka 

zwyczajna”

Nasza szkoła 17 kwietnia 2014 r. brała udział 

w ogólnopolskiej akcji Telewizji Polskiej, Internetowy 

Teatr TVP dla szkół – to nowatorska telewizyjna ini-

cjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię jako 

sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do maso-

wej młodej widowni. Uczniowie szkoły rzemieślniczej 

z Bydgoszczy mieli szansę obejrzeć spektakl teatralny 

pt.: „Historia nie taka zwyczajna”, grany w olsztyń-

skim Teatrze, nie wychodząc poza mury szkoły. Dzięki 

nowoczesnym technologiom w sali multimedialnej 

młodzi adepci rzemiosła mieli możliwość obcowania 

z kulturą. Młodzież z głowami pełnymi refl eksji wra-

cała na lekcje, w pełni zachwytu, z ogromną chęcią 

chciałaby wziąć udział w takiej akcji po raz kolejny. 

A relacje uczniów przed kamerami można było obejrzeć 

w wydaniu „Zbliżeń” TVP Bydgoszcz.                                        

(M.F.)
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POWER – Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój
Od 2014 roku ruszy Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój – następca Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, w ramach którego przyzna-

wane były m.in. dofi nansowania staży, szkoleń 

oraz dotacje na działalność gospodarczą. 

POWER jest rezultatem bogatych doświadczeń naby-

tych w poprzednich latach oraz przeprowadzonych 

licznych konsultacji. POWER oprócz instytucji jak np. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaangażowa-

nych w przygotowanie projektu tworzyły także osoby 

z organizacji pozarządowych, fi rm szkoleniowych i 

konsultingowych, instytucje pracujące na rzecz osób 

wykluczonych, przedstawiciele pomocy społecznej, in-

stytucji rynku pracy. Opinie o projekcie przekazał m.in. 

Związek Rzemiosła Polskiego oraz wielu innych partne-

rów społecznych. 

Na realizację Programu przeznaczono blisko 5 mld Euro 

– stanowi to aż 32% wszystkich środków Funduszu 

Społecznego, w ramach którego obok Programu działać 

będzie 16 inicjatyw regionalnych. W programie zapla-

nowano 4 główne osie priorytetowe. Największą kwotę 

aż 33% dostępnych środków przeznaczono na wsparcie 

osób młodych na rynku pracy. Resztę pieniędzy rozdzie-

lono pomiędzy osie priorytetowe związane z realizacją 

wybranych polityk publicznych (oś I), szkolnictwu wyż-

szemu (oś II) oraz współpracy ponadnarodowej i inno-

wacjom społecznym (oś IV).

Za tajemniczo brzmiącymi nazwami kryje się szereg 

działań, których efekty będą wpływać na poprawę 

jakości życia społeczeństwa. Jedną z priorytetowych 

kwestii będzie modernizacja instytucji rynku pracy, 

celem zwiększenia ich efektywności w związku ze no-

welizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji 

rynku pracy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach 

oraz  indywidualnych pomocy dydaktycznych. W per-

spektywie mamy też poszerzenie oferty egzaminacyjnej 

w zakresie przedmiotów zawodowych we współpracy 

z OKE. Od pierwszego września br. powołujemy liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych pod patronatem Wyższej 

Szkoły Gospodarki. Uruchomione liceum ogólnokształ-

cące będzie realizowało program edukacyjny wspólnie 

z WSG w oparciu o model „Od zawodu do własnej fi rmy”, 

obejmujący kształcenie na poziomie średnim ogólno-

kształcącym oraz wyższym menedżerskim.

–  Jaką ofertę zajęć pozalekcyjnych proponuje 

szkoła swoim uczniom?

Szkoła oferuje uczniom zajęcia artystyczne w teatrzy-

ku szkolnym, zajęcia sportowe, gdyż istnieje szkolna 

drużyna, która odnosi sukcesy w rozgrywkach siat-

kówki, uczeń może też podjąć działalność dziennikar-

ską w szkolnej gazetce „Rzemuś”. Ciekawą  formę za-

jęć proponuje Szkolny Ośrodek Karier, który prowadzi 

warsztaty z doradztwa zawodowego. W miarę zainte-

resowania uczniów przewidziane są inne formy zajęć 

pozalekcyjnych, związanych z opanowaniem nowych 

umiejętności niezwiązanych z programem nauczania, 

a związanych z funkcjonowaniem w życiu dorosłym 

(kursy ECDL, taniec towarzyski, kółko fotografi czne, 

fl orystyczne itp.).

–  Jak przebiega współpraca z Cechem Rzemiosł Róż-

nych, który jest organem prowadzącym szkołę?

Cech Rzemiosł Różnych skutecznie zapewnia dobre 

warunki fi nansowo-organizacyjne, które umożliwiają 

pełną realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

Szczególnie ważny jest fakt, że Cech daje szkole dobrą 

markę, wynikającą z tradycji rzemiosła. Cech Rzemiosł 

Różnych powołał do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową 

w 2010 roku jako placówkę kształcącą na potrzeby sze-

roko pojętego rzemiosła. Czuje się za szkołę odpowie-

dzialny i wspiera jej działania.

–  Proszę, aby powiedział Pan Dyrektor kilka słów 

o sobie.

Byłem nauczycielem historii, wizytatorem w Kurato-

rium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorem Szkoły Podsta-

wowej i I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. 

Jestem autorem programu nauczania i podręczników 

dla szkół zawodowych. Byłem posłem na Sejm RP. 

Wszystko to pozwoliło na zdobycie bogatego doświad-

czenia społeczno-zawodowego, które staram się wyko-

rzystywać w pracy na rzecz szkoły.

Dziękujemy za rozmowę.                                            (M.K.)

Główne
zadania
POWER

Usprawnienie
systemu

Efektywne
szkolnictwo

wyższe

Przedsiębiorczość
wspomaga
gospodarkę

Aktywne
młode matki

krajowego programu EFS – Wiedza Edukacja Rozwój 

będą koncentrowały się na wdrażaniu rozwiązań, 

w tym np. szkoleniu pracowników Publicznych Służb 

Zatrudnienia z zakresu usług przewidzianych w ustawie. 

Do zmian sytuacji na rynku pracy mają przyczy-

nić się także działania, wspierające równość kobiet 

i mężczyzn, powiązane ze zwalczaniem stereotypów, 

dotykających obie płci. Program przewiduje pomoc 

dla kobiet w powrocie na rynek pracy po urodzeniu 

dziecka, a także działania mające na celu ułatwienie 

efektywnego łączenia życia osobistego z zawodowym. 

Planem godnym uwagi jest opracowanie narzędzi mo-

nitorujących nierówność w wynagrodzeniach kobiet 

i mężczyzn. Szczególny nacisk ma zostać położony na 

odpowiednią edukację na rzecz równości i wyelimino-

wanie wszelkiej dyskryminacji towarzyszącej proceso-

wi zatrudniania – ze względu na płeć, rasę, orientację 

seksualną, światopogląd, niepełnosprawność czy wiek. 

Dodatkową pomocą w znalezieniu pracy przez osoby 

w starszym wieku ma być także zwiększenie dostępno-

ści do kształcenia oraz inwestycja w narzędzia podno-

szące kompetencje i  umiejętności dorosłych. 

Program przewiduje także liczne zmiany w kształceniu 

wyższym, tak aby w lepszy sposób odpowiadało ono 

wymaganiom rynku pracy i ułatwiało absolwentom 

studiów znalezienie zatrudnienia, jednocześnie wno-

sząc wartościowy wkład w gospodarkę. Osiągnieciu 

tego celu ma pomóc m.in. organizowanie studiów 

w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dzięki temu stu-

denci będą zdobywać praktyczne umiejętności, co nie 

tylko ułatwi im samym zalezie pracy, ale także fi rmom 

znalezienie nowych wykwalifi kowanych pracowników. 

W ramach osi dedykowanej zatrudnieniu osób młodych 

realizowane będą liczne staże i szkolenia. 

Przewidziano także stworzenie środowiska przyja-

znego osobom pracującym na własnych rachunek, 

przedsiębiorcze osoby będą mogły liczyć na ułatwienia  

zakładaniu działalności gospodarczej. Program przewi-

duje także działania na rzecz aktywnego i zdrowego 

starzenia się, obejmującego zapobieganie najczęst-

szym chorobom poprzez np. promowanie wykonywa-

nia badań profi laktycznych. 

Źródło: Fundusze Europejskie w Polsce – Biuletyn infor-

macyjny wydawany przez MIiR nr 33, marzec 2014.
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Nowy wzór ozdobnego Dyplomu Mistrzowskiego 

Zapraszamy do składania zamówień

„Najważniejsze jest to, co człowiek wie, potrafi  i do 

czego czuje się zobowiązany w sprawach zawodowych, 

publicznych i w życiu osobistym, a nie to, czego i jak 

długo uczono go w szkole lub na studiach. Tempo zmian 

na rynku pracy wymusza nowe podejście do uczenia się. 

Istotne jest to, jakie efekty uczenia się osiągamy przez 

całe życie, czyli jaką dysponujemy wiedzą, umiejętnoś-

ciami i kompetencjami społecznymi. Najważniejsze staje 

się, by się rozwijać, uczyć, zdobywać nowe kwalifi kacje”. 

Oto motto, które przyświeca od 2006 roku idei tworzenia 

Polskiej Ramy Kwalifi kacji. Nad Polską Ramą Kwalifi ka-

cji, która będzie istotnym narzędziem zmian w podejściu 

do uczenia się i inwestowania w kapitał ludzki, pracuje 

w Instytucie Badań Edukacyjnych zespół ekspertów 

w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń 

merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajo-

wych Ram Kwalifi kacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifi -

kacji dla uczenia się przez całe życie”.

Aby przybliżyć pracobiorcom i pracodawcom za-

łożenia KRK, Instytut Badań Edukacyjnych podjął się 

przeprowadzenia cyklu seminariów „Budowa krajowego 

systemu kwalifi kacji - przygotowanie do wdrożenia Zin-

tegrowanego Rejestru Kwalifi kacji dla uczenia się przez 

całe życie”.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne eg-

zekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane 

kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do 

ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania 

prawa pracy.

Działania kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne są 

określane w programach wieloletnich i rocznych, które 

uwzględniają standardy europejskie oraz zalecenia Rady 

Ochrony Pracy i komisji sejmowych. Szczególną uwagę 

zwracamy na potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych zakładów i proponujemy udział w programach 

prewencyjnych wspierających pracodawców zatrudnia-

jących do 50 pracowników.

Programy prewencyjne oparte są na zasadzie 

samokontroli prowadzonej przez pracodawcę na pod-

Polska Rama Kwalifikacji

Państwowa 
Inspekcja 
Pracy 
Programy wsparcia dla 
mikroprzedsiębiorstw 
i małych zakładów

W spotkaniu, które odbyło się w Bydgoszczy 

w dniach 14 i 15 kwietnia 2014 r., uczestniczyli przedsta-

wiciele administracji publicznej, organizacji reprezentu-

jących pracowników i pracodawców, instytucji rynku 

pracy, instytucji oferujących wsparcie edukacyjne. Pod-

czas seminarium prowadzonego w formie warsztatów 

uczestnicy mogli dowiedzieć się przede wszystkim, co 

to jest Polska Rama Kwalifi kacji. Prowadzący spotkanie 

trenerzy uświadomili uczestnikom między innymi to, że 

Polska Rama Kwalifi kacji pozwoli na uporządkowanie 

wyników kształcenia się. Efekty kształcenia osiągnięte 

w różny sposób, w rozmaitych obszarach edukacji (ogól-

nej, zawodowej, wyższej) zostaną  opisane i umieszczo-

ne na odpowiednim poziomie. Na każdym z poziomów 

wymagane będą konkretne efekty uczenia się, czyli 

określona wiedza, umiejętności i kompetencje społecz-

ne. Osobom poszukującym pracy ułatwi jej szukanie, 

a tym, którzy pracę oferują, pomoże w znalezieniu od-

powiednich pracowników. Dziś, kiedy PRK jeszcze nie 

funkcjonuje, nie zawsze wiadomo, jakie kompetencje 

kryją się za dyplomem czy certyfi katem i czy kandydat 

na pracownika będzie dobrym nabytkiem dla fi rmy.

Nowy system kwalifi kacji pozwoli również na po-

twierdzanie kwalifi kacji zdobytych w drodze edukacji 

formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Kto potwierdzi 

wymagania danego poziomu egzaminem, zdobędzie 

kwalifi kację nadaną w formie certyfi katu lub dyplomu. 

Nie będzie miało znaczenia, w jaki sposób zdobył wiedzę, 

umiejętności i kompetencje, czy miało to miejsce w szko-

le, na kursie, szkoleniu, czy w wyniku samokształcenia.

Prace nad Polską Ramą Kwalifi kacji są częścią pro-

cesu, który obejmuje całą Unię Europejską i związany 

jest z ułatwieniem mobilności w ramach otwartego ryn-

ku pracy w UE oraz promowaniem postawy uczenia się 

przez całe życie. Efekty działań nad opracowaniem PRK 

to nie tylko przejrzysty system kwalifi kacji, ale również 

raport referencyjny odnoszący ramę polską do ramy 

europejskiej.

(A.K.)

stawie dostarczonej na szkoleniu listy kontrolnej przy 

eksperckiej pomocy inspektorów pracy. 

Realizacja programu składa się z następujących 

etapów:

1.  Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Okręgo-

wy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

2.  Złożenie deklaracji dobrowolnego udziału w progra-

mie prewencyjnym.

3.  Przekazanie uczestnikom szkoleń materiałów pomoc-

niczych, w tym listy kontrolnej.

4. Samokontrola – sprawdzenie i ewentualne dosto-

sowanie istniejących warunków pracy do wymogów 

przewidzianych przepisami prawa.
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5.  Wizyta kontrolna inspektora pracy w zakresie po-

prawności dokonania samokontroli warunków pracy.

6.  Uzyskanie dyplomu lub zaświadczenia o uczest-

nictwie w programie Państwowej Inspekcji Pracy 

przez pracodawców, którzy uzyskali pozytywną opinię 

inspektora pracy.

Korzyści dla przedsiębiorców związane z uczestnictwem 

w programach są następujące:

• uzyskanie eksperckiej pomocy inspektorów pracy,

• bezpłatny udział w szkoleniu,

• bezpłatne materiały szkoleniowe,

• uzyskanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepi-

sów prawa pracy w tym przepisów i zasad bezpie-

czeństwa i higieny pracy,

• otrzymanie pomocy przy dokonywaniu oceny ryzyka 

zawodowego a w szczególności przy identyfi kowaniu 

zagrożeń występujących przy wykonywanych pra-

cach,

• uzyskanie pomocy przy ustalaniu priorytetów w pla-

nowaniu i podejmowaniu działań zmierzających do 

ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń,

• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy,

• promocja wizerunku pracodawcy dbającego o bezpie-

czeństwo pracowników,

• dostęp do wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

Schemat realizacji 

programów prewencyjnych

Program prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź dy-

plom PIP”

Program przeznaczony dla podmiotów zatrudniających 

do 9 pracowników bez względu na rodzaj i branżę pro-

wadzonej działalności.

Program prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwa pra-

cy-prewencja wypadkowa”

Program przeznaczony dla pracodawców zatrudniają-

cych do 50 pracowników, którzy zarejestrowali wypad-

ki przy pracy w tym śmiertelne, ciężkie, zbiorowe lub 

stwierdzono powtarzalne zdarzenia. 

Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie

Uczestnikami programu mogą być podmioty zatrudnia-

jące do 50 pracowników i wykonujące roboty budowlane 

samodzielnie lub jako podwykonawcy na większych in-

westycjach budowlanych.

Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych 

wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane 

w przetwórstwie przemysłowym

Podmioty objęte programem to przedsiębiorcy prowa-

dzący działalność w zakresie obróbki drewna bez wzglę-

du na liczbę zatrudnionych pracowników.

Konkurs „Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej”

Konkurs przeznaczony jest dla pracodawców bez wzglę-

du na liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj 

i branżę prowadzonej działalności.

Informacje i zgłoszenia: 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Sekcja Prewencji i Promocji

tel. 52 32-02-424 do 427

e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Opracowali: Emilia Pankowska 

Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy 

ds. Prawno-Organizacyjnych,

Roman Wzorek – nadinspektor pracy.

Katalog zatrudnionych osób bezrobotnych, za 

których pracodawcy (przez określony ustawowo czas) 

nie mają obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, po-

większy się. Przypomnijmy, iż pracodawcy są zwolnieni 

z obowiązku opłacania składek na wskazane Fundusze 

m.in. za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok ży-

cia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały 

w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. 

Za tę grupę osób pracodawcy nie opłacają składek na FP 

i FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwsze-

go miesiąca po zawarciu z nimi umowy o pracę.

Do ich grona dołączą młodzi bezrobotni, którzy 

nie ukończyli 30. roku życia. W przypadku zwolnienia 

ze składek na FP i FGŚP za tę grupę osób ustanowiono 

jednak warunek, iż bezrobotni muszą być skierowani do 

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP 
za kolejne osoby

pracy przez instytucję urzędu pracy. Tak wynika z nowo 

dodanego art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy i art. 9c ustawy o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-

codawcy. Zgodnie z tymi przepisami, pracodawcy (oraz 

inne jednostki organizacyjne – w przypadku składki na 

FP) nie będą opłacali składek na FP i FGŚP za skierowa-

nych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 

30. roku życia. Tak jak w sytuacji zwolnienia za zatrud-

nione osoby w wieku 50+, również i w tym przypadku 

zwolnienie będzie przysługiwało przez okres 12 mie-

sięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 

z bezrobotnymi umowy o pracę.

Nowe regulacje wprowadza ustawa z dnia 14 mar-

ca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 

ustaw. Wdraża ona szereg instrumentów wspiera-

jących osoby szukające pracy, narzędzia związane 

z tworzeniem nowych miejsc pracy i profi lowaniem 

pomocy osobom bezrobotnym. Celem przedstawione-

go rozwiązania jest natomiast aktywizacja osób mło-

dych szukających pracy oraz wsparcie pracodawców, 

którzy zatrudniają takie osoby (w tym m.in. poprzez 

obniżenie kosztów związanych z ich zatrudnieniem). 

Bezrobotni do 30. roku życia zostali bowiem zaliczeni 

do jednej z grup osób znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy.

Źródło: 

Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
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We wniosku o dofi nansowanie kosztów kształ-

cenia młodocianego pracownika należy podać infor-

macje o otrzymanej pomocy de minimis. 

Ustalając limit uzyskanej pomocy de minimis 

przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę wszelkie 

wsparcie przyznane zgodnie z regułą de minimis, które 

uzyskali w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 

poprzedzających go dwóch lat podatkowych. W związku 

z tym wliczyć tu należy nie tylko pomoc otrzymaną na 

wszystkich młodocianych pracowników, ale też inne for-

my wsparcia, o ile z takich fi rma skorzystała we wskaza-

nym okresie. W formule de minimis udzielana jest m.in. 

większość dotacji unijnych czy też refundacje składek 

ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców wypłacana 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych. Charakter taki mają też jednorazowe 

odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków 

trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem 

samochodów osobowych. Pomoc de minimis stanowi 

także część wydatków ponoszonych przez zakłady pracy 

chronionej z wykorzystaniem środków zgromadzonych 

na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych.

Łącznie pomoc de minimis nie może przekroczyć 

równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat po-

datkowych. Począwszy od 1 stycznia 2014 r. limit 100 

tys. euro ma zastosowanie w odniesieniu do przed-

siębiorców prowadzących działalność zarobkową w 

zakresie transportu drogowego towarów. Natomiast 

dla sektora drogowego transportu pasażerskiego limit 

wynosi do 200 tys. euro. Gdyby okazało się, że uzyskanie 

przez przedsiębiorcę pomocy, o jaką się ubiega, spowo-

Internet staje się coraz bardziej popularnym 

narzędziem kontaktów podatników z fi skusem. 

Systematycznie wzrasta więc poziom i zakres e-

-usług oferowanych przez administrację podatkową. 

Zmiany, które wejdą w życie w najbliższym czasie, to 

zrównanie korespondencji elektronicznej z papiero-

wą, zwiększenie dostępu on-line do akt spraw i uru-

chomienie portalu podatkowego.

E-kontakty podatników z fi skusem staną się ła-

twiejsze dzięki nowelizacji ustawy o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

przy okazji której wprowadzono zmiany w procedurach 

administracyjnych – w tym podatkowej. Większość no-

wych przepisów weszła w życie 11 maja 2014 r.

Podstawową zmianą jest zrównanie e-korespon-

dencji z papierową. Podatnicy będą mogli przesyłać 

Informacja o pomocy de minimis 
we wniosku o dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianego

Udogodnienia 
w e-kontaktach z fiskusem

przez internet podania na skrzynkę podawczą organu 

podatkowego, a w przyszłości – również za pośredni-

ctwem portalu podatkowego. W rachubę nie wchodzi 

jednak zwykła korespondencja mailowa. Przesyłane 

dokumenty będą musiały być uwierzytelnione bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym lub profi lem zaufanym 

ePUAP.

Zmieniają się również zasady odbierania przez 

podatników urzędowej e-korespondencji. Wystarczy 

zainicjować kontakt w formie elektronicznej, np. złożyć 

wniosek, aby organ podatkowy musiał przesyłać pisma 

przez internet. Podatnik nie otrzyma jednak na swoją 

skrzynkę mailową samego dokumentu. Zostanie na nią 

przesłane jedynie zawiadomienie z informacją o adresie 

elektronicznym, z którego można pobrać pismo. Jeżeli 

podatnik nie odbierze go przez tydzień, otrzyma dru-

giego e-maila. Pismo nieprzyjęte w ciągu 14 dni od dnia 

przesłania pierwszego zawiadomienia będzie traktowa-

ne jako doręczone.

Zwiększy się dostęp on-line do akt sprawy. Obec-

nie możliwość przeglądania w ten sposób dokumentów 

ograniczona jest do pism, które w formie elektronicznej 

zostały wniesione przez podatnika lub doręczone przez 

organ podatkowy. Akta sprawy będą mogły być udo-

stępniane przez internet w pełnym zakresie.

Zmienione przepisy zakładają również powstanie 

portalu podatkowego. Każdy podatnik ma mieć na nim 

własne konto. Docelowo będzie można – po zalogowa-

niu na nie za pomocą bezpiecznego e-podpisu lub profi -

lu zaufanego ePUAP – poznać stan swoich rozliczeń, sta-

tus prowadzonych spraw podatkowych, wnieść podania, 

odebrać pocztę od organów podatkowych itp. Zgodnie 

z zapowiedziami Ministra Finansów portal podatkowy 

ma ruszyć 1 lipca 2014 r., ale e-usługi będą na nim udo-

stępniane stopniowo.

Źródło: 

Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014,

dowałoby przekroczenie właściwego dla niego limitu, 

wówczas pomoc ta (w takiej wysokości) mu nie przy-

sługuje. Przy ustalaniu limitu pod uwagę należy brać rok 

podatkowy. Dla większości przedsiębiorców w Polsce rok 

podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (od 1 

stycznia do 31 grudnia danego roku). Jednakże może tak 

się zdarzyć, że przedsiębiorca (osoba prawna) ustali rok 

podatkowy jako okres kolejnych następujących po sobie 

12 miesięcy, np. od 1 czerwca do 31 maja.

Aby potwierdzić, że w wyniku przyznania po-

mocy, o którą ubiega się wnioskodawca, nie 

zostanie przekroczony dopuszczalny limit, zobo-

wiązany jest on przedstawić podmiotowi udzie-

lającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie 

pomocy w szczególności:

»  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 

podatkowych albo 

» oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo 

»  oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie. 

Uwaga od 1 lipca 2014 roku refundacja wyna-

grodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 

stanie się wsparciem na zasadach także pomocy de 

minims na skutek nowelizacji ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014 r. 

 Rozporządzenie wykonawcze przygotowywane 

przez Ministerstwo Pracy uzupełnia przepisy ustawowe 

dotyczące zasad refundowania wynagrodzeń wypłaca-

nych młodocianym pracownikom ze środków Funduszu 

Pracy. Obecnie taka pomoc jest kwalifi kowana jako 

wsparcie na szkolenia. Nie trzeba jej zgłaszać do Komisji 

Europejskiej w ramach wyłączeń blokowych.

Dotychczasowe przepisy dotyczące dofi nansowania 

wynagrodzeń i składek ZUS za młodych pracowników 

wygasają 30 czerwca. Zmieniona ustawa i projekt nowe-

go rozporządzenie umożliwią udzielanie fi rmom pomocy 

publicznej po tej dacie według zasad przewidzianych 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grud-

nia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1). Oznacza to, 

że kwoty udzielonej pomocy fi nansowej będą wliczane do 

limitu pomocy publicznej, której wysokość nie może prze-

kroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. 

Rozporządzenie nie zmienia natomiast samej pro-

cedury uzyskania refundacji. Przewiduje, że zwrot kosz-

tów poniesionych przez pracodawcę nadal będzie doko-

nywany na podstawie odpowiedniej umowy zawieranej 

z ochotniczym hufcem pracy oraz stosownych wniosków 

o jego dokonanie. 

Zgodnie z nowymi przepisami do 30 kwietnia każ-

dego roku będzie określany i ogłaszany w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w przypadku któ-

rych może być dokonana refundacja. Przy jego tworzeniu 

uwzględniane będzie zapotrzebowanie na kwalifi kacje 

i umiejętności na rynku pracy. Do wydania wykazu ko-

nieczna będzie też opinia wojewódzkiej rady rynku pracy. 

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 07.04.2014 r.
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Zabierzcie mi moje fabryki i maszyny, a odbuduję fi rmę 

w ciągu trzech lat. 

Jeżeli zabierzecie mi moich współpracowników – nie zdo-

łam jej odbudować nigdy. 

                                    (Henry Ford)

Część I 
– DELEGOWANIE 
ZADAŃ

1. Co to jest delegowanie zadań? 

Delegowanie jest to przekazywanie swoim pod-

władnym części własnej odpowiedzialności. Pracownikom 

efektywniejszym deleguje się więcej zadań. W ten sposób 

różnicuje się swoich podwładnych ze względu na ich kom-

petencje. Co powoduje, że ludzie mają z tym kłopot. Osoby, 

które zaszły wysoko w hierarchii zawodowej, podobnie jak 

pan Jan, często poprzednio zajmowały samodzielne stano-

wiska i długo utwierdzały się w poczuciu, że bez nich nic się 

nie uda, że jeżeli sami czegoś nie zrobi, to nie będzie to zro-

bione nigdy, że inni wykonają tą samą pracę nie tak dobrze 

jak oni, że tak naprawdę – są niezastępowani. Często mają 

też wewnętrzny przymus kontroli – silne poczucie, że po-

winni cały czas trzymać rękę na pulsie. Obawiają się tego, 

że zamiast na sobie samych muszą polegać na umiejętnoś-

ciach i odpowiedzialności innych pracowników. Wreszcie 

muszą również z jednej strony pozostawić pracownikowi 

pełną swobodę, a z drugiej wziąć na siebie odpowiedzial-

ność za jego błędy. 

2. Co można delegować

Jakie zadania można delegować? Po pierwsze to, co 

podwładni zrobią lepiej lub równie dobrze, jak my, a cze-

go z powodu np. niedostatku czasu nie jesteśmy w stanie 

zrobić dostatecznie dokładnie. Również te zadania, które 

szczególnie nas obciążają, nie pozwalając poświęcać się 

innym, istotniejszym dla jego funkcji obowiązkom. Poza 

tym warto zlecać to, co pozwoli pracownikowi rozszerzyć 

swoje kompetencje, to co pozostawi jak najwięcej swo-

body i inicjatywy w jego rękach. Przede wszystkim jed-

nak będą o te zadania, które kierownik może delegować 

bez większego ryzyka. 

3. Jak należy to robić?

W praktyce delegowanie zadań odbywa się w różny 

sposób. Często na zasadzie – proszę wykonać to na jutro 

(za tydzień). Tymczasem istotą właściwego delegowania 

zadania jest takie jego przekazanie, by jasny był cel jego 

wykonania, a podwładny mógł się z nim w pełni identy-

fi kować. Jednocześnie delegujący powinien być wyma-

gający, zarówno co do celów, jak i terminów, w których 

mają one być osiągnięte.

Cel, który ma osiągnąć pracownik powinien być zgod-

ny z heurystyką SMART. Po pierwsze powinien być konkret-

ny i jednoznacznie sformułowany, aby nie było wątpliwo-

ści, jakiego efektu się spodziewamy. Musi być rzeczywisty, 

a nie służący jedynie chęci pozbycia się przez kierownika 

zadań, które go nie interesują. Po drugie, aby rozliczyć 

pracownika musi być mierzalny, co umożliwi sprawdza-

nie stopnia osiągniętego postępu. Po trzecie, cel musi być 

uzgodniony przez delegującego i przejmującego kompe-

tencje. Zakłada to nie tylko pełne zrozumienie i zaakcepto-

wanie celu, ale również uznanie go za własny. Aby tak się 

Skuteczny menadżer
stało powinien on budzić autentyczne zaangażowanie. Po 

czwarte jego osiągnięcie musi być możliwe, a jednocześnie 

stanowić wyzwanie. Po piąte jasno trzeba określi termin, w 

którym efekt ma być osiągnięty, a również do kiedy powin-

ny być zakończone poszczególne etapy, aby było wiadomo 

czy nie ma opóźnień. 

Po przekazaniu, jaki jest cel jego pracy, zapo-

znajemy pracownika z kontekstem działania, czyli np. 

dostępności i ograniczeniami środków realizacji oraz 

zależnościami z innymi zadaniami i osobami. Nie moż-

na też zapomnieć o bardzo dokładnym określeniu zasad 

i procedur przepływu informacji. Aby zapewnić sukces 

sobie i podwładnemu, na koniec zlecania zadania należy 

sprawdzić stopień jego zrozumienia przez podwładnego. 

Ale uwaga! Pytając -Czy zrozumiał Pan? prawie zawsze 

uzyskamy odpowiedź twierdzącą niezależnie od tego, 

jaka jest prawda i co kto myśli, że zrozumiał (zupełnie, 

jak w wojsku: -Zrozumiano?!, -Tak jest, panie sierżan-

cie!). Ludzie wstydzą się przyznać, że czegoś nie zrozu-

mieli, aby nie wyjść na mniej kompetentnych. Dlatego 

pytajmy raczej - co, a nie czy, zrozumieli. Najprostszym 

i najbardziej efektywnym sposobem jest tu prośba o po-

wtórzenie zadania własnymi słowami. Zawsze warto też 

poświęcić czas na to, aby podwładny mógł dopytać o in-

teresujące go szczegóły i uzyskać dodatkowe informacje. 

4. Motywacyjna funkcja delegowania

Czym się kierować w wyborze konkretnego pra-

cownika na zleceniobiorcę? Powierzone zadanie prze-

de wszystkim musi być zgodne z jego kwalifi kacjami 

i zakresem odpowiedzialności. Kolejną wytyczną jest 

poziom jego aktualnego obciążenia. Na koniec nie moż-

na  też zapomnieć o funkcji motywacyjnej delegowania 

uprawnień. Przy delegowaniu zadań nie chodzi o to, 

aby dyktować ludziom w szczegółach co mają robić. Nie 

zachęcałoby to wybranej osoby do starań i nie zaoszczę-

dziło menedżerowi czasu. Rzecz polega na powierzeniu 

pracownikowi prawdziwej odpowiedzialności oraz po-

zostawieniu mu swobody wyboru środków i sposobów 

działania. Delegowanie opiera się na zaufaniu i porozu-

mieniu obu stron. Delegując zadania menedżer daje do 

zrozumienia, że docenia kwalifi kacje, poziom wiedzy 

i umiejętności swoich pracowników. Pracownik ma dzię-

ki temu świadomość swojej wartości, co sprzyja z kolei 

poprawie efektywności pracy działu i tworzy sprzyjający 

klimat. Czuje również , że może się samorealizować oraz 

czynić ciągłe postępy w swoim rozwoju zawodowym. 

Zachęceni wzorami swoich przełożonych kierownicy 

niższych szczebli będą z kolei delegowali część swoich 

zadań swoim podwładnym. W ten sposób pan Jan przy-

czyni się do budowania pro efektywnościowej, opartej 

na powszechnym poczuciu odpowiedzialności kultury 

organizacyjnej, w której pracownicy wszystkich szczebli 

biorą czynny udział w zarządzaniu fi rmą.

5. Monitorowanie

Należy pamiętać, że pomimo delegowanie pew-

nych uprawnień , to menedżer cały czas ponosi odpo-

wiedzialność wobec innych za pracę swojego zespołu. 

Nie kto inny tylko on nadzoruje bowiem realizację zadań 

przez podwładnych. 

Monitorowanie jest nieformalnym procesem śle-

dzenia sposobu realizacji zadania. Jest zarazem przeci-

wieństwem oceny, która w formalny sposób sprawdza i 

odnotowuje efekty. 

6. Kontrolowanie

Nie znaczy to, że nie trzeba kontrolować działań 

pracowników. Wręcz przeciwnie osiągnięte wyniki mu-

szą by przedmiotem dokładnej kontroli. Aby sprawdzić, 

czy podejmowane przez pracowników działania rzeczy-

wiście prowadzą do osiągnięcia celu należy ustanowić 

jasne wskaźniki wykonania i na bieżąco dokonywać 

pomiaru efektywności. Następnie można porównywać 

te wskaźniki z założonymi efektami i w razie potrzeby 

podejmować działania korygujące. Należy jednak mieć 

świadomość, że jeżeli zdecydowaliśmy się przekazać 

wykonanie danego zadania innej osobie, to nie możemy 

pilnować jej na każdym kroku. Krótko mówiąc określmy 

czas, po którym przyjrzymy się realizacji zadania, jak 

również zaakceptujmy to, że każdy będzie miał do pew-

nego stopnia własny sposób działania. 

Właściwie zrozumiane delegowanie uprawnień 

wiąże się z umiejętnością odpowiadania za błędy i po-

myłki, jakie może popełnić pracownik podczas wyko-

nywania pracy. Zapamiętajmy jednak, ze podobnie jak 

upadek dziecka uczącego się chodzić , prowadzą one do 

wykształcenia nowych umiejętności. 

7. Ocena wykonania zlecenia 

Aby nie zaskakiwać i nie budzić obaw należy jasno 

wskazać powód rozmowy, a następnie poprosić o – ra-

port – zapoznać się z nim i wyjaśnić wszelkie niejasności. 

Zanim sam dokona oceny, menedżer prosi o samoocenę 

pracownika. Powinna ona zawierać stopień osiągnięcia 

celu, wskazanie czynników znaczących dla osiągnięcia 

celu oraz trzy wnioski do wykorzystania w przyszłych 

zadaniach (funkcja edukacyjna). Oceniając samemu 

należy skoncentrować się na celu zadania. Pamiętajmy, 

że oceniamy wykonanie zadania, a nie osobę. Aby pra-

cownikowi było łatwiej przyjąć informację zwrotną od 

przełożonego zacznijmy od wskazania mocnych stron 

i dopiero wtedy omówmy słabe strony. W ten sposób nie 

skoncentruje się on na obronie, a z zainteresowaniem 

przyjmie uwagi. Na zakończenie sprawdzamy, jak ocena 

została przyjęta i ustalamy dalsze kroki. 

STRUKTURA ROZMOWY DELEGUJĄCEJ

• Otwarcie i przedstawienie celu rozmowy

 a. Krótka informacja o delegowanym zadaniu

 b. Uzasadnienie wyboru podwładnego i zmotywowa-

nie – dlaczego TY?

• Opis delegowanego zadania – rozmowa z podwładnym

 c. Plan – zasoby, działania, terminy

 d. Odpowiedzialność i decyzyjność podwładnego

• Zakres wsparcia

 e. Wsparcie przełożonego – w jakim zakresie

 f. Wsparcie innych – w jakim zakresie

• Monitorowanie

 g. Co będziemy monitorować?

 h. W jaki sposób?

 i. Kiedy?

• Podsumowanie rozmowy

 j. Sprawdzenie sposobu rozumienia zadnia

 k. Podziękowanie za rozmowę

 l. Zapewnienie o wsparciu

Pamiętaj, że po dobrze przeprowadzonej rozmowie dele-

gującej podwładny ma precyzyjny plan działania. Wie rów-

nież, ze może liczyć na wsparcie swojego przełożonego.
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Pracodawca jest administratorem danych osobo-

wych zatrudnianych przez siebie pracowników, a także 

kandydatów do pracy. Dysponując nimi, musi on speł-

niać szereg wymogów w zakresie ich przetwarzania 

i udostępniania innym podmiotom. Obowiązki te wyni-

kają z przepisów zapewniających ochronę tych danych.

Warunki udostępniania danych

Pracodawca może gromadzić i przetwarzać dane 

osobowe pracowników oraz osób, które uczestniczą 

w procesie rekrutacji jedynie w takim zakresie, który wyzna-

cza art. 221 K.p. Przepis ten określa, jakich danych osobo-

wych można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

i od pracownika. Możliwość uzyskania danych wykraczają-

cych poza jego zakres musi wynikać z przepisów odrębnych.

Administrator danych (w tym przypadku pracodaw-

ca) jest obowiązany stosować środki techniczne i organi-

zacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną. W szczególności powinien on 

zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nie-

upoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utra-

tą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy 

o ochronie danych osobowych, dalej: ustawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, udostępnianie da-

nych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli:

• osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że 

chodzi o usunięcie dotyczących jej danych osobowych,

• jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub 

spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

• jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której 

dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne 

Dane osobowe 
pracownika trzeba chronić

do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żąda-

nie osoby, której dane dotyczą,

• jest to niezbędne do wykonania określonych prawem 

zadań realizowanych dla dobra publicznego,

• jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawied-

liwionych celów realizowanych przez administratorów 

danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie 

narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Informacja o wysokości zarobków pod ochroną

W niektórych zakładach pracy przyjęta jest prakty-

ka, że pracownicy odbierający wynagrodzenie osobiście 

kwitują ten odbiór podpisem na zbiorczej liście płac. 

W ten sposób uzyskują oni dostęp do informacji o wysoko-

ści zarobków innych zatrudnionych. Jeżeli pracodawca nie 

uzyskał zgody pracownika na ujawnienie wysokości wyna-

grodzenia, takie działanie stanowi naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. W orzecznictwie 

przyjęto pogląd, że pracodawca może ujawnić zakładowej 

organizacji związkowej wysokość zarobków pracowników 

wyłącznie za ich zgodą (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyż-

szego z dnia 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93).

Na stronie internetowej tylko podstawowe dane. Pra-

codawca może ujawnić dane pracowników, które są ściśle 

związane z życiem zawodowym pracownika i wykonywa-

niem przez niego obowiązków służbowych. Zgodnie ze 

stanowiskiem Generalnego Inspektora Danych Osobowych 

(zamieszczonym na stronie internetowej urzędu), takie 

dane to np. imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko 

służbowe, e-mail i numer telefonu. Ze względu na swój 

charakter mogą one być udostępnione innym podmiotom 

nawet bez zgody osoby, której dotyczą.

Również Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 

2003 r., sygn. akt I PK 590/02, uznał za dopuszczalne 

ujawnienie podmiotom zewnętrznym nazwiska i imienia 

pracownika nawet bez jego zgody, jeżeli jest to usprawied-

liwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związany-

mi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza 

praw oraz wolności pracownika.

Dostęp do danych z upoważnieniem

Obowiązek ochrony danych osobowych skutkuje ko-

niecznością wyznaczenia przez pracodawcę pracowników, 

którzy będą mogli je przetwarzać. Do takich czynności 

mogą bowiem być dopuszczone wyłącznie osoby posiada-

jące imienne upoważnienie nadane przez administratora 

danych (art. 37 ustawy). Upoważnienie powinno wskazy-

wać zakres danych osobowych, których dotyczy.

Ponadto pracodawca ma obowiązek prowadzenia 

ewidencji osób upoważnionych do ich przetwarzania, 

która powinna zawierać:

•  imię i nazwisko osoby upoważnionej,

•  datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych,

•  identyfi kator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie 

informatycznym (art. 39 ustawy).

Przetwarzanie danych pracowników zakładu bez wy-

danego przez zatrudniającego pisemnego upoważnienia 

stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. 

Pracodawca będzie w takiej sytuacji odpowiadał karnie za 

udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.

Przykład upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych:  

PRZESZKODY W SKUTECZNYM DELEGOWANIU

Praktyka pokazuje, ze choć delegowanie jest istotą pracy 

szefa napotyka on bardzo wiele przeszkód, które je utrud-

niają lub czasami wręcz uniemożliwiają. Pojawiają się 

one zarówno po stronie przełożonego jak i pracownika.

Przełożony:

•  Brak zaufania do pracowników.

•  Przyzwyczajenie do brania na siebie obciążeń.

•  Brak wcześniejszych doświadczeń w delegowaniu 

większych zadań.

•  Obawa, ze pracownicy okażą się lepsi od szefa i zagrożą 

jego pozycji.

•  Dążenie do skupienia w swym ręku jak największej 

władzy. 

•  Negatywne doświadczenia związane z delegowaniem.

•  Tłumaczenie się brakiem czasu.

•  Obawa przed konsekwencjami błędów.

•  Niechęć do cedowania odpowiedzialności.

•  Przełożony uważa, że pracownicy mają za dużo pracy.

•  „Ja sam lepiej i szybciej to zrobię”.

•  „Lubię to robić”.

•  Pieniądze – obawa przed koniecznością większego wy-

nagrodzenia.

Pracownik:

•  Unikanie odpowiedzialności i samodzielnych decyzji.

•  Niechęć do przyjmowania na siebie nowych obowiązków.

•  Brak ufności wobec siebie, wiary we własne siły i moż-

liwości.

•  „Po co mi dodatkowa robota. Niech szef się martwi, 

jemu za to płacą. Mam już więcej pracy niż jestem 

w stanie wykonywać”.

•  Pieniądze – obawa przed zbyt małym wynagrodze-

niem przy zwiększonym obciążeniu pracą.

II. ODBIÓR ZADANIA I INFORMACJA ZWROTNA DO 

PODWŁADNEGO

Jak przekazać informację zwrotną? 

Udzielając swoim pracownikom informacji zwrotnych, 

dajesz im do zrozumienia, że dbasz o relacje w Waszym 

zespole. Dzięki temu masz szansę zwiększyć motywację 

i efektywność zespołu. Brak umiejętności przekazywania 

pracownikom pozytywnych informacji zwrotnych przez 

lidera jest częstym powodem odejścia pracowników.

Głównym celem przekazywania informacji zwrotnych 

jest umożliwienie zrozumienia reakcji innych osób 

oraz ułatwienie pracownikowi działania w przyszłości. 

Aby informacje zwrotne mogły przynosić pozytyw-

ne rezultaty, muszą być przestrzegane pewne określone 

zasady:

•  Intencja przekazania takiej informacji musi być jedno-

znaczna i pozytywna: poprawić stan wykonania zada-

nia, chęć pomocy, wsparcia drugiej osoby.

•  Informacje powinny dotyczyć wyłącznie zachowań, 

działań i pracy podwładnych, nie mogą natomiast za-

wierać ocen samych osób. Nie mówimy, więc: „Jesteś 

beznadziejny, jak można robić takie głupie błędy” lecz 

„Popełniłeś następujące błędy… Ich skutkiem jest to, 

że… Zastanówmy się, co zrobić, by do nich w przy-

szłości już nie dopuścić.”

•  Informacja zwrotna powinna dotyczyć nie tylko nega-

tywów, ale wskazać również co pracownik robi dobrze, 

z czego jesteś zadowolony.

•  Informacja zwrotna jest formą wyrażania opinii, a nie 

sądem ostatecznym. Dlatego używaj zwrotów typu: 

„Moim zdaniem”, Sądzę, że”.

•  Ważne jest dokładne sprecyzowanie, jakich zachowań 

lub działań oczekujesz od pracownika.

cdn.

(B.C)
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Dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie przepisy 

zmiany ustawy o podatku VAT. Przepisy te głównie dotyczą 

odliczania podatku VAT od zakupu samochodów, oraz za-

kupu paliwa i artykułów samochodowych. Począwszy od 

1 kwietnia br. nie ma już podziału na samochody ciężarowe 

i osobowe. Nastąpił podział na samochody wykorzystywa-

ne włącznie na cele fi rmowe oraz samochody wykorzysty-

wane na cele mieszane.

Samochodem dla celów mieszanych jest samochód 

który będzie używany zarówno dla celów fi rmowych jak 

i osobistych. Samochodem mieszanym może być np. 

samochód osobowy,  samochód ciężarowy z homologa-

cją.  To podatnik decyduje czy dany samochód użytkuje 

wyłącznie do działalności gospodarczej, czy również dla 

celów osobistych.  Biorąc pod uwagę dodatkowe obowiąz-

ki przy samochodach fi rmowych, oraz spore sankcje,  dużo 

podatników wybierze używanie samochodu dla celów 

mieszanych. Posiadając/kupując samochód dla celów 

mieszanych – od 1 kwietnia 2014 r nabędziemy prawo 

do odliczenia 50% podatku VAT bez limitu (przy kupnie 

samochodu), 50% podatku vat od zakupu paliwa (jednak 

dopiero od 1 lipca 2015 r dotyczy obecnych samochodów 

osobowych oraz ciężarowych z homologacją), 50% po-

datku vat od części (akcesoriów) samochodowych, usług 

napraw. W przypadku używania samochodu dla celów 

mieszanych – nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

przebiegu pojazdu.

Inaczej kształtują się nowe zasady odliczania VAT 

od pojazdów wykorzystywanych wyłącznie na cele 

działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia 2014 można 

odliczać 100% VAT od wszelkich wydatków (nabycie, 

leasing, paliwo, eksploatacja) w przypadku pojazdów, 

które są użytkowane wyłącznie w celach fi rmowych. 

Co to oznacza w praktyce? Możliwość odliczania całego 

Zmiany w zasadach odliczania VAT 
od samochodów w firmie

VAT dają pojazdy, których konstrukcja w praktyce wy-

klucza ich użycie w celach prywatnych. Ustawodawca 

przewiduje, że mogą to być, np.: samochody typu VAN 

(z jednym rzędem siedzeń), typu pick-up oraz niektóre 

pojazdy specjalne. Od 1 kwietnia 2014 pełny VAT moż-

na odliczać także od wszystkich wydatków związanych 

z samochodami osobowymi. W tym przypadku trzeba 

jednak fi skusowi udowodnić, że taki samochód jest 

użytkowany wyłącznie w celach fi rmowych. Przede 

wszystkim zamiar użytkowania samochodów wyłącznie 

w celach fi rmowych należy zgłosić w Urzędzie Skarbo-

wym najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu przezna-

czenia go na takie wyłącznie cele, na druku VAT-26. 

Dodatkowo, dla tak zgłoszonych samochodów należy 

prowadzić ewidencję przebiegu zawierającą: numer 

rejestracyjny pojazdu samochodowego, dzień rozpoczę-

cia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika 

przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczę-

cia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu 

rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia 

ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodo-

wym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu 

obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, 

opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilome-

trów, imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojaz-

dem. Dodać należy, że samochód użytkowany wyłącznie 

fi rmowo można będzie w każdej chwili „wycofać” na po-

trzeby „mieszane” (służbowe i prywatne), co będzie wią-

zało się z koniecznością przejścia na ograniczone zasady 

odliczania VAT (50%) oraz ewentualną, proporcjonalną 

korektą VAT odliczonego przy jego nabyciu.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także rewolucję 

w zakresie odsprzedaży samochodów fi rmowych. Od 

1 kwietnia 2014 nie można już sprzedać używanego 

• 4 kwietnia 2014 r. – UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Z CEIDG.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 

2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz 

sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-

spodarczej (Dz. U. poz. 359).

Udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informa-

cji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w sposób inny 

niż za pośrednictwem strony internetowej, za pomocą 

urządzeń teletransmisji, podmiotom innym niż organy 

administracji do ponownego wykorzystywania w celach 

komercyjnych i niekomercyjnych, jest odpłatne. Wyso-

kość tej opłaty obliczana jest jako iloczyn liczby godzin 

niezbędnych do przygotowania takich danych, zależnej 

Weszły w życie przepisy
od zakresu udostępnianych danych, oraz stawki za ro-

boczogodzinę. Stawka za roboczogodzinę wynosi 50 zł 

netto.

W przypadku udostępniania danych w sposób ciągły 

należy również uiścić dodatkową opłatę, pokrywającą 

miesięczne koszty ciągłego udostępniania danych.

•  16 kwietnia 2014 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUB-

LICZNYCH.

 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych in-

nych ustaw (poz. 423). Prawa zamówień publicznych 

nie stosuje się do zamówień i konkursów, których war-

tość nie przekracza wyrażonej w złotych równowarto-

ści kwoty 30.000 euro (poprzednio 14.000 euro).

Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych

ul. Pomorska 64, Sulęcin  Sulęcin, dnia 12 marca 2014 r.  

Upoważniam Pana Jana Mierzejewskiego, referenta ds. 

kadr w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych w Sulę-

cinie, do przetwarzania danych osobowych gromadzonych 

w aktach osobowych oraz w innych zbiorach, przetwarza-

nych w Dziale Kadr. Upoważnienie dotyczy danych osobo-

wych kandydatów do pracy przetwarzanych w związku 

z procesem rekrutacji oraz danych pracowników i byłych pra-

cowników, przetwarzanych w związku z ich zatrudnianiem. 

Zobowiązuje się pracownika wskazanego w niniejszym 

upoważnieniu do zachowania w tajemnicy przetwarzanych 

danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.  

Władysław Kowalewski (pracodawca)  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 03.04.2014 r.

samochodu ze stawką VAT zwolnioną, nawet jeżeli nie 

można było odliczyć pełnego VAT przy jego nabyciu. 

Od teraz przy sprzedaży samochodu, który był mająt-

kiem fi rmy należy naliczyć VAT według 23-proc. stawki. 

Pewną rekompensatą tej niedogodności jest możliwość 

dokonania korekty nieodliczonego VAT w okresie mak-

symalnie 60 miesięcy od nabycia (proporcjonalnie do 

okresu użytkowania pojazdu osobowego). Oznacza to, 

że im dłużej samochód będzie użytkowany w fi rmie 

tym mniej VAT przy jego odsprzedaży będzie można 

uratować skorygować, a po 60 miesiącu nie będzie moż-

na skorygować już nic. Ustawodawca chce tym samym 

zachęcić przedsiębiorców do częstszej wymiany parku 

samochodowego.

Ministerstwo Finansów udostępniło broszurę infor-

macyjną poświęconą nowym zasadom odliczania VAT od 

samochodów fi rmowych. Dokument ten rozwiewa wiele 

wątpliwości, tym bardziej, że napisany jest przystępnym 

językiem, wraz z podanymi konkretnymi przykładami.

Radca Prawny Robert Gierszewski

e-mail: kancelaria-gierszewski@o2.pl

Dyżury w każdy czwartek od 9.00 do 11.00 

w siedzibie KPIRIP

www.ikancelaria.com.pl
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Może zacznijmy nietypowo – od Pana hobby.

Moim hobby jest wędkarstwo i żeglarstwo. Żeglujemy 

przede wszystkim w Pieczyskach, na Zalewie Koronowskim 

– uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych akwenów 

w całym województwie... A właściwie w całej Polsce północ-

nej – pomijając Mazury, które są jedyne w swoim rodzaju. 

Co do wędkowania, kiedyś robiłem to bardzo często; teraz, 

ze względu na pracę społeczną i rozbudowę warsztatu, 

mam bardzo mało czasu, ale mniej więcej raz na tydzień 

mi się udaje.

A jak wygląda Pana praca społeczna w rzemiośle?

Pracy społecznej jest bardzo dużo. Jestem przewodniczącym 

Rady Starszych Cechu Rzemiosł Metalowych. Jesteśmy do-

brymi kolegami, którzy współpracują ze sobą i są to bardzo 

przyjemne spotkania – nie tylko służbowe, ale i towarzyskie. 

Zapraszamy także różnych ludzi np. z Izby Rzemieślniczej czy 

z innych cechów. Zajmujemy się wszystkimi problemami 

związanymi z rolą, jaką odgrywa rzemiosło w Polsce. 

Obecnie pracujemy nad zmianą ustawy o działalności 

gospodarczej. W Związku Rzemiosła Polskiego jest tworzo-

na komórka, która zajmie się ustawą o rzemiośle. Mamy 

nadzieję, że uda się napisać tę ustawę w takim czasie, że 

gdy będzie powołany nowy Sejm, to będzie od razu mogła 

wejść pod jego obrady. Także pracy jest multum.

Jak często odbywają się spotkania Rady Starszych?

W zależności od potrzeb. Ustaliliśmy sobie, że są raz 

w miesiącu, ale czasami nawet zdarza się raz czy dwa razy 

w tygodniu, jeśli jest dużo takich spraw, które trzeba za-

łatwić od ręki.

W Izbie Rzemieślniczej zajmuję się też egzaminami, jestem 

w komisji egzaminacyjnej.

Czy uczniowie garną się do tego zawodu?

Wszystko zaczęło się od reformy oświaty. Był taki trend, 

Każdy powinien wykonywać swój zawód 
jak najlepiej, albo zająć się czymś, co mu 
bardziej pasuje – rozmowa z Bibianem Brzezińskim

żeby wszyscy młodzi ludzie kończyli 

szkołę średnią – i zaczęła się likwida-

cja szkół zawodowych. To był wielki 

błąd, teraz następuje ich reaktywa-

cja. Łatwo jest wszystko zniszczyć, 

a bardzo trudno odbudować, także ten 

proces potrwa jeszcze pewnie kilka lat.

A jak wyglądały początki Pana 

działalności zawodowej?

Członkiem Cechu jestem od 1975 r., 

a nasza fi rma, której założycielem był 

mój teść, a którą teraz właściwie już 

przejął syn Marcin, działa od 1936 r. 

Mój pierwszy zawód to ślusarz narzędziowy. Pracowałem 

w zakładach rowerowych – była to piękna praca, ale na-

stąpiły zmiany organizacyjne i chcieli mnie przenieść do 

innego działu, innego zakładu, mnie się to nie podobało, 

więc zmieniłem zawód – zacząłem jeździć taksówką.

O, to ciekawa zmiana! Jak Pan wspomina ten okres?

Bardzo przyjemnie. To były zupełnie inne czasy.

Czy to nie były te czasy, w których czekało się 

na taksówkę i to taksówkarz wybierał sobie 

pasażera?

Tak. Ale potem przyszedł kryzys i trzeba było zlikwidować 

tę działalność. Kiedy jako młody człowiek zaczynałem jeź-

dzić taksówką, akurat była hossa. Zostały poluźnione te 

wszystkie rygory gospodarcze, powstało trochę fi rm i nie 

było jeszcze tak dużo samochodów. I wówczas wyjeżdżało 

się na tydzień, a nawet na dwa tygodnie, z klientem po 

Polsce. Jednak po 7 latach zaczął się kryzys, ludzie zaczę-

li biednieć, a jednocześnie ten, kto miał dolary, mógł już 

kupić samochód z Zachodu. Ci klienci, którzy napędzali 

koniunkturę, wykruszyli się więc, a reszty nie było stać na 

taksówkę. 

Jak odnalazł się Pan w następnym zawodzie – gdy 

już poznał Pan żonę, Barbarę, i zaczął pracować 

u teścia?

To był pokrewny zawód z tym moim, podobnie jak ślusarz 

narzędziowy wymaga precyzji i cierpliwości, także bardzo 

lubiłem tę pracę – i lubię do dzisiaj. Na przykład naprawia-

my samochody zabytkowe.

Brzmi ciekawie.

To bardzo ciekawa praca, ale i bardzo trudna. Trzeba mieć 

zdolności manualne, a poza tym wyobraźnię, bo trzeba to 

wszystko odtworzyć tak jak było w oryginale.

 

Ile czasu zajmuje taka renowacja zabytkowego 

samochodu?

Np. pół roku, albo nawet rok. Mieliśmy kiedyś klienta 

z Londynu, który miał kilka takich zabytkowych aut, 

a u nas miał rolls royce’a – i potrafi ł co dwa tygodnie przy-

jechać, żeby popatrzeć, jak idzie praca.

Czy zakład ma dużo stałych klientów?

My bazujemy przede wszystkim na stałych klientach, teraz 

już przyjeżdża do nas nawet ich czwarte pokolenie.

To pewnie daje dużą satysfakcję, gdy pomyśli się, 

że klienci wciąż wracają, bo są zadowoleni z Pań-

stwa pracy...

Tak, oczywiście. Każdy powinien wykonywać swój zawód 

jak najlepiej, albo powinien zająć się czym innym, co bar-

dziej mu pasuje.

Satysfakcję czuje Pan też pewnie, gdy pomyśli Pan 

o wyszkolonych przez siebie uczniach.

Wyszkoliłem bardzo dużo uczniów. Część z nich pracuje 

w Niemczech, są bardzo cenieni, niektórzy są już nawet 

na kierowniczych stanowiskach w tych zakładach, które 

naprawiają samochody. Przyjeżdżają się pochwalić, przy-

jeżdżają podziękować. To bardzo przyjemne, jak przycho-

dzi taki były uczeń, teraz już człowiek w średnim wieku, 

i opowiada, jak mu się życie układa.

Dziękuję za rozmowę – i życzę kolejnego pokolenia 

zadowolonych klientów.                                                 (S.K.)
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Wszystko zaczęło się od mamy Joanny i Agnieszki 

– Joanny Zaremby, która absolutnie nie miała mieć nic 

wspólnego z fryzjerstwem, ponieważ był to w tamtych 

czasach zawód niszowy. Kiedy jako młoda dziewczyna 

powiedziała rodzicom o swoich planach, nie spotkała 

się z entuzjazmem. Joanna jednak pozostała przy swo-

im. Już wtedy dał o sobie znać Jej silny charakter, który 

odziedziczyły córki.

Joanna Zaremba 

– dama polskiego fryzjerstwa

Agnieszka Zaremba-Konopa: Mama była am-

bitną młodą osobą. Bardzo szybko zaczęła pracować 

w salonie, w którym się szkoliła. Jedna z fryzjerek zła-

mała rękę i nie było komu nawijać włosów na wałki, 

(jeszcze wtedy nie było suszarek ręcznych). Mama miała 

wprawę, ponieważ miała dużo sióstr, które szykowała na 

imprezy. Gdy właścicielka salonu zobaczyła, co mama 

„wyprawia” z włosami, mama przestała być uczennicą.  

Chciała się szkolić, wyjeżdżać poza granice. Przyjechała 

tu do Bydgoszczy. Brała udział w mistrzostwach państw 

socjalistycznych, w których zajęła I miejsce. Zanim mama 

i pan Jan Stoppel zaczęli promować fryzjerstwo w Byd-

goszczy, w tej branży liczyły się głównie Warszawa i Kra-

ków. Nawet dziwiono się, że mama z takiej „prowincji” 

i tak  ładnie czesze. Tymczasem to właśnie mama uczyła 

całą Polskę, jak się posługuje suszarką ręczną. 

Jak tylko spółdzielnie zaczęły „odpuszczać”, mama 

stwierdziła, że czas pójść na swoje. Otworzyła swój salon. 

My byłyśmy podlotkami i już miałyśmy to wszystko na co 

dzień. Przyjeżdżałyśmy z tatą po mamę do pracy, mogły-

śmy pozamiatać, „polatać” po tym salonie, poobserwować 

wszystko i cały czas w nas to fryzjerstwo tkwiło, uczestni-

czyłyśmy w tym. Nie wyobrażałyśmy sobie innego życia. 

Mama dała nam wędkę, 

żebyśmy nią łowiły

Siostra od początku mówiła, że będzie fryzjerką, 

a ja zawsze mówiłam, że nie będę. To przez to, że 

w tamtych czasach bardzo mi przeszkadzało, że gdzie-

kolwiek bym się nie pojawiła, byłam porównywana 

do siostry. Pomyślałam, że jak tak całe życie miałabym 

być porównywana, to by było straszne. Pewnego dnia 

mama powiedziała: – Aga, kończysz podstawówkę, 

może byś przyszła do salonu, zobaczyła – tak tylko, 

żeby postać, popatrzeć, pomyśleć, czy ci to odpowiada, 

czy nie. Powiedziałam: – No dobra. I już po pierwszym 

dniu wiedziałam, że będę fryzjerką, że to kocham. Naj-

fajniejsze jest to, że teraz, z perspektywy czasu, mama 

nam mówi: – Przecież ja wiedziałam. Mama nigdy nam 

nie powiedziała: to jest twój zawód, musisz to wybrać 

– musiałyśmy dojść do tego same. Także tak wyglądała 

To nie tylko praca, 
to przede wszystkim pasja
O firmie rodzinnej opowiadają siostry Agnieszka Zaremba-Konopa 
i Joanna Zaremba-Wanczura

nasza historia, że i siostra, i ja od początku wiedziałyśmy, 

czego chcemy, tylko to nie było jeszcze zdefi niowane. 

A mama bacznie nas obserwowała. Dała nam wędkę, 

żebyśmy nią łowiły.

 

Joanna Zaremba-Wanczura: – Kiedy mama 

spełniła się zawodowo, a jednocześnie miała rodzinę 

– syna i dwie córki, marzyła pewnie po cichu, że któreś 

z nas pójdzie w Jej ślady. Nasz brat Piotr, który jest naj-

starszy, nie wykazywał takich chęci. Teraz, po kilkudzie-

sięciu latach, nieraz słyszałyśmy od niego, że trochę ża-

łuje, bo mógłby z nami na wiele tematów porozmawiać. 

A tak na rodzinnych spotkaniach, kiedy i tak schodzimy 

na tematy zawodowe, nie ma pojęcia, o czym mówimy.

Ja byłam druga w kolejce. Prawdę powiedziawszy, 

mamusia nie zdążyła się jeszcze zapytać, kim chciała-

bym być, jak dorosnę. Mając 4 lata, miałam sprecyzo-

wane plany na przyszłość. Podczas imprezy rodzinnej 

ciocia zapytała mnie, kim będę, bo miałam szalony 

zwyczaj czesania wszystkich ciotek na imprezach (tzn. 

wszystkich tych, które się dały). Rozczesywałam im tak 

modne w tym czasie tapirowane włosy – dzielnie to 

znosiły, a ja miałam najlepszą zabawę. Pamiętam, jak 

raz łysy wujek dostał ode mnie szczotką po głowie. By-

łam pewna, że specjalnie schował włosy, abym go nie 

czesała (śmiech).

A.Z.-K.: – Siostra zawsze czesała, ja zawsze strzy-

głam. Miałam taką lalkę Michała – bobasa z włosami 

– mamusia przywiozła mi ją z jakiegoś wyjazdu jako 

prezent. Kilka dni po tym, jak ją dostałam, podeszłam do 

mamy i spytałam: 

– Mamusiu, a włosy rosną?

– Rosną. 

– A ile?

– No, tak do 1 cm miesięcznie.  

– Uhm... Na pewno? 

– Na pewno.  

– No to poleciałam i tego bobasa ostrzygłam całego, po 

czym przyniosłam i pokazałam mamie (śmiech).

J.Z.-W.: – Mama była załamana tym, co córka zro-

biła. Aga poklepała mamusię po plecach i powiedziała 

„– Nie martw się, mamuś, odrosną”. Do dziś się z tego 

śmiejemy.

Aga oczywiście była również „najlepiej” ostrzyżonym 

dzieckiem w przedszkolu. Samozwańczy artysta z grzy-

wą ostrzyżoną przy skórze (śmiech).

A.Z.-K.: – Siostra w wieku 17-18 lat zaczęła starto-

wać w mistrzostwach Polski, najpierw juniorów, potem 

seniorów, i mówiła, że chce dalej. Akurat tworzyła się 

kadra narodowa. Na pierwszych mistrzostwach świata 

– w Seulu – wszystko się połączyło. Okazało się, że mo-

delka siostry ma zbyt kręcone włosy i trzeba było poszu-

kać jakąś inną. No i napatoczyłam się ja, miałam wtedy 

16 lat. A mama była trenerem. 

J.Z.-W.: – Były to pierwsze mistrzostwa, w których 

uczestniczyła Polska. Pamiętam, jak mama zamknęła się 

z Agą w salonie, aby ostrzyc długie do pasa włosy (po-

trzebne były krótkie). Obie płakały  jak bobry. Ale opła-

ciło się: miałam najlepszą modelkę i zajęłyśmy wysokie, 

17. miejsce na 130 startujących.

Mamusia była moim pierwszym trenerem. Nawet 

raz zabroniła mi startować w mistrzostwach Polski. Były 

one w Bydgoszczy, a ja na drugi dzień miałam egzami-

ny końcowe w liceum i zaczynały się matury. Wyszedł 

wtedy mój twardy charakter. Uparłam się, że dam radę 

ze wszystkim. Najpierw usłyszałam, że mnie nie będzie 

trenować, bo mam się skupić na nauce, ale potem ma-

musia zmiękła i zaczęłyśmy razem pracę. Wygrałam wte-

dy i zdobyłam Mistrza Polski, a egzaminy i maturę na 5.

Ponieważ obie bardzo dobrze uczyłyśmy się w pod-

stawówce, a obie chciałyśmy być fryzjerkami, mama 

poprosiła nas, abyśmy wybrały jeszcze inny zawód na 

wypadek choroby, alergii itp. Faktycznie ja, ale tylko na 

jej prośbę, poszłam do liceum handlowego, a potem na 

studia. Stwierdziłam, że jeśli nie będę mogła z jakichkol-

wiek przyczyn pracować jako fryzjer, to i tak salon będę 

prowadzić (szkoła handlowa) i będę o tym pisać (studia 

dziennikarskie).

Aga wybrała szkołę handlową  i AWF, bo zawszę ją ciąg-

nęło do sportu.

A.Z.-K.: – Siostra chciała uczyć – i tak powstała 

Akademia Fryzjerska (Zaremba International Academy), 

w której jestem jednym z instruktorów. Akademia jest 

takim centrum, w którym odnajdzie się każdy: zarów-

no osoba, która kompletnie nie miała nic wspólnego 

z fryzjerstwem, a by chciała, także osoba, która straciła 

kontakt z tym zawodem i chciałaby wrócić, jak również 

osoba, która chciałaby startować w konkursach, mistrzo-

stwach. 

Wstąpienie Polski do Unii miało duży wpływ na na-

szą pracę. Same korzystałyśmy z różnego rodzaju szko-

leń, nawet nie typowo fryzjerskich, ale biznesowych: jak 

rozmawiać z klientem, jak prowadzić fi rmę itp. Później 
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przeszłyśmy na drugą stronę, prowadząc szkolenia orga-

nizowane przez UE. Myślę, że to jest duży krok do przodu. 

Są możliwości, trzeba tylko chcieć, pójść, zgłosić się.

To klient daje inspirację

A.Z.-K.: – Największą inspirację bierzemy od klien-

tów. To klient daje dużo „poweru”, cały czas podwyższa 

poprzeczkę. Mama ma stałe grono klientek, które nie 

wyobrażają sobie, że nie będą do niej przychodzić. I właś-

nie na przykładzie mamy obserwujemy, jak się zmieniła 

klientela. Za czasów spółdzielni była taka usługa „prze-

czesanie włosów” – to były czasy, gdy obsługa była dosyć 

tania w stosunku do zarobków. Ten klient mojej mamy to 

był klient cotygodniowy. 

Klient to jest rewelacyjny temat. Nasi mężowie bar-

dzo się śmieją, jak siadamy do obiadu, zaczynamy mówić 

zupełnie o czymś innym, i nagle pojawia się: – A klient 

powiedział... (śmiech).

J.Z.-W.: – Kiedy siadamy do stołu, to nasi mężowie 

już wiedzą, że będzie tylko o fryzjerstwie. Sami zresztą 

już się wciągnęli i czynnie w tych dyskusjach uczestniczą 

(śmiech).

 

A.Z.-K.: – Często zdarza się, że klientka wymarzy 

sobie jakąś fryzurę, która akurat nie jest dla niej wska-

zana – wtedy jej to tłumaczymy, i wówczas zgadza się 

z naszymi argumentami. Jesteśmy w stanie wytłuma-

czyć tej klientce, że w naszej propozycji fryzury będzie 

wyglądać lepiej. Nie dzieje się tak, żebyśmy robiły coś 

wbrew swojej woli. Byłyśmy tak wychowane, że gdy 

wypuszczamy klientkę z salonu, musimy być zadowo-

lone z efektu naszej pracy. Ta klientka potem przyjdzie 

do domu, umyje głowę i nam najbardziej zależy na tym, 

żeby wówczas była zadowolona – żeby test pierwszego 

mycia wypadł dobrze. Często są też klientki, które chcia-

łyby coś zmienić, ale nie wiedzą, co. Wówczas patrzymy 

na wszystko – poza rodzajem włosów i kształtem twarzy 

ważny jest np. też tryb życia, praca. W naszych salonach 

staramy się, żeby pracownicy mieli tę wyobraźnię, żeby 

„widzieli” klienta w danej fryzurze.

Co jest piękne w naszym zawodzie – często nasi 

klienci są jednocześnie naszymi przyjaciółmi i przeżywa 

się z nimi wszystko, począwszy od zmiany szkoły, przez 

śluby, narodziny dzieci – tak samo w drugą stronę, stali 

klienci interesują się, co słychać u nas.

J.Z.-W.: – Do dziś, jak mam jakieś wątpliwości, to 

lubię się doradzić. U mamusi i mojej siostry mam ogrom-

ne wsparcie. Nawet w moich szalonych pomysłach. 

A.Z.-K.: – I to jest nasza siła. Mama nas tak wycho-

wała, że każda z nas – ja i siostra – mamy swoje cele, 

ale te cele się nie kłócą. Pomagamy sobie, a nie rywa-

lizujemy. 

Mamusia powiedziała, że będzie tak długo praco-

wała, jak długo będzie miała swoje stałe klientki. Także 

widać, że mama do teraz żyje tym fryzjerstwem. To nie 

jest tylko praca, to jest tak naprawdę pasja. I my podcho-

dzimy do tego tak samo.

Dziękujemy za rozmowę

(S.K.)

Razem z siostrą Joanną uczestniczyła na licznych 

konkursach poza granicami kraju (w Korei, Rosji, 

Francji, Austrii, Niemczech). Na mistrzostwach 

Świata w Berlinie 2000 roku wystąpiła po raz ostatni 

w roli modela i sama zaczęła brać udział w konkur-

sach.:

• Laureatka konkursów w Niemczech, Paryżu,   

   Austrii. 

• Członek Komisji Sędziowskiej. Posiadacz 

 certyfi katu UE

• Członek Intercoiff ure

• 2002 – I miejsce w Darmstadt

• 2002 – II miejsce w Brandenburgu

• 2002 – Mistrzyni Polski Seniorów

• 2000 – Mistrzyni Polski Juniorów

Jedna z najbardziej utytułowanych fryzjerek-stylistek 

w Polsce. Zdobywczyni wielu nagród na całym świecie 

m.in.  Paryż, Las Vegas, Mediolan, Niemcy, Rosja, Austria.

• Członek Kadry Narodowej na Mistrzostwach 

   Świata w:

–  1998 Seoul

– 2000 Berlin

– 2002 Las Vegas

– 2004 Mediolan

• Laureatka złotego medalu im. Jana Kilińskiego

• Dyrektor Artystyczny Intercoiff ure Polska

• Szkoleniowiec z certyfi katem unijnego instruktora 

• Członek Artistic Pool Intercoiff ure Mondial

• Edukator i członek World Artistic Team – Competi-

tion w OMC (Organisation Mondiale Coiff ure)

• Założycielka i Dyrektor Artystyczny Zaremba 

 International Academy

Najważniejsze wydarzenia:

• 2012  –  Medal Komisji Edukacji Narodowej 

  za szczególne zasługi dla oświaty 

  i wychowania

• 2011  –  „The Best Juror” prestiżowa nagroda 

  dla najlepszego sędziego wręczona 

  na Mistrzostwach Świata w Paryżu

• 2010  –  Sędzia na Mistrzostwach Norwegii

• 2010  –  Prowadzenie szkolenia i przygotowanie 

  pokazu specjalnego w Danii jako członek 

  OMC Artistic Team

• 2009  –  Gwiazda wieczoru podczas Gali Diner 

  na Kongresie Intercoiff ure Australii 

  i Oceanii w Nowej Zelandii

• 2009  –  Sędzia na Mistrzostwach Danii

• 2008  –  Tytuł „Personality of the Year 2008” 

  podczas XX Intercoiff ure World Congress 

  – Brazylia 2008 r.

• 2008  –  Główny trener Kadry Narodowej 

  na Mistrzostwach Świata w Chicago

• 2007  –  Prowadzenie szkolenia OMC na Tajwanie

• 2007  –  Przystąpienie do Artistic Team OMC  

  (Organisation Mondiale de la Coiff ure)

• 2007  –  Przystąpienie do Artistic Pool 

  Intercoiff ure Polska

• 2007  –  Nominacja na Dyrektora Artystycznego

  Intercoiff ure Polska

• 2006  –  Główny trener kadry narodowej 

  na Mistrzostwach Świata w Moskwie

• 2004  –  Złoty medal im. Jana Kilińskiego 

  za zasługi dla rzemiosła polskiego

• 2004  –  Złoty Medal na Mistrzostwach Świata 

  w Mediolanie

• 2003  –  Mistrzostwa w Las Vegas

• 2000  –  II miejsce na Mistrzostwach w Dresden

• 2000  –  Mistrzostwa Świata w Berlinie 

  – VII miejsce drużynowo

• 1999  –  I miejsce i Grand Prix 

  na Młodzieżowych Mistrzostwach 

  im. Franza Strohera w Darmstadt

• 1998  –  Mistrzostwa Świata w Seulu

• 1997  –  Złoty Medal 

  na Mistrzostwach Polski Seniorów
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 „SALONOWE-EWOLUCJE” 2014 
PROJEKT ROZWOJOWY DLA SALONÓW FRYZJERSKICH

Na obecnym, ekspresowo zmieniającym się rynku, jest tak, że „albo zmienisz siebie, albo zmienią ciebie....”. Mocne, ale faktycznie tak jest…

Być może nie mają Państwo wpływu na to, ilu klientów w obecnych czasach skorzysta z Państwa usług, ale na pewno mają Państwo 

wpływ na to, jaką skuteczność będą mieli Państwa pracownicy obsługujący klienta. Ten sam klient może powrócić do  Państwa 

i „zostawić” kolejną kwotę Y, a jeśli obsłuży go wyszkolony i skuteczny pracownik, to przyprowadzi jeszcze dodatkowe osoby, które 

„zostawią” kwotę 2xY…
„Każdy ma swojego klienta, a jeżeli nie wie, kim jest jego klient, to nie rozumie swojej pracy” 

W.E. Deming

SALONOWE-EWOLUCJE to kompleksowe wsparcie 

skierowane do fi rm z branży fryzjerskiej.

W zakresie oferowanego wsparcia znajdują się m.in.: 

– stworzenie Standardu Obsługi Klienta (SOK), 

– maksymalizowanie efektywności i skuteczności pracowników, a tym samym zysku 

fi rmy, poprzez wdrożenie Systemu Motywacyjnego oraz Systemu Monitoringu 

Pracowników

– przygotowanie do wdrożenia SOK poprzez przygotowanie EXPOSE Właściciela 

/ Managera

– szkolenia dla pracowników z zakresu efektywnej obsługi klienta

– szkolenie dla właścicieli/managerów Salonów z zakresu efektywnego zarządzania 

zespołem

– monitoring jakości obsługi klienta poprzez tajemniczego klienta w czasie 2 m-cy 

od szkolenia z zakresu SOK, sporządzenie raportu z monitoringu.

I. OPCJA OPTIMUM

MODUŁ PIERWSZY: 
Stworzenie na bazie zebranych wniosków oraz rozmowy z Managerem (a następnie 

zaakceptowanie ich przez Właścicieli Firmy) Standardów Obsługi Klienta (SOK) dla 

Salonu „…” oraz ankiety tajemniczego klienta spójnej z wypracowanymi SOK. Za-

równo Standardy Obsługi Klienta, jak i ankieta do badania poziomu jakości obsługi 

klienta przez pracowników Państwa Salonu będą narzędziami do wykorzystania na 

przyszłe miesiące i lata działalności.

MODUŁ DRUGI: 
Aby w pełni zmaksymalizować efektywność i skuteczność pracowników, a tym sa-

mym zyski fi rmy – niezwykle ważne jest stworzenie charakterystycznych dla danej 

Firmy: Standardów Obsługi Klienta nastawionej na wynik, Systemu Motywacji i Mo-

nitoringu Pracowników. Elementy te -  raz wypracowane, stanowić będą narzędzie 

wykorzystywane dla pracowników już pracujących w Salonie oraz dla pracowników 

zatrudnionych w przyszłości. 

MODUŁ TRZECI: 
Przygotowanie EXPOSE SZEFA, czyli przygotowanie wspólnie z  Właścicielem/Mana-

gerem EXSPOSE (w formie pisemnej) spotkania, podczas którego na bazie wcześniej 

przygotowanego exposé pracownicy poznają wizję prowadzenia Salonu związaną 

z rozwojem pracowników pod kątem zwiększenia jakości obsługi i zwiększenia 

skuteczności działania pracowników, otrzymają SOK w formie papierowej, poznają 

oczekiwania: co się wydarzy, kiedy będą realizować wypracowany SOK, kiedy nie 

będą realizować wypracowanych zasad SOK…

MODUŁ CZWARTY: 
2 x JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW W SALONIE Z ZAKRESU:

Efektywnej Obsługi Klienta ze szczególnym uwzględnieniem obsługi zgodnej ze 

standardami Salonu, ze szczególnym nastawieniem na obsługę dopasowaną do 

zdiagnozowanego typu klienta oraz obsługę nastawioną na zwiększenie sprzedaży 

usług i zadowolenia klienta.

1 x JEDNODNIOWE SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI/MANAGERÓW SALONU Z ZAKRESU:

Efektywnej obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem obsługi zgodnej ze 

standardami fi rmy „…”, z nastawieniem na obsługę dopasowaną do zdiagnozowa-

nego typu klienta oraz obsługę nastawioną na zwiększenie sprzedaży usług.

MODUŁ PIĄTY: 
1-DNIOWE SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI/MANAGERÓW SALONU Z ZAKRESU:

„EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI – szkolenie to zakłada rozwój kierow-

ników pod względem umiejętności skutecznego zarządzania podległym persone-

lem oraz pod kątem realizacji wypracowanych SOK i rozliczania podległego zespołu 

z realizacji wyznaczonych planów jakościowych i ilościowych.

MODUŁ SZÓSTY: 
Monitoring jakości obsługi klienta poprzez tajemniczego klienta w czasie 2 miesięcy 

od szkolenia z zakresu SOK. Każda osoba obsługująca klienta zostanie zmonitorowa-

na 2 x msc. Na tej podstawie otrzymają Państwo imienne ankiety dotyczące każdego 

z pracowników oraz raport globalny za dany miesiąc.

II. OPCJA GOLD

MODUŁY 1-6 + DODATKOWO: 

MODUŁ SIÓDMY:
2 x JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SALONU Z ZAKRESU: 

„Zaawansowane techniki sprzedaży usług i wpływu” 

1 x JEDNODNIOWE SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI/MANAGERÓW SALONU Z ZAKRESU:

 „Zaawansowane techniki sprzedaży usług i wpływu” 

MODUŁ ÓSMY: 
DORADZTWO W ZAKRESIE REKRUTACJI I MONITORINGU OKRESU PRÓBNEGO:

–  przygotowanie pisemne standardów prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz 

standardów wprowadzania nowego pracownika do SALONU. 

–  5 h doradztwo Właścicielowi/Managerowi Salonu w zakresie prowadzenia rozmów 

rekrutacyjnych oraz standardów wprowadzania nowego pracownika do Salonu.

Akademia Kompetencji INGENIUM/Szkolenia z Pasją    

tel. 668-137-842

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania jak najefektywniejszych rozwiązań…!

pod honorowym patronatem 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 




