
RZEMIOSŁO
Mała i Średnia Przedsiębiorczość

K o bie ty mo gà osià gaç nie
mniej sze suk ce sy w pro -
wa dze niu firm ni˝ m´˝ -

czyê ni. Wspar ciem dla paƒ by∏
„Pro jekt pi lo ta ̋ o wy dla ko biet
za k∏a da jà cych swój biz nes i kie -
row ni czek w fir mach sek to ra
ma ∏ych i Êred nich przed si´ -
biorstw“, re ali zo wa ny w ra mach
pro gra mu Unii Eu ro pej skiej Le -
onar do da Vin ci. 

Uro czy ste se mi na rium koƒ -
czà ce pro jekt od by ∏o si´ 11 paê -
dzier ni ka w Sa li We ty Ra tu sza
G∏ów ne go Mia sta w Gdaƒ sku. 

Mi´ dzy na ro do wa
wspó∏ pra ca

Pro jekt roz po cz´ to w paê -
dzier ni ku 2005 ro ku. Bra ∏o w nim
udzia∏ sied miu part ne rów z Bu∏ -
ga rii, Fran cji, ̧ o twy, Pol ski i Nie -
miec. Je go biu ro znaj do wa ∏o si´
w Po mor skiej Izbie Rze mieÊl ni -
czej Ma ∏ych i Âred nich Przed si´ -
biorstw w Gdaƒ sku. Pro jekt ma
s∏u ̋ yç ̋ o nom i cór kom przed si´ -
bior ców, któ re mu szà prze jàç fir -
m´ z sek to ra ma ∏ych i Êred nich
przed si´ biorstw oraz ko bie tom
ak tyw nym za wo do wo, za in te re -
so wa nym za ∏o ̋ e niem w∏a snej
fir my. Skie ro wa ny jest on tak ̋ e
do ko biet przed si´ bior ców, go to -
wych pe∏ niç ro l´ in dy wi du al -
nych opie ku nów – do rad ców
paƒ, two rzà cych al bo przej mu jà -
cych fir m´.

Re zul ta tem pro jek tu jest pro -
gram szko le nio wy, z∏o ̋ o ny z mo -
du ∏ów: ko mu ni ka cja, za rzàd i
kie row nic two, stra te gie i tech ni -
ki han dlo we oraz mo du ∏y in ter -
ne to we do szko le nia e - lear nin -
go we go. Opra co wa na zo sta∏a te˝
me to do lo gia in dy wi du al ne go
do radz twa dla przed si´ bior ców
do rad ców i utwo rzo ne punk ty
ko ja rze nia ich z po ten cjal ny mi
przed si´ bior ca mi – ko bie ta mi,
plat for ma in ter ne to wa, me to dy -
ka se mi na riów mo ty wa cyj nych
dla ko biet, test kom pe ten cyj ny
dla ko biet za k∏a da jà cych fir my i
me to do lo gia oce ny uczest ni czek
szko le nia. 

Pa nie po ma ga ∏y 
pa niom

W se mi na rium koƒ czà cym
pro jekt uczest ni czy li m. in. Piotr
Kar czew ski, wo je wo da po mor -
ski, Ser ge Tur bin, pre zes Izby
Rze mieÊl ni czej w Ce an (Fran cja)
i Hu go Neu ge bau er, pre zes Izby
Rze mieÊl ni czej w Wu erz bur gu
(Niem cy).

– Za wsze mo je uzna nie bu -
dzi ∏o od no sze nie przez lu dzi
suk ce sów za wo do wych, a
zw∏asz cza, gdy by ∏y to ko bie ty –
stwier dzi∏ wo je wo da Kar czew -
ski. –Wspó∏ pra co wa ∏em z ko bie -
ta mi ja ko pod w∏ad ny i prze ∏o ̋ o -
ny. Za wsze uk∏a da ∏a si´ ona do -
brze. Pa niom, któ re ukoƒ czy ∏y
szko le nie gra tu lu j´ i ̋ y cz´, aby

po tra fi ∏y po go dziç dzia ∏al noÊç
biz ne so wà z ̋ y ciem ro dzin nym,
w ro li mat ki i ̋ o ny.  

Wed∏ug D˝e ni Sar pa lius -
Ma ∏usz kie wicz, ko or dy na to ra
pro jek tu z po mor skiej izby, za -
koƒ czy∏ si´ on po wo dze niem.
Nie do prze ce nie nia by ∏a w nim
ro la ko biet przed si´ bior ców.

Dzie li ∏y si´ one swo imi do Êwiad -
cze nia mi z uczest ni czà cy mi w
pro jek cie pa nia mi, po ma ga jàc
im po dej mo waç de cy zj´ o kie ro -
wa niu ro dzin nà fir mà lub za ∏o -
˝e niu w∏a snej. Za rów no opie -
kun ki do rad cy, jak i bio rà ce
udzia∏ w pro jek cie ko bie ty pod -
kre Êla ∏y, ˝e wy pra co wa ny w

trak cie trwa nia pro jek tu sys tem
kszta∏ ce nia jest dla nich bar dzo
przy dat ny.

Mi ro s∏a wa Strz´ pek - Ol sza -
now ska z So po tu pro wa dzi z oj -
cem fir m´ ko mi niar skà. Na ra -
zie zaj mu je si´ pra cà biu ro wà.
Ma jed nak am bi cj´ zdo byç dy -
plom mi strza ko mi niar stwa.

Zw∏asz cza, ˝e z za wo dem tym
zwià za na jest od dzie ciƒ stwa.
Choç klien ci, gdy s∏y szà w s∏u -
chaw ce te le fo nu g∏os ko bie cy,
my Êlà, i˝ po my li li nu mer.
Uczest nic two w pro jek cie wie le
jej da ∏o i za mie rza po zo staç w
ro dzin nej fir mie.

Ja cek Sieƒ ski

Finisz unijnego projektu „Kobieta w biznesie“

Panie z sukcesami na koncie

Wies aw Szajda ( zlewej), prezes pomorskiej izby i Piotr Karczewski, wojewoda pomorski
wr´czyli podzi´kowanie Marii Lewandowskiej, jednej z opiekunek doradców pa

Fot. Antoni Filipkowski

- Part ne rzy pro jek tu: Han -
dwerk skam mer für Unter -
fran ken – Niem cy, HWK -Se -
rvi ce GmbH – Niem cy, Cham -
bre de Métiers et de
I’Ar ti sa nat du Ca lva dos –
Fran cja,  La tvi jas Tirdz nie cu -
bas un rep nie cu bas ka me ra –
¸o twa, Sto wa rzy sze nie „Wol -
na Przed si´ bior czoÊç“ Od -
dzia∏ Te re no wy w Gdaƒ sku -
Pol ska, EM MER CE EEIG –
Szwe cja, Deutsch - Bul ga ri -
schen Be ru fs bil dung szen -
trums in Pa zar dzik - Bu∏ ga ria,

- Opie kun ki - do rad cy szko lo -
nych paƒ - Ire na Bom bic ka,
Da nu ta Gie co∏d - G´b ska, Ma -
ria Gosk, Sta ni s∏a wa Kierz ni -
ko wicz, Kry sty na Kon drac ka,
Ma ria Le wan dow ska, An na
Li sew ska, Re gi na Mro zow ska,
El˝ bie ta Rem biasz, Da nu ta
Neu bau er, Bar ba ra Ser got -
Go l´ dzi now ska, Ma∏ go rza ta
To bia szew ska.

Unijny program

Znacz nym u∏a twie niem dla
firm bran ̋ y spo ̋ yw czej w
szko le niu pra cow ni ków

oraz we wdra ̋ a niu sys te mu
HACCP i dla na uczy cie li za wo -
do wych szkó∏ spo ̋ yw czych b´ -
dzie in ter ne to wa plat for ma
szko le nio wa. 

Se mi na rium koƒ czà ce pro -
jekt „No wo cze sny mo del kszta∏ -
ce nia in te rak tyw ne go dla pra -
cow ni ków bran ̋ y spo ̋ yw czej
sek to ra ma ∏ych i Êred nich przed -
si´ biorstw – Na ucza nie on - li ne“
od by ∏o si´ 8 paê dzier ni ka w sa -
lach ho te lu „Wol ne Mia sto“ w
Gdaƒ sku. Pro mo to rem pro jek tu
szko le nio we go HACCP, uj´ te go
w pro gra mie Unii Eu ro pej skiej
Le onar do da Vin ci i re ali zo wa ne -
go od paê dzier ni ka 2005 ro ku,
by ∏a Po mor ska Izba Rze mieÊl ni -
cza Ma ∏ych i Âred nich Przed si´ -
biorstw w Gdaƒ sku. Je go part ne -
rzy z sied miu kra jów unij nych
spo tka li si´ pierw szy raz w
Gdaƒ sku, w grud niu 2005 ro ku.
Omó wio no wte dy za sa dy wspó∏ -
dzia ∏a nia po mi´ dzy ni mi i roz -
dzie lo no za da nia. Ko lej ne kon -
sul ta cje od by wa ∏y si´ w Niem -
czech i na Li twie. 

Kry sty na Fitt, ko or dy na tor
pro jek tu z po mor skiej izby, prze -
ka za ∏a, ̋ e unij ny pro jekt mia∏ na
ce lu pod nie sie nie kwa li fi ka cji
za wo do wych, gdy cho dzi o wie -
dz´ do ty czà cà sys te mu HACCP,
ka dry kie row ni czej  i pra cow ni -
ków ma ∏ych oraz Êred nich firm
spo ̋ yw czych, uczniów szkó∏ za -
wo do wych, na uczy cie li i tre ne -
rów szko là cych. W ra mach pro -
jek tu dla ka˝ dej z tych grup
opra co wa no mul ti me dial ny pa -
kiet szko le nio wy. Na to miast tre -
ne rzy otrzy ma li do dat ko wo na -
rz´ dzia dy dak tycz ne, przy dat ne
w szko le niu ka dry firm. Za pew -
ne pro wa dzo ne przy po mo cy In -
ter ne tu szko le nia znacz nie przy -
czy nià si´ do lep sze go zro zu mie -
nia sys te mu HACCP nie tyl ko
przez przez pra cow ni ków za k∏a -
dów spo ̋ yw czych, lecz rów nie˝
uczniów, któ rzy b´ dà ich pra -
cow ni ka mi.

– Cer ty fi ka ty na szej izby, któ -
re otrzy ma li uczest ni czà cy w
pro jek cie tre ne rzy i na uczy cie le
sà po twier dze niem ich wie dzy
oraz umie j´t no Êci ko rzy sta nia ze
szko le nio wej plat for my in ter ne -
to wej – za zna cza Wie s∏aw Szaj -
da, pre zes po mor skiej izby. –

Gwa ran tu jà one, ̋ e oso by, któ re
ukoƒ czy ∏y szko le nie, po sia da jà
kwa li fi ka cje do pro wa dze nia
szko leƒ HACCP. Po twier dzi li to
na uczy cie z 16 szkó∏ za wo do -
wych, uczest ni cà cych w pro jek -
cie. Uzy ska li oni na rz´ dzie dy -

dak tycz ne w po sta ci e-lear nin -
go wej plat for my in ter ne to wej,
umo˝ li wia jà ce im efek tyw ne
prze ka zy wa nie wie dzy zwià za -
nej z funk cjo no wa niem sys te mu
HACCP w za k∏a dach bran ̋ y
spo ̋ yw czej. Pre zes Szaj da pod -

kre Êli∏, ̋ e po za re je stro wa niu na
stro nie in tern e to wej izby, z plat -
for my pro jek tu b´ dà mo g∏y ko -
rzy staç wszyst kie za in te re so wa -
ne ta kà for mà szko le nia za k∏a dy
bran ̋ y spo ̋ yw czej, szko ∏y i
oÊrod ki szko le nio we. Za wie ra

ona wszyst kie in for ma cje, po -
zwa la jà ce na zdo by wa nie wie dzy
i wdra ̋ e nie sys te mu w fir mach,
bez ko niecz no Êci kon sul to wa -
niea si´ z eks per ta mi.

(JAS)

RzemieÊlnicze szkolenia

HACCP ju˝ w Internecie
Ha zard Ana ly sis and Cri ti cal
Con trol Po ints mi´ dzy na ro -
do wy sys tem, gwa ran tu jà cy
fir mie bran ̋ y spo ̋ yw czej, ̋ e
ja koÊç zdro wot na jej wy ro bów
na wszyst kich eta pach pro -
duk cji i dys try bu cji nie b´ dzie
bu dziç ̋ ad nych za strze ̋ eƒ.
Sto so wa nie wska zaƒ sys te mu
HACCP w za k∏a dach bran ̋ y
spo ̋ yw czej nie do pusz cza do
krzy ̋ o wa nie si´ w nich dróg
su row ców, od pa dów i wy ro -
bów w pro ce sie pro duk cji.
Pro ces kon tro l ny w sys te mie
HACCP obej mu je po zy ski wa -
nie su row ców i ich prze twa -
rza nie oraz do star cze nie go to -
wych pro duk tów kon su men -
to wi. Umo˝ li wia on
eli mi no wa nie z ryn ku wy ro -
bów spo ̋ yw czych, stwa rza jà -
cych za gro ̋ e nie dla zdro wia. 

System HACCP

Uczestnicy szkolenia z zakresu  HACCP Fot. Adam War˝awa

www.po mor ska izba.com.pl 
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Osiem dzie siàt lat dzia ∏al no -
Êci ob cho dzi ∏o w tym ro ku
gdyƒ skie rze mio s∏o. Tra -

dy cje ce chów, któ re po wsta ∏y
jesz cze w okre sie mi´ dzy wo -
jen nym, dziÊ kon ty nu uje z po -
wo dze niem Cech Rze mio s∏a i
Przed si´ bior czo Êci w Gdy ni,
jed na z naj le piej  funk cjo nu jà -
cych or ga ni za cji rze mieÊl ni -
czych ze zrze szo nych w
Po mor skiej Izbie Rze mieÊl ni -
czej Ma ∏ych i Âred nich Przed -
si´ biorstw w Gdaƒ sku. 

Ce cho wa szko ∏a 
za wo dów

Gdyƒ ski cech za li cza si´ do
tych or ga ni za cji rze mieÊl ni -
czych, któ rych za rzà dy k∏a dà
du ̋ y na cisk na edu ka cj´ za wo -
do wà za rów no m∏o dzie ̋ y, jak i
do ro s∏ych. Pro wa dze nie dzia -
∏al no Êci szko le nio wej umo˝ li -
wia mu w∏a sny OÊro dek Szko le -
nia. Obej mu je ona m. in. do -
kszta∏ ca nie za wo do we  oraz
pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo -
do wych cz∏on ków i za trud nio -
nych przez nich pra cow ni ków,
szko le nia w za kre sie BHP czy
wa run ków sa ni tar no - epi de -
mio lo gicz nych pro duk cji w za -
k∏a dach spo ̋ yw czych.

W na le ̋ à cych do ce chu za -
k∏a dach rze mieÊl ni czych i
gdyƒ skich szko ∏ach ró˝ ne za -
wo dy zdo by wa po nad 350
uczniów. Ko lej ne uro czy ste
wr´ cze nie umów uczniow skich
od by ∏o si´ w Do mu Rze mio s∏a
w Gdy ni  2 paê dzier ni ka. Go Êç -
mi by li m. in. Do ro ta Ar ci szew -
ska - Mie lew czyk, se na tor RP,
Zbi gniew Ko zak, po se∏ RP i Ewa
¸ow kiel, wi ce pre zy dent Gdy ni.
Wi ce pre zy dent ̧ ow kiel i Ka rol
Ko wal ski, star szy ce chu, wr´ -

czy li umo wy o pra c´  pra wie 120
uczniom roz po czy na jà cym na -
uk´ w za wo dach fry zjer, me cha -
nik sa mo cho do wy, z∏ot nik i w
in nych pro fe sjach rze mieÊl ni -
czych. 

Wy so ki po ziom 
na ucza nia

Uni ka to wej pro fe sji z∏ot ni ka
ju bi le ra, w pro fi lo wa nych kla -
sach utwo rzo nych wspól nie
przez cech i Ze spó∏ Szkó∏ Za wo -
do wych nr 2 w Gdy ni, ma mo˝ -
li woÊç na ucze nia si´ uzdol nio -
na pla stycz nie i ma nu al nie
m∏o dzie˝. O wy so kim po zio mie
za wo do wym m∏o dych z∏ot ni -
ków i ju bi le rów, szko lo nych w
Gdy ni, Êwiad czà ich do bre wy -
ni ki uzy ski wa ne na eg za mi nach
cze lad ni czych oraz na gro dy
zdo by wa ne w kon kur sach z∏ot -
ni czych i ju bi ler skich. Od 6 do
14 wrze Ênia w ce chu prze pro -
wa dzo no eg za mi ny mi strzow -
skie i cze lad ni cze w za wo dzie
z∏ot nik ju bi ler. Ko mi sja Cze lad -
ni czo - Mi strzow ska po mor skiej
izby, któ rej prze wod ni czy∏ W∏o -
dzi mierz Luks, przy zna ∏a ty tu ∏y
mi strza w za wo dzie z∏ot nic two
2 oso bom, a cze lad ni ka - 10. W
kon kur sie Z∏o to i Sre bro w Rze -
mio Êle 2007, w ka te go rii ju nio -
rów naj lep sza oka za ∏a si´ ko lia
„Tri ni ty” ze sre bra i bursz ty nu
Jo an ny Ja rzàb z gdyƒ skiej fir my
S & A Bursz ty no wa Bi ̋ u te ria.
Miej sce II za jà∏ Ma rek Po lgert z
fir my Kar ne ol G., za „Wy bór na -
le ̋ y do cie bie” (sre bro i drew no)
Maƒ kow ski, a miej sce III za j´ ∏a
Iwo na Dzie nisz z fir my Si lver &
Am ber z Gdy ni, za wi sior „Wy -
rocz nia” ze sre bra i bursz ty nu.

W Ze spo le Szkó∏ Za wo do -
wych nr 1 w Gdy ni, we wspó∏ -
dzia ∏a niu z ce chem, utwo rzo no
in nà kla s´ pro fi lo wa nà - fry -

zjer skà. W szko le tej ma jà po -
wstaç na st´p ne kla sy pro fi lo -
wa ne, w któ rych na uka teo rii
jest bar dziej efek tyw na ni˝ w
wie lo za wo do wych. Cech czy ni
sta ra nia, aby m∏o dzie˝ uczy ∏a
si´ ta kich za wo dów, na ja kie jest
za po trze bo wa nie na ryn ku pra -
cy. 

W in te re sie 
rze mieÊl ni ków

- Obec nie naj wa˝ niej szym
pro ble mem w za k∏a dach rze -
mieÊl ni czych, któ ry trze ba roz -
wià zaç, jest brak pra cow ni ków
– mó wi star szy ce chu Ko wal ski.
– Rze mieÊl ni cy zwra ca jà si´ do

nas o po moc. Dla te go te˝ wspó∏ -
pra cu je my z Ra diem Plus, in -
for mu jàc o po trze bach ka dro -
wych pra co daw ców i z gdyƒ -
skim urz´ dem pra cy, któ ry
mo ̋ e do fi nan so waç ist nie jà ce
sta no wi ska pra cy i two rze nie
no wych.

Gdyƒ ski cech zrze sza 360
firm rze mieÊl ni czych ró˝ nych
bran˝. Sà to g∏ów nie fir my mo -
to ry za cyj ne, bu dow la ne i fry -
zjer skie. Cech re pre zen tu je in -
te re sy swo ich cz∏on ków w kon -
tak tach ze zwiàz ka mi
za wo do wy mi, or ga na mi ad mi -
ni stra cyj nych i sa mo rzà do wych
w∏adz lo kal nych oraz wo je -
wódz kich, a tak ̋ e - rzà do wych.
Je go cz∏on ko wie mo gà ko rzy -

staç z po rad praw nych, po mo cy
do rad cy po dat ko we go i z us∏ug
ce cho we go biu ra ra chun ko we -
go. Cech zaj mu je si´ te˝ dzia ∏al -
no Êcià kul tu ral nà, so cjal nà i
oÊwia to wà po przez wspie ra nie
dzia ∏al no Êci ar ty stycz nej oraz
or ga ni zo wa nie kon kur sów, wy -
staw czy po ka zów.

Obok star sze go ce chu Ko -
wal skie go, w sk∏ad za rzà du
gdyƒ skie go ce chu wcho dzà: Ry -
szard Perza now ski, I pod star szy
ce chu, Krzysz tof Blank, II pod -
star szy ce chu, Zyg fryd ¸y czy -
wek, se kre tarz, Ja cek Sta siow -
ski, skarb nik oraz Adam Wi ka -
Czar now ski i Ma rek Za bie ga -
∏ow ski, cz∏on ko wie za rzà du 

Ja cek Sieƒ ski

Jubileusz gdyƒskiego cechu

Edukacja przede wszystkim

M e da lem Êw. Eli giu sza i
pre sti ̋ o wym ty tu ∏em
Z∏ot ni ka Ro ku 2007 wy -

ró˝ nio no Ka ro la Ko wal skie go,
gdyƒ skie go rze mieÊl ni ka i w∏a -
Êci cie la fir my ju bi ler skiej Am -
ber - Si lver -  Gold w Gdy ni.
Me dal wr´ czo no mu 6 paê -
dzier ni ka, pod czas uro czy ste go
wie czo ru wy staw ców uczest ni -
czà cych w IX. Tar gach Bi ̋ u te rii
i Ze gar ków „Z∏o to Sre bro Czas“
2007 w War sza wie.

Ko wal ski pe∏ ni funk cje star -
sze go Ce chu Rze mio s∏a i Przed -
si´ bior czo Êci w Gdy ni, cz∏on ka
za rzà du Po mor skiej Izby Rze -
mieÊl ni czej Ma ∏ych i Âred nich
Przed si´ biorstw w Gdaƒ sku i
prze wod ni czà ce go Ko mi sji
Bran ̋ o wej Z∏ot ni czo - Ju bi ler -
skiej po mor skiej izby. Po sia da
dy plo my mi strzow skie w za wo -
dach z∏ot nic two, gra wer stwo i
wy twa rza nie wy ro bów z bursz -
ty nu. Jest po my s∏o daw cà or ga -
ni zo wa nia co ro ku kon kur sów
dla z∏ot ni ków i ju bi le rów „Z∏o to
i Sre bro w Rze mio Êle“ i „Bursz -
ty no we Rze mio s∏o“, a fir ma Ko -

wal skie go spon so ru je na gro dy
dla lau re atów. Za osià gni´ cia w
szko le niu m∏o dych adep tów
z∏ot nic twa i ju bi ler stwa uho no -
ro wa ny zo sta∏ Z∏o tà Od zna kà za
Szko le nie Uczniów.   

Me dal Âw. Eli giu sza, któ ry
otrzy mu je Z∏ot nik Ro ku, przy -
zna je od 4 lat Ogól no pol ska Ko -
mi sja Z∏ot ni czo - Ju bi ler ska
Zwiàz ku Rze mio s∏a Pol skie go.
Ka pi tu ∏a me da lu z∏o ̋ o na jest z
przed sta wi cie li Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, Zwiàz ku Rze mio s∏a Pol -
skie go i Mi´ dzy na ro do we go
Cen trum Tar go we go w War sza -
wie. Pa tro nem me da lu jest po -
staç Êwi´ te go Eli giu sza, bi sku -
pa z Noy on - To ur nai, ̋ y jà ce go
na prze ∏o mie VI i VII wie ku i
b´ dà ce go z∏ot ni kiem. Me dal z
wi ze run kiem Êw. Eli giu sza ma
Êred ni c´ 32 mm i wa g´ oko ∏o 1
un cji z∏o ta. Wy ko na ∏a go pra -
cow nia Je rze go Ma cu ra z War -
sza wy, a krusz ec ufun do wa ∏a
fir ma An drze ja Pasz kow skie go
Ber pol z Gdy ni. Ty tu∏ Z∏ot nik
Ro ku przy zna je si´ mi strzom w
za wo dzie z∏ot nik - ju bi ler lub

ar ty stom pla sty kom two rzà cym
dzie ∏a z∏ot ni cze al bo ju bi ler skie,
któ rzy pro wa dzà dzia ∏al noÊç
rze mieÊl ni czà w bran ̋ y z∏ot ni -

czej lub ju bi ler skiej i prze strze -
ga jà za sad ety ki za wo do wej.
No mi no wa ni mu szà wy ka zaç
si´ te˝ ak tyw nym uczest nic -

twem w edu ka cji za wo do wej i w
dzia ∏al no Êci or ga ni za cji rze -
mieÊl ni czych.

(JAS)

Medal i tytu∏ dla gdyƒskiego rzemieÊlnika

Z∏otnik Roku 2007
Pomor ska Izba Rze mieÊl ni cza

Ma ∏ych i Âred nich Przed si´ -
biorstw w Gdaƒ sku za pra sza na
szko le nie do ty czà ce obo wiàz ków i
praw po dat ni ka w po st´ po wa niu
po dat ko wym. Ood b´ dzie si´ ono 6
li sto pa da o godz. 10. Na szko le niu
b´ dzie m.in. mo wa o obo wiàz ku
po wia do mie nia urz´ du po dat ko -
we go o zmianie zmia nie ad re su.
Szcze gól ne zna cze nie te go obo -
wiàz ku zo sta ∏o okre Êlo ne prze pi -
sem art. 146 usta wy z 29. 08. 1997
ro ku. Or dy na cja po dat ko wa, w
od nie sie niu do to czà ce go si´ po -
st´ po wa nia po dat ko we go . Za nie -
dba nie te go obo wiàz ku jak te˝
in nych obo wiàz ków okre Êlo nych
prze pi sa mi usta wy  Or dy na cja
po dat ko wa oraz in nych ustaw m.
in. usta wy z 13.10.1995 ro ku o za -
sa dach ewi den cji i iden ty fi ka cji
po dat ni ków i p∏at ni ków (np. w
zwiàz ku z wy mia nà do wo du oso -
bi ste go lub zmia nà ra chun ku
ban ko we go), mo ̋ e na ra ziç po -
dat ni ka na sze reg ne ga tyw nych
dla nie go zda rzeƒ zwià za nych z
to czà cym si´ po st´ po wa niem po -
dat ko wym. (JAS) 

W Izbie
Szko le nia 
po dat ko we

Ucznio wie, od by wa j  cy prak tycz n  na uk´ za wo du w gdy  -
skich za k a dach z ot ni czych, zda wa li eg za mi ny z prak -
tycz nych umie j´t no ci za wo do wych.

Fot. CRiP Gdy nia

Karol Kowalski uhonorowany zosta  tytu em Z otnik Roku 2007 i Medalem w. Eligiusza. 
Fot. CRiP Gdynia

Dzie je gdyƒ skich or ga ni za cji rze mieÊl ni czych sà nie wie le krót -
sze od hi sto rii sa mej Gdy ni. Pierw si rze mieÊl ni cy, fa chow cy bu -
dow la ni, za cz´ li przy by waç do niej z ca ∏e go kra ju ju˝ w po ∏o wie
lat 20. ubie g∏e go stu le cia. Z cza sem za cz´ ∏y po wsta waç w mie -
Êcie warsz ta ty us∏u go we – kra wiec kie i bran˝ skó rza nych.
Pierw szà or ga ni za cjà rze mieÊl ni czà by∏ Cech Rze mios∏ Me ta lo -
wych, po wsta ∏y w 1927 ro ku. Po tem po wsta ∏y ko lej ne ce chy
bran ̋ o we. W 1945 ro ku, po woj nie, przed wo jen ne ce chy wzna -
wia ∏y dzia ∏al noÊç. Sku pia∏ je Grodz ki Zwià zek Ce chów w Gdy ni,
z pre ze sem Ta de uszem Wie czwiƒ skim. Od 1949 ro ku w PRL dà -
˝o no do li kwi da cji i upaƒ stwo wie nia firm pry wat nych, w tym
rze mieÊl ni czych. Licz ba za k∏a dów rze mieÊl ni czych z 856 w ro ku
1949 do spa d∏a do 480 w 1953 ro ku. W 1948 ro ku wpro wa dzo no
ob li ga to ryj ne cz∏on ko stwo w ce chach, co spra wi ∏o, ̋ e po wsta∏
Okr´ go wy Zwià zek Ce chów w Gdy ni.
Od 1955 ro ku sy tu acja w rze mio Êle za cz´ ∏a si´ po pra wiaç. W ro -
ku 1957 ro ku po wsta ∏y Cech Rze mios∏ Ró˝ nych i Cech Rze mios∏
Me ta lo wych, Elek tro tech nicz nych i Drzew nych, któ re po 10 la -
tach po ∏à czo no je w Cech Rze mios∏ Ró˝ nych. Od 1973 ro ku, na
mo cy no wej usta wy o wy ko ny wa niu i or ga ni za cji rze mio s∏a, do
ce chu w∏à czo no 39 za k∏a dy z in nych or ga ni za cji. Nie za le˝ nie od
te go, ro s∏a te˝ licz ba firm rze mieÊl ni czych. W ro ku 1988 by ∏o ich
2500. Usta wa z1988 ro ku o dzia ∏al no Êci go spo dar czej wpro wa -
dzi ∏a do bro wol noÊç zrze sza nia si´ w or ga ni za cjach rze mieÊl ni -
czych, co spo wo do wa ∏o, ̋ e do koƒ ca 1989 ro ku licz ba cz∏on ków
ce chu spa d∏a do 1683 za k∏a dów, za trud nia jà cych w su mie 5883
pra cow ni ków i uczniów.

Ce cho we tra dy cje




