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Han sa Of fi ce, czy li Biu ro
Han zy, ja ko trze cie po
ta kich biu rach w Bruk -

se li i St. Pe ters bur gu, otwo -
rzo no ofi cjal nie 3 grud nia w
Gdaƒ sku. Po ro zu mie nie o
wspól nym wspie ra niu, w
tym fi nan so wym dzia ∏al no -
Êci biu ra, pod pi sa li w Sa li
Czer wo nej Ra tu sza G∏ów -
ne go Mia sta w Gdaƒ sku
Uwe Do ring, mi ni ster ds.
pra cy, spra wie dli wo Êci i
Eu ro py Lan du Schle swig -
Hol s te in i Re in hard Stuth,
rad ny Han ze atyc kie go Wol -
ne go Mia sta Ham bur ga.
Biu ro Han zy kon ty nu uje
dzia ∏al noÊç Biu ra Lan du
Schle swig - Hol s te in, funk -
cjo nu jà ce go w Gdaƒ sku od
ro ku  1995. 

Przed pod pi sa niem po ro -
zu mie nia de le ga cja nie -
miec kie go lan du i Ham bur -
ga go Êci ∏a w Po mor skiej
Izbie Rze mieÊl ni czej Ma ∏ych
i Âred nich Przed si´ biorstw
w Gdaƒ sku. W po mor skiej
izbie od by ∏o si´ jej spo tka nie
z Bog da nem Bo ru se wi czem,
mar sza∏ kiem Se na tu RP,
Wie s∏a wem Bycz kow skim,
cz∏on kiem za rzà du Sej mi ku
Wo je wódz twa Po mor skie go
oraz Wie s∏a wem Szaj dà,
pre ze sem po mor skiej izby i
z jej za rzà dem. 

- Od po nad dzie si´ ciu lat
wspó∏ pra cu je my z Par la -
men tem Han ze atyc kim -
za zna cza pre zes Szaj da. -
Na le ̋ y do nie go 39 izb rze -
mieÊl ni czych z ró˝ nych kra -
jów eu ro pej skich i Urzàd
Mar sza∏ kow ski Wo je wódz -
twa Po mor skie go, ja ko part -
ner wspie ra jà cy. Z ham bur -
skà izbà rze mieÊl ni czà ∏à czy
nas wspó∏ pra ca part ner ska.
Przed ro kiem pod pi sa li Êmy
po ro zu mie nie o wspó∏ dzia -
∏a niu, któ re obej mu je kon -
tak ty go spo dar cze firm zrze -
szo nych w obu izbach, wy -
mia ny uczniów czy
utwo rze nie w Gdaƒ sku
oÊrod ka szko le nia za wo do -
we go z wy ko rzy sta niem
Êrod ków fi nan so wych z fun -
du szy Unii Eu ro pej skiej, w
opar ciu o do Êwiad cze nia, ja -

kie w ich po zy ski wa niu ma
part ner nie miec ki. Wspó∏ -
pra ca z ham bur skà izbà b´ -
dzie roz sze rza na o wspól ne
przed si´ wzi´ cia do ty czà ce
mi´ dzy in ny mi in no wa cyj no -
Êci oraz pod no sze nia kwa li fi -
ka cji za wo do wych rze mieÊl -
ni ków.

Mi ni ster Do ring pod kre -
Êli∏, ̋ e Land Schle swig - Hol -
ste in od daw na za an ga ̋ o wa -
ny jest w two rze nie sie ci kon -
tak tów mi´ dzy re gio na mi
eu ro pej ski mi, a szcze gól nie -
nad ba∏ tyc ki mi - po wie dzia∏. -
Part ner stwo z Po mo rzem na -
le ̋ y do naj star szych. Wspó∏ -
pra ca obu re gio nów po win na
przy no siç im wza jem nie co -
raz wi´k sze ko rzy Êci. Za mie -
rza my za cie Êniç ko ope ra cj´
go spo dar czà za rów no re gio -
nów, jak i miast Ham bur ga,
Lu be ki oraz Gdaƒ ska. Te mu
b´ dzie s∏u ̋ yç po ro zu mie nie

ja kie pod pi sa li Êmy z Ham -
bur giem.

- Do tych czas, ja ko Biu ro
Lan du Schle swig - Hol s te in
w Gdaƒ sku, po ma ga li Êmy
przed si´ bior com z Po mo rza
i z nie miec kie go lan du w na -
wià zy wa niu wspó∏ pra cy
oraz wspie ra li Êmy wspó∏ -
dzia ∏a nie po li tycz ne i kul tu -
ral ne obu re gio nów - po wie -
dzia∏ Ma rek Cho ro maƒ ski,
dy rek tor Biu ra Han zy w
Gdaƒ sku. - Pod pi sa ne po ro -
zu mie nie roz sze rzy ∏o wspó∏ -
pra c´ z lan dem o Ham burg i
o aglo me ra cj´ trój miej skà.
Po zwo li ono mi´ dzy in ny mi
na lep sze wy ko rzy sta nie
fun du szy Unii Eu ro pej skiej,
któ ra sta wia na bli˝ sze kon -
tak ty po mi´ dzy ró˝ ny mi re -
gio na mi Eu ro py. W Niem -
czech po strze ga ni je ste Êmy
ja ko re gion szyb ko si´ roz -
wi ja jà cy i zna czà cy part ner

go spo dar czy. Zresz tà roz wój
prze ̋ y wa ca ∏y ob szar nad -
ba∏ tyc ki. Na zwa na sze go
biu ra na wià zu je do hi sto -
rycz nych tra dy cji Han zy,
któ re sta ∏y si´ zno wu ̋ y we w
zjed no czo nej Eu ro pie i
przy po mi na jà o bli skiej

wspó∏ pra cy pó∏ noc no eu ro -
pej skich miast, gdy przed
wie ka mi two rzy ∏y Zwià zek
Han ze atyc ki. Obec nie re ali -
zu je my ra zem je de na Êcie
projek tów unij nych, któ re
ma jà zin te gro waç re gion
nad ba∏ tyc ki.  

Bycz kow ski w swo im wy -
stà pie niu za zna czy∏, ˝e
otwar cie wspól ne go biu ra
Lan du Schle swig - Hol s te in
i Ham bur ga jest do wo dem
na ist nie nie na Po mo rzu at -
mos fe ry sprzy ja jà cej roz -
wo jo wi wspó∏ pra cy mi´ -
dzy na ro do wej. Po mo rze z
Gdaƒ skiem od za ra nia
dzie jów by ∏o re gio nem, w
któ rym spo tyka ∏y si´ tra dy -
cje, w tym kul tu ral ne ró˝ -
nych na ro dów. Sta no wi ono
ob szar wa˝ ny pod wzgl´ da -
mi po li tycz nym, go spo dar -
czym i kul tu ral nym. Jest te˝
jed nym z li de rów w pro ce -
sie prze mian po li tycz nych i
go spo dar czych, od kil ku na -
stu lat za cho dzà cych w na -
szym kra ju i w Eu ro pie. W
1980 ro ku na Po mo rzu po -
wsta ∏a So li dar noÊç, któ rej
dzia ∏al noÊç do pro wa dzi ∏a
do zmian w ca ∏ej Eu ro pie.
Do tych czas z po wo dze niem
w Gdaƒ sku funk cjo no wa ∏o
Biu ro Lan du Schle swig -
Hol s te in, umac nia jàc
wspó∏ pra c´ z Po mo rzem.
Na to miast Han sa Of fi ce b´ -
dzie zbli ̋ aç wi´k szà licz b´
part ne rów z re gio nu nad -
ba∏ tyc kie go. Wspól ne dzia -
∏a nia ma jà do ty czyç bez pie -
czeƒ stwa Ba∏ ty ku, no wo -
cze sne go za rzà dza nia
ob sza ra mi nad mor ski mi,
ochro ny Êro do wi ska, w tym
mor skie go i in no wa cyj no Êci
re gio nu. 

Ja cek Sieƒ ski

Pomorze i Schleswig-Holstein

Biuro Hanzy w Gdaƒsku

Uwe Do ring, mi ni ster ds. pra cy, spra wie dli wo Êci i Eu ro py Lan du Schle swig-Hol s te in i Re in hard Stuth, rad ny Han ze atyc -
kie go Wol ne go Mia sta Ham bur ga, pod pi sa li po ro zu mie nie o utwo rze niu wspól ne go Biu ra Han zy w Gdaƒ sku.

FOT. ADAM WAR ̊ A WA

Nowa Hanza
Mi´ dzy na ro do wy zwià zek miast pó∏ noc no eu ro pej skich, utwo rzo ny w 1980 ro ku na je go
pierw szym zjeê dzie w Zwol le. W 1981 ro ku w Lu be ce uro czy Êcie og∏o szo no za sa dy or ga ni za -
cyj ne No wej Han zy i usta lo no, i˝ zgod nie z wie lo wie ko wà tra dy cjà, od no wio nej or ga ni za cji
na dal b´ dzie prze wo dziç Lu be ka. No wa Han za, na wià zu jà ca do tra dy cji Zwiàz ku Miast
Han ze atyc kich, kon cen tru je si´ obec nie na wspó∏ pra cy miast w dzie dzi nach go spo dar czej,
kul tu ral nej, so cjal nej i edu ka cyj nej. Zwià zek or ga ni zu je co ro ku zjaz dy w jed nym z na le ̋ à -
cych do nie go miast. Na le ̋ y do nie go po nad 200 miast z 16 paƒstw eu ro pej skich. Hi sto rycz -
ny Zwià zek Miast Han ze atyc kich po wsta∏ w XIII wie ku, ja ko kon fe de ra cja miast i dzia ∏a∏ do
XVII stu le cia. Pro wa dzi∏ on wspól nie dzia ∏al noÊç han dlo wà na mo rzu i na là dzie, ochro ni∏
in te re sy kup ców oraz zwal cza∏ za gra ̋ a jà ce han dlo wi pi rac two i roz bój nic two. Jej w∏a dzà by -
∏y ogól no han ze atyc kie zjaz dy, któ rych uchwa ∏y obo wià zy wa ∏y w 70 du ̋ ych i 100 ma ∏ych
mia stach na le ̋ à cych do zwiàz ku, w tym w Gdaƒ sku. Han del han ze atyc ki obej mo wa∏ re gio ny
Ba∏ ty ku i Mo rza Pó∏ noc ne go, i si´ ga∏ po ob sza ry Por tu ga lii, Hisz pa nii, Ro sji, Fin lan dii i Is -
lan dii. 

www.po mor ska izba.com.pl 

Radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, odpoczynku wÊród najbli˝szych, w ciep∏ej, rodzinnej atmosferze
oraz wielu sukcesów  i spe∏nienia najskrytszych marzeƒ w nadchodzàcym Nowym Roku 2008

wszystkim Cz∏onkom, Przyjacio∏om i Czytelnikom ˝yczà 
Zarzàd i Pracownicy Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
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R ze mio s∏o ko ja rzo ne
jest jesz cze z r´ ko dzie -
∏em, gdy w rze czy wi -

sto Êci co raz wi´k szà licz b´
za k∏a dów rze mieÊl ni czych
sta no wià no wo cze sne ma ∏e
i du ̋ e fir my, w tym za trud -
nia jà ce na wet do kil ku set
pra cow ni ków, wy ko rzy stu -
jà ce naj now sze tech no lo gie
oraz ma szy ny i urzà dze nia
pro duk cyj ne. WÊród ma ∏ych
i Êred nich przed si´ biorstw,
ofe ru jà cych us∏u gi oraz wy -
ro by od po wia da jà ce Êwia to -
wym stan dar dom
ja ko Êcio wym, sà fir my zrze -
szo ne w Ce chu Rze mios∏
Me ta lo wych i Ele kro tech -
nicz nych w Gdaƒ sku.

- W na szym ce chu ma my
za k∏a dy bran˝ mo to ry za cyj -
nej, me cha nicz nej i elek tro -
tech nicz nej, któ re za rów no
Êwiad czà us∏u gi dla lud no -
Êci, jak i pro du ku jà ró˝ ne
wy ro by - pod kre Êla Ry szard
Ostrow ski, star szy ce chu. -
Sa mo dziel nie lub za po Êred -
nic twem Po mor skiej Izby
Rze mieÊl ni czej Ma ∏ych i
Âred nich Przed si´ biorstw w
Gdaƒ sku sta ra my si´ po ma -
gaç w∏a Êci cie lom firm,
udzie la jàc im po rad i re pre -
zen to waç ich in te re sy wo bec
urz´ dów oraz in sty tu cji.
Cech jest te˝ fo rum wy mia -
ny po glà dów, in for ma cji i do -
Êwiad czeƒ. Zaj mu je my si´
rów nie˝ spra wa mi zwià za -
ny mi ze szko le niem za wo -
do wym uczniów w za k∏a -
dach zrze szo nych w ce chu.
Je ste Êmy otwar ci na przyj -
mo wa nie no wych cz∏on ków.
W∏a Êci cie le firm lub ci, któ -
rzy chcie li by za ∏o ̋ yç w∏a sne
za k∏a dy i by li by za in te re so -

wa ni przy stà pie niem do ce -
chu, mo gà li czyç na do radz -
two i wspar cie przed si´ bior -
ców z na sze go ce chu. Pod po -
wie my im, jak po ko ny waç
ba rie ry ad mi ni stra cyj ne w
trak cie roz po czy na nia, a po -
tem pro wa dze nia dzia ∏al no -
Êci go spo dar czej na w∏a sny
ra chu nek i jak po zy ski waç i
szko liç pra cow ni ków.

Cech zrze sza za k∏a dy
bran˝ mo to ry za cyj nej, me -
cha nicz nej oraz elek tro nicz -

nej, in for ma tycz nej i elek -
trycz nej. Fir my mo to ry za -
cyj ne zaj mu jà si´ sprze da -
wa niem sa mo cho dów oraz
ich kom plek so wy mi na pra -
wa mi i ob s∏u gà, sprze da wa -
niem i mon to wa niem ak ce -
so riów sa mo cho do wych
oraz ogu mie nia. Za k∏a dy
elek tro nicz ne, in for ma tycz -
ne i elek trycz ne ob s∏u gu jà
sprz´t kom pu te ro wy, dru -
kar ki, fak sy, kse ro ko piar ki,
in sta lu jà sie ci kom pu te ro we,

uk∏a dy elek trycz ne i do mo -
fo ny. Za k∏a dy me cha nicz ne
pro du ku jà pre cy zyj ne ele -
men ty me ta lo we, jach to wy
osprz´t po k∏a do wy, a tak ̋ e
ofe ru jà bu do wa nie jach tów i
re mon ty stat ków, pra ce ka -
d∏u bo we, ru ra skie,  elek -
trycz ne i Êlu sar skie oraz wy -
ko ny wa nie kon struk cji sta -
lo wych, ele men tów
wy po sa ̋ e nia dla bu dow nic -
twa i zam ki. 

Pierw si rze mieÊl ni cy, pro -
wa dzà cy przede wszyst kim
us∏u go we warsz ta ty Êlu sar -
skie, me cha ni ki pre cy zyj nej,
ko tlar skie, ko wal skie, gal wa -
nicz ne, od lew ni cze, bla char -
stwa po jaz do we go, ze gar mi -
strzow skie, elek trycz ne i
elek tro me cha nicz ne, po ja -
wi li si´ w Gdaƒ sku i za cz´ li
si´ zrze szaç ju˝ od 1945 ro -
ku. Wte dy te˝ po wsta∏ Cech
Me ta low ców i Elek try ków. W
1947 ro ku uro czy Êcie po -

Êwi´ co no sztan dar me ta low -
ców, a w ro ku 1949 - sztan -
dar elek try ków.

Ja cek Sieƒ ski

Cech Rzemios∏ Metalowych i Elektrotechnicznych w Gdaƒsku

Tradycja, ale i nowoczesnoÊç

S pó∏dzielnia Produkcyjno
- Us∏ugowa Rod∏o w

Kwidzynie obchodzi
czterdzieste urodziny. Od
1967 roku firma dzia∏a w
bran˝y budowlanej.

Pod sta wo wy za kres dzia -
∏al no Êci Ro d∏a obej mu je
kom plek so we wy ko naw stwo
ro bót bu dow la nych, hur to wà
i de ta licz nà sprze da˝ ma te -
ria ∏ów bu dow la nych. Spó∏ -
dziel nia zbu do wa ∏a wie le bu -
dyn ków miesz kal nych, szkó∏,
obiek tów han dlo wych i s∏u˝ -
by zdro wia. Obok klien tów
in dy wi du al nych, wspó∏ pra -
cu jà z nià spó∏ dziel nie miesz -
ka nio we, wspól no ty miesz -
ka nio we, urz´ dy miej skie i
gmin ne, fir my han dlo we i
pro duk cyj ne, w tym po ten tat
- In ter na tio nal Pa per SA
Kwi dzyn. 

Ro d∏o kie ro wa ne przez za -
rzàd, na cze le z je go pre ze -
sem Mie czy s∏a wem Ku le szà,
dys po nu je dziÊ hur tow nià z
ma ga zy nem wiel ko po -
wierzch nio wym. Hur tow nia

jest suk ce syw nie mo der ni zo -
wa na i roz bu do wy wa na. Po -
wi´k sza na po wierzch nia
ma ga zy no wa po zwa la na sta -
∏e po sze rze nie asor ty men tu
ofe ro wa nych wy ro bów.  Spó∏ -
dziel nia za ku pi ∏a te˝ sa mo -
cho dy, umo˝ li wia jà ce bez po -
Êred nie do star cza nie ma te -
ria ∏ów klien tom. Aby spe∏ niç
ich wy mo gi, wspó∏ pra cu je
ona ze zna ny mi pro du cen ta -
mi ma te ria ∏ów bu dow la nych,
m.in. ze Ânie˝ kà, Sol be tem,
Por tà, Izol ma tem, Izo le xem i
Izo ha nem. Spó∏dzielnia Ro -
d∏o, choç powsta∏a
czterdzieÊci lat temu, to do
dziÊ dobrze radzi sobie w
warunkach wolnorynkowej
konkurencji. Za wdzi´ cza to
cià g∏e mu do sto so wy wa niu
si´ do zmien nej sy tu acji na
ryn ku bu dow la nym. W 2005
ro ku spó∏ dziel nia zo sta ∏a
uho no ro wa na przez „Puls
Biz ne su“ na gro dà Ga ze la
Biz ne su za sta ∏y, szyb ki roz -
wój fir my.

(JAS) 

Urodziny spó∏ dziel ni Ro d∏o

Trze cie spo tka nie part ne -
rów pro jek tu „Opra co -

wa nie eu ro pej skie go
pro gra mu na ucza nia Tra in
the Tra iner w opar ciu o na -
uk´ zo rien to wa nà na dzia -
∏a nie i pro ce sy w bran ̋ y
bu dow la nej „WPO - tra -
iner“ od by ∏o si´ w Lu bla -
nie, w S∏o we nii. Pro jekt
re ali zo wa ny jest, w ra mach
pro gra mu Le onar do da
Vin ci Unii Eu ro pej skiej,
przez Po mor skà Izb´ Rze -
mieÊl ni czà Ma ∏ych i Âred -
nich Przed si´ biorstw w
Gdaƒ sku od paê dzier ni ka
2006 ro ku, we wspó∏ pra cy z
part ne ra mi z Au strii, Bu∏ -
ga rii, Nie miec, S∏o we nii i
W∏och.

Na spo tka niu w Lu bla nie
pod su mo wa no wy ko na ne
do tych czas dzia ∏a nia te go
pro jek tu, obej mu jà ce ro l´
tre ne ra, ce le dy dak tycz ne,
opis na rz´ dzi, kon spekt dla

tre ne rów oraz omó wio no
ko lej ne za da nia. Mi´ dzy na -
ro do wy ze spó∏ pro jek to wy
opra co wa∏ me to dycz ny
plan wdro ̋ e nia kur su
„WPO - tra iner“. Cz∏on kom
ra dy kon sul ta cyj nej za pre -
zen to wa no pierw szà wer sj´
pro gra mu szko le nia, kon -
cep cj´ wdro ̋ e nia pi lo ta ̋ o -
we go kur su w po szcze gól -
nych in sty tu cjach part ner -
skich i przed sta wio no
wst´p nà wer sj´ wy tycz -
nych dla cer ty fi ka tu „WPO
- tra iner“, któ ry zy ska uzna -
nie przez Uni´.

Efek tem pro jek tu b´ dzie
opra co wa nie i wdro ̋ e nie
no we go, in no wa cyj ne go
pro gra mu na ucza nia. Pro -
gram b´ dzie za wie ra∏ me to -
dy szko le nio we, prze zna -
czo ne dla tre ne rów bran ̋ y
bu dow la nej. Po wsta ∏y w
cza sie re ali za cji pro jek tu
in no wa cyj ny pro gram kur -

su umo˝ li wi tre ne rom zdo -
by cie wy ma ga nej wie dzy
edu ka cyj nej i kom pe ten cji,
jak rów nie˝ przy czy ni si´
do pod nie sie nia ich kwa li -
fi ka cji za wo do wych.

Po mor ska izba pro wa dzi
na bór na szko le nie pi lo ta -
˝o we dla tre ne rów z bran ̋ y
bu dow la nej, chcà cych
wdro ̋ yç no wy kurs ukie -
run ko wa ny na pro ce sy ro -
bo cze                     w swo ich za -
k∏a dach czy oÊrod kach
szko le nio wych. Kan dy da ci
na tre ne rów po win ni po sia -
daç: kwa li fi ka cje za wo do -
we, mi ni mum na po zio mie
mi strza w za wo dzie, ukoƒ -
czo ny kurs pe da go gicz ny
dla in struk to rów prak tycz -
nej na uki za wo du i do -
Êwiad cze nie w szko le niu
osób do ro s∏ych. 

Szko le nie jest fi nan so -
wa ne z fun du szu unij ne go
pro gra mu Le onar do da

Vin ci. Part ne ra mi po mor -
skiej izby sà: Cham ber of
Cra fts z Ham bur ga, Wirt -
scha ft skam mer Öster re ich
/ Wirt scha ftsförde rin sti tut
z Wied nia, Eu ro pe an Ma -
na ge ment Cen tre ze So fii,
In ter na tio nal Cen tre for
Pro mo tion of En ter pri ses z
Lu bl a ny, Tech ni cal Uni ver -
si ty of Ham burg z Har bur -
ga i IAL Pie mon te w
Turynie.

(JAS) 

Unijny projekt „WPO-trainer“

Spotkanie partnerskie w Lublanie

Cech Rzemios∏ Metalowych i Elektrotechnicznych w Gdaƒsku zrzesza m.in. nowoczesne zak∏ady motoryzacyjne. FOT. GRZEGORZ MEHRING

Wi´ cej in for ma cji
Cech Rze mios∏ Me ta lo wych 
i Elek tro tech nicz nych w
Gdaƒ sku, ul. Piw na 1/2, 
80 - 831 Gdaƒsk, tel. (0 58)
301 44 92, ad res in ter ne to -
wy: www.cme.oti.pl, e-ma il:
biu ro@cme.oti.pl 

Wi´ cej in for ma cji
Po mor ska Izba Rze mieÊl -

ni cza Ma ∏ych i Âred nich
Przed si´ biorstw w Gdaƒ -
sku, ul. Piw na 1 / 2, tel. (0 58)
301 21 86, fax (0 58) 301 79
31, e-ma il: aka de mia@po -
mor ska izba.com.pl i ad res
in ter ne to wy: www.wpo -tra -
iner.net 



24-26 grudnia 2007 
www.pomorskaizba.com.pl Rzemios∏o III

KKUURRSSYY ZZAAWWOODDOOWWEE
Pomorska Izba RzemieÊlnicza Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw prowadzi nabór na kursy
zawodowe: 
**  KKUURRSSYY  UUPPII¢¢KKSSZZAAJJÑÑCCEE  
- kurs fryzjerski, kosmetyczny, wiza˝u, przed∏u˝anie paznokci, manicure, pedicure. 
KKuurrss  ffrryyzzjjeerrsskkii  ddllaa  oossóóbb  ppee∏∏nnoolleettnniicchh  rroozzppoocczzyynnaa  ssii´́  ddnniiaa  1177  ssttyycczznniiaa  22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..
1133..0000  ww  ssiieeddzziibbiiee  PPoommoorrsskkiieejj  IIzzbbyy  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzeejj  MMSSPP  ww  GGddaaƒƒsskkuu..
**  BBRRAANN˚̊YY  BBUUDDOOWWLLAANNEEJJ
- systemowe docieplanie budynków, murarz, tynkarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, zbro-

jarz, betoniarz.
**  BBRRAANN˚̊YY  MMOOTTOORRYYZZAACCYYJJNNEEJJ
- mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, lakiernik pojaz-

dowy, elektromechanik pojazdowy.
**  KKUURRSSYY  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  EELLEEKKTTRROONNIIKKII  II  EELLEEKKTTRROOMMEECCHHAANNIIKKII
- Operator Maszyn Numerycznie Sterowanych
**  IINNNNEE  KKUURRSSYY  WW  ZZAAWWOODDAACCHH  RRZZEEMMIIEEÂÂLLNNIICCZZYYCCHH

KKuurrss  ppeeddaaggooggiicczznnyy  ddllaa  iinnssttrruukkttoorróóww    pprraakkttyycczznneejj  nnaauukkii  zzaawwoodduu
CCeell  kkuurrssuu::
Podstawowym celem niniejszego kursu jest uzyskanie przez jego s∏uchaczy przygotowania
pedagogicznego do praktycznego nauczania zawodu.
Przygotowanie to jest rozumiane jako posiadanie wiedzy i umiej´tnoÊci pozwalajàcych 
na sprawne organizowanie oraz skuteczne realizowanie procesu kszta∏cenia i wychowania w
zak∏adzie pracy.

CCzzaass  ttrrwwaanniiaa::  9900  ggooddzziinn  --  11,,55  mmiieessiiààccaa
NNaajjbbllii˝̋sszzyy  kkuurrss  rroozzppoocczzyynnaa  ssii´́  55  lluutteeggoo  22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..  1155..0000    ww  ssiieeddzziibbiiee  PPoommoorrsskkiieejj  IIzzbbyy
RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzeejj  MMSSPP..

KKuurrss  kkoossmmeettyycczznnyy  ww  rraammaacchh  pprrooggrraammuu
„„PPrraaccaa  ddllaa  MM∏∏ooddyycchh  --  DDoobbrryy  SSttaarrtt””..

Akademia Rzemios∏a Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej MSP na zlecenie  Powiatowego
Urz´du Pracy w Kartuzach zorganizowa∏a dla 6 osób kurs kosmetyczny, który trwa∏ od
15.10.2007 r. do 30.11.2007 r. Celem kursu by∏o uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiej´t-
noÊci praktycznych z kosmetyki. Po ukoƒczonym kursie uczestniczki majà mo˝liwoÊç przy-
stàpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu∏ czeladnika.

Kolumna na prawach og∏oszenia 28222B

KKOONNTTAAKKTT::
AAkkaaddeemmiiaa  RRzzeemmiiooss∏∏aa  PPoommoorrsskkiieejj  IIzzbbyy  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzeejj  MMSSPP  ww  GGddaaƒƒsskkuu  uull..  PPiiwwnnaa  11//22,,  tteell..  005588//330011--2211--8866,,  005588//330011--3311--1166  

ee--mmaaiill::  aakkaaddeemmiiaa@@ppoommoorrsskkaaiizzbbaa..ccoomm..ppll;;  wwwwww..ppoommoorrsskkaaiizzbbaa..ccoomm..ppll

WWDDRRAA˚̊AANNIIEE    SSYYSSTTEEMMÓÓWW
JJAAKKOOÂÂCCII  IISSOO  99000011,,  

1144000011,,  HHAACCCCPP
Pomorska Izba RzemieÊlnicza Ma∏ych 
i Ârednich Przedsi´biorstw w Gdaƒsku zapra-
sza ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa do udzia-
∏u w grupowych szkoleniach oraz indywidual-
nym doradztwie z zakresu wdra˝ania syste-

mów zarzàdzania jakoÊcià.
Systemy JakoÊci okreÊlone w normach stanowià

jeden z aspektów nowoczesnego zarzàdzania
przedsi´biorstwem, stanowià zestaw dzia∏aƒ kadry

kierowniczej i personelu ukierunkowanych na spe∏nie-
nie wymagaƒ odbiorców uj´tych w postaci udokumentowa-

nych procedur, instrukcji oraz ksi´gi jakoÊci, integrujàcej w zwi´z∏ej formie ca∏okszta∏t tych
dzia∏aƒ.
Izba zapewnia skuteczne i fachowe opracowanie dokumentacji systemowej przy pomocy
doÊwiadczonych trenerów posiadajàcych bogate doÊwiadczenie w tym zakresie.
Za poÊrednictwem Izby RzemieÊlniczej systemy wdro˝y∏o z powodzeniem 180 firm.

SSZZKKOOLLEENNIIAA  DDLLAA  FFIIRRMM    II  OOSSÓÓBB
IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNYYCCHH

SSzzkkoolleenniiee  „„AAuuddyyttoorr  WWeewwnn´́ttrrzznnyy  SSyysstteemmuu  ZZaarrzzààddzzaanniiaa  JJaakkooÊÊcciiàà””  
((ssyysstteemm  wwgg  nnoorrmmyy  PPNN--EENN  IISSOO  99000011::22000011))  

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na audytorów wewn´trznych oraz osób pra-
gnàcych zdobyç podstawowà wiedz´ dotyczàcà zasadi metod oceny systemów zarzàdzania
jakoÊcià. 
Szkolenie prowadzone jest przez doÊwiadczonych audytorów, posiadajàcych bogate do-
Êwiadczenie w prowadzeniu auditów wewn´trznych i zewn´trznych.
Zaj´cia odbywajà si´ z wykorzystaniem technik pracy grupowej oraz nowoczesnych technik
multimedialnych. Szkolenie koƒczy si´ egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymu-
jà Êwiadectwo ukoƒczenia kursu.

SSzzkkoolleenniiee  „„AAuuddyyttoorr  wweewwnn´́ttrrzznnyy  ssyysstteemmuu  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa  ˝̋yywwnnooÊÊccii  HHAACCCCPP””

CCeell  sszzkkoolleenniiaa::
Wprowadzenie w za∏o˝enia, wymagania oraz prezentacja praktycznego podejÊcia do syste-
mu HACCP. 
Przygotowanie s∏uchaczy do pe∏nienia roli audytorów wewn´trznych systemu HACCP.

Uczestnicy:
SSzzkkoolleenniiee  sskkiieerroowwaannee  jjeesstt  ddoo::
- osób zwiàzanych z produkcjà, przechowywaniem i sprzeda˝à produktów ˝ywnoÊciowych
- osób odpowiedzialnych za wdro˝enie i utrzymanie systemu HACCP
- osób, które b´dà przeprowadzaç audity wewn´trzne w firmie
- kierowników zak∏adów produkujàcych ˝ywnoÊç zobowiàzanych do prowadzenia kontroli

wewn´trznej w zak∏adach

SSzzkkoolleenniiee  „„PPee∏∏nnoommooccnniikk  SSyysstteemmuu  ZZaarrzzààddzzaanniiaa  JJaakkooÊÊcciiàà  zzggooddnneeggoo  zz  wwyymmaaggaanniiaa--
mmii  nnoorrmmyy  PPNN  --  EENN  IISSOO  99000011::22000011””

CCeell  sszzkkoolleenniiaa::
Przekazanie Przedstawicielom Kierownictwa oraz cz∏onkom zespo∏ów ds. systemu zarzà-
dzania jakoÊcià wiedzy teoretycznej, jak równie˝ praktycznych rozwiàzaƒ zwiàzanych z
wdro˝eniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarzàdzania jakoÊcià.

UUcczzeessttnniiccyy::
- przedstawiciele kierownictwa,
- cz∏onkowie zespo∏ów wdra˝ajàcych,
- kadra kierownicza odpowiedzialna za utrzymanie i doskonalenie systemu zarzàdzania ja-

koÊcià
Szkolenie ma charakter wyk∏adów popartych przyk∏adami oraz krótkich warsztatów, pod-
czas których uczestnicy w oparciu o zdobytà wiedz´ b´dà wykonywaç prace zwiàzane z
wdra˝aniem i utrzymaniem systemu jakoÊci zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO
9001:2001. 

SSzzkkoolleenniiee  „„WWyynnaaggrrooddzzeenniiaa  ii  ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  ppoozzaapp∏∏aaccoowwee  

ww  ffiirrmmiiee  --  ww  tteeoorriiii  ii  pprraakkttyyccee,,  rroozzlliicczzeenniiaa  zz  ZZUUSS  ddoottyycczzààccee  pprraaccoowwnniikkóóww,,  zzlleecceenniioobbiioorrccóóww,,

ww∏∏aaÊÊcciicciieellii  ii  oossóóbb  wwssppóó∏∏pprraaccuujjààccyycchh

CCeell  sszzkkoolleenniiaa::
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami opodatkowania i osk∏adkowania
wynagrodzeƒ i Êwiadczeƒ pozap∏acowych, w tym równie˝ z tytu∏u umowy-zlecenia i umowy
o dzie∏o. Przedmiotem szkolenia b´dzie ponadto analiza obecnego stanu prawnego i fak-
tycznego w zakresie obowiàzków firm wobec ZUS oraz zasady ustalania i rozliczania Êwiad-
czeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego. NNaacciisskk  zzoossttaanniiee  ppoo∏∏oo˝̋oonnyy  nnaa  aassppeekkttyy  pprraakkttyycczznnee  pprreezzeenn--
ttoowwaannyycchh  zzaaggaaddnniieeƒƒ..

DDoo  kkooggoo  kkiieerroowwaannee  jjeesstt  sszzkkoolleenniiee::
W∏aÊciciele ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz osoby odpowiedzialne za naliczanie wy-
nagrodzeƒ i rozliczenia z tytu∏u ZUS.

PPrrooggrraamm  sszzkkoolleenniiaa::
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym pracowników 
2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 
3. Wynagrodzenie minimalne i za czas choroby
4. Âwiadczenia pozap∏acowe
5. Wyp∏aty z tytu∏u umów cywilno-prawnych
6. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym w∏aÊcicieli i osób wspó∏pracujàcych
7. Obowiàzki w zakresie ustalania i rozliczania Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego

NNaajjbbllii˝̋sszzee  sszzkkoolleenniiee  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  ww  tteerrmmiinniiee  1144  ssttyycczznniiaa  22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..  99..0000  ww  ssiieeddzziibbiiee
PPoommoorrsskkiieejj  IIzzbbyy  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzeejj  MMSSPP  ww  GGddaaƒƒsskkuu..
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Szanowni Paƒstwo
Uprzejmie informujemy, i˝ w finale pomorskiego konkursu „Firma z przysz∏oÊcià”, którego gala i uroczyste wr´czanie nagród

odby∏o si´ 24 listopada 2007 roku w Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdaƒsku, znalaz∏y si´:

PPaattrroonnaatt  MMeeddiiaallnnyy

Telewizja Polska S.A. TVP3
„Dziennik Ba∏tycki”
Radio Gdaƒsk S.A.

Wies∏aw Szajda 
Prezes Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej MSP 

Dariusz Gobis
Dyrektor Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej MSP

HHoonnoorroowwyy  PPaattrroonnaatt
Wojewoda Pomorski

Marsza∏ek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Gdaƒska

POMORSKI KONKURS
„FIRMA 

Z PRZYSZ¸OÂCIÑ”

Wszystkim laureatom gratulujemy

GG∏∏óówwnnii  SSppoonnssoorrzzyy

2
8
2
2
8
A

1. Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowy „PROFES” s.c

Joanna i Zbigniew Lech

ul. ¸àkowa 29F

82-500 Kwidzyn

055 279-51-86

zbigniewlech@profes-kwidzyn.com

2. Firma Budowlana „NATA” Dariusz Stankiewicz

ul. Opata Jacka Rybiƒskiego 24 lok. nr 3

80-320 Gdaƒsk

058 552-19-88

nata@piataklepka.com.pl

3. „JUVENA” Marzena Kreft

ul. S∏oneczna 4

80-297 Miszewko 

058 685-84-98

juvena@neostrada.pl

4. PPH „OK.” Ireneusz Bromber

ul. Ciasna 7/1

80-111 Gdaƒsk

058 346-92-50

ok.@ok.vn.pl

5. Tereny Zielone Marianna K´dziora

Mareza ul. D∏uga 89

82-500 Kwidzyn

055 279-25-40

tereny.zielone@wp.pl

6. Spó∏dzielnia Produkcyjno-Us∏ugowa „ROD¸O”

ul. 11 Listopada 26

82-500 Kwidzyn

055 279-28-43

rodlo2@wp.pl

7. S&A Bursztynowa Bi˝uteria sp. z o.o.

Adam Pstràgowski

ul. Âw. Piotra 4

84-347 Gdynia

058 664-60-00

lszatkowska@s-a.pl

8. PW „JANPOL”

Stanis∏awa Czeszejko-Sochacka

ul. 11 Listopada 18a

82-500 Kwidzyn

055 279-57-15

9. Przedsi´biorstwo Instalacyjno-Budowlane

SUCHOCKI Roman Suchocki

ul. Raciborska 1

81-509 Gdynia

058 662-38-99

biuro@pib-suchocki.pl

10. Przedsi´biorstwo Handlowo-Produkcyjne

„FAT” Robert Kusch

ul. Podgórska 11A/22

81-166 Gdynia

058 673-87-82

kadry@fat.pl

11. Wytwórnia Opakowaƒ z Folii, 

Maszyny „Mar-Pack” Mariusz Chudzik

ul. Oliwska 118

80-209 Chwaszczyno

058 552-88-26

biuro@marpack.com.pl

12. Euro-Went Sp. z o.o. Zak∏ad Pracy

Chronionej

ul. Starogardzka 18

80-058 Gdaƒsk

058 305-16-47

info@euro-went.pl

13. Piekarnia „JANCA” Wojciech Janca

ul. KoÊciuszki 9

83-300 Kartuzy

058 684-00-95

piekarniajanca@wp.pl

14. Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowy

„JAWOR” Zbigniew Âwiadek

Linowiec 22

83-200 Starogard Gdaƒski

056 563-30-90

zak∏ad@jawor-meble.com.pl

15. Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o.o.

ul. Tuwima 25

80-210 Gdaƒsk

058 340-04-00

sevenet@sevenet.pl

16. Piekarnia Ciastkarnia „STAROWIEJSKA”

Anna Misztal

Ciekocino 15

84-210 Choczewo

058 572-45-69

17. Salon Fryzjerski Scarlet Anna Lisewska

ul. Abrahama 3

84-230 Rumia

058 771-34-74

annalisewska@wp.pl

18. Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowy MET-LAK

Jerzy Suchomski

ul. KoÊcierska 7

83-250 Skarszewy

058 588-22-23

met-lak@met-lak.com.pl

19. „BOB-ROLLO” Sp. z o.o.

Marian Bobrucki, Henryk Bobrucki

ul. M∏yƒska 8

84-230 Rumia

058 679-42-27

bobrollo@bobrollo.com.pl

20. Przedsi´biorstwo Budowlane „BUDREM”

spó∏ka jawna

ul. D∏uga 44

82-500 Kwidzyn 

055 279-59-59

budrem.kwidzyn@neostrada.pl

21. Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Produkcyjne

Budownictwa „ALFA” Spó∏ka z o.o.

ul. ˚wirowa 4

82-500 Kwidzyn

055 279-36-80

biuro@alfa.kwidzyn.pl

22. GRASO Zenon Sobiecki

ul. Kràg 4 a

83-200 Starogard Gd.

58 562-56-61

graso@graso.com.pl

FFiirrmmyy,,  kkttóórree  wwddrroo˝̋yy∏∏yy  ssyysstteemm  zzaarrzzààddzzaanniiaa

bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwweemm    ˝̋yywwnnooÊÊccii  HHAACCCCPP::

1. Piekarnia „BAMBU¸KA” s.c.

Helena i Grzegorz Prykaszczyk

ul. Pi∏sudskiego 21

83-010 Straszyn

2. Piekarnia-Cukiernia „Pellowski”

Grzegorz Pellowski

ul. Podwale Staromiejskie 82

80-844 Gdaƒsk

3. „INTERGASTR” Maria Lewandowska 

ul. Chlebnicka 8/12

80-830 Gdaƒsk

CCeerrttyyffiikkaatt  SSyysstteemmuu  ZZaarrzzààddzzaanniiaa  JJaakkooÊÊcciiàà  IISSOO

99000011::22000000

Zak∏ad Kotlarsko-Instalacyjny „GEJZER”

ul. Prusa 8a

83-200 Starogard Gdaƒski

II  mmiieejjssccee  ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  „„mmiikkrroo””  

Zak∏ad Us∏ug Telekomunikacyjnych WALTEL 

Waldemar Kurpet

ul. Pucka 13, 84-200 Wejherowo

II  mmiieejjssccee  ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  „„mmaa∏∏yycchh””  

Studio Fryzjerskie „HENRYK”

Henryk Mosiejko

ul. Weteranów 4, 84-200 Wejherowo

II  mmiieejjssccee  ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  „„dduu˝̋yycchh””

Grupa Zak∏adów Mi´snych NOWAK

Zbigniew Nowak

ul. Knyszyƒska 16A/2, 80-180 Gdaƒsk 

KKoommiissjjaa  jjeeddnnoogg∏∏ooÊÊnniiee  pprrzzyyzznnaa∏∏aa  GG∏∏óówwnnàà  NNaaggrroodd´́  GGrraanndd  PPrriixx  

ffiirrmmiiee  BBaassee  PPrroommoottiioonn  SSeerrvviiccee  BBaarrbbaarraa  SSeerrggoott--GGooll´́ddzziinnoowwsskkaa,,  uull..  EEllbbllààsskkaa  6666,,  8800--776611  GGddaaƒƒsskk

BBRROOWWAARR  AAMMBBEERR  
Bilekówko, ul.Gregorkiewicza 1
83-050 Kolbudy
marketing@browar-amber.pl
www.browar-amber.pl
tel. +48 58 682-66-21

ZZAAKK¸̧AADDYY  MMII¢¢SSNNEE  NNOOWWAAKK
Jankowo, ul. Sportowa 60 
80-180 Gdaƒsk
sekretariat@zmnowak.pl
www.zmnowak.pl
tel. +48 58 682-02-82

PPIIEEKKAARRNNIIAA--CCUUKKIIEERRNNIIAA  
Grzegorz Pellowski
ul. Podwale Staromiejskie 82
80-844 Gdaƒsk
tel. + 48 58 301-45-20

„„LLIISS””  PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  MMii´́ssnnee
Sierakowie
ul. Wiejska 7
83-340 Sierakowice
tel. +48 58 681-62-94
masarnialis@wp.pl
www.lis-pm.pl

MMAARRKKIIZZAA  CCuukkiieerrnniiaa  
Roman i Adam Wenzel
ul. Gdyƒska 63
83-330 ˚ukowo
te. +48 58 681-84-70

GGRROONNOO SS..CC..  
Maria Gosk, Antoni W´sierski
ul. 3 Maja 36
83-300 Kartuzy
tel. +48 58 685 33 68 
grono.sc@xl.wp.pl
www.grono.gda.pl

DDeegguussttaattoorrzzyy
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