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PRO:- Kto jest pomysłodawcą WOŚP 
w High Wycombe? 
Marcin Kurowski: - Nieskromnie mogę 
powiedzieć, że pomysł zrodził się 
w mojej głowie jakieś 3 miesiące temu, 
przedstawiłem go chłopakom z  WSR 
(„Westside Riders”, czyli polskich mo-
tocyklistów po zachodniej stronie Lon-
dynu) na naszym spotkaniu i  pomysł 
został przyjęty z entuzjazmem. Miała to 
być mała kameralna imprezka z puszką 
i  telewizorem na środku sali. Ale cóż, 
poszło trochę  w  inną stronę, lepszą 
stronę.

PRO:- Dlaczego podsztab?
MK: - Może i  dobrze, że tylko podsztab, 
bo nie bylibyśmy  w stanie się wyrobić 
ze wszystkimi papierkowym sprawami 
związanymi z  WOŚP. Dzięki uprzej-
mości szefowej sztabu ze Slough, pani 
Beacie, możemy wejść pod ich skrzydła 
i grać razem dla dzieci.

PRO:- Jak duża społeczność polska za-
mieszkuje w High Wycombe?
MK: - Społeczność nie jest mała, nie jest 
to oczywiście Londyn, ale mamy dwie 
polskie szkoły, kościół, więc podejrze-

wam, że mieszka tutaj około 3 tysięcy 
rodaków.

PRO:- Czy odbywają się polskie eventy 
w High Wycombe?
MK: - Nie, nie ma tu wielu imprez dla Po-
laków. Oprócz standardowych Andrze-
jek, Mikołajków, nie ma tu większych 
atrakcji dla naszej polskiej społeczności. 
„WSR i  przyjaciele” od już 3 lat organi-
zuje letniego grilla dla motocyklistów 

i  lokalnej społeczności. Współtworząc 
WOŚP mamy nadzieję, że zachęcimy 
naszych rodaków do częstszych spotkań 
i integracji na obcej nam ziemi.

PRO:- Czyli jest to wyzwanie?
MK: - Tak, jest to pewnego rodzaju wy-
zwanie, aczkolwiek doświadczenie na-
byte przy organizowaniu innych imprez 
daje nam swego rodzaju pewność, że 
wszystko będzie dobrze.

PRO:- Mówi Pan, że WOŚP organizujecie 
po raz pierwszy, kogo zatem poprosił 
Pan o pomoc w organizacji?
MK: - Z  racji tego, że jest to impreza 
dla nas od nas i  jesteśmy otwarci na 
współpracę, poprosiliśmy o pomoc ludzi 
z High Wycombe i nie tylko. Po pierw-
szym apelu na Facebooku, zgłosiły 
się dwie bardzo ambitne i  pomysłowe 
dziewczyny Joanna  Kasprzak i Monika 
Węgiel. Informacja, że każda pomoc jest 
potrzebna, poszła w  eter i  tak wylądo-
waliśmy w  rękach Doroty Kotlewskiej, 
która ma głowę pełną pomysłów, jest 
pełna wigoru i  bije z  niej dobra pozy-
tywna energia, która nas napędza. Ale 
oczywiście to by się nigdy nie odbyło 
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gdyby nie Tomasz Chwierut, Jacek Rat-
kowski, Rafał Barański i  Przemysław 
Benke, gdyż to oni ciągle „rzucają” do-
brymi pomysłami i dobrym słowem. I to 
właśnie my razem wszyscy tworzymy 
Westside Riders.

PRO:- Jakie atrakcje udało się przygoto-
wać organizatorom?
MK: - Ponieważ nie mieliśmy dużo czasu, 
nasze możliwości były nieco ograniczo-
ne, jednak WOŚP ma taką magię, która 
przyciąga dobrych ludzi. Będziemy mieli  
zatem pogotowie ratunkowe z lokalnego 
szpitala, które zajmie się edukowaniem 
dzieci i dorosłych. Będzie pokaz zawod-
ników karate z lokalnego klubu. Nie za-
braknie muzyki na żywo, zagra człowiek 
orkiestra zwany Bajzel oraz wschodzące 
gwiazdy muzyki dyskotekowej. Będzie 
dobre jedzenie, picie i gwarancja dobrej 
atmosfery.

PRO:- Czy przewidujecie coś dla dzieci? 
MK: - Pracownicy pogotowia będą prze-
prowadzać szkolenia dla dzieci. Dzięki 
pani Alicji, która jest szefową przedszko-
la w polskim klubie, będziemy mieli do-
stęp do zabawek i miejsca na figle. Będą 
konkursy, będzie zabawa, dzieciaki na 
pewno nie będą się nudzić.

PRO:- Jak Pan uważa, frekwencja spełni 
Państwa oczekiwania?
MK: - Ta impreza pokaże, kto tak na-
prawdę zamieszkuje te chillternowskie 
wzgórza. Uważam, że jest tu dużo do-
brych ludzi z wielkim sercem i na pewno 
będą chcieli wziąć udział w  takiej wiel-
kiej sprawie jak pomaganie dzieciom. 
Nie ma osoby w  High Wycombe, która 
by nie wiedziała, że mamy pierwszy fi-
nał WOŚP pod skrzydłami naszych są-
siadów ze Slough.

PRO:- Czy miejscowe firmy chętnie włą-

czyły się do udziału w WOŚP jako spon-
sorzy? 
MK: - Jest parę firm, które nas wsparły, 
które nam zaufały. Wiemy jednak, że 
z  racji tego, że to pierwszy raz, ludzie 
nie są jeszcze przyzwyczajeni do tego, że 
Wycombe żyje. Polska restauracja, sklep 
i lokalni biznesmeni są z nami. I z tego się 
bardzo cieszymy.

PRO:- Jak duże przeciwności musiał Pan 
pokonać jako podsztab, aby udało się 
otrzymać zgodę na tak dużą imprezę?
MK: - Poprzez Facebooka udało mi się 
s k o n t a k t o w a ć 
z  panią Beatą, 
która z  otwarty-
mi rękoma  za-
oferowała nam 
pomoc i  fachową 
poradę. Prezes 
polskiego domu, 
pan Ryszard, też 
nie robił więk-
szego problemu 
przy wynajęciu 
sali. Czyli jed-
nym słowem, 
same zielone 
światła od lokal-
nych władz.

PRO:- Na koniec chcę Pana zapytać, jak 
się Pan czuje jako osoba odpowiedzialna 
za tak dużą imprezę?
MK: - Nie czuję wielkiej odpowiedzial-
ność z racji tego, że współpracuję z pro-
fesjonalistami i ludźmi pełnymi wigoru 
i  pozytywnego myślenia. Od młodych 
lat organizuję imprezy dla ludzi i chy-
ba mnie to kręci, bo nie zamierzam 
przestawać. Jako Westside Riders, bo 
tym właśnie jesteśmy, nie boimy się 
nowych wyzwań, czy zadań. Lubimy 
tworzyć coś dla ludzi, a  jak to mówią: 
w  jedności siła. Osoby które nas ota-
czają, dają nam ten komfort psychicz-
ny, że cokolwiek by się nie działo, to 
będzie dobrze... Jednym słowem: sie-
ma. Chciałem tylko dodać, że tą im-
prezą chcemy zjednoczyć ludzi, któ-
rzy mieszkają w  jednej miejscowości, 
a  czasami nawet nie wiedzą o  swoim 
istnieniu. Chcielibyśmy żeby każdy 
w Wycombe mógł się poczuć, że poma-
ga, bo nigdy nie wiadomo, kiedy my tej 
pomocy potrzebować będziemy.

PRO:- Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Pozostało mi tylko życzyć powodzenia 
w przedsięwzięciu. 
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WOŚP MA TAKĄ MA-
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KARATE Z LOKALNEGO 
KLUBU. NIE ZABRAKNIE 
MUZYKI NA ŻYWO
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PRO:- Czym właściwie jest Workplace 
Pension?
Tomasz Wiadrowski: - Państwowa eme-
rytura w  Wielkiej Brytanii jest dosyć 
niskim świadczeniem, szczególnie jeśli 
porównamy ją do systemów emerytal-
nych innych krajów zachodnich. Wiele 
osób nie myśli o swojej przyszłości i ko-
nieczności odkładania na emeryturę, 
stąd pojawił się pomysł by w jakiś sposób 
„przymusić” osoby do dodatkowego za-
bezpieczenia finansowego po osiągnię-
ciu wieku emerytalnego.

W  Wielkiej Brytanii wprowadzono od 
niedawna system oszczędzania na eme-
ryturę, który jest połączeniem prywat-
nych systemów emerytalnych z  pań-
stwowym nadzorem i  regulacjami pod 
ogólną nazwą „Workplace Pension”. Co 
ciekawe w  Polsce obecnie wprowadza-
ny jest niemal identyczny program pod 
nazwą „Pracownicze Programy Kapita-
łowe”. Do programu Workplace Pension 
wiele osób możne zapisać się dobrowol-
nie przy czym obecnie obowiązek au-
tomatycznego zapisania dotyczy osób 
zatrudnionych na kontrakt o pracę, speł-
niających odpowiednie warunki. Praco-
dawcy mają obecnie obowiązek zapisać 
do programu emerytalnego każdego 
kwalifikującego się pracownika (osoby 

powyżej 22 roku życia, zarabiające po-
nad 10 tys. rocznie) i  odprowadzać za 
niego składki w  minimalnej określonej 
wysokości. Od kwietnia 2019 pracodaw-
ca będzie zobowiązany odciągnąć 5% 
wypłaty powyżej £503 miesięcznie pra-
cownikowi zapisanemu do programu, 
dołożyć do tego 3% i odprowadzić zgro-
madzone fundusze na program emery-
talny. Dochodzi do tego „zwrot podatku” 
przez rząd, ale zależy od rodzaju progra-
mu emerytalnego, do którego zapisany 
jest pracownik.

PRO:- Czy można wybrać sobie program 
emerytalny?
TW: - Nie. To decyzja pracodawcy. Co 
prawda, możemy po zakończeniu pracy 
przenieść zgromadzony kapitał do in-
nego funduszu, ale może to się wiązać 
z opłatami za przeniesienie. Jednak waż-

nym jest, 
by zorien-

tować się do 
jakiego fun-

duszu zostało 
się zapisanym. 

To w  jaki sposób 
odzyskiwana jest 

ulga podatkowa za-
leży od rodzaju fun-

duszu. Te, które stosują 
metodę „relief at source” są 

korzystne dla osób o niskich 
zarobkach, gdyż takie oso-

by otrzymują ulgę podatkową, 
a  w  praktyce „dopłatę” od rządu 

w  wysokości 2% zarobków. Nato-
miast te, które stosują metodę „net 

pay” są dużo korzystniejsze dla osób 
o wysokich zarobkach, gdyż podatek, ale 
i  National Insurance, jest naliczany na 
pozostałej wypłacie po odjęciu składek. 
Przy czym te fundusze nie są korzystne 
dla osób, które nie płacą podatku, bądź 
płacą go mało, gdyż nie uzyskują ulgi na 
zarobkach poniżej kwoty wolnej od po-
datku. Może zdarzyć się, że pracodawca 
decydując o  wyborze funduszu, będzie 
kierował się swoją korzyścią i  kadry 
kierowniczej, a niekoniecznie korzyścią 
swoich pracowników. 

PRO:- Jak wygląda pobieranie emerytu-
ry w praktyce?
TW: - Emerytura państwowa na dzień 
dzisiejszy wynosi £164.35 tygodniowo 
dla osoby, która ma zaliczone 35 lat pra-
cy. W przypadku, gdy tych lat pracy jest 
mniej, emerytura jest proporcjonalnie 
niższa. Należy przepracować minimum 
10 lat aby otrzymać jakąkolwiek eme-
ryturę państwową od Wielkiej Brytanii. 
Emerytura państwowa w  niektórych 
przypadkach może być wyższa, np. gdy 
dana osoba zdecyduje się odroczyć jej 
pobieranie, emerytura będzie odpowied-
nio wyższa w zależności na ile odroczo-
ne było jej pobieranie.

Poza systemem państwowym istnieją 
prywatne fundusze emerytalne. Tutaj 

WORKPLACE PENSION – CZYM JEST I CZY OPŁACA SIĘ KORZYSTAĆ 
Z PROGRAMU? NA NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
ODPOWIADA TOMASZ WIADROWSKI, DYREKTOR 
FIRMY KSIĘGOWEJ SAFI ADVISORY SERVICES LIMITED
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KIEROWAŁ SIĘ SWO-
JĄ KORZYŚCIĄ I KADRY 
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PRACODAWCA MOŻE SKO-
RZYSTAĆ Z OPCJI POST-
PONEMENT. OPCJA TA 
POZWALA PRACODAWCY 
NIE ZAPISYWAĆ PRACOW-
NIKA PRZEZ PIERWSZE 3 
MIESIĄCE PRACY NIEZA-
LEŻNIE OD JEGO ZAROB-
KÓW. KTOŚ KTO CZĘSTO 
ZMIENIA PRACĘ MOŻE 
PRZEZ TO STRACIĆ 
UCZESTNICTWO W PRO-
GRAMACH PRZEZ WIELE 
MIESIĘCY. 

[ TEMAT NUMERU ]

najpopularniejsze jest rozwiązanie ‚„an-
nuity”. W prostych słowach polega to na 
tym, że odkładane przez nas pieniądze 
są inwestowane przez fundusze emery-
talne. Uzbierany kapitał wraz ze zwro-
tem z inwestycji ma oczywiście określo-
ną wartość. Kapitał, który uzbieraliśmy 
do momentu pobierania emerytury jest 
„przekazywany” firmie, która w zamian 
za te pieniądze zobowiązuje się pła-
cić nam określoną kwotę aż do śmierci 
(annuity). Firmy oczywiście kierują się 
przewidywaną długością życia, zwrotem 
z inwestycji, a także innymi czynnikami. 
Od 55 roku życia można też wypłacić 
25% wartości uzbieranego kapitału bez 
podatku dochodowego, co oczywiście 
pomniejszy pozostały kapitał.

Workplace Pension funkcjonuje na po-
dobnych zasadach, przy czym wysokość 
składek, jakie odprowadza pracownik 
jest ustalona odgórnie.

PRO:- Na jaką dodatkową emeryturę 
mogę liczyć, jeśli pracowałem w Wielkiej 
Brytanii na kontrakcie przez 3 lata i mój 
pracodawca pobierał mi składki?
TW: - To oczywiście zależy od wysokości 
wypłaty oraz tego, czy fundusz emery-
talny będzie dobrze inwestował zebra-
ny kapitał. Ale będąc szczerym, jeśli 
wybierze się opcję annuity, to mogą 
to nie być wielkie kwoty. Jeżeli ktoś 
odkładał na fundusz po £50 miesięcz-
nie, to w  ciągu roku odłożyłby £600, 
a  w  ciągu trzech lat £1800. Nawet za-
kładając wysoką stopę zwrotu z  inwe-
stycji, trzeba pamiętać o  inflacji, tzn. 
ceny za różne produkty w  przyszłości 
raczej będą wyższe niż teraz i dzisiejsze 
£1800 może oznaczać dużo mniej w sile 
nabywczej. Zastanówmy 
się tez ile mogłaby 
obiecać wypła-

cać nam do śmierci miesięcznie firma, 
której „oddajemy” tak niewielką kwotę. 
W  sieci możemy bez problemu odszu-
kać analizy, które jasno pokazują, że by 
otrzymywać £1000 emerytury z  pry-
watnego funduszu, należałoby zacząć 
oszczędzać przynajmniej £246 mie-
sięcznie od wieku 25 lat aż do osiągnię-
cia wieku emerytalnego, który wynosi 
obecnie dla osób w tym wieku 67 lat. Je-
śli zaczniemy później, w wieku 35 lat, to 
ta kwota powinna wynosić £404. Oczy-
wiście poprzez Workplace Pension nie 
płacimy całej kwoty z  „własnej kiesze-
ni”, część dokłada pracodawca, uzysku-
jemy też zwolnienie podatkowe, ale tak 
czy inaczej, jeśli komuś wydaje się, że 
po paru latach pracy w  Wielkiej Bry-
tanii i  powrocie do Polski będzie mógł 
oczekiwać jakiejś ogromnej emerytury 
stąd, to może być mocno zawiedziony. 

PRO:- Czy jest obowiązek uczestniczenia 
w programach emerytalnych?
TW: - Nie, takiego obowiązku nie ma. To 
pracodawca ma obowiązek zapisać kwa-
lifikujących się pracowników, natomiast 
pracownik zawsze może się wypisać. 
Jeśli jednak pra-
cownik zwleka 

z  wypisaniem, to nie może odzyskać 
wpłaconych za niego składek z  wcze-
śniejszych miesięcy. Trzeba też pamiętać 
o  tym, że pracodawca może skorzystać 
z opcji postponement. Opcja ta pozwala 
pracodawcy nie zapisywać pracownika 
przez pierwsze 3 miesiące pracy nieza-
leżnie od jego zarobków. Ktoś kto czę-
sto zmienia pracę może przez to stracić 
uczestnictwo w programach przez wiele 
miesięcy.

PRO:- Czy mi się to opłaca?
TW: - Jest to bardzo ogólnie postawione 
pytanie i zależy nie tylko od sytuacji da-
nej osoby, ale też od tego, czy sytuacja na 
rynkach finansowych zapewni zwro-
ty z  kapitału, czy wręcz przeciwnie, po 
uwzględnieniu inflacji, straty.

PRO:- Jakie są plusy dołączenia do pro-
gramów emerytalnych?
TW: - Przede wszystkim świadomość, że 
jednak jakieś pieniądze odkładane są na 
naszą przyszłość. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że pracodawca dokłada się do 
naszych składek, oraz jeśli możemy sko-
rzystać z ulgi podatkowej, to tak napraw-
dę nasze składki są podwojone, a  więc 
nasz kapitał będzie dwa razy wyższy, 
niż gdybyśmy oszczędzali sami bez ulg. 
W  przypadku osób, których zarobki są 
powyżej drugiego progu podatkowego, 
w  zależności od funduszu te korzyści 
mogą być jeszcze wyższe, co przekłada 
się na duże oszczędności 
kosztem niewielkie-
go zmniejszenia 
dochodu. Jednak 
oszczędza jąc 
c a ł k o w i c i e 
p r y w a t n i e 
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również możemy korzystać z ulg podat-
kowych.

Inną ważną sprawą jest to, że zgroma-
dzone fundusze mogą być wypłacone 
bliskiej nam osobie po naszej śmierci, 
mogą być tez dziedziczone, więc nie 
przepadają.

PRO:- Czy są jakieś minusy, bądź czy po-
winniśmy na coś zwrócić uwagę?
TW: - Wprowadzony system na pierw-
szy rzut oka wydaje się sensownym 
rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, 
że został stworzony z  myślą o  Brytyj-
czykach, czyli o  osobach, które myślą 
o emeryturze w Wielkiej Brytanii. Jako, 
że wielu klientów naszej firmy (SAFI 
Advisory Services Limited) to Polacy 
oraz obywatele innych państw, którzy 
niekoniecznie chcą pozostać na emery-
turze w  Wielkiej Brytanii, zaczęliśmy 
dopytywać się o pewne dla nas kluczowe 
kwestie. Przykładowo, wiele funduszy 
oficjalnie deklaruje, że aby otrzymywać 
od nich wypłaty, należy mieć aktywne 
brytyjskie konto bankowe. Biorąc pod 
uwagę to, że banki od niedawna są zo-
bowiązane sprawdzać statusu swoich 
klientów i nie mogą prowadzić prywat-
nych kont bankowych nie-rezydentom, 
a  także mając na uwadze Brexit, zapy-
taliśmy większość najpopularniejszych 
funduszy, a  także Pension Regulator 
(instytucję rządową nadzorującą sys-
tem) o to w jaki sposób wypłacane będą 
środki osobom, które wyjadą z Wielkiej 
Brytanii i  nie będą miały kont w  tutej-

szych bankach, ani nie będą miały moż-
liwości łatwego przyjazdu i  otworzenia 
konta. Niestety od większości funduszy 
nie uzyskaliśmy sensownych odpowie-
dzi. Jeden z  funduszy zadeklarował, że 
będzie wypłacać pieniądze za granicę. 
Zapytany o  to, kto będzie ponosił kosz-
ty transferów, fundusz czy odbiorca, 
szczególnie w sytuacji, gdy czyjaś eme-
rytura będzie niewielka, np. tylko po 
paru latach pracy, reprezentanci fun-
duszu „nabrali wody w  usta”. Tak samo 
nie uzyskaliśmy stanowczej odpowiedzi 
od Pension Regulator co będzie działo się 
z pieniędzmi takich osób. Obecnie istnieje 
możliwość przeniesienia zgromadzonego 
kapitału na kwalifikujące się fundusze za 
granicą, ale jeśli dana osoba z różnych po-
wodów nie chce bądź nie może otworzyć 
takiego funduszu, po powrocie może mieć 
utrudniony dostęp do swoich pieniędzy.

Odpowiednie rozwiązania są wypra-
cowane w  przypadku emerytury pań-
stwowej. Jest ona obecnie wypłacana na 
zagraniczne konta, jeśli jest niewielka 
otrzymuje się ja raz w roku, zamiast co  
4  tygodnie. Mamy nadzieję, że do czasu 

g d y 
o s o -

by będą 
p r z e c h o -

dzić na eme-
ryturę znajdą 

się odpowiednie 
rozwiązania.

Pozostają też kwestie 
Brexitu, opodatkowania 

dochodów z  emerytury, 
zarówno w Wielkiej Brytanii 

jak i w kraju w którym chcemy 
emeryturę spędzić. Na dzień dzi-

siejszy emerytura państwowa jest 
co roku podnoszona, przy czym tylko 

jeśli mieszka się w  krajach, które mają 
odpowiednią umowę z  Wielka Bryta-
nią, bądź w  krajach Unii. Osoby, które 
mieszkają w  innych krajach, otrzymują 
co roku taką samą emeryturę, więc jej 
siła nabywcza z roku na rok spada. Ra-
czej powinno to wyglądać podobnie po 
Brexicie, ale pewności na dzień dzisiej-
szy nie ma.

Trzeba tez pamiętać o  tym, że nasze 
fundusze będą zamrożone, a w przypad-
ku kogoś, kto przyjechał na parę lat by 
jak najszybciej zarobić np. na budowę 
domu, oszczędzanie w  takich progra-
mach zamrozi kapitał, który mógłby być 
dostępny na inne rozwiązania.

PRO:- Jakie są moje obowiązki jeśli pro-
wadzę działalność gospodarcza?
TW: - Jeśli prowadzi się firmę i  zatrud-
nia pracowników, bądź zamierza się za-

trudnić pracowników, należy pamiętać 
o  obowiązku sprawdzenia, czy należy 
zapisać do funduszu emerytalnego 
swoich pracowników, a także dopełnić 
obowiązku składania deklaracji do in-
stytucji Pension Regulator. Ważne jest 
tez wybranie odpowiedniego fundu-
szu, porównanie opłat za prowadzenie 
funduszu, analiza budżetu swojej fir-
my i  dodatkowych związanych z  tym 
wydatków. Sugeruję poruszenie tej 
kwestii ze swoim księgowym zanim 
zatrudni się pierwsza osobę. Niedopeł-
nienie obowiązków może wiązać się 
z  poważnymi konsekwencjami finan-
sowymi w postaci kar, nie tylko dla fir-
my, ale też dla jej właścicieli.

ZGROMADZONE 
FUNDUSZE MOGĄ BYĆ 
WYPŁACONE BLISKIEJ 
NAM OSOBIE PO 
NASZEJ ŚMIERCI, MOGĄ 
BYĆ TEZ DZIEDZICZONE, 
WIĘC NIE PRZEPADAJĄ

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
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PRO:- Podsumowując, co mógłby Pan 
doradzić naszym czytelnikom?

TW: - Sytuacja każdej osoby jest inna. 
Na pewno warto zorientować się do ja-
kiego funduszu jesteśmy zapisani (i czy 
w ogóle jesteśmy, zdarzają się nieuczciwi 
pracodawcy, którzy nie dopełniają tego 
obowiązku).

Jeśli mamy plany wyjazdu z  Wielkiej 
Brytanii warto zadać pytania swo-
im pracodawcom, bądź bezpośrednio 
w funduszu emerytalnym, w  jaki spo-
sób będzie się miało dostęp do pienię-

dzy po wyjeździe. Bardzo ważne jest, 
by zbierać dokumentację. To są nasze 
pieniądze! Więc warto wiedzieć gdzie 
i w jakich kwotach się znajdują, szcze-
gólnie jeśli w  przyszłości przyjdzie 
o  nie zabiegać zza granicy. Dlatego 
koniecznie trzeba informować praco-
dawcę o  zmianie adresu. Pracodawca 
informuje fundusz, a  fundusz wysyła 
istotną dokumentację na adres, któ-
ry zna od pracodawcy. Po wyjeździe 
z  Wielkiej Brytanii warto poinformo-
wać fundusz o  adresie koresponden-
cyjnym za granicą. Może okazać się, że 
mieliśmy wiele prac i w każdej byliśmy 
zapisani w innym funduszu emerytal-
nym, więc warto jest mieć te informa-
cje w jednym miejscu.

Jeśli nie planujemy długiego pobytu 
w  Wielkiej Brytanii, ani tym bardziej 
emerytury tutaj, można rozważyć alter-
natywne rozwiązania i  zastanowić się, 
czy korzystać z  programu Workplace 
Pension, czy nie.

Dlatego szczególnie dla osób, które nie 
planują pozostać na stałe w Wielkiej Bry-
tanii, bądź często zmieniają kraje w  ja-

kich mieszkają i pracują, tak ważne jest 
przygotowanie dla siebie indywidualnej 
strategii emerytalnej. Pomocnym może 
być rozważenie rozmowy z profesjonal-
nym doradcą emerytalnym, przy czym 
dla większości z nas pierwszym krokiem 
powinno być przynajmniej dowiedzenie 
się w jakim funduszu znajdują się nasze 
oszczędności i  jak będziemy mogli uzy-
skać do nich dostęp w przyszłości, szcze-
gólnie zza granicy. Warto zainteresować 
się gdzie i na jakich warunkach przecho-
wywane są nasze pieniądze. 

 Ò SAFI Advisory Services Limited nie prowadzi usług 

pośrednictwa finansowego w zakresie funduszy eme-

rytalnych. Artykuł zawiera ogólne informacje na temat 

programów emerytalnych I nie powinien być traktowa-

ny jako doradztwo finansowe. SAFI Advisory Services 

Limited nie bierze odpowiedzialności za indywidualne 

decyzje podjęte po zapoznaniu się z artykułem. SAFI 

Advisory Services Limited rekomenduje skorzystanie 

z usług niezależnego doradcy finansowego przed pod-

jęciem decyzji o wyborze formy inwestowania.

NIEDOPEŁNIENIE 
OBOWIĄZKÓW 
MOŻE WIĄZAĆ SIĘ 
Z POWAŻNYMI 
KONSEKWENCJAMI 
FINANSOWYMI 
W POSTACI KAR, NIE 
TYLKO DLA FIRMY, 
ALE TEŻ DLA JEJ 
WŁAŚCICIELI.

LINK:
www.safiadvice.co.uk/pl/

NOWOCZESNA METODA 
PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA 

WŁOSÓW

• nie niszczy naturalnych włosów

• naturalny wygląd

• kompletna metamorfoza

ikbeauty.com 07984540454 
 fb.com/IK-beauty-London-567231370070738/

[ TEMAT NUMERU ]

www.safiadvice.co.uk/pl/
http://ikbeauty.com/
tel:+447984540454
https://fb.com/IK-beauty-London-567231370070738/
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To jest pytanie, które po-
wtarza się najczęściej 
w grupach dyskusyjnych 

w mediach społecznościowych. Przede 
wszystkim przestać się bać. 

Jasne, że aby zrezygnować ze stałego 
dochodu trzeba mieć pewien komfort 
finansowy. Początki każdego nowego 
biznesu wymagają nakładów finanso-
wych i czasu na rozkręcenie nowej dzia-
łalności. Często jesteśmy bardziej gotowi 
mentalnie, niż finansowo. Warto zatem 
na początku podziałać „na zakładkę”, 
szczególnie, kiedy wchodzimy na rynek 
w  sieci. Natomiast zanim wejdziemy 
i  zaczniemy swój biznes, poświęćmy 
czas na rozejrzenie się wokół. Zobacz-
my co jest dziś oferowane w  naszym 
segmencie, jak jest prezentowane, do 
kogo kierowane i na jakim poziomie ce-
nowym. Często jest tak, że nasz pomysł 
nie jest unikalny, że oferta podobnych 
rzeczy czy usług jest szeroka, a produk-
ty konkurencyjne tanie…To jest często 
pierwszy moment rozczarowania i rezy-
gnacji. A to błąd! Jak już dobrze wiemy 
co jest wokół nas, to właśnie doskonały 
moment na stworzenie tzw. USP, czyli 
naszej unique selling proposition, czyli 
naszego wyróżnika. Dość szeroko opi-
sałam  temat planowania swojego biz-
nesu w  książce „SWOT & SO WHAT?”. 
Zainteresowanych zapraszam na stronę 
www.swotsowhat.pl.

JESTEM PEWNA SWOJEGO 
SUKCESU, ALE RODZINA WĄTPI, ŻE 
MI SIĘ UDA, JAK ICH PRZEKONAĆ?
Na to pytanie odpowiedź wydaje się 
być krótka – przestać przekonywać, 
a  zakomunikować decyzję i  zacząć dzia-
łać. Z  drugiej strony zrozumiałe jest, że 
mamy wokół siebie bliskich, z  którymi 
się liczymy, ale nie mnóżmy tych osób 
zbytnio. Główny obszar uzgodnień 
i współpracy to przede wszystkim part-
ner. To jest jedyna osoba, z  którą cokol-
wiek musimy uzgadniać np. w obszarze 
finansów czy obowiązków domowych. 
Warto także zadbać o  wsparcie mental-
ne w nowym pomyśle i po prostu powie-
dzieć, że potrzebujecie takiego wsparcia 
i  pomocy. Pozostałe osoby proponuję 
odpuścić w temacie przekonywania i nie 
słuchać sceptycznych uwag, tych co się 
nie odważyli. Lepiej pogadać z  tymi, co 
się odważyli i  odnieśli sukces.  „It’s my 
life”, jak śpiewa Bon Jovi. 

JAK ZASIEDZIANA W DOMOWYCH 
OBOWIĄZKACH KOBIETA MOŻE 
ODZYSKAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE 
I CHĘĆ WYJŚCIA DO LUDZI?
Trochę chwycę Cię za słowo „odzyskać”, 
bo to oznacza, że ta pewność kiedyś 

była. Należy 
zatem zacząć 

od początku i za-
pytać siebie, kiedy 

i  dlaczego zniknę-
ła? Co ją osłabiło, czy 

wręcz zabiło? Co ją kiedyś 
budowało? Oczywiście ile 

kobiet, tyle odpowiedzi, ale 
można znaleźć pewien wspólny 

mianownik, jakim jest macierzyń-
stwo i  udomowienie. Często wydaje 

się nam, że rola mamy, nie wychodzącej 
do pracy jest gorsza czy mniej ambitna 
niż bieganie do biura czy innej pracy. 
Nic bardziej słusznego niż określenie 
„niepracująca żona”, bo owa żona rzeczy-
wiście nie pracuje, tylko zasuwa… Bawi 
mnie też określenie „siedzę w  domu 
z dzieckiem”… Każdego zapraszam, niech 
spróbuje posiedzieć. Zajmowanie się do-
mem i dzieckiem jest męczące, monoton-
ne, niewidoczne i… niedoceniane. Ocze-
kujemy dobrego słowa od męża, rodziny 
czy znajomych i jesteśmy rozczarowane, 
kiedy tego nie ma.  Jest nam źle, wyglą-
damy coraz gorzej, bo mamy poczucie, 
że jesteśmy niewidzialne, jemy byle co, 
bo nie mamy czasu, nie wychodzimy, bo 
nie ma kto zostać z dzieckiem i tak dalej,  
i  tak dalej…

NO TO JAK SOBIE Z TYM 
PORADZIĆ?
Przede wszystkim zauważyć siebie, 
zamiast szukać zauważenia. Znaleźć 
przestrzeń na siebie, a  nie szukać czasu 
dla siebie, bo o  to trudno. Przestrzeń na 
siebie oznacza znalezienie zadowolenia 
w  sytuacji, w  jakiej jesteśmy. I  pamię-
tajmy, że jesteśmy tak traktowani, jak 
pozwalamy się traktować, więc jeśli 
my same traktujemy siebie bez dumy 
i szacunku, to otoczenie traktuje nas tak 
samo. Szanujmy siebie, a będziemy bar-
dziej szanowane. Reszta przyjdzie sama.

Beata Borucka

 Ò Beata Borucka – psycholog, coach i trener biznesu. 

Autorka wielu publikacji, książek i programów eduka-

cyjnych. Zdobywczyni tytułu Kobieta Roku 2017 w kate-

gorii coaching i edukacja dorosłych. Od 15 lat prowadzi 

firmę szkoleniową, a obecnie rozwija markę rękodzieła 

artystycznego ArtEnergy  (www.artenergy.pl)

JAK ZREZYGNOWAĆ ZE STAŁEGO ETATU 
I ODWAŻYĆ SIĘ ZACZĄĆ SWÓJ BIZNES?

LINK:
www.swotsowhat.pl

ZAKŁADAMY 
WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ

BAWI MNIE TEŻ 
OKREŚLENIE 
„SIEDZĘ W DOMU 
Z DZIECKIEM”… 
KAŻDEGO ZAPRASZAM, 
NIECH SPRÓBUJE 
POSIEDZIEĆ.

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
https://swotsowhat.pl/


 / polskibizneswUK

Każdy z nas płaci rachunki. Płacą je klienci 
indywidualni, ale także osoby samozatrud-

nione i właściciele � rm. 

Naszym celem jest dobranie najkorzyst-
niejszych ofert tak, aby te rachunki 

były niskie, a oszczędności wysokie. 

Doświadczenie kilku lat pozwa-
la nam na orientację w gąszczu 

ofert, a współpraca z największy-
mi bankami na świecie oraz � r-

mami z branży energetycznej 
czy telekomunikacyjnej, po-

zwalają zaoferować usługi 
na najwyższym poziomie, 

a przy tym konkurencyj-
ne cenowo. 

DLA WSZYSTKICH: 

 ubezpieczenia aut / motocykli / mienia
 porównywarka cen energii (prądu i gazu)

DLA WŁAŚCICIELI FIRM LIMITED 
I SAMOZATRUDNIONYCH:

 Finansowanie dla Firm (pożyczki dla już 
istniejących � rm i prowadzących działalność)
 Terminale Płatnicze lub Czytniki Do Kart 
(Jeśli już masz swój to nic nie szkodzi, sprawdź 
czy nie przepłacasz na opłatach od kart)
 Ogarniamy Energię Dla Firm (wysyłasz 
nam swój rachunek za Prąd lub Gaz, 
a my znajdujemy dla Ciebie lepszą = o niższych 
stawkach ofertę, a to znaczy oszczędzasz na-
wet do tysiąca funtów rocznie *** w zależności 
od zużycia, wielkości � rmy itp.)
 Ubezpieczenia dla Firm np. od odpowie-
dzialności cywilnej, ubezpieczenia lokalu, � oty 
aut, auta dostawczego itp.)
 Konto Biznesowe dla Firm (jeśli nie masz 
jeszcze to otwieramy takie on-line w 5 minut, 
bez konieczności umawiania wizyty w banku)

DLA NOWYCH FIRM:

Planujesz rozpocząć działalność? Zadzwoń 
07775 127963. Pomożemy w:

 Aplikacji na Konto Biznesowe
 Przepisaniu Prądu na Nowego Właściciela 
+ wybór Taryfy
 Podłączeniu Linii Telefonicznej & Interne-
tu dla Firmy
 Wyborze Terminala i Taryfy do obsługi Kart 
Płatniczych
 Wyborze systemu ePoS wraz z oprogra-
mowaniem
 Ubezpieczeniu Twojego Biznesu, Samo-
chodów itp.

www.BristolMerchantServices.uk/pl
 / polskibizneswUK 07803 356185 oraz 07775 127963  o�  ce@bristolmerchantservices.uk 

https://www.bristolmerchantservices.uk/pl/home
https://fb.com/polskibizneswUK
tel:+447803356185
mailto:office%40bristolmerchantservices.uk?subject=
https://fb.com/polskibizneswUK
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PRO:- Czy każdy może działać na rynku 
nieruchomości i zarabiać? Trzeba mieć 
duży kapitał startowy?
Sylwia Fiedler: - Rynek nieruchomości 
i  samo sformułowanie „inwestor” czasa-
mi odstrasza. Wielu ludziom kojarzy się 
z inwestowaniem dużej gotówki. A nie do 
końca tak to musi wyglądać. Można zain-
teresować się różnymi strategiami zwią-
zanymi z nieruchomościami. Najbardziej 
popularne formy to flipy, wynajem dłu-
goterminowy, krótkoterminowy oraz 
wynajem na pokoje. Za to jedną z ciekaw-
szych możliwości jest podnajem, gdzie 
nie musimy mieć dużej gotówki na start. 
Naszym atutem w tej sytuacji jest wiedza, 
która pozwala nam skutecznie zarządzać 
nieruchomościami innych osób. My za-
rabiamy oraz właściciele. Bardzo dobry 
układ dla obydwu stron.

PRO:- Na czym polega podnajem? Jak to 
zrobić?
SF: - Wyszukujemy atrakcyjne nierucho-
mości, które są wynajmowane na długi 
termin. Uzgadniamy warunki podnajmu 
z  właścicielem. Tutaj bardzo ważna jest 
dobrze skonstruowana umowa. Wy-
mienię jako przykład kilka możliwości. 
Remontujemy i wynajmujemy na krótki 
termin. Remontujemy, wydzielamy do-
datkowe pomieszczenia i  wynajmujemy 
na pokoje — na długi albo krótki termin. 
Odświeżamy lokal oraz/albo stosujemy 
home standing i  zamieniamy wynajem 
długoterminowy na krótkoterminowy. 
Jest to bardzo obszerny temat, ale tak 
w skrócie to może wyglądać.

PRO:- Brzmi ciekawie, ale dla początku-
jących inwestorów może to być trochę 
trudne?
SF: - W  naszej Grupie Rent Consulting 

mamy zasadę: rób biznes, który rozu-
miesz. Co nie oznacza, że od początku 
było dla nas wszystko proste i oczywiste. 
Zresztą rynek się rozwija, ewoluuje i my 
też cały czas się uczymy. Najważniejsze 
to zacząć, zdobywać wiedzę i  słuchać 
rad ludzi, którzy sami są praktykami. 
I  tak jak już wspominałam, można za-
cząć przygodę z  nieruchomościami bez 
dużych pieniędzy.

PRO:- A co z miejscem inwestycji? Czy 
są jakieś szczególne lokalizacje, a może 
najlepiej robić to w mieście, w którym 
mieszkamy?
SF: - Przykładowo interesuje nas wy-
najem bezpośredni albo też w  formie 
podnajmu. Mieszkamy w  atrakcyjnej 
lokalizacji, czyli bardzo upraszczając 
— jeśli w  danym mieście jest dużo tu-
rystów, albo studentów, możemy tutaj 
szukać pierwszych okazji inwestycyj-
nych. Radziłabym na początku zrobić 
analizę rynku i realnie ocenić możliwo-
ści zarobkowe naszego przedsięwzięcia. 
Bo nie każda lokalizacja jest dochodowa 
i  często jest tak, ze warto inwestować 
w inne miasta albo też i kraje. Opłaca się 
przeanalizować rynek i sprawdzić gdzie 
stopa zwrotu, czyli nasz zarobek jest 
większy i stabilniejszy.

PRO:- Jeśli chcemy zrobić podnajem czy 
też wynajem daleko od miejsca zamiesz-
kania, to jak to zorganizować? 
SF: - Dużo osób boi się organizować 
wynajem, dalej niż w  obrębie swojego 
miejsca zamieszkania. Często wynika 
to z braku wiedzy i umiejętności zarzą-
dzania całym przedsięwzięciem. Bar-
dzo pomocne są wówczas odpowiednie 
procedury, checklisty i  zautomatyzo-
wanie całego procesu. Oczywiście 
można też cały czas samemu 
sprzątać, pilnować, wydawać 
klucze itd., wtedy faktycz-
nie musimy mieszkać blisko. 

Aczkolwiek w każdym biznesie przecież 
o to chodzi, żeby czerpać zyski przy ma-
łym nakładzie pracy. Osobiście uważam, 
że lepiej poświęcić czas na skalowanie 
i  rozwijanie naszego biznesu, aniżeli 
samodzielnie zarządzać jednym czy też 
dwoma apartamentami. A  nawet jeśli 
mamy tylko jeden apartament, to też 
warto sobie życie ułatwić. W takiej sytu-
acji miejsce nas nie ogranicza.

PRO:- Jeszcze na koniec ostatnie pyta-
nie. W jakich krajach są nieruchomości, 
którymi zarządzasz?
SF: - W tej chwili wynajmuję oraz pod-
najmuję nieruchomości na długi i krótki 
termin w Polsce, oraz Hiszpanii. Miesz-
kam w Irlandii. Poza tym prowadzę stu-
dio reklamy. Chcę przez to powiedzieć, 
że dobra organizacja oraz wprowa-
dzenie skali daje nam duże możliwości 
i  swobodę działania. Wszystkich zain-
teresowanych tematem nieruchomości, 
zapraszam na naszą stronę www.sku-
tecznywynajem.pl. Jest tam też moż-
liwość skorzystania ze szkoleń, które 
krok po kroku uczą jak skutecznie wy-
najmować. Zapraszam także do naszej 
grupy na FB: Skuteczny Wynajem Krót-
koterminowy i Długoterminowy — gdzie 
wzajemnie się wspieramy i podpowiada-
my sobie.

PRO:- Dziękuję za rozmowę.
SF: - Również dziękuję. 

INWESTOWANIE BEZ 
DUŻYCH PIENIĘDZY

CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ INWESTOREM? ROZMAWIAMY Z SYLWIĄ FIEDLER, GŁÓWNĄ ZAŁOŻYCIELKĄ
RENT CONSULTING – IRLANDZKIEJ FIRMY ZRZESZAJĄCEJ INWESTORÓW W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCJE BEZ 
DUŻYCH PIENIĘDZY

LINK:
www.skutecznywynajem.pl

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
https://skutecznywynajem.pl/


www. ushuaiatattoolondon.co.uk
 020 8616 1760,  email: ushuaiatattoo.london@gmail.com

 fb.com/ushuaiatattoo.london ,  instagram.com/ushuaiatattoo.london
 Adres: 486 Fulham Road, London, SW6 5NH

W studiu mamy 6 stałych rezydentów oraz wielu znanych gościnnych artystów 
(informacje w aktualnościach). W zależności jaki styl Was interesuje, staramy 
się dobrać idealnego tatuatora. 

SPECJALIZUJEMY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM W: 
realizmie, surrealizmie, motywach grafi cznych, trash polce, polinezji, wszelkiego ro-
dzaju liternictwie oraz mandalach, zarówno w kolorze, jak i w szarościach. Specjalizu-
jemy się też w tradycyjnym tatuażu i watercolour.

WYKONUJEMY:
od najmniejszych tatuaży po sesje całodzienne. Ze względu na szacunek do tatuato-
rów, nie kopiujemy ich prac. Zależy nam na tym, aby każdy klient miał swój indywidu-
alny wzór stworzony specjalnie dla niego.

http://ushuaiatattoolondon.co.uk/pl/
https://fb.com/ushuaiatattoo.london
https://instagram.com/ushuaiatattoo.london
tel:+442086161760
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LINKI:
dietandmindfulness.com 
Facebook / Diet & Mindfulness  
Instagram / diet.and.mindfulness 

JEDZ ŚWIADOMIE
ILE RAZY MÓWIŁAŚ/EŚ SOBIE - „OD JUTRA ZACZNĘ DIETĘ”? A GDYBY TAK „DIETA” BYŁA TWOIM SPOSOBEM 
ŻYWIENIA, A NIE WYJĘTYM Z ŻYCIA OKRESEM OGRANICZANIA KALORII CZY IZOLACJI OD SPOTKAŃ ZE ZNA-

JOMYMI, BO „JESTEM NA DIECIE”? NO WŁAŚNIE.

Dostarczamy do swojego organi-
zmu „co popadnie” i pozbawia-
my go regularnej aktywności 

fizycznej, a następnie z dnia na dzień 
zabieramy jakiekolwiek paliwo do funk-
cjonowania, jednocześnie zmuszając do 
intensywnych ćwiczeń, bo „trzeba się 
zmieścić w rozmiar 34”. W ten sposób 
wyrządzamy sobie ogromną krzywdę. 
KRZYWDĘ. Po pomyślnym przejściu 
tego „zabiegu” wracamy do starych na-
wyków żywieniowych i… przybieramy 
na masie, czyli klasyczny efekt jo-jo. 

Wobec drugiego człowieka nigdy nie 
zdecydowalibyśmy się na takie zacho-
wanie, ponieważ jest ono nieetyczne, 
zatem dlaczego traktujemy w ten sposób 
własne ciało? Ciało, w którym - czy nam 
się to podoba, czy nie - spędzimy całe 
swoje życie. 

Jesteśmy mistrzami w odchudzaniu, ale 
nie uczymy się jeść zgodnie z własnymi 
potrzebami. Często bywa tak, że jemy 

pokarmy, które nie mają 
ani wartości odżywczej, 
ani - jak się później oka-
zuje - smakowej. A  mimo 
wszystko trafiają do na-
szego ciała, powodując 
wyrzuty sumienia, złe 
samopoczucie, choroby, 
albo wszystko na raz. 

Dzieje się tak, po-
nieważ żyje-

m y 

na tzw. autopilocie. Nie tylko jemy bez-
myślnie, ale i funkcjonujemy na co dzień, 
nie skupiając się na danym momencie. 
Mówisz, że masz podzielną uwagę? Za-
pomnij. Mózg stale przełącza się na wy-
konywanie różnych zadań tak, że nie ma 
możliwości maksymalnego skupienia 
się na wielu czynnościach jednocześnie. 
Spożywanie posiłków podczas oglądania 
TV, czytania, przeglądania maili itd. - to 
wszystko powoduje, że nie skupiamy 
się na tym, co jemy i jak przeżywamy tę 
chwilę. Koncepcja mindfulness eating 
zakłada, najprościej mówiąc, że jemy to, 
czego potrzebujemy, w  ilościach zaspo-
kajających nasze zapotrzebowanie, czyli 
wtedy kiedy jesteśmy głodni, zaś posiłek 
kończymy, gdy odczuwamy sytość (ale 
nie przejedzenie). I  o  ile w  teorii brzmi 
to łatwo, w  rzeczywistości wcale takie 
nie jest. Bo, jak odróżnić głód fizyczny 
od emocjonalnego? Skąd mam wiedzieć, 
kiedy skończyć jeść? Nie jest to zadanie 
ani proste, ani szybkie w  realizacji, bo-
wiem trwała zmiana nawyków żywie-
niowych to proces, który może trwać 
wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat. Ale 
wysiłek włożony w  pracę przynosi wy-
mierne skutki, a zgubione kilogramy idą 
w parze z poprawą zdrowia i samopoczu-
cia. 

Zatem, jeżeli dbam o  swój organizm, to 
wybieram produkty, które dostarczają 
nie tylko energii potrzebnej do funkcjo-
nowania, ale i witamin, i składników mi-
neralnych, niezbędnych dla zachowania 
zdrowia. Żywność nieprzetworzona, 
czyli m.in. warzywa, owoce, nasiona, 
produkty pełnoziarniste spełniają te 
kryteria, natomiast wysokooczyszczo-
ne produkty (tzn. z „białej mąki”) już nie, 
a wręcz mogą być szkodliwe.

Zgłębiając mindfulness eating, uczysz 
się wybierać to, co jest dobre dla 

Ciebie, ale nie tylko. Bo świado-
me odżywianie to także wy-

bór produktów, które 
zostały wytworzone 

w  zrównoważony sposób i  są przyjazne 
dla środowiska. To ciekawość, skąd po-
chodzi jedzenie, którym zamierzam od-
żywić swój organizm. To wybór mięsa 
ze zwierząt karmionych trawą czy jajek 
od kur biegających po podwórku, a  nie 
zamkniętych w klatkach. To wybór pro-
duktów sezonowych, a  nie importowa-
nych, których transport przyczynia się 
do zwiększonej emisji dwutlenku węgla 
do środowiska. 

Z drugiej strony… jeżeli na co dzień jesz 
w zrównoważony sposób, nie przejadasz 
się i  dbasz o  jakość produktów, to jedno 
odstępstwo od czasu do czasu nie zabu-
rzy harmonii organizmu. Masz ochotę 
zjeść coś słodkiego? Pączka z  czekoladą? 
A  może chipsy? Zjedz, ale nie popadaj 
w  paranoję pałaszując całe opakowanie. 
Oddychaj, jedz powoli i zastanów się jak 
smakuje „zakazany owoc”. Być może za-
uważysz, że to co powodowało u Ciebie 
zwiększoną aktywność ślinianek wcale 
nie smakuje tak jak w Twoich wyobraże-
niach. To tak jakby jedzenie „na trzeźwo”. 
Zdasz sobie sprawę, że nie warto fasze-
rować organizmu substytutami jedzenia, 
a może uzyskasz satysfakcję ze zjedzenia 
tego, co lubisz, bez wyrzutów sumienia. 
Znowu wrócisz na tory kontynuując od-
żywianie organizmu tym, co wartościo-
we. 

Zmiana nawyków żywieniowych i  na-
uka świadomego jedzenia to proces, a  to 
oznacza, że będą i wzloty, i upadki - daj so-
bie czas. Wrzuć na luz i traktuj siebie z do-
brocią, bo przecież tylko z  samym sobą 
tworzysz najdłuższy związek w życiu.  

Małgorzata Pielichowska 

 Ò Dietetyk i trener personalny. Uczy świadomego od-

żywiania (porady dietetyczne online) oraz prowadzi 

treningi personalne w Warszawie. Właściciel marki  

Diet&Mindfulness Małgorzata Pielichowska. Jej motto 

to: „podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” 

co podkreśla, że zmiana to proces i nie należy pod-

dawać się w dążeniu do swojego celu, a wrócić na tor 

i kontynuować drogę.

[ ODŻYWIANIE ]

https://twojprospekt.com
http://dietandmindfulness.com/
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.instagram.com/diet.and.mindfulness/
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POLSKIE BIURO PRAWNICZE

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE
(wypadki drogowe, przy pracy, potrącenia, wypadki rowerzystów i motocyklistów) 

PRAWO PRACY
(niesłuszne zwolnienia z pracy, pomoc w postępowaniach apelacyjnych, dyscyplinarnych 

i zażaleniach, redukcje etatów, polubowne rozwiązania umów o pracę, problem złego traktowania
w pracy lub dyskryminacji)

PRAWO RODZINNE
(pomagamy w uzyskaniu rozwodu, aby uniknąć rozprawy sądowej)

NIERUCHOMOŚCI
(pomoc, kompleksowa obsługa przy kupnie domu, dzierżawie, najmu lokalu użytkowego) 

POMOC W UZYSKANIU BRYTYJSKIEGO OBYWATELSTWA I REZYDENTURY

 Firma godna zaufania z doświadczeniem i gronem zadowolonych klientów. 
Naszym atutem jest:

 polskojęzyczny rzetelny  zespół
 bezpłatne porady prawne 

 bezpłatne konsultacje

KINAS SOLICITORS TO BIURO PRAWNICZE SKUPIONE 
NA POTRZEBACH POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI  

Naszym priorytetem są nasi klienci, kładziemy szczególną uwagę na obsługę prawno-merytoryczną  i zachowanie najwyższych standardów.  
Nasz cel to spełnianie oczekiwań naszych klientów i pomoc, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację i potrzeby każdego klienta. Mamy 
grono zadowolonych klientów, którzy rekomendują naszą � rmę. Główne źródło naszej pracy to nasi zadowoleni klienci. Jesteśmy świadomi 
z jakimi problemami  boryka się polska społeczność w UK, biorąc pod uwagę zawiłość angielskiego systemu prawnego. Prowadzimy kom-
pleksową  polską obsługę prawną przez  polskojęzycznego wykwali� kowanego prawnika z tytułem „solicitor”.   Mamy ogromne doświadcze-
nie, wiele pozytywnie zakończonych spraw w następujących dziedzinach: 

POMOC W UZYSKANIU BRYTYJSKIEGO OBYWATELSTWA I REZYDENTURY

KONTAKT:  Agnieszka Błędowska 
0208 347 2305 – POLSKA INFOLINIA 
0208 3488233, kom: 07403 284196
E-mail: agnieszka@kinas.co.uk 

www.kinas.co.uk 
Nasz adres:

393 Green Lanes, London, N4 1 EU

http://www.kinas.co.uk/pl/
mailto:agnieszka%40kinas.co.uk?subject=
tel:+447403284196
tel:02083488233
tel:02083472305
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Kobiecy Challenge - projekt stwo-
rzony przez kobiety i dla kobiet. 
Misja? Inspirować do wizerun-

kowych przemian i sprawić, aby każda 
z nas poczuła, że ma tę moc! Jak mówi 
pomysłodawczyni projektu – Izabela 
Tomiczek –Pitlok - „piękno ukryte jest 
w każdej z nas, czasami tylko gubimy je 
w biegu zwanym codziennością”. 

Tymczasem, jak się okazuje, wizerun-
kowa przemiana, odnalezienie swojego 
stylu, poczucie bycia piękną, to często 
początek większych zmian. Wraz z  ze-
wnętrzną metamorfozą powraca wiara 
w  siebie, swoje możliwości, siła i  moty-
wacja do działania.

- Chcemy, aby kobiety czuły się dobrze we 
własnym ciele bez względu na rozmiar, 
wzrost czy wagę, by wyglądały pięknie 
każdego dnia, nie tylko od święta, jak kop-
ciuszek na wielki bal. Zależy nam na tym, 
aby docierać do jak największego grona ko-
biet, bo moda jest dla każdej z nas! – dodaje 
współtwórczyni projektu Aneta Stefaniak. 

MODOWE TRENDY NA JESIEŃ/ZIMĘ 
2018/19
Zapytałyśmy „Kobiecy Challenge” o mo-
dowe trendy na jesień/zimę 2018/19. 

- W  tym sezonie modne są przede 
wszystkim skóry (zarówno naturalne, 
jak i  sztuczne), winylowe ubrania i  sre-
brzyste stylizacje. To trendy, które panu-
ją zarówno w garderobie, jak i dodatkach. 
Nieprzemijającym powodzeniem cieszą 
się również sztuczne futerka – mówi Iza-
bela Tomiczek-Pitlok. 

MODOWE TRENDY W INTERPRE-
TACJI „KOBIECEGO CHALLENGE’U”: 

SKÓRA W ROLI GŁÓWNEJ, CZYLI 
SEE YOU LEATHER
Czarna skóra, co jakiś czas powraca na 
wybiegi, w  tym sezonie jako tzw. „dru-
ga skóra”! Skórzane stylizacje od stóp 
do głów to mocny trend na jesień/zimę 
2018/19. Women in black leather będą 
królować w  tym sezonie udowadniając, 
że skórzane ubrania mogą wyglądać ele-
gancko, kobieco i z klasą. 

Nasza propozycja to czarne tregginsy 
z  ekoskóry, skórzana koszula zapinana 
pod szyję i  botki na słupku z  delikatny-
mi ćwiekami. Na chłodne dni idealnie 
sprawdzi się, cały czas modna, futerko-
wa kamizelka. 

CZYM KIEROWAĆ SIĘ TWORZĄC 
WŁASNĄ SKÓRZANĄ STYLIZACJĘ?
Wybierając stylizacje all leather look pa-
miętaj o kilku zasadach:

 Zwracaj uwagę na jakość materiałów, 
eko-skóra nie powinna wyglądać tanio, 
bo może się okazać, że szybko się znisz-
czy.

 Decydując się na skórzaną spódniczkę/
sukienkę pamiętaj o  odpowiedniej dłu-
gości, ultra-mini może sprawić, że Twoja 
stylizacja będzie wyglądała zbyt prowo-
kująco.

 Łącz ze sobą skórę o takich samych tek-
sturach.

 Odpowiednio dobieraj rozmiar ubrań, 
nie kupuj zbyt ciasnych rzeczy - skóra 
bardzo dobrze oddaje to, co znajduje się 
pod nią. Jeżeli będzie zbyt obcisła może 
odsłonić niechciany fałdki i  uwydatnić 
niedoskonałości.

 Zachowaj umiar w  dodatkach, skóra 
nie lubi konkurencji.

 Zwróć uwagę na to, aby czerń była 
w  tym samym odcieniu (wbrew pozo-
rom czarny czarnemu nie równy).

WINYLOWE LOVE
Mocnym trendem są również winylowe, 

lakierowane stylizacje. I  choć mogłoby się 
wydawać, że to propozycja tylko dla odważ-
nych kobiet „Kobiecy Challenge” pokazuje, 
że wcale nie musi tak być. Odpowiednio 
dobrane lakierowane elementy garderoby 
nadają stylizacji rockowego charakteru.

Propozycja „Kobiecego Challnege’u” to 
czarny lakierowany płaszcz, do którego 
dobrane zostały masywne lakierowane 
buty na grubej podeszwie i  słupku. Jest 
to stylizacja niezwykle kobieca, która 
z pewnością przyciąga wzrok.

Kolejna propozycja to koszulowa sukien-
ka w  stylu „all lack leather” w  kolorze 
karmelu. Zapinana pod szyję na guziki. 
Całość uzupełniają masywne lakierowa-
ne buty. To idealna propozycja dla mło-
dych, odważnych dziewczyn.

Jeśli nie lubisz błyszczących, lakierowa-
nych ubrań możesz wykorzystać winy-
lowy trend w dodatkach, np. butach czy 
torebkach.

DECYDUJĄC SIĘ NA 
WINYLOWĄ 
STYLIZACJĘ PAMIĘTAJ 
O KILKU ZASADACH

!

1 Postaw na minimalizm, 
jeżeli nie jesteś szaloną 
20-tką nie przesadzaj 

z ilością lakierowanych ele-
mentów garderoby w jednej 
stylizacji.

2 Zwracaj uwagę na 
jakość, by ubrania nie 
wyglądały tanio.

Zrezygnuj z krzykliwych 
kolorów - lakier najlepiej 
prezentuje się w stonowa-
nych barwach.

3 Ogranicz dodatki - 
lakierowana skóra nie 
lubi konkurencji.

ODKRYJ SWÓJ STYL
TRENDY W MODZIE NIEUSTANNIE SIĘ ZMIENIAJĄ. OGROMNY WYBÓR UBRAŃ DOSTĘPNYCH W SKLEPACH 
CZĘSTO PRZYTŁACZA I POWODUJE, ŻE CZUJEMY SIĘ ZAGUBIONE. „KOBIECY CHALLENGE” PODPOWIADA 
JAK ODNALEŹĆ SWÓJ STYL W „TŁUMIE” SKLEPOWYCH PÓŁEK, INSPIRUJE DO ZABAWY MODĄ I POKAZUJE 

PANUJĄCE TRENDY.

LINK:
www.kobiecychallenge.com

[ MODA ]

https://twojprospekt.com
https://www.kobiecychallenge.com/
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SHINING BRIGHT LIKE THE MOON, 
CODZIENNE STYLIZACJE RODEM 
Z KSIĘŻYCA
Galwanizowane, metaliczne tkaniny 
to kolejny silny trend w  tym sezonie. 
W popularnych sieciówkach ich wybór 
jest naprawdę ogromny - połyskują-
ce sukienki, spódnice, spodnie, kurtki, 
bluzki, a nawet buty czy torebki. Jak się 
okazuje lśniące stylizacje nie są zarezer-
wowane jedynie na wyjątkowe okazje. 
Odpowiednio dobrane możesz założyć 
również na co dzień. 

Propozycja wykorzystania połyskujące-
go trendu od „Kobiecego Challenge’u” to 
metaliczna, srebrna parka, dla której ide-
alną bazą są czarne spodnie rurki i botki 
na szpilce. W końcu gwiazdy najpiękniej 
świecą na ciemnym niebie. Czerń i  sre-
bro to idealne połączenie! Całość styliza-
cji uzupełnia srebrna torebka w odcieniu 
tym samym, co kurtka.

KILKA WSKAZÓWEK JAK NOSIĆ 
POŁYSKUJĄCE STYLIZACJE, ABY 
BŁYSZCZEĆ JAK GWIAZDA, ALE 
NIE RAZIĆ PO OCZACH

 Złota zasada umiar – wybierając poły-
skujące ubrania pamiętaj o umiarze, aby 
wyglądać trendy nie musisz błyszczeć 
od stóp do głów. Stawiasz na srebrzyste 

spodnie? Na górę 
wybierz ubranie 

w  stonowanym kolo-
rze np. w  odcieniu bieli 

lub czerni.
 Metalizowane tkaniny nie 

lubią konkurencji. Nie szalej 
z dodatkami.

 Łącząc ze sobą metaliczne ubrania 
i dodatki zwracaj uwagę na ich odcień, 
wbrew pozorom ma on ogromne zna-
czenie. Tak jak większość kolorów w pa-
lecie barw, metaliczne również mają 
swoje odcienie. Mogą być ciepłe bądź 
zimne, mieć domieszkę bieli lub czerni. 

 Połyskujące stylizacje dobieraj odpo-
wiednio do swojego typu urody i  kar-
nacji. Jeśli jesteś typem ciepłym, jak 
modelka w  srebrnej parce, w  swoich 
stylizacjach sięgnij po srebro w ciepłym 
odcieniu z domieszką czerni. Natomiast, 
jeśli jesteś typem zimnym o  ciemnych 
włosach i jasnej karnacji sięgnij po zim-
ną wersję połyskujących ubrań z  do-
mieszką bieli.

 Ò Więcej inspiracji znajdziesz na: www.kobiecychallen-

ge.com oraz na profilach „Kobiecego Challenge’u” 

na Facebooku i Instagramie. Jesteś zainteresowana 

wizerunkową metamorfozą? Napisz do nas: kobie-

cychallenge@gmail.com. Możesz skorzystać również 

z konsultacji naszej stylistki online.

ODPOWIEDNIO 
DOBIERAJ ROZMIAR 
UBRAŃ, NIE KUPUJ 
ZBYT CIASNYCH 
RZECZY - SKÓRA BARDZO 
DOBRZE ODDAJE TO, 
CO ZNAJDUJE SIĘ POD 
NIĄ. JEŻELI BĘDZIE 
ZBYT OBCISŁA MOŻE 
ODSŁONIĆ NIECHCIANY 
FAŁDKI I UWYDATNIĆ 
NIEDOSKONAŁOŚCI.

[ MODA ]

https://fb.com/MJ.Logistic/
mailto:mj.logistic.elk%40gmail.com?subject=
tel:+48501787086
tel:+447546474666
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Ciągłe podnoszenie poprzeczki 
i próby doskakiwania do niej. 
Próby skazane na niepowo-

dzenie, bo nawet jeśli jakimś cudem zbli-
żysz się do swojego ideału, natychmiast 
podniesiesz standardy. 

Nawet od samego czytania o tym robi się 
ciężko. A są ludzie, którzy fundują sobie 
takie „przyjemności” każdego dnia. Lu-
dzie, którzy nie wierzą w swoją wartość, 
nie czują się wartościowi sami w  sobie 
i próbują tę wartość znaleźć na zewnątrz, 
często wpadają w  pułapkę perfekcjoni-
zmu, usiłując doprowadzić samych siebie 
i swoje działania do perfekcji. Wydaje im 
się, że w  ten sposób zasłużą na miłość, 
szacunek i  akceptację. Chcą pochwał, 
gratyfikacji i  uznania, bo gdy tego nie 
dostają, czują się odrzuceni i  nieważni. 
Dlatego eksploatują bezlitośnie swoje 
ciało i energię, biorąc na siebie zbyt dużo 
obowiązków i wkładając ogromny wysi-
łek we wszystko co robią. Bo wszystko co 
robią ma być zrobione perfekcyjnie. 

Są też tacy, których perfekcjonizm spo-
walnia lub wręcz paraliżuje. Nie mogą 
ruszyć z  żadnym projektem, zanim nie 
dopną wszystkiego na ostatni guzik. 
Sprawdzają wszystko dziesiątki razy. 
Bezustannie poprawiają, wygładzają 
i udoskonalają. A i tak drżą z lęku, kiedy 
wypuszczają swój projekt na świat. Jak 
ognia boją się porażki, negatywnych 
komentarzy, sceptycznej uwagi. Wszel-
ką krytykę odbierają bardzo osobiście 
i każda wypowiedź, która nie zgadza się 
z ich zdaniem, jest atakiem na nich, jako 
człowieka. 

Ale zdarza 
się też tak, 

że projekty 
i  zamierzenia 

perfekcjonistów 
nigdy nie dociera-

ją do fazy realizacji, 
bo przecież najpierw 

trzeba wszystko ide-
alnie przygotować. Per-

fekcyjnie zorganizowane 
i  drobiazgowo zaplanowane 

pozostają jedynie w  sferze 
koncepcji, której autor wciąż 

czeka na właściwy moment, aby 
zaprezentować ją światu. Najbar-

dziej smutne jest to, że perfekcjoni-
ści często rezygnują z  robienia rzeczy, 

które chcieliby robić, bo boją się, że nie 
wyjdzie perfekcyjnie. Ich życiowe motto 
to: „Albo  perfekcyjnie, albo wcale!” No to 
nie robią wcale.

Ci którzy żyją albo pracują z  perfekcjo-
nistami pod jednym dachem na pew-
no zgodnie stwierdzą, że nie jest to 
życie usłane różami. Dążący do ideału 
mąż, żona lub szef gnębi domowników 
i współpracowników, oczekując od nich 
szacunku dla porządku i  zachowywa-
nia tych samych wyśrubowanych stan-
dardów. Najdrobniejsze odstępstwo od 
ideału, czy choćby niewielkie „wykro-
czenie” (brudny kubek pozostawiony 
na stole albo różna szerokość kolumn 
w tabelce) przyczynia się do irytacji i roz-
drażnienia, bo zaburza poczucie bezpie-
czeństwa i  powoduje, że wewnętrzny 
spokój znika w jednej sekundzie. 

Kluczowym momentem w  wychodze-
niu z perfekcjonizmu i nauczeniu się od-
puszczania jest znalezienie odpowiedzi 
na pytanie „Po co mi ten perfekcjonizm?” 
Odkrycie tego, co nas goni do bycia naj-
lepszymi, doskonałymi i  idealnymi. Czy 
to jest wewnętrzny niepokój, że nie je-
stem wystarczająco dobra/dobry? Czy 
to jest lęk przed porażką? Czy pragnienie 
uznania i  podziwu? Czy to brak zaufa-
nia do innych i przekonanie, że nikt nie 

ODPUŚĆ 

PERFEKCJONIZM. ŻYCIE POD CIĄGŁĄ PRESJĄ.  
POCZUCIE, ŻE STALE JEST SIĘ OBSERWOWANYM,
WIECZNE NIEZADOWOLENIE Z SIEBIE I WEWNĘTRZNY NIEPOKÓJ.
ŻE POWINNO BYĆ LEPIEJ, BARDZIEJ, EFEKTYWNIEJ. 
ŻE KTOŚ ZNAJDZIE BŁĄD. ŻE WYJDZIE BRAK PROFESJONALIZMU.

LINKI:
www.ogrodprzemian.pl 
Facebook /  
MalgorzataTrzaskowskaCoach 

SOBIE 
PERFEKCJONIZ...

M, ŻYJ!

SĄ TEŻ TACY, KTÓRYCH 
PERFEKCJONIZM 
SPOWALNIA LUB 
WRĘCZ PARALIŻUJE. 
NIE MOGĄ RUSZYĆ 
Z ŻADNYM PROJEKTEM, 
ZANIM NIE DOPNĄ 
WSZYSTKIEGO NA 
OSTATNI GUZIK. 
SPRAWDZAJĄ 
WSZYSTKO DZIESIĄTKI 
RAZY. BEZUSTANNIE 
POPRAWIAJĄ, 
WYGŁADZAJĄ

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
https://ogrodprzemian.pl/
https://fb.com/MalgorzataTrzaskowskaCoach
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wykona pracy lepiej 
niż ja?

Kiedy odkryjesz 
co cię popycha do 
osiągnięcia per-
fekcji, będziesz 

mogła/mógł zacząć z tym pracować. Jeżeli 
jest to niskie poczucie własnej wartości, 
możesz zacząć je wzmacniać. Jeżeli po-
trzeba zasługiwania na akceptację i  mi-
łość, możesz zacząć akceptować siebie 
i budować w sobie poczucie, że jesteś wy-
starczająco dobra/-y już teraz, niezależnie 
od tego, czy popełniasz błędy, czy nie. 

Bo perfekcja nie istnieje. Człowiek nie 
może być perfekcyjny lub nieperfek-

cyjny, bo jest unikalny, taki jaki jest. 
Daj sobie prawo do popełniania błę-

dów, uwierz, że porażka to nie ko-
niec świata i  nie porów-

nuj się z  innymi, bo 
przecież każdy z  nas 

ma własne predys-
pozycje i  zdolno-

ści. W  momencie 
kiedy zaakcep-

tujesz siebie 
i  spojrzysz na 

siebie ciepło, twoje dążenie do osiągnię-
cia perfekcji osłabnie. Gdy uświadomisz 
sobie swoją wewnętrzną wartość, nie 
będziesz już czuł/-a potrzeby zabiegania 
o to, aby ktoś inny powiedział ci, że jesteś 
wartościową osobą. I  nie będziesz już 
uzależniać swojego dobrego samopoczu-
cia od pozytywnych reakcji otoczenia 
ani budować poczucia własnej wartości 
na pochwałach i uznaniu innych. Poczu-
jesz, że jesteś OK. Już dzisiaj i już teraz.

Małgorzata Trzaskowska

 Ò Małgorzata Trzaskowska, certyfikowany coach, tre-

nerka biznesu, Mistrz NLP. Absolwentka 2-letniego 

Studium Coachingu MultiLevel Coaching przy Polskim 

Instytucie NLP oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Akade-

mii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Propagatorka 

autentyczności i życia w zgodzie ze sobą, autorka bloga 

www.ogrodprzemian.pl i licznych artykułów o tematy-

ce rozwojowej, mówczyni. Pracuje z kobietami prowa-

dząc indywidualne sesje coachingowe oraz warsztaty. 

W swojej pracy wspiera kobiety w budowaniu pewno-

ści siebie, odkrywaniu swojego potencjału i przezwy-

ciężaniu lęku przed działaniem. Pomaga zaufać sobie 

i zacząć odważnie spełniać swoje marzenia. Inspiruje 

do uważności, bycia w kontakcie ze sobą i życia w miło-

ści i akceptacji do siebie samej.

KLUCZOWYM 
MOMENTEM 
W WYCHODZENIU 
Z PERFEKCJONIZMU 
I NAUCZENIU SIĘ 
ODPUSZCZANIA 
JEST ZNALEZIENIE 
ODPOWIEDZI NA 
PYTANIE 
PO CO MI TEN 
PERFEKCJO-
NIZM?

[ ROZWÓJ ]

http://www.szermierkaszabla.pl/
http://fencing-london.co.uk
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Niskie ceny kuszą we wszyst-
kich sklepach – od najtań-
szych sieciówek po te bardziej 

ekskluzywne. Często wzbudzają w nas 
poczucie straconej szansy, bo wiadomo, 
że później prawdopodobnie nie dosta-
niemy już tej rzeczy. Ile razy zdarzyło 
Ci się pomyśleć „za tyle to szkoda nie 
kupić”? I na tym między innymi polega 
magia wyprzedaży.

Każdy chce wyglądać jak najlepiej, co 
sprawia, że tak chętnie zaopatrujemy się 
w  nowe ubrania. Jednak w  wyglądzie, 
tak jak w  każdej innej dziedzinie życia 
warto zachować umiar i  rozsądek. Nie 
jest to jednak jednoznaczne z  narzuce-
niem sobie rygorystycznych ograniczeń 
a raczej ze świadomością własnego stylu 
i potrzeb w danym momencie.

JAK KUPOWAĆ?
Wyprzedaże to świetna okazja na od-
świeżenie swojej garderoby pod wa-
runkiem, że wiemy co chcemy kupić. 

Przepełnione szafy są efektem nieprze-
myślanych zakupów, wynikających 
z  braku znajomości podstawowych za-
sad komponowania zestawów ubrań, 
doboru krojów do sylwetki oraz kolo-
rów do typu urody. Korzystanie z okazji 
na niewiele się zda, kiedy po powrocie 
do domu okazuje się, że nowy nabytek 
nie pasuje do niczego, co znajduje się 
już w  naszej szafie. Wówczas pozostają 
dwa wyjścia – pozbyć się zakupionej rze-
czy, jak najszybciej lub dokupić kolejne, 
pasujące, co nakręca spiralę zakupów 
i uszczupla Twój portfel.

Im więcej rzeczy znajduje się szafie, tym 
trudniej się w  nich odnaleźć. Część leży 
zapomniana na dnie, część plącze się nie-
noszona wśród tych ulubionych. Czas 
tracony codziennie na przerzucaniu 
zbędnych ubrań można wykorzystać 
znacznie przyjemniej, a  pieniądze odło-
żyć na przykład na wymarzone wakacje.

JAK TO ZROBIĆ, ABY ZAWSZE 
WRACAĆ Z ZAKUPÓW Z POCZU-
CIEM ZADOWOLENIA? 
Przede wszystkim przejrzeć to, w  czym 
czujesz się najlepiej oraz oczyścić swo-
ją szafę z  rzeczy, których już nie nosisz. 

C z a s e m 
o k a z u j e 

się, że wca-
le nie są nam 

potrzebne żad-
ne zakupy, bo to 

co mamy w  szafie 
w  zupełności nam 

wystarcza. Kupujemy 
tylko dlatego, żeby po-

prawić sobie humor, albo 
ulegamy emocjom, które 

wywołują w nas pięknie wy-
eksponowane ubrania.

HIT SEZONU?
Trendy to jeszcze jedna ważna 

rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę 
podczas zakupów na wyprzedażach. 

Aby za nimi podążać niezbędna jest bar-
dzo wysoka świadomość własnego sty-
lu. Noszenie czegoś wyłącznie dlatego, 
że znajduje się aktualnie w  modzie sy-
gnalizuje bezmyślne podążanie za tym, 
co ktoś uznał za ciekawe. Nie wszystko 
co modne pasuje każdemu, chociażby 
z uwagi na sylwetkę. Gdy na topie znaj-
dują się bufiaste rękawy, panie o  sze-
rokich ramionach świadome budowy 
swojego ciała, nigdy nie zdecydują się 
na zakup takiego trendu. Wiedzą one, że 
ich ramiona będą wydawać się jeszcze 
większe, co spowoduje zaburzenie pro-
porcji sylwetki a w efekcie także ich złe 
samopoczucie w  takim ubraniu. Podob-
nie jest ze wszystkimi innymi trendami. 

LINK:
wizerunkowakrawcowa.pl

PRZEPEŁNIONE 
SZAFY SĄ EFEKTEM 
NIEPRZEMYŚLANYCH 
ZAKUPÓW, 
WYNIKAJĄCYCH 
Z BRAKU ZNAJOMOŚCI 
PODSTAWOWYCH 
ZASAD KOMPONOWANIA 
ZESTAWÓW UBRAŃ, 
DOBORU KROJÓW 
DO SYLWETKI ORAZ 
KOLORÓW DO TYPU 
URODY.

ZIMOWE 
WYPRZEDAŻE? 
NIE DAJ IM SIĘ!
Z NOWYM ROKIEM SKLEPY ROZPOCZYNAJĄ WYPRZEDAŻE 
ZIMOWYCH KOLEKCJI, PRZYGOTOWUJĄC SIĘ JUŻ 
DO PRZYJĘCIA NOWYCH, WIOSENNYCH UBRAŃ. 
W STYCZNIU MOŻNA WIĘC POSZALEĆ I UPOLOWAĆ 
NAPRAWDĘ DOBRE OKAZJE. ALE CZY WARTO?

[ WYDATKI ]

https://twojprospekt.com
https://wizerunkowakrawcowa.pl/
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Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

SAFI
Advisory Services BIURO KSIĘGOWE

    • Rozliczenia self-employed - £75+VAT

    • Rozliczenia firm LTD, VAT, payroll

    • Pomoc przy zasiłkach

Z tą reklamą RABAT £10 na dowolną usługę. 

Nie spóźnij się z rozliczeniem! 
Ostateczny termin upływa 31 stycznia.
Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line) safiadvice.co.uk

Każdy z nich należy przefiltrować przez 
pryzmat własnych potrzeb, stylu życia, 
jaki prowadzimy, a  także ograniczeń, 
jakie stawia przed nami nasza budowa 
ciała, odcień cery czy praca, którą wyko-
nujemy.

Osoby uważane za świetnie ubrane 
traktują trendy, jako coś, co można wziąć 
pod uwagę podczas urozmaicania swojej 
garderoby. Nigdy jednak nie wymienia-
ją połowy zawartości swojej szafy tylko 
dlatego, że coś jest w  modzie. Ich bazę 

stanowią ponadczasowe ubrania. Kla-
syki, które można komponować ze sobą 
w  setkach zestawów na różne okazje. 
Jako osoby modne jesteśmy postrzegani 
dopiero, kiedy do tych klasyków doda-
my jakiś jeden, mocno przemyślany ele-
ment spośród obecnych trendów.

Opieranie się okazjom oferowanym 
przez sklepy to nie lada sztuka. Nie jest 
to jednak niemożliwe. Najprostszym 
sposobem na poradzenie 
sobie z  pokusą, jest 
przygotowanie listy 
potrzebnych Ci rze-
czy. Być może Two-
je buty zimowe 
są już zniszczone 
i  pora na zmianę, 
albo płaszcz jest 
już znoszony i  nie 
grzeje, jak należy? 
Zastanów się przez 
moment czego Ci 
potrzeba, jak mają 
wyglądać Twoje 
wymarzone buty 
czy płaszcz? Wy-
przedaże to świetna 

okazja, aby nie kupować tych rzeczy 
na ostatnią chwilę, bo zrobiło się zimno 
i  nie masz co na siebie włożyć. Płacisz 
wtedy słono za ubrania, które często nie 
spełniają wszystkich Twoich wymagań. 
Zrób to teraz, zanim potrzeba zamieni się 
w konieczność.

Izabela Sobańska

 Ò Izabela Sobańska – przewodniczka w poszukiwaniu 

stylu oraz kompletowaniu garderoby, estetka, au-

torka bloga wi- zerunkowakrawco-

wa.pl

OSOBY UWAŻANE ZA 
ŚWIETNIE UBRANE 
TRAKTUJĄ TRENDY, 
JAKO COŚ, CO 
MOŻNA WZIĄĆ POD 
UWAGĘ PODCZAS 
UROZMAICANIA 
SWOJEJ GARDEROBY. 
NIGDY JEDNAK NIE 
WYMIENIAJĄ POŁOWY 
ZAWARTOŚCI SWOJEJ 
SZAFY TYLKO DLATEGO, 
ŻE COŚ JEST W MODZIE.

[ WYDATKI ]

http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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Brakuje Ci pomysłów na to, jak to 
zorganizować? Nie chcesz mar-
twić się o pogodę, a wspaniałe 

miejsce na sesję zdjęciową jest dla Ciebie 
kluczowe? Jeśli na którekolwiek z pytań 
odpowiedziałeś Tak, to zapraszam na 
magiczną Sardynię!

Ta piękna włoska wyspa z przepięknymi 
zatokami i  rajskimi plażami to nie tylko 
wspaniałe miejsce wypoczynku ale ide-
alna oprawa ślubu i  wesela. To wyma-
rzony plener do zdjęć, magiczne miejsce 
zadziwiające szmaragdowym kolorem 
kryształowo czystego morza, setki ma-
lowniczych plaż. 

Sardynia, to ponad 300 dni słonecznych 
w  roku, pogoda gwarantowana, morze 
i jego kolor zwłaszcza na szmaragdowym 
wybrzeżu olśniewa i kusi rajskimi plaża-
mi – szmaragdowe wybrzeże - nazwa to 
nie przypadek. To co najbardziej urzeka 
mnie w  mojej ukochanej wyspie w  re-
jonie wybrzeża to całkowita symbioza 
natury z architekturą – brak szpecących 
krajobrazów wielkich hoteli (na Sardynii 

budnynki przy plażach nie mogą prze-
kraczać określonej, wysokości - zwykle 
to 2 piętra).  Jest kilka wyjatków w tym 
temacie jednak są to obiekty zbudowa-
ne wiele lat temu i jest ich niewele. Przy 
plażach małe domki, niskie bajkowe ville 
często ukryte w  otaczającej przyrodzie, 
tonące w kwiatach i zieleni.

Sardynia to nie tylko cudowne plaże, 
morze i  słońce, to także wyśmienita 
kuchnia. Jedzenie, które podają w  sar-
dyńskiej agroturystyce, wyrosło, zostało 
wyhodowane i upieczone czy też zama-
rynowane w  tym konkretnym gospo-
darstwie lub u  najbliższych sąsiadów, 
lokalnych producentów, pasterzy. To 
zdecydowanie najlepsze miejsca na sma-
kowanie kuchni z danego regionu. 

Co powiesz na połączenie ślubu z  po-
dróżą poślubną? To rozwiązanie idealne 
z wielu względów, zarówno dla Par Mło-
dych decydujących sie na ślub za granicą 
ale także dla ich gości.  Kiedy już opadną 
emocje po ślubie i  zabawie, jako świeżo 
poślubieni małżonkowie wreszcie bę-
dziecie mieli czas tylko dla siebie.  

Doskonale wiem, że organizacja takiego 
wyjazdu jest niezwykle czasochłonna. 
W ramach kompleksowej organizacji uro-

czystości ślubnych gwarantuję organizację 
wszystkiego – od spraw formalnych za-
czynając na organizacji tortu kończąc, a co 
najważniejsze jestem tam z Wami, na kilka 
dni przed waszym ślubem, w trakcie oraz 
w każdym momencie kiedy potrzebujecie 
mojego wsparcia (również w nagłych sytu-
acjach), jestem tam dla Was!

Będziesz świętować w wymarzonej sce-
nerii w  swoim rytmie – przeżyjesz ten 
dzień po swojemu, tak jak sobie wyma-
rzyłeś! Bez stresu, za to z  dużą dawką 
dobrych emocji i  pięknych momentów. 
Zaproś tych, którzy są naprawdę bliscy 
i  na obecności których w  tym dniu na-
prawdę Ci zależy i pakuj walizki!

Kocham to miejsce, zakochaj sie też, a ni-
gdy sie nie rozczarujesz. 

Karolina Wasielewska

MARZYSZ O WYJĄTKOWYM ŚLUBIE W MIEJSCU MAGICZNYM? 
CHCESZ BY TEN NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ 

W ŻYCIU BYŁ W PEŁNI DOPRACOWANY?

LINK:
www.carlaevents.pl

SARDYNIA, TO PONAD 
300 DNI SŁONECZNYCH 
W ROKU, POGODA 
GWARANTOWANA, 
MORZE I JEGO KOLOR 
ZWŁASZCZA NA 
SZMARAGDOWYM 
WYBRZEŻU OLŚNIEWA 
I KUSI RAJSKIMI PLAŻAMI

ŚLUB
I MIESIĄC

MIODOWY 
NA SARDYNII

fot: TiAmoFoto

https://twojprospekt.com
http://www.carlaevents.pl/
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STEM COACH HELPING YOU 
UNLOCK YOUR POTENTIAL

www.andykowalskiconsulting.co.uk
andykowalskiconsulting@gmail.com

19 Oaklands Avenue, Loughborough, Leicestershire, LE11 3JF, UK,+44 (0) 1509 560646

Szanowni Państwo, 
chciałbym przedsta-
wić siebie i  swoją fi rmę: 

Andy Kowalski Consulting.

Z zawodu jestem chemikiem, 
teraz pracuję jako doradca dla 
ludzi z  problemami w  osobi-
stych karierach. Staram się im 
pomóc w  uzyskaniu lepszej 
pracy, warunków, przyszło-
ści. Przez blisko 40 lat byłem 
wykładowcą na lokalnym Uni-
wersytecie, w tym czasie pra-
cując ze studentami starałem 
się im pomagać w znalezieniu 
najlepszej pracy, dostosowa-
nej do ich kierunku studiów.

Posiadam odpowiednie akre-
dytacje szkolnictwa, posia-
dam wiedzę w  sprawach 
kierowniczych, zdrowia i bez-
pieczeństwa. Należę do Royal 
Society of Chemsitry (RSC) , 
Institute of Science Technolo-
gy (IST), Chartered Institute of 
Management (CMI).  Możecie 
być Państwo pewni wysokie-
go standardu usług.

Również mogę pomóc oso-
bom szukającym alternatyw-
ny dla swojego stanowiska 
pracy, zwłaszcza tym stoją-
cym w  obliczu zwolnień, re-
dukcji, ponieważ np. fi rma za-
kończyła  duże projekty.

Ponieważ byłem w takiej sytu-
acji osobiście i uzyskałem po-
moc, teraz chcę sam pomagać 
innym!

Coaching to stare słowo po-
chodzące z  czasów anglosa-
skich i oznacza przewiezienie 
osób z  jednego miejsca na 
drugie. Podobnie można okre-
ślić formę jaką przyjęło dzi-
siaj – swoistego „trenowania” 
ludzi.

Szkolenia przeprowadza-
ne przeze mnie trwają od 
paru tygodni do 6 miesięcy. 
Głównym celem szkoleń jest 
„otwarcie” oczu na nowe moż-
liwości.

Takie szkolenie mogę prze-
prowadzać w  języku polskim 
lub angielskim: w  przeszłości 
skutecznie pomagałem roda-
kom z Polski. Po więcej szcze-
gółów zapraszam na stronę 
internetową: 
www.andykowalskiconsul-
ting.co.uk

Każdy plan trenowania jest 
dostosowany do twojej sytu-
acji. Im dłużej trwa, tym przy-
nosi więcej korzyści: pozwala 
odkryć swoje mocne strony, 
słabości. Ponadto przepro-
wadzimy tzw. SWOT analizę. 
Przeanalizujemy twoje CV 
I doradzę Ci jak je ulepszyć!

Mentoring jest inną formą po-
mocy, podczas której współ-
pracuję z klientami niejedno-
krotnie na odległość i kieruję 
ich w  swoich zadaniach lub 
wskazuję kierunek który po-
winni obrać, aby skutecznie 
uzyskać swój zamierzony 
cel. Wśród moich klientów 
są m.in. mieszkańcy Stanów 
Zjednoczonych, Anglii, Indii, 
Afryki, Pakistanu.

Ponadto wykonuję zawodo-
wy Mentoring dla dwóch ab-
solwentów kierunków che-
micznych, którzy pragną zajść 
dalej w  swoich karierach. Tę 
usługę wykonuję poprzez RSC 
Careers Service.

Z poważaniem, zapraszam do 
zgłoszenia się o pomoc.

Andy Kowalski 
MRSC MIScT FCMI

https://andykowalskiconsulting.co.uk/
mailto:andykowalskiconsulting%40gmail.com?subject=
tel:01509560646
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MALOWANIE 
WOSKIEM

PRO:- Czym jest Batik?
Marta Węgiel: - Batik to technika zdo-
bienia polegająca na nakładaniu (zwykle 
na tkaninę) gorącego wosku, a następnie 
farbowaniu. W końcowym etapie wygo-
towuje się wosk,  a dzięki temu, że barw-
nik nie przedostaje się w miejsca, które 
były nim przykryte, można uzyskać róż-
nobarwne i niezwykle precyzyjne wzo-
ry. Proces jest zwykle długi, może trwać 
od paru dni do paru miesięcy (a  nawet 
lat!) zależnie od tego jak skomplikowany 
jest motyw i  jak wielu kolorów się uży-
wa. Za serce batiku uważana jest Indo-
nezyjska wyspa Jawa, gdyż tam osiągnął 
on najwyższy poziom i wciąż jest obecny 
w codziennym życiu.

PRO:- Jak zaczęła się Pani przygoda  
z batikiem?
MW: - Technikę pierwszy raz poznałam 
podczas studiów na Uniwersytecie Ar-
tystycznym w  Poznaniu, ale w  praw-
dziwym zgłębieniu jej tajników pomógł 
mi wyjazd do Indonezji. Spędziłam długi 
okres czasu na Jawie, gdzie u lokalnych 
artystów uczyłam się wiedzy, którą oni 
przekazują sobie z pokolenia na pokole-
nie.

PRO:- Czego się Pani nauczyła?
MW: - Przede wszystkim miałam okazję 
obserwować jak pracują Indonezyjczycy. 
Trafiłam na wspaniałych ludzi, którzy 
zgodzili się zostać moimi nauczycielami 
i chętnie dzielili się wiedzą. Technik ba-
tiku jest dużo – w dzisiejszych  czasach 
można np. nakładać wosk maszynowo 
lub drukować gotowy wzór. To znacz-
nie obniża i przyśpiesza koszt produkcji, 
ale również jakość produktu. To co mnie 
najbardziej interesuję, to batiki wykony-
wane tradycyjnie, czyli Batik Tulis, gdzie 
motyw malowany jest przy pomocy bar-
dzo precyzyjnego i  małego narzędzia 
zwanego canting) i  Batik cap (wzór jest 
nanoszony przy pomocy stempli - zwy-
kle wykonanych z miedzi, choć zdarzają 
się również drewniane, a nawet papiero-
we).

PRO:- Czym jest Pemako?
MW: - To projekt, którym zajęłam się po 
powrocie z  Indonezji. Wykorzystując 
zdobytą wiedzę wykonuję i  sprzedaję 

batiki – wszystkie moje tkaniny są ma-
lowane i  farbowane ręcznie. Kocham 
naturę i ważne jest dla mnie to, by two-
rzyć w  sposób jak najbardziej przyja-
zny środowisku, dlatego postanowiłam 
używać wyłącznik produktów natural-
nych. Do wykonania swoich batików 
używam wosku pszczelego oraz barw-
ników naturalnych, pozyskiwanych 
z  roślin. Sprawia to, że proces staje się 
jeszcze dłuższy. Uzyskanie głębokiego 
koloru może trwać od paru dni do paru 
tygodni wielokrotnego farbowania. Tak 
powstałe tkaniny są jednak jeszcze bar-
dziej wyjątkowe, ponieważ niemożliwe 
jest ponowne odtworzenie identycznego 
koloru - każdy jest trochę inny, przez to 
niepowtarzalny. 

PRO:- Wspaniale! Czy jest możliwość 
obejrzenia bądź kupienia Pani batików?
MW: - Oczywiście! zapraszam na moje 
strony interne-
towe.

PRO:- D z i ę -
kuję za roz-
mowę.

ROZMAWIAMY Z MARTĄ WĘGIEL, 
ARTYSTKĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ TECHNIKĄ BATIKU 
ORAZ FARBOWANIEM NATURALNYMI BARWNIKAMI

LINKI:
www.pemakoart.com 
Facebook / pemakoart  
Instagram / pemakoart 

ZA SERCE BATIKU 
UWAŻANA JEST 
INDONEZYJSKA 
WYSPA JAWA, GDYŻ 
TAM OSIĄGNĄŁ ON 
NAJWYŻSZY POZIOM  
I WCIĄŻ JEST OBECNY  
W CODZIENNYM ŻYCIU.

[ SZTUKA UŻYTKOWA ]

https://twojprospekt.com
http://www.pemakoart.com/pl/
fb.com/pemakoart
https://www.instagram.com/pemakoart/
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 OWŁOSIENIE
 TRĄDZIK
 NACZYNKA
 ZMARSZCZKI

RABAT 10£
TEL: 0 744 797 0170

BRIGHTON ROAD 260, CR2 6AH, SOUTH CROYDON

FB.COM/M-BEAUTY-312535215860653

INSTAGRAM.COM/MONIKA_HOFFMANN1611

IPL Laser 
SKUTECZNY SPOSÓB NA:

PAINTING AND DECORATING

TEL: 07837 076 420
J.KUKULA01@GMAIL.COM

 MALOWANIE

 WYKAŃCZANIE WNĘTRZ

 TAPETOWANIE

 RENOWACJA 
STARYCH MEBLI

mailto:j.kukula01%40gmail.com?subject=
tel:+447837076420
https://fb.com/mBeautyIPL/
tel:07447970170
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https://twojprospekt.com
https://andmarket.eu/pl/
https://fb.com/andmarket.co.uk/

