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[ PATRONAT MEDIALNY ]  / 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://twojprospekt.com
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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Postać bardzo barwna i nietuzin-
kowa. Biznesmen, historyk, Polak 
urodzony i wychowany w Lon-

dynie. Swoją popularność zawdzięcza 
jednak w dużej mierze wyzwaniu na 
pojedynek w 2015 roku Nigela Farage’a, 
polityka, lidera Partii Niepodległości 
Zjednoczonego Królestwa. Wtedy to 
publikując materiał video, na którym 
możemy zobaczyć go ze słynną szablą 
swojego ojca rotmistrza Andrzeja Żyliń-
skiego, stał się osobą rozpoznawalną nie 
tylko wśród brytyjskiej Polonii, ale także 
wśród samych Brytyjczyków.

Podczas spotkania z  uczniami Polskiej 
Szkoły, rodzicami i  nauczycielami opo-
wiadał o  swoich niełatwych początkach 
na wyspach, o  historii swojej rodziny, 
mamie i  babci, które zaraz po wojnie 
wyemigrowały z  ojczystego kraju i  osie-
dliły się w  Ealing, wschodniej dzielnicy 
Londynu. To właśnie mama nauczyła go 
ciężkiej pracy i determinacji, pokazała jak 
ważne są to wartości. Książę podkreślił, 
że w  życiu człowieka nie 
pieniądze są najważniejsze, 
ale dom, rodzina i godność.

Książę Jan Żyliński, to oso-
ba, która swoją obecną sytu-
acje materialną zawdzięcza 
nie rodzinnemu majątkowi, 
a  własnej przedsiębiorczo-
ści, pracy i  uporowi. Jako 
student historii zaintereso-
wał się dziennikarstwem, 
pracował dla radia BBC i  zajmował się 
tłumaczeniami. Był także właścicielem 
jednego z  największych wydawnictw, 
produkujących plakaty i  pocztówki, lecz 
prawdziwy majątek zbił dopiero w bran-
ży nieruchomości.

Książę podczas swojego wystąpienia 
wspomniał również o  budowie pałacu, 
polskiego Białego Domu, przypominają-
cego ten rodzinny, spalony przez komu-
nistów. Była to obietnica złożona uko-
chanej babci. Ważnym punktem podczas 
rozmowy z polską młodzieżą było przy-

wołanie pewniej historii ze swojej mło-
dości, kiedy to postanowił, że z całych sił 
postara się szerzyć polskość, a zacznie od 
najbliższych, a przede wszystkim swoje-
go starszego brata Marka, który usilnie 
próbował porozumiewać się z nim w  ję-
zyku angielskim. Książę oznajmił mu, że 
od teraz będą rozmawiali wyłącznie po 
polsku ponieważ są Polakami, a jeśli brat 
spróbuje do niego mówić w  języku an-
gielskim usłyszy tylko jedną odpowiedź 
„I not speak English”.

Zajęło mu to trzy dni. Na 
każde pytanie w  języku 
angielskim odpowiadał 
w  ten sam prosty sposób 
i dzięki temu jego brat do 
dnia dzisiejszego potrafi 
rozmawiać w  ojczystym 
języku. Zwrócił się do 
uczniów z  apelem, że tak 
samo jak on, mogą z  ła-
twością tego dokonać. Wy-
starczy trzy dni, a sprawa 

będzie załatwiona na kolejne 50 lat.

Jako młodzi ludzie muszą pamiętać 
o swojej polskości, o tym, że w ich żyłach 
płynie polska krew, że tego nie mogą się 

wyrzec. Nie wolno im wyrzec się swojej 
tożsamości, a budowanie mocarstwa pol-
skiego trzeba zacząć w sobie.

Książę Jan powiedział, że nie trudno mu 
było zauważyć jak jego znajomi czy przy-
jaciele z dzieciństwa, którzy nie postawili 
na polskość tak jak on to zrobił, mają coś 
szarego w  twarzy, bo są ni Polakami, ni 
Anglikami. Zaapelował do młodej Polonii 
aby oni nie zostali z  szarymi twarzami, 
nie próbowali zmieniać nazwisk, aby się 
kształcili i tak samo dobrze opanowali ję-
zyk, kulturę i literaturę polską jak angiel-
ską, bo dopiero wtedy mogą stać się tacy 
jak on.

Młodzi Polacy muszą w  siebie uwierzyć, 
muszą stać się pewni siebie, bo dzięki 
demokracji nawet tutaj jesteśmy u  sie-
bie. Polacy to najstarszy i najinteligent-
niejszy naród w  Europie. Każdego dnia 
mamy wybór - wybór pozytywnego 
myślenia i  utrzymania swojej godności. 
Podkreślił swoje przekonanie, że w naj-
bliższych dwudziestu latach premierem 
Wielkiej Brytanii będzie właśnie Polak. 
Jako Polacy mamy potencjał i wykorzy-
stamy go, tak samo jak zrobiły to inne 
narodowości. Nie możemy czuć się ani 
odrobinę gorsi. Zaznaczył również, że 
czuje się odpowiedzialny za młodych 
Polaków kończąc swoje wystąpienie sło-
wami „Kocham wszystkich Polaków, to 
jest moje plemię.”

Redakcja

 Ò Magazyn Twój Prospekt patronuje szkole im. Fryderyka 

Chopina w South Croydon

ŻYLIŃSKI W CHOPINIE
W SOBOTĘ 19 STYCZNIA, POLSKĄ SZKOŁĘ IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOUTH CROYDON ODWIEDZIŁ 

KSIĄŻĘ JAN ŻYLINSKI  [ RELACJA ]

Młodzi ludzie muszą 
pamiętać o swojej 
polskości, o tym, że 
w ich żyłach płynie polska 
krew, że tego nie mogą się 
wyrzec. 

https://twojprospekt.com
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ZNAJDŹ 
POMYSŁ 

Przez bardzo długi czas byliśmy 
świadkami dość przerażającego 
zjawiska jakim było emigro-

wanie Polaków za granicę. Wszystko 
w celu znalezienia lepszych zarobków. 
Najczęściej wyjeżdżała jedna osoba 
z rodziny, która starała się samodzielnie 
przeżyć za najniższą cenę, a resztę wy-
słała do Polski. Ostatnimi czasy jednak 
można zauważyć tendencję odwrotną.

ZRÓB PIERWSZY KROK 
Jak to mówią, najtrudniejszy jest pierw-
szy krok, czyli w tym przypadku posta-
nowienie o powrocie do ojczyzny. Jeśli 
już postanowimy, że wracamy, pojawia 
się kolejny krok do postawienia, czyli to, 
czym zajmiemy się po powrocie. A gdy-
by tak postawić wszystko na jedną kar-
tę i  założyć własną działalność? Teraz 
możesz zająć się dokładnie tym, czym 
chcesz, co sprawia Ci radość. W bardzo 
prosty sposób możesz swoją pasję za-

mienić w  pracę! Jeśli masz oszczędno-
ści, możesz zainwestować je na dobry 
start dla Twojej firmy. Jednak możesz 
postarać się także o  dotacje, gdzie nie 
potrzebujesz wkładu własnego (ale po-
siadanie go będzie dla Ciebie plusem). 

Z JAKICH DOTACJI MOGĘ 
SKORZYSTAĆ?
Przy zakładaniu każdej firmy nie liczy 
się tylko pomysł, ale także pieniądze. 
To dzięki nim możemy zainwestować 
w niezbędny sprzęt czy oprogramowa-
nie. Niestety zazwyczaj są to wysokie 
kwoty, które nie każdy posiada. Tutaj 
na pomoc przychodzą nam dotacje na 
otwarcie własnej działalności! Jednym 
z miejsc, gdzie można otrzymać dotację 
jest Powiatowy Urząd Pracy. Jest to for-
ma bezzwrotna, skąd możemy uzyskać 
nawet 25 000 zł (kwota może różnić się 
w każdym z regionów Polski). Ta forma 
jest obarczona wieloma formalnościa-
mi. Przede wszystkim jest to dotacja 
skierowana do osób bezrobotnych, więc 
osoby, które są na etacie nie mogą z niej 
korzystać, do momentu aż nie zwol-
nią się z  dotychczasowego stanowisko. 

Większość 
dotacji nie 

w y m a g a 
wkładu wła-

snego, chociaż 
Nasza kandyda-

tura wygląda lepiej 
gdy taki posiadamy. 

To co jest istotne, to 
fakt, że z dotacji z Urzę-

du Pracy można skorzy-
stać tylko przy otwarciu 

jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Aby zapoznać 

się z  wymogami formalnymi, 
sprawdź regulamin Urzędu Pra-

cy, który znajduje się w  Twoim 
mieście. Jednym z  największych 

utrudnień, jeśli chodzi o  dotację 
z  Urzędu Pracy, może być zabezpie-

czenie przez poręczycieli. W  tym celu 
należy znaleźć dwie osoby, które po-
ręczą za Ciebie. Jest to wymagane, po-
nieważ jeśli Twoja firma upadnie przed 
końcem 12 miesięcy, należy oddać całą 
kwotę, którą się pobrało.

Największą, bezzwrotną kwotę jaką 
można otrzymać na założenie wła-
snej działalności jest obecnie 100 000 
zł z  tak zwanego LGD. Tutaj jednak 
pojawiają się dość znaczące warunki 
uczestnictwa. Otóż o takie środki mogą 

POLACY CORAZ CZĘŚCIEJ WRACAJĄ W RODZINNE STRONY, 
LUB POJAWIA SIĘ W NICH TAKI POMYSŁ.  JEDNAK POJAWIA SIĘ 
TAKŻE STRACH,  CZYM ZAJĄĆ SIĘ PO POWROCIE 

NA SIEBIE

Na pomoc przychodzą 
Nam dotacje na otwarcie 
własnej działalności! 
Jednym z miejsc, gdzie 
można otrzymać dotację 
jest Powiatowy Urząd 
Pracy. Jest to forma 
bezzwrotna, skąd 
możemy uzyskać 
nawet 25 000 zł  (kwota 
może różnić się w każdym  
z regionów Polski)

LINK:
badzsobieszefem.pl

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
https://www.badzsobieszefem.pl/
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się starać tylko osoby z obszarów wiej-
skich. Dodatkowo program ten skiero-
wany jest tylko do rolników oraz człon-
ków rodziny. Oprócz tych kryteriów 
istotne jest to, że wnioskodawca musi 
być ubezpieczony w  KRUS. Kolejnym 
warunkiem jest to, że gospodarstwo 
rolne, które posiada rolnik, nie może 
być większe niż 15 000 euro. Dodat-
kowo działalność, którą chcemy otwo-
rzyć, musi mieścić się na terenie gminy 
wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. Osoba, 
która spełnia te kryteria może uzyskać 
maksymalnie 100 000 zł bezzwrotnej 
dotacji na swój biznes. Pieniądze, które 
otrzyma może przeznaczyć na rozpo-
częcie działalność w  takiej branży jak 
gastronomia, sprzedaż czy transport. 
W  ramach programu może także za-
kupić niezbędny sprzęt czy też opro-
gramowanie komputerowe. Dodatkowo 
ten program pozwala na wyremonto-
wanie a  nawet wybudowanie lokalu, 
a  także kupienie niezbędnych maszyn. 
Największe szanse na otrzymanie dota-
cji mają wnioski o charakterze innowa-
cyjnym, będą realizowane przez osoby, 
które zamieszkują powiaty o  najwięk-
szym poziomie bezrobocia, a także mają 
odpowiednie kwalifikacje do prowadze-
nia działalności.

Pisząc o dotacjach nie można zapo-
mnieć o  wsparciu pomostowym, 
czyli jednej z  bezzwrotnych 
form pomocy, której celem jest 
pokrycie obowiązkowych 
opłat w  firmie. Mamy tu 
na myśli składki na ubez-
pieczenie społeczne, 
zdrowotne i  bieżą-
ce wydatki, które 
są konieczne dla 
funkcjonowania 
firmy. Wsparcie 
to może być 
w yd ł u ż o n e 
do maksy-
malnie 12 
miesię-
cy od 
d n i a 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Wniosek o wsparcie pomostowe składa 
się dopiero po zarejestrowaniu działal-
ności gospodarczej. 

WESPRZYJ SIĘ KURSAMI ON-LINE
Dotacje to bardzo dobry i prosty sposób 
na ruszenie ze swoim biznesem. Jednak 
ogrom dokumentacji może przerazić 
lub zniechęcić. Dlatego warto zainte-

resować się pomocami wspierającymi. 
Może być nim np. specjalny kurs on-
-line, pomagający otrzymać dotację na 
start firmy. Jak to działa? Np. w kursie 
on-line, którego jestem autorem, pro-
wadzę uczestnika przez dotacyjną do-
kumentację.

JAK NIE TERAZ, TO KIEDY?
Budżet w  ramach funduszy europej-
skich jest  gwarantowany na lata 2014-
2020, są to środki PEWNE, nie wiado-
mo czy po roku 2020 Wielka Brytania 
będzie w Unii Europejskiej, a co za tym 
idzie, czy będzie dofinansowanie na 
start firmy. Pamiętaj, że to dziś jest naj-
lepszy czas na zmiany. Chcesz być nie-
zależny i wolny finansowo? Tylko wła-
sny biznes pozwoli Ci osiągnąć wolność 
finansową! Teraz już sam widzisz, że 
sukces i  powodzenie Twojej firmy za-
leży od przygotowania i Twojej wiedzy 
w temacie przedsiębiorczości.

Kamila Sanok

 Ò Kamila Sanok - specjalistka w zakresie funduszy euro-

pejskich. Pomaga, doradza i inspiruje do działania w 

tematyce prowadzenia firmy, trener i doradca zawo-

dowy, zaprasza na stronę www.funduszeeuropejskie-

-online.pl

Pisząc o dotacjach 
nie można zapomnieć 
o wsparciu 
pomostowym, czyli 
jednej z bezzwrotnych 
form pomocy, której 
celem jest pokrycie 
obowiązkowych 
opłat w firmie. Mamy 
tu na myśli składki 
na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne 
i bieżące wydatki, 
które są konieczne dla 
funkcjonowania firmy.
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WOŚP ZADEBIUTOWAŁ 
W HIGH WYCOMBE

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAGRAŁ PO RAZ PIERWSZY  W HIGH WYCOMBE, 
ALE ZA TO Z WIELKIM PRZYTUPEM. MAGAZYN TWÓJ PROSPEKT I PORTAL INFORMACJE24.CO.UK 

OBJĘLI PATRONAT MEDIALNY NAD WYDARZENIEM [ RELACJA ]

3581,12 funtów to wynik pierw-
szego Finału WOŚP w High 
Wycombe. Cegiełkę w wysokości 

160 funtów dołożyły również zuchy 
z Polskiego Klubu w High Wycombe, 
przeprowadzając w czasie finału, swoją 
własną licytację. 

Licytacja przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Nasza cegiełka zasiliła konto sztabu 
ze Slough, którego byliśmy częścią.

LOT HELIKOPTEREM
Największym zainteresowaniem cieszy-
ły się: przeloty helikopterem (sponsorem 
Baltica Consulting), przelot samolotem 
akrobatycznym (sponsorem Maciej Ku-
laszewski) oraz nagrody sprezentowane 

przez DJ Krawata z  radia Emi, których 
ofiarodawcami byli Popek i  Skiba. Na-
gród do licytacji i  loterii przybywało do 
ostatniej chwili, ponieważ informacja 
o WOŚP w High Wycombe docierała do 
mieszkańców również w  dniu samego 
finału. Duże zainteresowanie spowodo-
wało, że nagrody z loterii były losowane 
jeszcze kolejnego dnia po finale. 

Finał WOŚP w High Wycome był wyzwa-
niem z  wielką niewiadomą, a  w  tej chwili 
mogę tylko powiedzieć, iż była to jedna 
z moich odważniejszych decyzji, której nie 
żałuję a wręcz jestem dumny. Moim celem 
jest teraz, aby w kolejnym roku zaangażo-
wać jeszcze więcej miejscowych osób pry-
watnych oraz firm. Pierwszy, i   to bardzo 
udany, WOŚP mamy juz za sobą, co jest 
naszą wizytówka na kolejne lata. Teraz bę-
dzie tylko lepiej - tak podsumował Marcin 
Kurowski - pomysłodawca Wielkiego Fi-
nału WOŚP. 

Finał w  High Wycombe zorganizowali: 
Westside Riders - motocykliści z zacho-
du,  Dorota Kotlewska, Joanna Kasprzak 
i Monika Węgiel. Wydarzenie poprowa-
dziła prezenterka Polskiego Radia Lon-

dyn, Joanna Figlak-Włoka. Organizato-
rów wsparli również bikersi wracający 
z parady WOŚP, która odbyła się po raz 
kolejny przez centrum Londynu oraz 
przed Polską Ambasadą w  Londynie. 
Ogromne wsparcie organizatorzy otrzy-
mali również od sponsorów i partnerów. 

WOŚP W SLOUGH PO RAZ 6.
Sztab w Slough, ktorego szefową jest Be-
ata Ciesielska zorganizował swój finał 
na teranie Polskiego Klubu. Jak co roku 
było wiele atrakcji dla dzieci. Gry i zaba-
wy poprowadziła Julia Buzdygan. Eagle 
Karate Club – Slough z Kamilem Hejma-
nowskim dał pokaz, który spotkał się 
z  dużym aplauzem. Pokaz magii zapre-
zentował Iluzionista Ziutini, który gra 
ze sztabem w Slough od kilku lat. Opra-
wę muzyczną zapewnił Dekalog Zespół 
Muzyczny. Mini koncert dał 9-letni gita-
rzysta Marcel Maminski. Jego tata Grze-
gorz wraz z  zespołem Migawki zagrali 
popularne polskie przeboje oraz swoje 
własne utwory. Oczywiście nie mogło 
też zabraknąć hymnu WOŚP. Nie zabra-
kło też brytyjskiego akcentu. Po raz dru-
gi wystąpił Pop Goes the Choir. Podczas 
imprezy nie mogło się obyć bez trady-

Największym 
zainteresowaniem 
cieszyły się: przeloty 
helikopterem (sponsorem 
Baltica Consulting), 
przelot samolotem 
akrobatycznym 
(sponsorem Maciej 
Kulaszewski) 
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cyjnego polskiego jedzenia. Restauracja 
Ambasador przygotowała przepyszny 
bigos. Panie ze Slough ugotowały gro-
chówkę, curry oraz upiekły przepyszne 
ciasta. Pączki przygotowała Polish Vil-
lage Bread a  paróweczki do hotdogów 
firma Sokołów. Po raz pierwszy w  tym 
roku Sztab w  Slough zaprosił na swoją 
imprezę gościa z  Polski. Tomek Kuręda 
zabawiał śpiewając szanty. Szantomas 
gra na gitarze i na organkach. Nagrodą 
główną loterii był laptop ufundowany 
przez głównego sponsora Delikatesy 
Smaczek. W  tym roku udało się zebrać 
około £20.000 . 

NAJWIĘKSZY ZAGRANICZNY 
SZTAB W LONDYNIE
W Londynie od lat prężnie działa jeden 
z  największych sztabów zagranicz-
nych Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przygotowania do 27 FINA-
ŁU WOŚP zaczęły się latem minionego 
roku: kilkadziesiąt zaangażowanych 
osób, wiele wymienionych maili, go-
dziny połączeń telefonicznych i wresz-
cie silna grupa wolontariuszy, których 

można było spotkać od Dartford do 
Ealing. 
Dwie główne imprezy przypadły na 
weekend 12-13 stycznia br. W  sobotę 
w klubie Scala odbył się koncert dla osób 
powyżej 16 roku życia. Na sali kilkaset 
osób bawiących się w rytm różnorodnych 
dźwięków, jednocześnie licytujących ta-
kie przedmioty jak kultowy maluch 126p, 
czy ostatnio modne skoki ze spadochro-
nem. W  ramach światełka do nieba na 
głowy gości niespodziewanie zrzucono 
kilkaset balonów w kształcie czerwonych 
serduszek. W trakcie wieczoru wystąpiły 
takie zespoły jak Raz Dwa Trzy, Voo Voo, 
Tomek Lipiński, Metasoma, The Charts, 
Gabinet Looster, Dana Immanuel z  The 
Stolen Band. Humoru i lekkości imprezie 
dodawała charyzmatyczna para prowa-
dzących Nika Boon oraz Krzysztof Skiba. 
W niedzielę przyszła kolej na granie ro-
dzinne w klimacie Dzikiej Afryki. Pokazy 
taneczne, kostiumy, malowanie twarzy, 
tańce, bańki mydlane, konkursy, teatrzy-
ki, malowanki... można tak wyliczać bez 
końca. Imprezę uprzyjemniło rockowe 
brzmienie gościnnego występu zespołu 

Melina. Podobnie jak poprzedniego dnia 
światełko miało formę balonów tylko 
tym razem towarzyszyła mu niewinna 
radość i  śmiech kilkudziesięciu dzieci. 
Przez cztery godziny Greenford Hall 
przypominało wielki rodzinny piknik 
w afrykańskim klimacie, który znacząco 
podgrzewał atmosferę.
Poza dwoma głównymi wydarzeniami 
odbyły się także atrakcje dodatkowe. 
A działo się bardzo dużo w tym roku: no-
woroczny spacer malowniczym grzbie-
tem North Downs, wieczór planszówek 
w  Lewisham Polish Center, zabawy dla 
dzieci w Dagenham, spotkanie z Krzysz-
tofem Skibą, parada zabytkowych aut 
oraz motocyklistów, imprezy w  zaprzy-
jaźnionym Klubie Orła Białego. Dzięki 
uprzejmości Zarządu Polskiego Ośrodka 
Społeczno-Kulturowego 27 Finał zakoń-
czył się  w siedzibie Radia Star.

PEŁNA RELACJA NA NASZYM 
PORTALU TWOJPROSPEKT.COM
Na dłuższą relację w raz z galerią zdjęć 
z  wydarzenia, zapraszamy na strony: 
twojprospekt.com i informacje24.co.uk

[ PATRONAT ]
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PRO:- W poprzednim materiale pisała 
Pani dużo o postawie w obliczu podej-
mowania decyzji o własnej działalności. 
A jak się do tego zabrać, kiedy już podję-
łyśmy taka decyzję?
Beata Borucka: - Jeśli zakiełkowała 
w nas ochota zarabiania na własną rękę 
mamy z  reguły kilka położeń wyjścio-
wych. Pozycja pierwsza, to kiedy wie-
my co chcemy oferować i  sprzedawać. 
Nasz produkt czy usługa jest w obrębie 
naszych obecnych kompetencji. Często 
jest to nasze hobby i takie domowe ręko-
dzieło, z którym chcemy wyjść na rynek. 
Może też być to usługa, którą możemy 
świadczyć np. tłumaczenia, nauka języ-
ka, usługi kosmetyczne z dojazdem, ma-
saże lecznicze w  domu lub z  dojazdem 
i cała lista, tego, co już potrafimy. W tej 
sytuacji pozostaje nam przygotowanie 

działań marketingowych i jedziemy. Sy-
tuacja druga, to kiedy chciałybyśmy coś 
zacząć, ale nie wiemy co… Ta sytuacja 
wymaga głębszego zastanowienia się 
i tu znów mamy dwie opcje – podejmu-
jemy się działań nie wymagających spe-
cjalistycznych kompetencji, takich jak 
wyprowadzanie psów, opieka nad dziec-
kiem u nas w domu, gotowanie posiłków 

na zamówienie, robienie zakupów, po-
moc osobom starszym i co tylko uznacie 
za atrakcyjne dla rynku. Opcja druga, to 
zdobycie kompetencji, które Wam się 
podobają – tutaj pomogą nam różne kur-
sy i szkolenia np. kurs stylizacji paznok-
ci, kurs masażu, kursy kroju i  szycia, 
kurs robienia biżuterii, kurs groomerski 
i co tylko Wam się podoba. 

Mamy też sytuację trzecią, czyli zabiera-
my się do biznesu z kimś i tworzymy coś 
razem, dopełniając swoje kompetencje 
czy wspólnie je budując.

Taki proces mądrze nazywa się zdefinio-
waniem czy budowaniem know-how. 
Na tym etapie warto pamiętać, że na 
kompetencje składają się trzy elementy, 
które powinny współistnieć na podob-
nym poziomie: wiedza, umiejętności 
i postawa. Najczęściej przy nowym wy-
zwaniu, jakim jest własna działalność  
mamy bardzo wysoki poziom entuzja-
zmu i chęci, mamy wiedzę lub ją naby-
wamy, a  dopiero praktyka buduje nam 
umiejętności. No, chyba że odmrażamy 
kompetencje uśpione np. w Polsce byłaś 
fryzjerką i startujesz ponownie. 

Obojętnie w której sytuacji jesteśmy, po 
podjęciu decyzji jak chcemy działać cze-
ka nas czas kreacji naszego biznesu i bu-
dowanie modelu funkcjonowania. 

PRO:- Za-
tem, co jest 

najważniej-
sze na począt-

ku tej drogi?
BB: - Tutaj przy-

chodzi  mi do głowy 
metafora z  włącza-

niem się do ruchu, czyli 
musimy rozejrzeć się do-

okoła zanim wrzucimy bieg 
i  naciśniemy na gaz. Na po-

czątku zatem warto rozejrzeć 
się jak wygląda dzisiaj rynek ta-

kich usług czy produktów. Obec-
nie niebywale ułatwia to Internet 

i  wyszukiwarki.  W  dzisiejszej dobie 
trudno zanleźć unikalny produkt czy 

usługę, ale to także jest możliwe. Znów 
mamy kilka scenariuszy. Pierwszy – 
hurra! Mamy niszę! Ne ma takiego pro-
duktu czy usługi. Na pierwszy rzut oka 
wygląda wspaniale. Zanim oszalejecie 
z  radości i  optymizmu zwróćcie jednak 
uwagę dlaczego tu jest pusto. To tak, jak 
jadąc zatłoczonym pociągiem odkrywa-
cie nagle pusty przedział i zadajecie so-
bie pytanie czy mam taki fart, czy tam 
jest cos nie tak i dlatego nikogo nie ma. 
Można brawurowo tam się udać i spraw-
dzić. To, przekładając na rzeczywistość 
oznacza działania sondażowe, pytanie 
lub działania pilotażowe bez wielkich 
nakładów, w  kręgach znajomych, na 
portalach społecznościowych itp.  Mo-
żemy na razie też poczekać z rejestracja-
mi działalności i robić to w dopuszczonej 
skali w wydaniu nazwijmy to chałupni-

czym. Jedna z  moich znajomych, która 
wyjechała z mężem i małym dzieckiem 
za granicę z powodu pracy męża,  podję-
ła się odpłatnie opieki nad dwójką dzieci 
sąsiadki, która musiała iść do pracy po 
rozwodzie. Moja znajoma miała zatem 
pod opieką trójkę dzieci, nadal była ze 
swoim dzieckiem i  miała dodatkowy 
przychód, a  jej dziecko towarzystwo 
do zabawy. Dziś owa znajoma jest wła-
ścicielką całej sieci takich domowych 
przedszkoli i  znakomicie prosperują…
do Polski nie wrócili, a mąż zajmuje się 
finansami firmy. 

JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ, GDY PODJĘLIŚMY TAKĄ DECYZJĘ?
 KONTYNUACJA TEMATU Z POPRZEDNIEGO NUMERU

ZAKŁADAMY 
WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ

LINK:
www.swotsowhat.pl
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Sytuacja druga, to kiedy po wpisaniu na-
szego fantastycznego pomysłu w google 
wyskakuje już sporo takich produktów 
czy usług. To jest trudny moment, bo 
wtedy jesteśmy zniechęcone i rozczaro-
wane i  często w  tym momencie nastę-
puje porzucenie pomysłu i działań. A to 
trzeba podejść  całkiem od drugiej stro-
ny, bo to jest dobra wiadomość. Jeśli ta-
kie produkty czy usługi są, to znaczy, że 
jest  na  nie rynek! Możemy zatem wejść 
tam bez ryzyka i podejść do budowania 
naszej USP, czyli Unique Selling Point, 
czyli przewagi konkurencyjnej. To wy-
maga trochę wysiłku, żeby zrozumieć 
bardzo dobrze potrzeby potencjalnych 
odbiorców i zobaczyć, jak je zaspokajają 
dzisiejsi gracze. Pogadać z potencjalnymi 
klientami, co jest dla nich ważne i na co 
zwracają uwagę i te czynniki silnie budo-
wać u  siebie oraz je odpowiednio głosić. 
Przewagą może być wszystko, byle sta-
nowiło wartość dla nabywcy. To w mar-
ketingu nazywa się analizą  Customer 
Value, czyli są to wartości za jakie klient 
zechce skorzystać z naszej usługi. Pamię-
tajmy, że cena jest najrzadziej  czynni-
kiem decyzji wyboru produktu czy usłu-
gi. Możemy oczywiście być tańsi, ale to 
oznacza mniejszy zysk i z reguły słabszą 
jakość, co nam nie zbuduje rynku. Może-
my nasze przewagi budować na różnych 
wartościach, zależnie od obszaru, na któ-
rym działamy.  Pomyślmy w tej analizie, 
jakbyśmy byli naszym klientem i np. od-
dawalibyśmy dziecko komuś do domowej 
opieki, to czego byśmy szukali?  Podsu-
mowując, obojętnie czy włączamy się do 
ruchu na zatłoczonej drodze, czy wyjeż-
dżamy na pustą warto się rozejrzeć.  

PRO:- Kiedy już wiemy zatem, jaki jest 
nasz produkt i jak wygląda jego dzi-
siejszy rynek, to czym się powinni-
śmy teraz zająć?
BB: - Kiedy mamy już zde-
finiowany produkt czy 
usługę i  wiemy czym się 
chcemy zajmować oraz 
mamy już jako takie 
kompetencje, cze-
ka nas zasta-
nowienie się 
komu ten 
pro dukt 

czy usługa może być potrzebna i dla kogo 
będzie atrakcyjna? 
Najwyższa pora zastanowić się kto z 
nas potrzebuje, czy zdefiniować naszą 
grupę klientów potencjalnie zaintereso-
wanych naszym produktem czy usługą. 
Jeśli mamy produkt czy usługę dość po-
wszechnej użyteczności, to najgorszym 
podejściem jest uradowanie się, że wszy-
scy mogą być naszymi klientami. W pla-
nowaniu naszych działań jesteśmy teraz 
przez decyzją wyboru targetu, czyli gru-
py z  którą będziemy się komunikować 
i dla której chcemy być atrakcyjni.
W  marketingu, w  wielu obszarach rzą-
dzi zasada less means more, czyli mniej 
znaczy więcej. Brzmi dziwnie, ale taka 
jest prawda, szczególnie jeśli zaczynamy 
pierwsze kroki w  biznesie. Less means 
more oznacza, że do mniejszej, zdefinio-
wanej grupy jest nam łatwiej dotrzeć. 
Znów użyję metafory. Co jest łatwiejsze 
zarzucanie sieci na środku oceanu czy 
łowienie wędką w  stawie hodowlanym? 
No właśnie! Targeting jest łowieniem na 
wędkę w  stawie hodowlanym. Zdefinio-
wanie profilu odbiorcy jest niezwykle 
ważne, zanim wydamy funta czy złotów-
kę na komunikację. Załóżmy, że chcemy 

zorganizować takie domowe przedszkole 
dla kilkorga dzieci. Same jesteśmy wegeta-
riankami i taka dietę oferujemy.  Czyje to 
mają być zatem dzieci? Kim są ich rodzice? 
Czym się interesują?  Taki dokładny profil 
pomoże nam zarówno w budowaniu USP, 
a także w dotarciu do tych osób. 

PRO:- Dużo Pani powiedziała o budowa-
niu produktu, definiowaniu przewagi 
i określaniu grupy odbiorców, a nic jesz-
cze nie padło o  nazwie firmy, działaniach 
w mediach społecznościowych. Wydawa-
ło mi się, że od tego powinniśmy zacząć. 
Czy to jest dobra kolejność?
BB: - To jest jedyna słuszna kolejność. Ja 
wiem, że my chcemy żeby wszystko było 
instant, takie szybkie i  natychmiastowe 
jak kawa rozpuszczalna. Oczywiście mo-
żemy pojechać od drugiej strony, ale to 
właśnie jest najczęstszą przyczyną pora-
żek. A my przecież chcemy, żeby naszym 
czytelniczkom i czytelnikom się powiodło 
i  odnieśli sukces, i  dlatego proponujemy 
profesjonalne podejście, krok po kroku.
Od lat zajmuję się doradztwem przy uru-
chamianiu biznesów i  takie podejście 
przynosi najlepszy skutek. Mam nadzie-
ję, że uda się nam za jakiś czas popro-
wadzić warsztaty szkoleniowo-konsul-
tacyjne dla młodych adeptek własnego 
biznesu. 

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)

W marketingu, w wielu 
obszarach rządzi 
zasada less means 
more, czyli mniej 
znaczy więcej. Brzmi 
dziwnie, ale taka jest 
prawda, szczególnie jeśli 
zaczynamy pierwsze kroki 
w biznesie

[ BIZNES ]
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NIE-ZWYKŁA BIAŁA 
KOSZULA

KRÓTKA HISTORIA PEWNEJ BLUZKI. WSZYSCY MAMY JĄ W SWOJEJ SZAFIE, ALE CZY ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ 
KIEDYKOLWIEK, JAKA JEST HISTORIA BIAŁEJ KOSZULI?

To niewątpliwie jeden 
z najstarszych elementów 
garderoby i to zarówno 

damskiej jak i męskiej. Czy wiedzieliście, 
że pierwsze koszule, zbliżone wyglądem 
do obecnych tunik, nosiły już koczowni-
cze plemiona z Azji Środkowej? 

Oczywiście na przestrzeni wieków za-
równo fason, rodzaj materiału jak i do-
datki szybko się zmieniały, w zależności 
od regionu, warunków społecznych czy 
panującej mody. Tak samo, jak zastoso-
wanie koszuli. Zanim trafiła na salony 
była traktowana jako część bielizny i ra-
czej skrzętnie ukrywana pod wierzch-
nimi okryciami.  Plotka głosi nawet, że 
w  średniowieczu biała koszula miała 
niewymowny symbol w  sypialni. Ko-
bieta, która ją zakładała do snu, dawała 
tym gestem mężowi znać, że tej nocy nie 
ma chęci na wspólne  igraszki… Później 
stała się symbolem luksusu i  bogactwa 
i  była  przeznaczona wyłącznie dla ko-
biet dobrze sytuowanych. Na szczęście, 
te czasy już minęły. Dziś, niezależnie od 
pozycji, statusu materialnego i wykony-
wanego zawodu ma ją w  swojej szafie 
każda kobieta.  

Z CZEGO TO JEST ZROBIONE?
Na co w  pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę kupując koszulę? Dobry 
materiał – to podstawa i gwarancja kom-
fortu noszenia. Najlepszym wyborem 
będą zawsze koszule z naturalnych tka-
nin. Przy bawełnie zwróćmy uwagę na 
podwójny splot two-ply, dzięki któremu 
koszula nabierze eleganckiego wyglądu, 
będzie mniej podatna na zagniecenia 
i  łatwiejsza w  prasowaniu. Oczywiście 
jej cena będzie zawsze wyższa, jednak 

wspomniane wyżej walory na pewno 
to zrekompensują. Zdecydowanie uni-
kajmy  sztucznych, syntetycznych ma-
teriałów. Poliester, owszem, świetnie się 
sprawdzi, ale w  odzieży sportowej lub 
bieliźnie. Koszule z poliestru nie wchła-
niają wilgoci, nie oddychają, sprawiają, 
że się pocimy, elektryzują… a do tego są 
łatwopalne! Ciekawym rozwiązaniem 
jest połączenie bawełny z  niewielką 
ilością elastanu (max 3%), dzięki czemu 
tkanina będzie rozciągliwa, a koszula ła-
twiej dopasuje się do każdej sylwetki.

KILKA SPOSOBÓW
NA BIAŁĄ KOSZULĘ
Czy jest zarezerwowana tylko dla biu-
ra? Nic podobnego, choć nie bez powo-
du kojarzona jest właśnie z  biznesem. 
W  połączeniu z  marynarką, materia-
łowymi spodniami w  kant, czy ołów-
kową spódnicą  prezentuje się bardzo 
profesjonalnie i  elegancko. Zwłaszcza 
w towarzystwie czerni lub granatu. Pa-
miętajmy aby w tej stylizacji nie przesa-
dzić z  dodatkami i  biżuterią. Klasyczny 
minimalizm broni się sam. Nie oznacza 
to jednak, że biała koszula ma być banal-
na, może mieć asymetryczną 
linię, osobliwy kołnierzyk 
i  ciekawe guziczki, wa-
runkiem jednak jest za-
chowanie smaku i umiaru. 
I jeszcze jedno, biała koszula 
kocha szpilki! Z  biu-
rowej elegancji 
przechodzimy 
na wieczorne 
spotkania 
przy 
kolacji 
lub 
drin-
ku… 
Zakłada-
jąc skórzane 
spodnie, spódniczkę 
lub szorty sprawi-

my, że nasza grzeczna biała koszula na-
bierze drapieżnego wyrazu. Odważniej-
sze kobiety mogą dodatkowo wzmocnić 
efekt wybierając model z  odkrytymi 
ramionami i  metalowymi guzikami. 
Sprawdzą się też bardziej wyraziste do-
datki lub biżuteria. A na co dzień?  Zesta-
wienie z  jeansami - najprostszy sposób 
na zjawiskowy wygląd w  stylu casual. 
Tutaj mamy już pełną dowolność co do 
kroju, fasonu, zwiewności czy długości. 
W takiej stylizacji sprawdzą się zarówno 
koszule z grubszej bawełny jak i cienkie-
go jedwabiu, kroje luźne i  dopasowane 
a także modele dłuższe do przewiązania 
ozdobnym paskiem. Możemy zastosować 
wszystko, co sprawi, że będziemy wyglą-
dać stylowo a jednak na luzie. Odpowied-
nie będą zarówno szpilki jak i buty o bar-
dziej sportowym przeznaczeniu. 

Jak widać, biała koszula jest bardzo uro-
czym elementem wielu stylizacji, w  za-
leżności od charakteru jaki jej nadamy. 
Na jej podstawie możemy stworzyć styli-
zację praktycznie na każdą okazję, mając 
przy tym gwarancję pełnego sukcesu. Ten 
ponadczasowy strój nigdy nie wychodzi 
z mody. Zatem bawmy się modą, twórz-
my swoje własne unikatowe stylizacje. 
Nie bójmy się lekkiej ekstrawagancji 
i wyjdźmy poza utarte schematy. A  jeśli 
szukacie mody, w  której ponadczasowa 
klasyka i nowoczesna kreatywność prze-

nikają się tworząc ciekawy estetycz-
nie styl, zapraszam do świata Paso 
Revé. Znajdziecie tutaj nie tylko 

białe koszule… choć w  tej kwe-
stii mamy wiele do powiedzenia. 
Nasz styl nie jest ani nudny ani 
przypadkowy. To alternatywa 
dla bardziej wymagających ko-
biet, ceniących oryginalny mi-
nimalizm i  niewymuszoną ele-

gancję. 
Sylwia Lasota

 Ò właścicielka marki Paso Revé.

LINKI:
www.pasoreve.com 

  /D pasoreve 
  /Y pasoreve

[ MODA ]

https://twojprospekt.com
https://pasoreve.com/
https://fb.com/pasoreve
https://www.instagram.com/PasoReve/
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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.

https://twojprospekt.com
http://ushuaiatattoolondon.co.uk/pl/
https://fb.com/ushuaiatattoo.london
https://instagram.com/ushuaiatattoo.london
tel:+442086161760
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2019 - ROK MONIUSZKI
W ZWIĄZKU Z PRZYPADAJĄCĄ W TYM ROKU DWUSETNĄ ROCZNICĄ URODZIN KOMPOZYTORA, SEJM 
I SENAT RP PRZYJĘŁY UCHWAŁĘ O USTANOWIENIU ROKU 2019 ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI

Jego twórczość zapisała się na 
kartach historii muzyki polskiej 
jako pokrzepiająca serca i budu-

jąca świadomość narodową Polaków. 
Moniuszko tworzył wbrew trudnym 
warunkom społecznym i politycznym 
– zwracając tym samym uwagę na po-
trzebę zatrzymania polskich akcentów 
w literaturze muzycznej. Inspirowała 
go ludowość i góralszczyzna. Urodził się 
5 maja 1819 w Ubielu, zmarł 4 czerwca 
1872 w Warszawie. Część swojego życia 
spędził w Wilnie, gdzie pracował jako 
organista, pedagog i organizator życia 
artystycznego.

TWÓRCA POLSKIEJ OPERY NARO-
DOWEJ
Nie bez powodu Stanisław Moniuszko 
okrzyknięty został ojcem polskiej opery 
narodowej. Gdy w wieku 28 lat kończył 
pracę nad partyturą „Halki”, nie przy-
puszczał, że oto rodzi się dzieło, które 
odbije się tak mocnym echem. Jego po-
przednicy również komponowali opery 
w  języku polskim, więc dlaczego akurat 
Moniuszko stał się tak ważną postacią 
w  tej dziedzinie sztuki? Powód jest pro-
sty: owszem, słowa oper bywały polskie, 
jednak muzyka wzorowała się na roz-
kwitających stylach: włoskim i  francu-
skim. Dopiero Moniuszko w  pełni sko-
rzystał z  naszych narodowych tańców, 
motywów i dźwiękami oddał odpowied-
ni charakter polskiej natury. Uczynił ze 
zwykłej, góralskiej dziewczyny, tytułową 
postać opery. Wyśpiewanie jej roli było 
– i  pozostaje po dziś dzień - marzeniem 
wielu sopranistek. Łącząca w  sobie tkli-
wy liryzm i  głęboki dramatyzm partia 

Halki stawia przed śpiewaczkami naj-
wyższe wymagania wokalne i aktorskie.
Inne tytuły oper, które nazwisko Mo-
niuszki powinno przywodzić na myśl, 
to również: „Straszny dwór”, „Hrabina” 
czy „Verbum nobile”. Obok dzieł po-
ważnych w  swojej treści i  wydźwięku, 
kompozytor ten dobrze odnajdywał się 
w lżejszych formach, takich jak operetka 
czy wodewil (np.: „Nocleg w Apeninach”, 
„Ideał”, „Żółta szlafmyca”).

PIEŚNI DLA WSZYSTKICH
"Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór 
śpiewów na jeden głos z  towarzysze-
niem fortepianu. Wiersze starałem się 
wybierać z najlepszych naszych poetów” 
– tak zapowiadał Moniuszko wydanie 
swoich „Śpiewników domowych”. Dwu-
nastoczęściowy cykl 268 pieśni do słów 
m.in. Adama Mickiewicza, Jana Kocha-
nowskiego czy Kornela Ujejskiego, do 
dzisiaj pozostaje źródłem repertuaru 
wielu artystów, ale z założenia pieśni te 
miały służyć umuzykalnieniu polskich 
rodzin w ich domowym zaciszu.

OBCHODY ROKU 
MONIUSZKOWSKIEGO
Od 5 stycznia 2019 Dworzec War-
szawa Centralna nosi imię Stanisła-
wa Moniuszki, stając się tym samym 
pierwszym polskim dworcem mającym 
swojego patrona. Na ten rok zaplano-
wano również wiele koncertów i imprez 
artystycznych, przybliżających bogatą 
twórczość tego wielkiego kompozytora.

Małgorzata Wojciechowska

 Ò artystka i pedagog w szkole muzycznej

LINKI:
skrzypczyni.pl 

  /D skrzypczyni 
  /Y skrzypczyni 
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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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[ BIZNES ]

Decyzja o założeniu firmy LTD nie 
powinna być podjęta pochopnie, 
zawsze sugeruję odbyć dokładną 

konsultację z uwzględnieniem personal-
nej sytuacji oraz planów zarówno oso-
bistych jak i biznesowych. Spróbujmy 
jednak przedstawić ogólne zagadnienia.

Samozatrudnienie jest to forma działal-
ności gospodarczej, gdzie w  uproszcze-
niu „ja to biznes, biznes to ja”. Zarobek 
mojego biznesu jest od razu moim zarob-
kiem. Natomiast firma LTD ma oddziel-
ną osobowość prawna. Zarządzamy nią, 
mamy obowiązki, a  także przywileje, 
ale dochód firmy nie jest nasz. Można 
to bardzo luźno porównać do odpowie-
dzialności rodzicielskiej, odpowiadamy 
za nasze dzieci, mamy wobec nich obo-
wiązki, możemy też decydować o bardzo 
wielu sprawach dotyczących naszych 
dzieci. Zarobki firmy LTD nie są „moimi” 
zarobkami dopóki nie zostanie podję-
ta decyzja kiedy wynagrodzenie bądź 
udział w  zyskach zostanie przekazany 
właścicielowi.

Z  powyższego wynika zupełnie inny 
sposób opodatkowania zarobku w  obu 
formach działalności. W dużym uprosz-
czeniu dochód z samozatrudnienia opo-
datkowany jest podatkiem dochodowym 
oraz podlega pod opłatę National Insu-

rance. Dochód firmy opodatkowany jest 
podatkiem od dochodu firm (Corpora-
tion Tax). Natomiast, tylko wtedy, gdy 
posiadamy również dochód osobisty 
z firmy, pojawiają się podatki po stronie 
osobistej (podatek dochodowy i National 
Insurance od wypłat, podatek od dywi-
dend).

Zanim wprowadzono nowe zasady opo-

d a t ko -
w a n i a 

dywidend 
r z e c z y w i -

ście „przej-
ście na LTD” 

mogło skutko-
wać znacznymi 

oszczędnośc iami , 
gdyż generalnie po 

podliczeniu wszystkich 
należnych podatków przy 

takim samym dochodzie, 
osoba pobierającą wyna-

grodzenie poprzez firmę LTD 
mogła „zabrać do domu” więcej 

pieniędzy niż osoba samozatrud-
niona.

Niestety, nowe zasady zmieniły te pro-
porcje. Przed zmianami dochód z  dy-
widend dla osób, które nie przekroczy-
ły wyższego progu dochodowego był 
w  praktyce nieopodatkowany. Obecnie 
tylko niewielka kwota (za rok 2018-19 
jest to £2000) jest nieopodatkowana. 
Jeśli otrzymujemy więcej w  dywiden-
dach pojawia się podatek o  wysokości 
uzależnionej od całkowitego rocznego 
dochodu.

SAMO-

CZY FIRMA LTD SIĘ OPŁACA? CZY MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ 
NA PODATKACH PRZECHODZĄC NA LTD? 
NA TE TEMATY ODPOWIADA TOMASZ WIADROWSKI 
Z FIRMY SAFI ADVISORY SERVICES LIMITED

ZATRUDNIENIE 
CZY FIRMA LTD?

TABELA KOSZTÓW

Samozatrudnienie Firma Ltd
Przychód £50000 £50000

Koszty £8500 £8500
Wypłata £8424

Podatek od wypłaty £0

Dochód do opodatkowania £41500 £33076
Podatek dochodowy firmy £6284

Dywidenda £26792
Dywidenda do opodatkowania £24792

Podatek od dywidendy £1860

Podatek dochodowy £5930
National Insurance (class 4 £2977

National Insurance (class 2) £153

Całkowity podatek £9060 £8144
Dochód „na rękę” £32440 £33356

https://twojprospekt.com
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Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że 
nowa polityka podatkowa ma służyć 
wyrównaniu obciążeń podatkowych 
niezależnie od formy zarobków. Moim 
osobistym zdaniem jest to błędna poli-
tyka, gdyż na właścicielach firm ciąży 
duża odpowiedzialność, między inny-
mi za finanse firmy, czy zatrudnio-
nych pracowników. Poprzez decyzje 
o  stopniowym zrównywaniu obciążeń 
podatkowych odbiera się motywacje 
finansowa do prowadzenia własnej 
działalności. Jednocześnie można zro-
zumieć, że nie powinien istnieć przywi-
lej płacenia niższych podatków za sam 
fakt zarejestrowania działalności LTD 
i  przynajmniej obciążenia podatkowe 
dla osób samozatrudnionych czy wy-
bierających formę działalności poprzez 
firmę LTD przy identycznych zarob-
kach i  kosztach rzeczywiście powinny 
być podobne.

W związku z  tymi zmianami rejestra-
cja firmy LTD nie wiąże się automa-
tycznie z  dużymi oszczędnościami 
podatkowymi. Przy podobnych za-
robkach i  założeniu pobierania całego 
dochodu z firmy różnica między pobie-
raniem pieniędzy z firmy LTD poprzez 
wypłatę i  dywidendy a  pobieraniem 
pieniędzy z  samozatrudnienia nie bę-
dzie znaczna.

Należny podatek obliczony na podsta-
wie przychodu £50000, koszty £8500, 
dochód z firmy LTD wybrany całkowi-
cie poprzez wypłatę wynagrodzenia 
oraz dywidendę, brak innego źródła 
dochodu.

Jak widać na przykładzie tabeli  kosz-
tów na poprzedniej stronie, przy docho-
dzie £41500 i założeniu wypłacania ca-
łego dochodu rzeczywiście zabierzemy 
do domu więcej, ale jeśli potrzebujemy 
pomocy firmy księgowej przy składa-
niu rozliczeń to ta oszczędność będzie 
znacznie mniejsza. Przykładowo w na-
szej firmie rozliczenia osób samoza-
trudnionych kosztują już od £90 i  jest 
to opłata jednorazowa, raz do roku, 
przy rozliczeniu. Koszt podstawowego 
abonamentu  dla firmy LTD to wydatek 
od £60, ale miesięcznie. 

Brak znacznych oszczędności podatko-
wych jest tylko przy założeniu wypłaca-
nia całego dochodu i rozpatrując jedynie 
jeden rok podatkowy oraz średnie do-
chody. Sytuacja może wyglądać zupełnie 
inaczej w przypadku lepszego planowa-
nia, wyższych dochodów, o  czym parę 
słów poniżej.

Jeśli przejście na LTD nie wiąże się z au-
tomatycznymi oszczędnościami, to jakie 
mogą być w takim razie korzyści z posia-
dania firmy LTD?

Firma LTD posiada oddzielną osobo-
wość prawną. Oznacza to też, że zaro-
bek firmy LTD nie jest „mój” dopóki nie 
zostanie z  niej wypłacony. Posiadając 
kontrolę nad wypłatami możemy rozpa-
trzyć bardzo prosty przykład. Załóżmy, 
że prowadząc firmę mamy bardzo do-
bre, ale jednorazowe zlecenie. W danym 
roku zarobimy na tym zleceniu £70000, 
jednakże w  kolejnym roku planujemy 
dłuższy urlop, zleceń nie ma aż tak dużo 
i  zarobimy tylko £20000. Jako osoba 
samozatrudniona nie mamy wyjścia, 
w  jednym roku zarobimy £70000 i  od 
tego zapłacimy spore podatki, a  w  dru-
gim roku zapłacimy podatek od £20000. 
Posiadając firmę LTD wcale nie musimy 
osobiście zarobić (wypłacić sobie) całego 
dochodu w  pierwszym roku, możemy 

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

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

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

Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

Posiadając firmę LTD 
chronimy osobisty 
majątek. W uproszczeniu 
za długi firmy 
odpowiadamy tylko 
majątkiem firmy, a nie 
z majątku prywatnego. 
Nie oznacza to oczywiście 
ochrony w każdej sytuacji.

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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wypłacić mniej i pozostałą kwotę „prze-
łożyć” na rok kolejny. Planując i dostoso-
wując wypłaty do osobistej sytuacji mo-
żemy zaoszczędzić na podatku. Korzyści 
podatkowe mogą być coraz większe przy 
coraz wyższych zarobkach, oczywiście 
odpowiednio planując wypłacanie do-
chodu firmowego.

Posiadając firmę LTD chronimy osobi-
sty majątek. W  uproszczeniu za długi 
firmy odpowiadamy tylko majątkiem 
firmy, a nie z majątku prywatnego. Nie 
oznacza to oczywiście ochrony w każdej 
sytuacji, szczególnie jeśli właściciel fir-
my działał w złej wierze i przykładowo 
wyprowadzał z  firmy pieniądze dopro-
wadzając ją do bankructwa. Jednakże 
jeśli działalność była prowadzona zgod-
nie z prawem i z przyczyn nie zależnych 
od właściciela firma popadła w tarapaty 
finansowe, właściciel nie musi obawiać 
się utraty nieruchomości bądź mienia na 
poczet długów firmy.

Czy trzeba zmienić działalność z samo-
zatrudnienia na firmę LTD jeśli rejestru-
ję się na VAT, albo chcę się zatrudnić pra-
cowników? 

Absolutnie nie. Osoba samozatrudnio-
na może być płatnikiem VAT i może być 
pracodawcą. Przy czym nie polecałbym 
tego rozwiązania w  związku z  osobi-
stą odpowiedzialnością osoby samoza-
trudnionej za długi. Wraz z  rozwojem 
działalności zwiększa się prawdopodo-

bieństwo błędów, w związku z czym su-
gerowałbym maksymalnie zabezpieczyć 
własny majątek, między innymi poprzez 
ograniczenie odpowiedzialności finan-
sowej za pomocą firmy LTD. 

Firma LTD to tez większy „prestiż”. Infor-
macje o firmach LTD są dostępne do pu-
blicznej informacji poprzez Companies 
House. Na stronie internetowej Com-
panies House całkowicie za darmo moż-
na uzyskać sporo informacji o  firmie. 
Przykładowo możemy dowiedzieć się, 
czy firma rozlicza się na czas, czy spóź-
nia się z  rozliczeniami. Inne firmy czy 
klienci mogą nie chcieć współpracować 
z firmą, która często spóźnia się z rozli-
czeniami, gdyż wskazuje to, że właściciel 
takiej firmy nie podchodzi zbyt poważ-
nie do swoich obowiązków. Można też 
sprawdzić jak długo firma jest na rynku, 
czy dyrektor takiej firmy jest także dy-
rektorem w  innych firmach. Możemy 
dowiedzieć się tez czy firma miała jakieś 
środki trwałe bądź oszczędności na ko-

niec ostatniego roku rozliczeniowego. 
Jeśli chcemy zrobić generalny remont 
i podjąć współpracę z firmą remontowo-
-budowlaną, a następnie dowiemy się, że 
na koniec ostatniego roku finansowego 
firma była zadłużona na duże kwoty, 
nie ma żadnych oszczędności, a  jej ma-
jątek w środkach trwałych to dwa funty 
(może ma na stanie młotek, ale używa-
ny...) to być może poszukamy innej fir-
my. Takich informacji nie można uzy-
skać o osobach samozatrudnionych.

Stąd też może nie odczujemy różnicy 
od razu po zarejestrowaniu firmy LTD, 
ale z  czasem prowadząc firmę LTD za-
uważymy, że dostępne są dla nas zlece-
nia, które wcześniej nas omijały. Jest to 
ogromna korzyść z posiadania firmy LTD, 
pod warunkiem, że prowadzimy firmę 
rzetelnie. Posiadanie firmy LTD to mogą 
być też dodatkowe obowiązki takie jak 
prowadzenie dokładniejszej dokumenta-
cji księgowej. Zasięgnięcie profesjonalnej 
porady z uwzględnieniem własnej sytu-
acji finansowej przed założeniem działal-

ności może okazać się bardzo korzyst-
ną inwestycją. Zachęcam wszystkie 

osoby rozważające rozpoczęcie 
działalności, by przed podjęciem 

decyzji o rejestracji zasięgnąć 
porady bądź uzyskać jak 

najwięcej informacji na 
temat związanych 

z tym obowiązków.
Tomasz 

Wiadrowski

Samozatrudnienie
 łatwa księgowość / uproszczone rozliczenia
 niskie koszta 
 niewielkie wymagania formalne 

 odpowiedzialność całym swoim majątkiem
 brak możliwości weryfikacji firmy przez 
klientów
 wyższe koszty podatkowe przy wyższych 
dochodach
 brak możliwości planowania osobistego 
dochodu

LTD
 ochrona przed osobista odpowiedzialno-
ścią za długi
 większy „prestiż”
 publicznie dostępna historia firmy
 niższe obciążenia podatkowe przy wyższym 
dochodzie
 możliwość dostosowania osobistych do-
chodów do personalnej sytuacji w celu opty-
malizacji podatkowej

 wyższe koszty prowadzenia księgowości
 więcej obowiązków (dokładniejsza księgo-
wość)
 niedopełnienie obowiązków (np. spóźnio-
ne rozliczenie) staje się informacją publicznie 
dostępną

SAMOZATRUDNIENIE VS LTD

LINK:
safiadvice.co.uk 

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
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[ ODŻYWIANIE ]

KAWA 

W 2018 ROKU INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 
OBALIŁ PARĘ MITÓW DOTYCZĄCYCH KAWY

Instytut 
Żywności 
i Żywienia, 

zajmujący się 
wpływem żywno-
ści na zdrowie oraz 
określaniem polskich 
norm żywieniowych, 
w 2018 zaprezentował nową 
piramidę żywieniową, obalając 
jednocześnie mity dotyczące kawy. 
Ile filiżanek dziennie możemy wypić? 
Przez wiele lat mała czarna, z uwagi na 
dużą zawartość kofeiny, uważana była 
za szkodliwą używkę. Specjaliści z IŻŻ 
zapewniają jednak, że możemy pić od 3 
do 5 filiżanek kawy dziennie. 

Udowodniono, że regularne picie kawy 
nie tylko zmniejsza ryzyko zachorowa-
nia na udary oraz choroby: Alzheimera 
i Parkinsona, ale także zmniejsza ryzyko 
zgonu. Systematyczne spożywanie kawy 
może mieć także pozytywny wpływ na 
nasz układ sercowo-naczyniowy. Jak po-
kazują badania, codzienne picie napoju 
zmniejsza ryzyko wystąpienia niedroż-
ności tętnic oraz zawału serca. 

WPŁYW KAWY NA NADCIŚNIENIE 
W  oficjalnym dzienniku Europejskiego 
i Międzynarodowego Towarzystwa Nad-
ciśnienia Tętniczego uznano, że nie ma 
dostatecznych dowodów, które wskazy-
wały by  na istnienie zależności między 
spożyciem kawy a rozwojem nadciśnie-

nia. Owszem, kofeina zawarta w  kawie 
może jednorazowo podnieść ciśnienie 
krwii, jednak dotyczy to głównie osób pi-
jących kawę sporadycznie. Jeżeli jednak 
kawa wypijana jest codziennie w zbliżo-
nych ilościach efekt ten zanika. 

REGULARNE PICIE KAWY 
A SYLWETKA
Często sięgając po ulubione napoje nie za-
stanawiamy się ile właściwie kalorii nie-
świadomie dostarczamy organizmowi 
każdego dnia. Niestety nieodpowiednio do-
brana kawa niewątpliwie może oddalić Nas 
od marzeń o idealnej figurze.
Tradycyjna kawa bez dodatku cukru do-
starcza nam jedynie 3 kcal, większość z Nas 
wybiera jednak wersję z dodatkami. Przy-
kładowo, jeśli wypijamy w  ciągu dnia 3 
kawy z 1 łyżeczką cukru i 50 ml mleka 3,2% 
dostarczamy organizmowi około 150 kcal. 
Jeśli zdecydujemy się na kawę w kawiarni, 
gdzie nie jesteśmy w  stanie kontrolować 

objętości filiżanki czy kubka, kaloryczność 
może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.
Kaloryczność Naszych ulubionych kaw:

    • Kawa przelewowa (bez mleka): 3 kcal
    • Espresso (bez mleka): 6 kcal
    • Espresso macchiato: 7 kcal
    • Caffe latte: 113 kcal
    • Cappuccino: 92 kcal
    • Caffe mocha z bitą śmietaną: 249 kcal

Wniosek? Pijmy kawę, ale zwaracajmy 
uwagę na to z czym i w jakich ilościach.

Natalia Kozak

 Ò Natalia Kozak - dyplomowany Dietetyk oraz Specjalista 

Zdrowia Publicznego. Realizuje studia doktoranckie na 

Wydziale Farmaceutycznym UJ w Zakładzie Bromatolo-

gii, który zajmuje się badaniem żywności.

– WCIĄŻ 
UŻYWKA?

LINK:
fitomania.pl 

https://twojprospekt.com
http://fitomania.pl/
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PRO:- Jesteś nauczycielką języka pol-
skiego, społecznikiem, dziennikarką, 
mamą dwóch synów. Która z tych ról jest 
dla Ciebie najważniejsza?
Magda Żukowska:- To oczywiste, że by-
cie mamą. Mam dwóch synów 11-let-
niego Olka i  6- letniego Antka. To zde-
cydowanie moja najważniejsza i  dająca 
najwięcej satysfakcji życiowej rola.

PRO:- Twój młodszy synek urodził się 
z niedosłuchem głębokim. Jak przyjęli-
ście te wiadomość?
MŻ: - Zaakceptowanie niepełnospraw-
ności własnego dziecka jest bardzo 
trudne. Rozmawiałam z wieloma mama-
mi, które nie umieją tego zrobić. Bo dla 
każdego rodzica to koniec świata... Przy 
takim stanie rzeczy, żadne słowa nie są 
w  stanie podnieść na duchu. W  moim 
przypadku nawet nie chciałam słyszeć 
pocieszeń w stylu  jesteś silna, uniesiesz 
to. Taki przymus dźwigania rzeczy, któ-
rej nie jest się w stanie zaakceptować. To 
straszne uczucie. Miałam ochotę krzy-

czeć na każdego, kto starał się w jakikol-
wiek sposób mnie wspierać. Ja nie chcia-
łam słów wsparcia. Chciałam mieć tylko 
komfort pozwolenia sobie na słabość. 
Chciałam się załamać, ryczeć, schować 
pod kocem.   Strach... Wszechogarniają-
cy strach i pytanie, co dalej? Słyszałam: 
dźwigaj, nie jęcz, ciesz się tym, co masz... 
Czy jestem niewdzięczna? Być może. 
Ale jestem tylko człowiekiem. TYLKO. 
To dźwiganie i  udawanie, że wszystko 
dam radę znieść, u mnie pękło niespełna 
4 lata po diagnozie.

PRO:- I co się stało?
MŻ: - Zdiagnozowano depresję.

PRO:- I co?
MŻ: - Nic, jestem fighterem. Poddałam 
się leczeniu. Walczę.

PRO:- Cały czas jesteś aktywna. Widać, 
że działasz, rehabilitujesz Antka prowa-
dzisz warsztaty dla rodziców o tym, jak 
wspierać rozwój swoich dzieci, publiku-
jesz no i pracujesz zawodowo…
MŻ: - Tak. Ta moja działalność daje mi 
bardzo dużo siły. Odkryłam, że rehabili-
tacja Antka stała się dla mnie pasją. Pa-
trzę na to, jak się rozwija i widzę z czym 

radzi sobie lepiej z  czym gorzej, które 
ćwiczenia zasługują na uwagę, które 
stanowią jedynie dobrą zabawę. Dlatego 
też zaczęłam pisać mój blog. Chciałam, 
aby to, co robię, stało się inspiracją dla 
innych. Przede wszystkim mam dzie-
ci z  dysfunkcjami. Okazuje się jednak, 
że większość pytań odbieram od mam 
dzieci zdrowych, które pytają, w  co się 
bawić i  jak? Jak wybrać odpowiednie 
dla dziecka zajęcia? Jak nie tracić czasu 
i pieniędzy na żmudne powtarzanie lite-
rek, a zamiast tego stymulować i poma-
gać w  rozwoju? No to odpowiadam: To 
Ty, jako Rodzic jesteś TU bardzo ważny. 
To Ty stymuluj dziecko poprzez wspólną 
zabawę i    aktywnie spędzaj z nim czas. 
To Ty wprowadzaj je w świat nauki - za-
chęcaj do podejmowania prób. Nie znie-
chęcaj się - motywuj siebie i dziecko! Mi 
samej droga do tej wiedzy zajęła sporo 
czasu. 

PRO:- Czyli śmiało można powiedzieć, 
że jesteś motywatorem dla innych rodzi-
ców?
MŻ: - To wspaniałe widzieć, że Rodzice 
stają się coraz bardziej świadomi. Że nie 
jest to owczy pęd zapisywania dzieci na 
zajęcia dodatkowe. Że wybierają spośród 

O TRUDACH RODZICIELSTWA, PROBLEMACH, ALE TAKŻE 
SZCZĘŚLIWYCH CHWILACH, ROZMAWIAMY Z MAGDĄ, 
MATKĄ NIEPEŁNOSPRAWNEGO ANTOSIA

GDY RODZI SIĘ 
NIEPEŁNOSPRAWNE 
DZIECKO

LINK:
uchowruch.blogspot.com

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
http://uchowruch.blogspot.com/
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[ MODA ]

z a l e w u 
propozycji, 
te najbardziej 
wa r t o ś c i owe , 
a i sami zaczynają 
pracować w  domu. 
Teraz, poproszo-
na przez jedną z  PPP 
przygotowuję cykl spo-
tkań i  warsztatów dla 
Rodziców i  dzieci przed-
szkolnych. Przede mną 
duże wyzwanie. Kalendarz 
na najbliższe miesiące powoli się 
zapełnia. To mnie cieszy.

PRO:- Na swoich spotkaniach dużo mó-
wisz o tolerancji…
MŻ: - Przeczytałam dziś o zabawkach dla 
niepełnosprawnych dzieci. Że ktoś wpadł 
na pomysł, aby takie zabawki produko-
wać. Uważam to za doskonały pomysł. 
Przeczytałam też, że rodzice mają rożne 
zdania na ten temat. Zwłaszcza rodzice 
zdrowych dzieci uważają to za stygmaty-
zację. To dziwne, bo my się wcale nie czu-
jemy stygmatyzowani, wręcz przeciwnie, 

odczytujemy to, jako jasny 
komunikat, że jesteśmy tacy 

jak inni. Dlaczego świat zaba-
wek ma pokazywać idealną 
rzeczywistość ludzi pięknych 

i  bogatych? A  gdzie wózki in-
walidzkie, aparaty słuchowe 
czy okulary? Każdy ma wybór. 
Naszym wyborem byłaby lal-

ka z  procesorem. Fajna taka 
lalka nieidealna. Super, ze 
ktoś pomyślał o nas. Raź-
niej mieć misia w  okula-

rach bo przecież skoro ja 
niedowidzę, to i  miś może 

niedowidzieć. Czyż nie? Swoją 
drogą to ciekawe, że niepeł-
nosprawne zabawki mają 
pozytywny odbiór zwłasz-
cza wśród rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Zaś 
zdrowi mówią o  tym, aby 
uczyć dzieci wrażliwości 
i tolerancji, a nie epatować 
brzydotą, bo żadne dziec-
ko najzwyczajniej nie bę-
dzie chciało brzydkiej lal-
ki bez ręki czy z zezem. 
No właśnie,  ale drodzy 
Rodzice, czy jednak ta-

kie twierdzenie samo 
w  sobie nie jest za-

przeczeniem słowa 
tolerancja?

PRO:- Co powie-
działabyś rodzi-

com, którzy czują 
się stygmatyzowa-

ni przez  środowiska nie-
akceptujące niepełnosprawności?
MŻ: - Powiedziałabym, że największa 
i  najcięższa praca to samoakceptacja. 
Kiedy ten etap ma się za sobą reszta ma 
już drugorzędne znaczenie. Szczerze 
powiem, że nigdy nie przyszło mi do 
głowy, że niedosłuch Antka może być 
powodem wstydu. Nigdy. Zawsze o tym 
mówiłam głośno, nigdy tego nie ukry-
wałam. Zwłaszcza, że nasz implant jest 
naprawdę ładny. Nam się podoba. Mam 
bardzo miłe konotacje związane z  tym 
urządzeniem. Dla nas to taka brama do 
„normalnego” świata.

PRO:- O tym wszystkim piszesz na blo-
gu?
MŻ: - Tak mój blog to przede wszystkim 
zapis postępów w  rehabilitacji Antka, 
piszę o codziennych ćwiczeniach, poka-

zuję nowe metody wspierające rozwój 
dzieci, odpowiadam na pytania, staram 
się pomagać w  wyborze ośrodków im-
plantacyjnych itd. Teraz to moje życie.

PRO:- Macie tez już na swoim koncie, ra-
zem ze starszym synem Olkiem, debiut 
książkowy.
MŻ: - Zacznę od tego, że niezwykle się 
cieszę, bo pierwsza książka z  ilustracja-
mi Olka właśnie  ujrzała światło dzienne. 
Oczywiście duma mnie rozpiera :) Jest to 
książeczka personalizowana (czyli robio-
na pod zamówienie) zawierająca wszyst-
kie elementy stymulujące rozwój dziecka 
w 1. roku jego życia. Ale przed nami ko-
lejne wyzwanie. Tym razem tworzymy 
książeczkę zawierająca bajki edukacyjne, 
czyli skierowane do dzieci, jest w  nich 
mowa m.in.  o  autyzmie, byciu grubym 
no i  niedosłuchu oczywiście. Bajki opa-
trzone będą rysunkami Olka rzecz jasna, 
a  do całości projektu wstęp napisała cu-
downa psycholog Ewa Ingram.

PRO:- Nagrody, które zdobywasz dotyczą 
jednak, twojej działalności charytatyw-
nej. Opowiedz o tym kilka słów.
MŻ: - Tak naprawdę moja działalność 
charytatywna to przede wszystkim 
współpraca z  Fundacją Mam Marzenie 
(zostałam ich wolontariuszem już oko-
ło 10 lat temu). Nad realizacją marzeń 
podopiecznych Fundacji pracuję zawsze 
z  moimi uczniami z  II LO w  Mielcu. To 
naprawdę wspaniała młodzież z cudow-
nym i szczodrym sercem. Zawsze ilekroć 
mówię, że będę organizowała pomoc dla 
potrzebujących, czy akcję na rzecz chore-
go dziecka, czy też np. jak od 2 lat Akcję 
podaruj misia, gdzie zbieramy pluszowe 
nowe maskotki, aby zanieść je na od-
dział dziecięcy Szpitala w  Mielcu, nigdy 
jeszcze nie spotkałam się z odmową. Za-
wsze mam problem z  tym, kogo wybrać 
do realizacji zadań, bowiem chętnych 
jest zwykle za dużo. Nasza młodzież jest 
wspaniała, trzeba tylko im powiedzieć, że 
są cudowni. Zaakceptować ich młodzień-
cze poglądy, wspierać w trudnych wybo-
rach. Odpłacają zawsze w dwójnasób.

PRO:- Czego Ci życzyć w nowym roku?
MŻ: - Zdecydowanie zdrowia. Mam cu-
downych Przyjaciół, cudowną rodzinę. 
Więc zdrowie nam się naprawdę przyda!

PRO:- Dziękuję za rozmowę
MŻ: - I ja dziękuję. I zapraszam na mojego 
bloga www.uchowruch.blogspot.com

Miałam ochotę krzyczeć 
na każdego, kto starał się 
w jakikolwiek sposób 
mnie wspierać. Ja nie 
chciałam słów wsparcia. 
Chciałam mieć tylko 
komfort pozwolenia 
sobie na słabość.

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com


 | Luty 2019 | 20

Jedno z chińskich przysłów mówi: 
„jeśli nie umiesz się uśmiechać 
– nie otwieraj sklepu”. To, że 

uśmiech i pozytywne nastawienie są 
kluczowymi elementami obsługi klienta 
wie intuicyjnie każdy sprzedawca. Co 
jednak zrobić, żeby rozmowa z klientem 
nie tylko przebiegała w miłej atmosfe-
rze, ale również zakończyła się ocze-
kiwanym przez Ciebie efektem, czyli 
sprzedażą? Im lepiej przygotujesz się do 
rozmowy z klientem, tym lepsze efekty 
osiągniesz. Od czego zatem warto zacząć 
takie przygotowania?

 
Przede wszystkim zastanów się w  jaki 
sposób zaprezentujesz produkt/usługę, 
którą chcesz sprzedać. Przeanalizuj nie 
tylko cechy, jakie posiada produkt, ale też 
korzyści, które zyska Twój klient po jego 
nabyciu. Warto mieć świadomość, że lu-
dzie kupują tak naprawdę nie tyle same 
produkty, co korzyści i rozwiązania, które 
im te produkty dają – jeśli  np. kupujesz 
tabletkę na ból głowy, to kupujesz nie 
tyle pigułkę i zawarte w niej związki che-
miczne, co jej lecznicze działanie i  ulgę 
od bólu. Każdy produkt/usługa zaspokaja 
jakąś ludzką potrzebę – ważne, byś jako 
sprzedawca wiedział, jakie potrzeby za-
spokaja Twój produkt i  jak w przekonu-
jący sposób opowiedzieć o tym klientowi. 
W żargonie sprzedażowym mówi  się tu 

o tzw. „języku korzyści”. 
Jak zatem trafnie określić potrzeby 
Twoich klientów? Pomocne będzie tutaj 
przygotowanie charakterystyki klien-
tów oraz opracowanie pytań służących 
analizie potrzeb.  Zanim rozpoczniesz 
procesy sprzedażowe, przemyśl kim 
jest Twój klient: jak wygląda jego co-
dzienne życie, jakie mogą być jego po-
trzeby, problemy z którymi się boryka, 
co jest dla niego ważne. Jeśli wśród 
Twoich klientów da się wyróżnić kilka 
odrębnych kategorii, warto dopasowy-
wać sposób prezentacji produktu do 
poszczególnych typów klientów - pi-
sząc obrazowo: jeśli jesteś sprzedawcą 
samochodów i  sprzedajesz samochód 
młodej matce, to warto będzie podkre-
ślić, że pojazd pozwoli całej rodzinie 
na odbywanie bezpiecznych podróży, 
natomiast jeśli sprzedajesz auto młode-
mu mężczyźnie singlowi – że samochód 
pozwali na szybką jazdę i przeżycie nie-
zapomnianych wrażeń. Brzmi trochę 
stereotypowo? 

Aby zatem nie popaść w  pułapki ste-
reotypów obok segmentacji klientów 
warto przygotować listę pytań służą-
cych analizie potrzeb klientów. Każdy 
z  nas lubi być traktowany indywidu-
alnie – zanim zaprezentujesz produkt 
zadaj klientowi pytania, które pozwolą 
Ci upewnić się jakie są jego rzeczywiste 
potrzeby oraz zbudować dobrą relację. 
Warto mieć świadomość, że skutecz-
ność zadawanych pytań zależy w dużej 
mierze od odpowiedniego ich doboru. 
Kiedy już zdiagnozujesz potrzeby klien-

ta i zaczniesz 
mówić o  pro-

dukcie językiem 
korzyści swoją 

prezentację możesz 
wzmocnić poprzez: 

- odwołanie się do staty-
styk, danych liczbowych, 

które są powiązane z produk-
tem i potrzebami klienta, 

- wykorzystanie przykładów 
z życia: odwołanie się do własnych 

doświadczeń z  produktem, doświad-
czeń naszych bliskich czy też innych 
klientów (jest to tzw. społeczny dowód 
słuszności)
- czasem specyfika produktu pozwala 
również odnosić się do aktualnych wy-
darzeń z otaczającego nas świata.  

Przed rozpoczęciem sprzedaży pomyśl 
jakie mogą być potencjalne obiekcje 
Twoich klientów: czasem mogą być one 
wynikiem braku wiedzy o  produkcie, 
negatywnego doświadczenia z  innymi 
podobnymi produktami/firmami lub nie-
chęci do zmiany. Kiedy określisz możliwe 
obiekcje klientów przygotuj argumenty, 
które zastosujesz w rzeczywistej rozmo-
wie z klientem. Przeprowadzając rozmo-
wę zgodnie z tzw. schematem rozmowy 
handlowej szansa na sfinalizowanie 
transakcji znacznie rośnie.  

Podsumowując temat warto zdać sobie 
sprawę z dwóch faktów: 
- sprzedaży  można się nauczyć: łącząc 
wiedzę teoretyczną i praktyczne ćwicze-
nia, każda kolejna rozmowa z  klientem 
daje doświadczenie, które procentuje 
w przyszłości, 
- sprzedaż jest współcześnie nieroze-
rwalnym elementem naszego życia: 
nawet jeśli na co dzień nie zajmujesz się 
sprzedażą, to wiedzę z tego obszaru mo-
żesz wykorzystywać w wielu życiowych 
sytuacjach, np.: rozmowa kwalifikacyj-
na, wizyta w  urzędzie czy codzienne 
relacje z bliskimi wymagające przekony-
wania drugiej osoby. 

Ewelina Łuczyńska

 Ò Ewelina Łuczyńska - trener biznesu, coach

LINKI:
flow-szkolenia24.pl
flow-szkolenia24.pl/sklep

RECEPTA 
NA SKUTECZNĄ
SPRZEDAŻ
IM LEPIEJ PRZYGOTUJESZ SIĘ DO ROZMOWY Z KLIENTEM,
TYM LEPSZE EFEKTY OSIĄGNIESZ. OD CZEGO WARTO ZACZĄĆ?

[  MARKETING  ]

https://twojprospekt.com
https://flow-szkolenia24.pl/
https://flow-szkolenia24.pl/sklep/
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24hrSystem
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Income 
Protection

BLUEFIN FINANCIAL SERVICES

kontakt:
 07553307986 

rozmawiaj po angielsku

 07466872675 
rozmawiaj po polsku

  ubezpieczenia na życie i od chorób krytycznych    ubezpieczenia nieruchomości  
 ubezpieczenia komercyjne    ubzepieczenia od utraty zarobków  

CZYTAJ TWÓJ  PROSPEKT ON-LINE

twojPROspekt.com

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
tel:07466872675
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Po co w ogóle planować? Czy war-
to wszystko zapisywać, myśleć 
o czymś z wyprzedzeniem? Czy 

nie można żyć spontanicznie i brać 
garściami, co przyniesie życie? Można! 
Tylko czy życie samo z siebie przyniesie 
ci tyle, ile byś chciał? Jeśli nakreślisz 
sobie plan (choćby ramowy), to zdecydo-
wanie łatwiej osiągać cele. 

CO DAJE PLANOWANIE?
Planowanie poza wytyczeniem celu 
i konkretnych kroków prowadzących do 
niego, to skonstruowanie planu umiej-
scowionego w czasie, z analizą ewentu-
alnych kosztów i wysiłków. Dzięki temu 
można ocenić czy warto angażować się 
w dany projekt, czy jednak odpuścić lub 
zmienić strategię. 

Planowanie pozwala przejąć inicjaty-
wę nad swoim życiem. Dzięki temu nie 
stawiasz na przypadek, tylko jesteś kre-
atorem tego, co cię spotyka. Możesz nie-
jako zaprogramować swoją przyszłość. 
Z kolei takie inicjowanie zmian pomaga 
w  byciu aktywnym. Dzięki kreowaniu 
celów z  wyprzedzeniem masz większe 
szanse na efektywne działanie, co po-

maga podejmować odpowiednie kroki 
nawet w trudnych sytuacjach. Planując 
jesteś gotowy na wiele wyzwań i mniej 
sytuacji może cię zaskoczyć, bo pewne 
scenariusze masz przewidziane.

Dodatkowo planowanie ułatwia wyzna-
czanie priorytetów. Nie musisz się mar-
twić setką rzeczy do zrobienia, bo wiesz, 
co jest najważniejsze. Gdy ustawisz 
priorytety będziesz wiedział, czemu 
przyznać pierwszeństwo. Przy takim 
ustaleniu ważności spraw, łatwiej będzie 
zrezygnować z zadań mało ważnych. To 
idealne założenie, które dodaje odwag, 
bo masz możliwość z  pewnych rzeczy 
zrezygnować, oddelegować je lub po pro-
stu wykonać inaczej.

Dzięki planowaniu jesteś w stanie przyj-
rzeć się miejscu, w  którym aktualnie 
jesteś i  zastanowić się nad tym, dokąd 
zmierzasz. To sprzyja rozwojowi. Dlate-

go po-
m y ś l 

o  tym, jak 
o mapie, któ-

ra prowadzi 
do celu – wyty-

czasz sobie START 
i  METĘ w  postaci 

zamierzonego planu. 
Cała reszta tj. droga do 

celu, to kreowanie mapy, 
która do niego prowadzi. 

Nie musi to być skompliko-
wana mapa, wręcz przeciw-

nie – nawet prosty plan ułatwia 
osiągnięcie celu. Dzięki takim dzia-

łaniom unikniesz rozczarowań, bo 
będziesz znać ewentualne zagrożenia, 

które mogą cię spotkać po drodze i w od-
powiednich chwilach będziesz wiedzieć 
jak zareagować albo co zmienić. 

Planując z  wyprzedzeniem planujemy 
sukces! Nie od dziś wiadomo, że pozy-
tywne nastawienie ułatwia realizacje 
pewnych zadań, a nawet osiąganie nie-
małych sukcesów. Możesz skonstru-
ować plan i oczami wyobraźni zobaczyć 
do czego cię doprowadzi, a  to zdecydo-
wanie najlepsza motywacja do podjęcia 
działań. 

NARZĘDZIA DO PLANOWANIA
Jeśli czujesz, że to dobry moment na 
zmiany i chcesz konkretnie zadziałać, to 
idealnie mogą okazać się gotowe planne-
ry. Narzędzia w  nich zawarte, pozwolą 
dokonać analizy miejsca, w którym jesteś 
i  wyznaczenia tych, do których chcesz 
dotrzeć. Będziesz w  stanie zaplanować 
działania w czasie i z łatwością je monito-
rować. Dla takich osób zaprojektowałam 
plannery i  rozwojowe kalendarze, które 
ułatwiają wytyczanie celów, jak również 
ich szczegółową realizację. Minimalife 
planner krok po kroku poprowadzi cię 
od ogółu do szczegółu. Znajdziesz w nich 
konkretne plannery m.in. plannery ce-
lów, podróży, plan finansowy, karty 
do pielęgnowania nawyków itp. A  to 
wszystko w  pięknej oprawie graficznej 
i  z  wysyłką za granicę. Nie zwlekaj! Za-
planuj zanim zaczniesz.

Natalia Bolewicz, Minimalife

PLANUJ 

JAK WYTYCZAĆ CELE I MĄDRZE PLANOWAĆ?

ZANIM 
ZACZNIESZ

LINK:
www.minimalife.com.pl /sklep

Planowanie pozwala 
przejąć inicjatywę nad 
swoim życiem. Dzięki 
temu nie stawiasz na 
przypadek, tylko jesteś 
kreatorem tego, co cię 
spotyka. Możesz niejako 
zaprogramować swoją 
przyszłość.

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
https://www.minimalife.com.pl/sklep/
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Spulchnianie 

przez Pączkowanie! 

czyli tłusty czwartek z Piekarnią Natura

28 lutego:

Tłusty czwartek 

z Piekarnią Natura

Piekarnia Natura i Twój Prospekt w Twoim sklepie!
Chcesz, by pieczywo z Piekarni Natura było dostępne w Twoim sklepie? Skontaktuj się:

e-mail: Natura.polishbakery@gmail.com | 020 8500 7314 Office | 07738166407 company representative

www.naturabakery.co.uk

https://twojprospekt.com
http://naturabakery.co.uk/
mailto:Natura.polishbakery%40gmail.com?subject=
tel:02085007314
tel:07738166407
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Spulchnianie 

przez Pączkowanie! 

czyli tłusty czwartek z Piekarnią Natura

28 lutego:

Tłusty czwartek 

z Piekarnią Natura

Piekarnia Natura i Twój Prospekt w Twoim sklepie!
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Chociaż pojęcie „architekt wnętrz” 
jest większości z nas dobrze 
znany, jednak wielu z nas nie po-

trafi dokładnie opisać, czym sie zajmuje 
i czym specjalizuje taka osoba. Przybli-
żamy ten zawód, a przy okazji próbu-
jemy odpowiedzieć na ważne pytania, 
pojawiające się na etapie tworzenia 
domu i mieszkania.

PO CO MI ARCHITEKT WNĘTRZ?
Główny argument to czas. Jest to jasne, 
że wolisz poświęcać go na rzeczy, które 
lubisz i na których się znasz. Dlatego też 
ludzie decydujący się na remont, zakup 
mieszkania czy budowę domu zwraca-
ją się do mnie po pomoc. Bo nawet jak 
mają smykałkę do prac budowlanych 
czy dekoracji, zwyczajnie brakuje im na 
to godzin w  dobie. Albo mają pracę na 
cały etat, co koliduje nieraz z godzinami 
otwarcia sklepów czy pracą wykonaw-
ców. Same poszukiwania inspiracji czy 
produktów do zakupu w internecie poże-
rają czas niemiłosiernie. Kolejna kwestia 
to możliwość zaoszczędzenia pieniędzy 
na: zbędnych poprawkach nieprzemy-
ślanych rozwiązań, zakupie złej ilości 
materiałów wykończeniowych, a nawet 
nieznajomości ofert różnych sklepów. 
Ja dobrze wiem gdzie czego szukać, o co 
pytać i gdzie można dostać ewentualny 
rabat. A także na jakim elemencie warto 
zaoszczędzić, a na co jednak warto wy-
dać większą sumę, dzięki czemu będzie 
można się cieszyć dobrą jakością na lata. 
Często sprawuję również nadzór autor-
ski podczas realizacji projektu. Co ozna-
cza, że spotykam się z  wykonawcami, 

dobieram wszystkie materiały i  pilnuję 
realizacji zgodnej z  dokumentacją pro-
jektową. Wykonawcy z pytaniami zwra-
cają się bezpośrednio do mnie, a nie do 
inwestora, co zmniejsza ilość stresują-
cych sytuacji i wizyt na budowie. 

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA 
Z ARCHITEKTEM?
Każdy projekt jest inny, ale schemat 
współpracy przedstawia się następująco:

1) Spotkanie na budowie (lub w  innym 
miejscu jeżeli budowa jeszcze trwa), 
określenie wymagań i  potrzeb inwe-
stora, przekazanie dokumentacji i  jej 
wspólna analiza. Jeżeli jest to możliwe 
wykonuję również inwentaryzację, czy-
li dokładne pomiary wnętrza. Bardzo 
zwracam uwagę, aby projekt był dopaso-
wany do domowników, odpowiadał ich 
charakterowi i  zainteresowaniom. Dla-
tego rozmowa i ustalenie priorytetów są 
ważne już na samym początku.

2) Projekt koncepcyjny, czyli układ 
funkcjonalny w  postaci płaskich rzu-
tów przedstawiający ustawienie mebli 
i  głównych elementów wyposażenia, 
często w kilku wariantach – do wyboru 
inwestora

3) Po 
z a a k -

ceptowa-
niu projektu 

koncepcyjne-
go przechodzę 

do wizualizacji 
trójwymiarowych. 

W  modelu wstawiam 
już konkretne meble, do-

daję kolory, wybrane wy-
kończenia, dekoracje i  lampy. 

W  efekcie przekazuję klientom 
kilka ujęć pomieszczenia, na któ-

rym dokładnie widać jak to będzie 
wyglądało w rzeczywistości

4) Jeżeli wizualizacje będą zatwierdzone 
na ich podstawie robię rysunki wyko-
nawcze, czyli dokładną dokumentację 
dla ekipy budowlanej i  stolarza. Są tam 
określone wymiary, wybrane materia-
ły i  rozwiązania technologiczne. Jeżeli 
jest taka potrzeba czasem spotykam się 
z  wykonawcami i  omawiam rysunki, 
aby wszystko było jasne. Do dokumen-
tacji dodana jest również lista zakupów 
wraz z kosztorysem. 

CO WŁAŚCIWIE PROJEKTUJE AR-
CHITEKT WNĘTRZ?
Osobiście najczęściej projektuję miesz-
kania i domy prywatne, czasem nie całe, 
a  tylko kilka pomieszczeń – najczęściej 
łazienki i  kuchnie. Są też biura specja-
lizujące się w  projektach hoteli, restau-
racji czy sklepów. Warto wiedzieć, że 
do budynków użyteczności publicznej 
konieczny jest projekt wykonany przez 
architekta z uprawnieniami. 

CZY MOŻLIWE JEST ZLECENIE 
PROJEKTU ZDALNIE?
Oczywiście! Potrzebne mi będą jedynie 
wymiary pomieszczenia, kilka zdjęć 
i  wytycznych do projektu. Moim klien-
tom polecam zawsze też poszukanie 
inspiracji, aby wyczuć wzajemnie styl 
i kierunek projektu.

Zuzanna Sikora

 Ò Zuzanna Sikora - architektem wnętrz od trzech lat, 

absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdań-

skiej. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub 

masz więcej pytań odnośnie współpracy zapraszam do 

kontaktu na adres e-mail: sikora.projekty@gmail.com

CZY POTRZEBUJESZ 
ARCHITEKTA 
WNĘTRZ?
KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z JEGO POMOCY, CZYM SIĘ PRZEDE
 WSZYSTKIM ZAJMUJE? WSPÓLNIE Z ZUZANNĄ SIKORĄ, POSTARAMY 
SIĘ PRZYBLIŻYĆ TEMAT WSPÓŁPRACY Z PROJEKTANTEM

[ ZAPOWIEDŹ ]

Poszukiwania inspiracji 
czy produktów do zakupu 
w internecie pożerają czas 
niemiłosiernie

 | ZAPOWIEDŹ MARZEC 2019 | 

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
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CZYTAJ 
TWÓJ PROSPEKT

ON-LINE

NA TELEFONIE, 
TABLECIE, LAPTOPIE

TWOJPROSPEKT.COM

BĄDŹ 
NA BIEŻĄCO: / TwojPROspekt.Com

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
https://fb.com/twojprospekt.com
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CZY 

ŚLUB 
AGENCJI 

CZYM ZAJMUJE SIE AGENCJA ŚLUBNA, CZY WARTO
 POWIERZYĆ SWÓJ ŚLUB FACHOWCOM? - O TYM ROZMAWIAMY 
Z KAROLINĄ WASIELEWSKĄ

Dziś spróbujemy opowiedzieć, 
co zrobi dla Ciebie Agencja 
ślubna, gdy zdecydujesz się na jej 

zatrudnienie i powierzenie organizacji 
swojego ślubu za granicą.

PRO:- Na czym polega praca wedding 
plannera?
Karolina Wasielewska:- Praca konsul-
tanta ślubnego  opiera się o  działanie 
według ustalonego wcześniej harmo-
nogramu. Dzięki niemu Konsultant ze 
znacznym wyprzedzeniem jest w stanie 
ustalić kolejność i czas realizacji poszcze-
gólnych elementów, co znacznie ułatwia 
pracę, a także daje klientowi pełną świa-
domość tego, jak będzie wyglądał cały 
proces przygotowania jego ceremonii 
ślubnej.

PRO:- Czy konsultant ślubny dopełnia 
formalności i inne kluczowe aspekty or-
ganizacyjne?

KW:- Tak, Konsultantka ślubna bierze 
na siebie całą stronę formalną i wszelkie 
kwestie organizacyjne od załatwienia 
formalności i pracę z dokumentami oraz 
ich tłumaczenie, po zapewnienie Parze 
asysty przed organami cywilnymi i  ko-
ścielnymi wybranego kraju. 

W  ramach każdego elementu organi-
zacyjnego Konsultantka wysyła Parze 
oferty konkretnych podwykonawców, 
po wybraniu których Agencja pobiera 
należny zadatek i  podpisuje stosowną 
umowę dbając równocześnie o  warun-
ki nawiązanej współpracy. Każda umo-
wa podpisywana z  podwykonawcami 
w  imieniu Pary musi zostać wcześniej 
przez Parę przeczytana i  zaakceptowa-
na. 

Konsultantka dopilnowuje przygo-
towań  przed ceremonią w  Kościele/
USC oraz w miejscu przyjęcia weselnego. 
Nadzoruje pracę zatrudnionych podwy-
konawów i  rozlicza należne płatności. 
Gdy zajdzie taka konieczność, Konsul-
tantka reaguje i rozwiązuje sprawy bie-

ż ą c e : 
organi-

zacyjno-
-logistycz-

ne oraz 
s y t u a c j e 

nagłe i proble-
matyczne. Cały 

czas sprawuje też 
opiekę nad Parą 

Młodą i gośćmi.

PRO:- Jakie są inne 
obowiązki czy też 

wsparcie, którego można 
oczekiwać od zatrudnione-

go konsultanta?
KW:- To wszystko, co wymie-

niłam wcześniej, to kwestie 
kluczowe i  można być ich pew-

nym zatrudniając ślubnego kon-
sultanta. Dodałabym do tej listy 

jeszcze kilka wybranych spraw np., 
to,  że często moja praca to wsparcie 

i  dodawanie odwagi Parom, a  nawet 
ich Rodzicom w chwilach największego 
stresu. To noszenie butów Pary Młodej 
podczas ich sesji plenerowej np. na pla-
ży, albo zajmowanie się ich psem, który 
w sesji foto też uczestniczy. To dodatko-
wa para rajstop dla Pani Młodej w moje 
torbie czy tampony albo butelka wody 
mineralnej  lub inne konieczne rzeczy, 
których można nagle potrzebować.  Naj-
częściej jednak tuż przed ślubem  moja 
torba zamienia się w przechowalnię te-
lefonów Pary i świadków.
To co najczęściej słyszę od Par dla któ-
rych pracowałam jest niezmienne, mó-
wią, że byli spokojni wiedząc, że jestem 
tam z  nimi, że panuję nad sytuacją 
i mogą na mnie liczyć.
 
PRO:- Czy można zaplanować ślub na 
odległość ( Polska - Wielka Brytania - 
Włochy), gdy mieszkamy za granicą. Czy 
jest możliwość współpracy bez osobi-
stych spotkań?
KW:- Jak najbardziej. Bardzo często 
współpracuję  z  Klientami mieszkający-
mi na stałe za granicą. Kontaktujemy się 

POWIERZYĆ 

ŚLUBNEJ?

LINK:
www.carlaevents.pl
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wówczas przez Internet (skype, e-mail) 
lub telefonicznie i  zdalnie dokonujemy 
wymiany informacji. Większość moich 
klientów ze względu na oszczędność cza-
su, preferuje wlaśnie taką formę współ-
pracy. Miałam już okazję organizować 
ślub „spinając” 3 kraje: Wielką Brytanię 
(Para mieszka tam na stałe), Polskę (Para 
pochodzi z Polski), Włochy (ślub konkor-
datowy czyli ze skutkiem cywilno-praw-
nym zorganizowany od A-Z). Często 
pierwsze moje osobiste spotkanie z  Parą 
ma miejsce już we Włoszech na kilka dni 
przed ślubem, gdy spotykamy się żeby 
dopełnić formalności w  USC, omówić 
harmonogram, wcześniej spotykamy się 
regularnie na skype, whatsapp, a wszelkie 
ustalenia załatwiamy drogą e-mailową.

PRO:- Jak wygląda współpraca z agencją?
KW:- Na początek przesyłam Parze do 
wypełnienia ankietę, w  której Para za-
znacza, jakie elementy chcieliby mieć 
na swoim weselu (czyli np. czy jesteście 
zainteresowani fotografem, florystą czy 
planujecie transport dla gości, czy nie) 
i jaki mniej więcej przewiduje budżet. Na 
tej podstawie tworzę wstępny kosztorys. 
Jeśli Parze odpowiada kosztorys i chce, 
żebym zajęła się organizacją ich ślubu, 
podpisujemy umowę. Wówczas ja 
zabieram się do pracy i na każdym 
etapie informuję Parę o  postę-
pach.

PRO:- Od czego zależy cena 
usługi?
KW:- Ceny usług  organi-
zacyjnych ślubu za gra-
nicą są różne w różnych 
Agencjach, ja pracuję 
obecnie na 3 pakie-
tach skierowanych 
do różnych po-
trzeb i  portfeli 
Par, ceny pa-
kietów za-
czynają się 
od 1790 
Euro. 

PRO:- Na ile wcześniej przed planowa-
nym terminem wesela, należy zgłosić się 
do agencji? Jakie są terminy realizacji?
KW:- Przygotowania do ślubu i  wesela 
najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, 
zatem im szybciej, tym lepiej. Wtedy to 
Para  większą swobodę wyboru lokalu, 
fotografa itp. Jeśli jednak do terminu 
ślubu zostało niewiele czasu, nie ma 
powodów do zmartwień. Dzięki bar-
dzo dobrej znajomości rynku jestem 
w  stanie przygotować odpowiednią 
ofertę także „w  ostatniej chwili”. Pary, 
które zgłaszają się do mnie z  prośbą 
o zorganizowanie ślubu, często nie wie-
dzą, kiedy ma się on odbyć. Potrafią za 

to bardzo dokładnie opisać widok po 
wyjściu z kościoła czy smak tortu albo 
bukiet ślubny. Dla mnie jednak to data 
jest kluczową informacją. To wokół niej 
buduje się całe wydarzenie. Wiem, ile 
mamy czasu na przygotowanie i  prze-
tłumaczenie dokumentów, sprawdze-
nie wolnych terminów, dostępności 
podwykonawców (fotograf, florysta 
itd). Największe wyzwanie to uświado-
mić klientom zależność między czasem 
a możliwościami – póżniej biorę juz cały 
harmonogram planowania i  organizo-
wania na siebie.

PRO:- Czy wasz przedstawiciel będzie 
z nami w dniu Ślubu?
KW:- Tak, jestem tego dnia z  Wami. 
Pilnuję wszystkich szczegółów, które 
wspólnie ustaliliśmy, dbam o  Was, jak 
również o  Waszych gości. A  jeśli zda-
rzają się jakieś awaryjne sytuacje, zaj-
muję się nimi tak, abyście Wy mogli 
cieszyć się tym dniem z  najbliższymi. 
Jestem tam z Wami na kilka dni przed 
ślubem, żeby dopełnić wszystkich for-
malności, podczas ślubu.

Konsultantka reaguje 
i rozwiązuje sprawy 
bieżące: organizacyjno-
logistyczne oraz sytuacje 
nagłe i problematyczne. 
Cały czas sprawuje też 
opiekę nad Parą Młodą 
i gośćmi
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