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Usprawnij swój salon!
Q

N

SALON KOSMETYCZNY LUB FRYZJERSKI MA NA SIEBIE ZARABIAĆ 
Porzuć zmartwienia o fi nansach i zajmij się swoją pasją. Pierwszy miesiąc działania naszej nowej oferty to sukces naszych 

partnerów i pierwsze zaskakujące wyniki fi nansowe

 

Wszystkie 

salony 

zarobiły

 

Już 

w pierwszym miesiącu 

nastąpił zwrot inwestycji

 

Dodatkowy dochód salonów 

wahał się pomiędzy 

£700 - £1400

 

Salony osiągnęły swoje 

minimalne poziomy sprze-

daży już w fazie wdrażaniazarobiły nastąpił zwrot inwestycji £700 - £1400 daży już w fazie wdrażania

Edyta i Michał Wójcik

SZUKASZ DODATKOWEGO 
DOCHODU? 

Nie czekaj, już dziś umów się na spotkanie. 

Poczuj działanie naszych produktów, poznaj 

wyjątkową ofertę na rynku kosmetycznym. 

Współpracuj z profesjonalistami rozumiejącymi 

wyzwania stawiane branży zdrowia i urody.

Napisz:

franczyza@mytiande.co.uk

lub zadzwoń:

Edyta Wójcik: 079 83 50 61 12

Michał Wójcik: 077 56 90 70 60

https://twojprospekt.com
https://www.mytiande.co.uk/pl/
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CZY SŁODZIKI 
SĄ ZDROWE?

SŁODZIKI CIESZĄ SIĘ OGROMNĄ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD OSÓB ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ. CORAZ CZĘ-
ŚCIEJ ZAMIAST TRADYCYJNEGO CUKRU WYBIERAMY KSYLITOL, STEWIĘ CZY ERYTROL. ICH STOSOWANIE 

BUDZI NIESTETY RÓWNIEŻ WIELE KONTROWERSJI

Czy są zdrowe? Czy rzeczywiście 
nie mają wpływu na wzrost 
masy ciała?

NIC NIE JEST CZARNO BIAŁE
Stosowanie zamienników cukru wydaje 
się być rozsądnym wyborem. Są nisko-
kaloryczne lub bezkaloryczne, nie pod-
noszą poziomu cukru we krwi, a tym 
samym nie prowadzą do otyłości oraz 
chorób dietozależnych. Ale czy na pew-
no? Badań na ten temat jest mnóstwo, 
niektóre z nich mówią o niekorzystnym 
działaniu słodzików, są też takie, które 
uważają, że są zdrowe lub neutralne dla 
naszego organizmu.

WPŁYW SŁODZIKÓW NA POZIOM 
GLUKOZY WE KRWI
Naukowcy poddający w wątpliwość 
prozdrowotny wpływ słodzików na 
zdrowie argumentują to tym, iż już samo 
odczucie słodkiego smaku prowadzi do 
uruchomienia kaskady reakcji, podob-
nych do tych, powstających po zjedzeniu 
zwykłego cukru.

Mówiąc prościej oznacza to, że po wypi-
ciu napoju z dodatkiem słodzika trzust-

ka (tak samo jak w przypadku cukru) 
zaczyna produkować insulinę. W efek-
cie jej działania następuje obniżenie 
poziomu glukozy we krwi. Tyle, że we 
krwi jej nie ma. Po spożyciu produktów 
z zamiennikami cukru nie obserwujemy 
wzrostu poziomu glukozy, zatem zwięk-
szony poziom insuliny przyczynia się do 
obniżenia glikemii poniżej fizjologicznej 
normy. Taka sytuacja skutkuje nieod-
partą chęcią zjedzenia kolejnego posił-
ku, najlepiej słodkiego. W konsekwencji 
słodziki nie tylko blokują spalanie tkanki 
tłuszczowej, ale też sprzyjają przejada-
niu się.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że 
istnieje druga, bardziej sceptyczna, stro-
na tej teorii. Bazuje ona na przekonaniu, 
że większość badań na ten temat została 
przeprowadzona na zwierzętach i nie 
ma bezpośredniego przełożenia na ludzi.

JAKI SŁODZIK WYBRAĆ?
Wybór jest ogromny. Na rynku dostęp-
ne są różnego rodzaju słodziki w pły-
nie, w proszku oraz tabletkach. Obecnie 
wyróżniamy trzy główne grupy sub-
stancji słodzących: sztuczne substancje 

intensywnie słodzące, półsyntetyczne 
substancje słodzące (poliole), naturalne 
substancje słodzące. Dużą popularność 
zyskały szczególnie bezkaloryczne sub-
stancje słodzące, takie jak aspartam, su-
kraloza, cyklaminiany, acesulfamy czy 
stewia. Spośród nich na szczególną uwa-
gę zasługuje stewia. W przeciwieństwie 
do syntetycznych słodzików zawiera 
bowiem bioaktywne związki z grupy 
glikozydów, które regulują gospodarkę 
insulinową i normalizują glikemię.

Podsumowując pamiętajmy, że naduży-
wanie każdej substancji słodzącej, nieza-
leżnie czy jest to zwykły cukier czy sło-
dzik, może prowadzić do niekorzystnych 
dla zdrowia konsekwencji. Umiejętny 
dobór słodzików i zachowanie umiaru 
w ich spożyciu, może być sprzymierzeń-
cem w walce o szczupłą sylwetkę.

 Ò Natalia Kozak – dietetyk oraz mgr zdrowia publicznego

SKŁADNIKI:

• Awokado 1 sztuka (dojrzałe)

• Jajka 2 sztuki

• Suszone pomidory 60 g (3 plastry)

• Jogurt naturalny 1 łyżka (lub do-

wolny serek śmietankowy)

• Czosnek 1 ząbek

• Natka pietruszki 1 łyżka

• Cytryna sok z ¼ sztuki (1 łyżka)

• Sól

• Pieprz  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Jajka włożyć do ciepłej wody, od 

momentu zagotowania wody goto-

wać około 6 min. Po tym czasie jajka 

zalać szybko zimną wodą i pozosta-

wić do ostudzenia. Następnie obrać, 

pokroić w drobną kostkę i wrzucić 

do dowolnego naczynia. Tak samo 

postąpić z awokado. Do jajka i awo-

kado dodać przeciśnięty przez pra-

skę czosnek, sok z cytryny, jogurt 

oraz przyprawy. Całość wymieszać 

i rozgnieść delikatnie 

widelcem. Na końcu 

dorzucić pokrojone w 

cienkie paseczki suszo-

ne pomidory oraz posiekaną 

natkę pietruszki. Jeszcze raz nie-

dbale wymieszać. Podawać z pieczy-

wem, najlepiej żytnim lub pełnoziar-

nistym.

PASTA Z AWOKADO, 

JAJKIEM I SUSZONYMI POMIDORAMI

LINKI:
fitomania.pl
Facebook / Fitomania.pl.Poradnia.
Dietetyczna  

https://twojprospekt.com
https://fitomania.pl/
https://www.facebook.com/Fitomania.pl.Poradnia.Dietetyczna/
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Na dobry początek zacznę 
od truizmu. Każdy z nas 
od czasu do czasu staje 

przed podjęciem ważnych decyzji, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i za-
wodowym.  Coraz częściej marzy nam 
się, żeby zostać przedsiębiorcą. Założyć 
własną firmę i pracować dla siebie. 
Ja przeszłam tę drogę i jestem często 
pytana, jak jest po tej drugiej stronie. 
Czy ten świat po drugiej stronie lustra  
jest lepszy, ładniejszy, prostszy? Dzisiaj 
nie wiem. 

WOLNOŚĆ A PEWNOŚĆ JUTRA
Światy pracownika najemnego i  przed-
siębiorcy, tak jak wszystko, mają swoje 
blaski i cienie. Po wielu latach bycia pra-
cownikiem,  wiem, że jako pracownik 
nie masz wolności, ale dopóki ktoś ci 
płaci pensję, masz pewność, że wpłynie. 
Niemal po tylu samo latach bycia przed-
siębiorcą, zyskujesz wolność, ale tracisz 
pewność, bo nic nie wpłynie, jak sam 
nie zarobisz. Wecie, jaki jest najtrud-
niejszy moment bycia przedsiębiorcą? 
To dzień, kiedy zatrudniasz pierwszą 
osobę i bierzesz odpowiedzialność za jej 
dochód. Ja budziłam się w nocy  spocona 
i w panice, że nie będzie na pensję. Nie 

dla mnie i dla mojej rodziny, a dla osoby, 
która oddała ci swoją wolność i zaufała, 
że będzie miała pewność wynagrodze-
nia za pracę. Rozwijamy ten swój biznes 
i stajemy się człowiekiem orkiestrą. „Ro-
bimy bokami”, kosztem snu, rodziny, re-
lacji czy swojego hobby. Już nie wiemy, 
czy pracujemy w domu, czy mieszkamy 
w pracy. Bardzo często, żeby mniej pra-
cować, oddajemy prace administracyj-
ne, a  sprzedaż zostawiamy sobie, czyli 
tworzymy koszt stały, niezależny od 
sprzedaży, na który musimy zarobić.  
Drugi model, to zatrudnienie handlow-
ców na prowizji, czyli generujemy koszt 
zmienny, czyli zależny od sprzedaży, 
marząc, że oni nam przyniosą wpływy, 
czyli klientów.  Oznacza to, że dzielimy 
się zyskiem, przed poniesieniem kosz-
tów.  Jeszcze innym sposobem rozwoju 
biznesu jest tzw. out sourcing, czyli cza-
sowe korzystanie z firm zewnętrznych, 
takich jak agencje reklamowe, specjaliści 
od e-marketingu, czy biura finansowe. 
To także będzie nasz koszt stały, więc 
ponownie, to my musimy znaleźć na-
bywców naszego produktu czy usługi. 
Czasami zaczynamy na pół gwizdka, tak 
po godzinach, dodatkowo, a jak czujemy 
wiatr, bo nam dobrze idzie, to kusi nas 
stworzenie własnego biznesu. Rzucamy 
stały etat i… zaczynamy generować co-
raz większe koszty, aby uzyskać zado-
walającą nas skalę przychodu, bo pensji 
już nie mamy, a  rachunki i  zobowiąza-

nia nie 
znikają. 

I  wsiada-
my do tego 

diabelskiego 
koła, żeby po 

kilku latach do-
świadczeń marzyć 

o  pewności wpływu 
pensji na konto i zatęsk-

nić za etatem. 

RAZ Z GÓRKI, 
WIELE RAZY POD GÓRKĘ

Ja, w swojej ponad 30-letniej dro-
dze zawodowej przeszłam poczucie 

wolności, załamanie i  bankructwo, 
tęsknotę za etatem, prosperitę i pasmo 

sukcesów, znów załamanie, żeby osią-
gnąć etap tzw. „just enough”, czyli „iść”, 
zamiast „biec z  zadyszką”. Doszłam do 
wolnego zawodu i… zostałam wolnym 
jak ptak trenerem freelancerem, auto-
rem książek, mówcą motywacyjnym, 
a  czasem nawet coachem, choć to naj-
mniej lubię. Nikogo nie zatrudniam i nie 
podejmę już takiego wyzwania…Czy ja 
Was zniechęcam do własnego biznesu? 
Nie, tylko uprzedzam, ze potrzeba dużo 
siły, wiary i  umiejętności podnoszenia 
się z kolan i marszu dalej. 

Dziś mam wolny zawód - szkolę, piszę, 
przemawiam, jestem coachem, sprzeda-
jąc swoje doświadczenie, wiedzę i  eks-
hibicjonizując  sukcesy i porażki.  Tylko 
żeby to się mogło tak zadziać, przeszłam 
ponad 30 lat drogi zawodowej… i nie za-
wsze było z górki. 

LINK:
www.swotsowhat.pl

CIEMNE 
STRONY 
WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI
O CZYM POWINIENEŚ WIEDZIEĆ ZANIM WYSTARTUJESZ 
A CZEGO JA NIE WIEDZIAŁAM

Po wielu latach bycia 
pracownikiem,  wiem, 
że jako pracownik nie 
masz wolności, ale 
dopóki ktoś ci płaci 
pensję, masz pewność, 
że wpłynie. Niemal 
po tylu samo latach 
bycia przedsiębiorcą, 
zyskujesz wolność, 
ale tracisz pewność, 
bo nic nie wpłynie, jak 
sam nie zarobisz.

https://twojprospekt.com
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Zanim zdecydujesz się więc na zostanie 
przedsiębiorcą posłuchaj tych, którzy 
odnieśli sukces, pogadaj z tymi, co dozna-
li porażki i przyjrzyj się tym, którzy byli 
raz na górze, a raz spadali głową w dół, 
nie mając pewności czy czy w ogóle  pod-
czepieni do jakiejś liny. 

PODEJMIJ RYZYKO
No dobrze, ale Ty wierzysz, że będziesz 
wśród tych, którym się uda i bardzo do-
brze! Startuj, próbuj, doświadczaj, otwie-
raj szampany, upadaj, wstawaj, a  co 
najważniejsze: zawsze idź dalej i nie wy-
ciągaj żadnych lekcji, z historii, o historii 
wiadomo tylko tyle, że nigdy nikogo i ni-
czego nie nauczyła. Każda sytuacja jest 
inna i rozpatruj ją, tak jakby przeszłości 
nie było, a tylko przyszłość. 

POMYSŁÓW NIGDY DOŚĆ
Moje doświadczenia jako trenera przed-
siębiorców i doradcy biznesowego poka-
zują, że to, czego nigdy nie brakuje, to 
pomysły, które po pojawieniu się szyb-
ko, bardzo chętnie chcemy realizować. 
Rwiemy się, żeby biec! A ja pytam, dokąd 
chcesz dobiec? Skąd wiesz, że droga, po 
której chcesz pędzić, jest dobra? Po czym 

poznasz, że jesteś na właściwym miej-
scu?  I tutaj zaczynają się schody… Oczy-
wiście większość osób odpowiada wtedy, 
że biegną po kasę, szmal, forsę, mamonę, 
czy jak tam nazwiesz pieniądze. Dzisiaj 
sukces liczy się w  pieniądzach. Masz 
kasę, to jesteś, nie masz – to cię nie ma.  
Absolutnie nie chcę obrzydzać nikomu 
bogactwa i  pozbawiać radości z  posia-
dania pieniędzy. Leć, leć po kasę, tylko 
gdzie ona leży? Gdzie jest Twój Fort 
Knox i jak znaleźć do niego drogę?  

ANALIZUJ I WYZNACZ DROGĘ
Zatem zanim wystartujesz i podejmiesz 
jakąś drogę do celu, powinieneś okre-

ślić, którędy chcesz biec. Zanim jednak 
zrobisz pierwszy krok, powinieneś ro-
zejrzeć się, gdzie znajdujesz się dzisiaj – 
czyli poznać otoczenie i  innych zawod-
ników, ale także przejrzeć się w  lustrze 
i zobaczyć, w jakim stopniu jesteś przy-
gotowany do biegu. Proponuję, żebyś 
przed startem zrobił remanent w zakre-
sie tego, czym dysponujesz i  co cię ota-
cza. Na tej podstawie łatwiej wyznaczyć 
drogi, jakimi będziesz biegł. Właśnie do 
takiego remanentu służy analiza SWOT 
i  z  tym wiąże się jej fantastyczna rola, 
jaką jest planowanie właściwych działań 
(z naciskiem na słowo WŁAŚCIWYCH). 
Bo co to znaczy właściwych? Takich, 
które z  dużym prawdopodobieństwem 
doprowadzą nas tam, gdzie chcemy się 
znaleźć. 

Beata Borucka

 Ò Beata Borucka – psycholog, coach i trener 

biznesu. Autorka wielu publikacji, książek 

i programów edukacyjnych. Zdobywczy-

ni tytułu Kobieta Roku 2017 w katego-

rii coaching i edukacja dorosłych. Od 

15 lat prowadzi firmę szkoleniową, 

a obecnie prowadzi duży projekt w 

sieci Mądra Babcia.

 07749 155130
 info@diggerdigdan.com
 www.diggerdigdan.com
 /danirllokop

EXCAVATOR | DUMPER | GRAB HIRE | CONCRETE
WE WILL SOLVE EVERY PROBLEM

 Wykopy pod fundamenty budynków
 Wykopy pod fundamenty ogrodzeń
 Niwelizacja terenu, skarpowanie
 Drenaże i odwodnienia

 Wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne
 Wykopy pod sieci gazowe
 Korytowanie pod kostkę
 Wykopy pod sieci telekomunikacyjne

i energetyczne

 Wykopywanie korzeni
 Wykopy wewnątrz budynku
 Wykopy pod oczka wodne
 Burzenie budynków
 Kucie betonów

W swojej ponad 
30-letniej drodze 
zawodowej 
przeszłam poczucie 
wolności, załamanie 
i bankructwo, tęsknotę 
za etatem, prosperitę 
i pasmo sukcesów, znów 
załamanie, żeby osiągnąć 
etap tzw. „just enough”, 
czyli „iść”, zamiast „biec 
z zadyszką”.

https://twojprospekt.com
http://diggerdigdan.com/
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JTL RUBBISH
DISPOSAL LTD

ANY RUBBISH, ANY TIME, ANY PLACE

 0770 686 1868
 info@jtlrubbishltd.co.uk

www.jtlrubbishltd.co.uk

WYNAJEM SKIPÓW

info@jtlrubbishltd.co.ukinfo@jtlrubbishltd.co.ukinfo@jtlrubbishltd.co.uk

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu:
skipy 8,12,16 yard 3.5t tipper van 

UBEZPIECZENIE 
- CZY JEST POTRZEBNE?

WEDŁUG STATYSTYK CO 2 OSOBA W UK NIE POSIADA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, PONIEWAŻ CZĘŚCIEJ 
UBEZPIECZAMY ZWIERZĘTA, TELEFON, LAPTOPA, A ZAPOMINAMY O SWOIM ŻYCIU

Niezależnie od tego, czy jesteś ro-
dzicem, w związku lub singlem, 
na pewno masz bliską osobę na 

której Ci zależy. W codziennym natłoku 
obowiązków, pracy, pasji, często nie 
myślimy o czarnych scenariuszach, 
a niestety, życie zaskakuje nas nie tylko 
pozytywnymi wydarzeniami.

Śmierć lub choroba nie pyta nas o wiek, 
płeć, status społeczny czy o plany na naj-
bliższe miesiące. Przychodzi niespodzie-
wanie, nie pytając o  zgodę i  czy mamy 
na nią czas. Dłuższa niezdolność do pra-
cy może doprowadzić do utraty oszczęd-
ności lub pogorszenia statusu życia.

Niewielu z nas zastanawia się jak choro-
ba wpłynie na nasze życie, czy po naszej 
śmierci rodzina lub bliska osoba poradzi 
sobie dalej w życiu - tym bez naszej oso-
by, wsparcia jak i finansów... Wiadomo, 
żadne pieniądze nie zwrócą nam życia, 
ale mogą pomóc naszym bliskim. 

CZY WARTO SPOTKAĆ SIĘ Z DO-
RADCĄ UBEZPIECZENIOWYM, 
CZY MOŻE LEPIEJ ZNALEŹĆ 
W WYSZUKIWARCE NAJ-
TAŃSZĄ OPCJE?
Zdania na ten temat są po-
dzielone. Uważam jednak, że 
warto skorzystać z  pomocy 
doświadczonego i  wykwali-
fikowanego dorad-
cy ubezpiecze-
niowego, który 
ma dostęp do 
wielu firm 
na rynku 
b r y t y j -

skim, a  nie tylko do jednej lub trzech. 
Doradca po analizie potrzeb klienta jest 
w  stanie dostosować polisę do naszych 
wymagań finansowych i  zakresowych. 
W mojej pracy z klientami często słyszę, 
że koleżanka płaci za swoją polisę mniej 
lub ma inny zakres. Warto zauważyć, 
że polisa dopasowywana jest indywidu-
alnie, a na cenę składa się wiele czynni-
ków np.: wiek, status palacza, stan zdro-
wotny, czas trwania i  wysokość polisy 
oraz benefity, które będziemy mieć przy 
zakupie.

JAKI POWINIEN BYĆ DORADCA?
Przy wyborze odpowiedniego dorad-
cy warto zwrócić uwagę w  jakiej firmie 
pracuje, czy posiada uprawnienia do wy-
konywania tego zawodu oraz z  iloma 
firmami ubezpieczeniowymi współpra-
cuje.  Idealny doradca powinien również 
dokładnie wytłumaczyć zakres naszego 
ubezpieczenia oraz powinien słuchać 
jakie mamy oczekiwania względem za-
kresu. Kierowanie się dobrem klienta to 
podstawa w tym zawodzie, dlatego warto 
sprawdzić rekomendacje takiego doradcy.

Często spotykam się z opinią, że klienci 
nie potrzebują ubezpieczenia, ponieważ 

nie otrzymają odszkodowania, kie-
dy będą je potrzebować.

Polacy często bardzo scep-
tycznie podchodzą do tego 
tematu, gdyż zostali oszuka-
ni przez inne firmy, które nie 
informowały o  dokładnym 
zakresie polisy.

W  swojej wieloletniej ka-
rierze doradcy ubez-
pieczeniowego mogę 
stwierdzić, że nie 
wszystkie firmy ubez-
pieczeniowe szukają 

sposobu jak nie wypłacić odszkodowa-
nia. Jeśli jesteśmy uczciwi, nie zatajamy 
informacji o  stanie zdrowia, a  choroba 
lub uraz znajduje się w zakresie naszej 
polisy to nie mamy czego się obawiać. 
Jestem zadowolona, że w  ciągu kilku 
lat pomogłam naszym rodakom w kry-
zysowych sytuacjach. Pamiętam, kiedy 
jeden z  moich klientów dostał zawa-
łu podczas pracy na budowie. Dzięki 
temu, że posiadał ubezpieczenie od po-
ważnych chorób, mógł wrócić do zdro-
wia nie martwiąc się o finanse.

UBEZPIECZENIE NA EMIGRACJI 
TO PODSTAWA
Polskie przysłowie „Mądry Polak po 
szkodzie” zna każdy z nas. Nie oznacza 
to jednak że nie mamy na to wpływu, bo 
to od nas samych zależy czy zdecydu-
jemy zabezpieczyć siebie oraz naszych 
bliskich przed wypadkami losowymi. 
Nikt z  nas nie wie, kiedy i  co może się 
wydarzyć, dlatego lepiej się ubezpieczyć 
i mieć spokojną głowę, że nie obarczymy 
nikogo kosztami związanymi z naszymi 
chorobami czy śmiercią.

ZOSTAŃ DORADCĄ 
UBEZPIECZENIOWYM
Jeśli zainteresował cię ten temat, chcesz 
pomagać innym i  zmienić swoją pracę 
i  warunki finansowe to zapraszam do 
wysłania swojego CV na adres 
recruitment.als@gmail.com. 

Na hasło „Twój Prospekt” każda osoba, 
która umówi się na bezpłatną poradę 
ubezpieczeniową poprzez e-mail: 
tokaruk.alf@gmail.com otrzyma mini 
SPA w prezencie.

Elwira Tokaruk

 Ò Elwira Tokaruk- certyfikowany doradca ubezpieczenio-

wy z wieloletnim doświadczeniem na rynku brytyjskim 

oraz polskim.

LINK:
 / UbezpieczeniaDlaUk

https://twojprospekt.com
https://fb.com/ubezpieczeniadlauk
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JTL RUBBISH
DISPOSAL LTD

ANY RUBBISH, ANY TIME, ANY PLACE

 0770 686 1868
 info@jtlrubbishltd.co.uk

www.jtlrubbishltd.co.uk

WYNAJEM SKIPÓW

info@jtlrubbishltd.co.ukinfo@jtlrubbishltd.co.ukinfo@jtlrubbishltd.co.uk

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu:
skipy 8,12,16 yard 3.5t tipper van 

http://www.jtlrubbishltd.co.uk/
tel:+447706861868
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SUKCES Z SERCEM

PRO:- Dużo się dzisiaj mówi o sukcesie. 
Ale sukces dla każdego znaczy coś inne-
go. Czym jest sukces dla Ciebie?
Gosia Górna:- Sukces dla mnie to świa-
dome kreowanie mojego życia, ciągły 
rozwój,  podążanie za głosem duszy 
i  dbanie o  to, aby moje potrzeby na 
wszystkich poziomach były spełnione, 
od tych ziemskich do duchowych. To 
również balans pomiędzy dawaniem 
i  przyjmowaniem, zgodnie z  tym co 
sprawia mi radość. Dla mnie źródłem 
wielkiej radości jest moja praca – po-
moc innym w tym, aby żyli pełnią życia. 
Wierzę w to, że jeśli z miłością i na naj-
wyższym poziomie robimy to, do czego 
jesteśmy powołani,  to przynosi to głę-
bokie  poczuciem spełnienia.

PRO:- Powiedz nam o sobie i jak trafiłaś 
do Anglii?
GG:- Wyjechałam  do Londynu w wieku 
21 lat, aby uzdrowić złamane serce i po-
prawić znajomość angielskiego. Miałam 
zamiar zostać w Anglii tylko 3 miesiące. 
Pokochałam to miejsce i  od razu i  po-
czułam się tutaj jak ryba w  wodzie.  
Zauważyłam, że kiedy podążałam za 
intuicją działy się cuda. Spotykałam od-
powiednie osoby w  odpowiednim mo-
mencie.  Nawet w trudnych momentach 
pozytywną intencją przyciągałam do 
siebie sytuacje, które były odpowiedzią 
na moje problemy i potrzeby. Punktem 
zwrotnym w  moim życiu był niesamo-
wity wiosenny dzień. Budząc się rano  
wiedziałam, że jestem bezdomna, bez 
pracy i nie mam pieniędzy. 

Moje serce natomiast było pełne otwar-
tości, ufności i  jasnej intencji. Pozna-
łam właściciela największego sklepu ze 
zdrową żywnością, gdzie dostałam pra-
cę przy gotowaniu dla niego i jego żony, 
która była w  bardzo zaawansowanej 
ciąży. Nie odpowiadało im moje polskie 
gotowanie, więc wysłali mnie na kurs 
makrobiotyczny. To zapoczątkowało 

moją nową karierę i zmieniło wszystko. 
Gotowałam  zdrowe jedzenie makrobio-
tyczne dla ludzi chorych na raka. Opar-
ta na warzywach, ciemnym ryżu i glo-
nach, zupa miso. Jedna z  moich 
ukochanych klientek doskonale 
się czuła na nowej diecie ale 
borykały ją emocje zło-
ści i  nienawiści do 
członka rodziny 
i  było mi bardzo 
przykro, że nie 
udało mi się 
jej pomoc. 
Z r o z u m i a -
łam wtedy, 
że zmiana 
diety nie jest 
wystarczająca 
i muszę znaleźć 
sposób, aby 
pomóc innym 
w  pracy 
z  emo-
c j a m i 
j a k 
złość, 

strach, poczucie winy i  smutek, które 
mają wielki wpływ na nasze zdrowie. 

Już ponad 20 lat pracuję jako coach,  te-
rapeutka i  trener. Wszystkie moje  naj-
większe sukcesy zawsze związane były 
ze wsłuchiwaniem się w moje serce, słu-
chaniem intuicji, ciągłą nauką i  podno-
szenie moich  kwalifikacji. 

Jestem autorką książki „The Expan-
sion Game”, nagrodzonej jako najlepsza 
książka w dziedzinie coachingu w 2018 
roku. Mówi  ona o mojej autorskiej me-
todzie Expansion Game, która pomaga  
zamienić nasze największe lęki na suk-
cesy. Ta metoda doskonale działa na lęk 
przed oceną, krytyką  i porażką. Posta-
nowiłam napisać tę książkę, aby więcej 
osób mogło przestać się chować,  rozwi-
nąć skrzydła i robić to po co są stworzeni  

- z większą pewnością i radością.

Jednym z  moich najwspa-
nialszych osiągnięć 
jest to, że jestem zało-

życielką pierwszego 
w  Wielkiej Brytanii 
polskojęzycznego klu-

bu Toastmasters „Po-
lish Your Polish”, który 
wspiera szlifowanie ora-
torskich umiejętności 

i  sztukę wystąpień pu-
blicznych. Zapraszam więc 

wszystkich ambit-
nych Pola-

ków na 

ROZMAWIAMY Z GOSIĄ GÓRNĄ  M.IN. O TYM, CO SERCE MA  WSPÓLNEGO Z BIZNESEM

Jestem autorką 
książki „The Expansion 
Game”, nagrodzonej 
jako najlepsza 
książka w dziedzinie 
coachingu w 2018 
roku. Mówi  ona o mojej 
autorskiej metodzie 
Expansion Game, która 
pomaga  zamienić 
nasze największe lęki na 
sukcesy.

LINK:
www.gosiagorna.com

https://twojprospekt.com
https://gosiagorna.com/
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NASZA MISJA:

NAPRAWIĆ
TWOJE WŁOSY 

Jesteśmy pierwszą na rynku marką  przeciwstarzeniową z wbudowaną ochroną UV!
W żadnym z naszych produktów nigdy nie znajdziesz żadnych ostrych chemikaliów.

 
Jesteśmy wegańscy, bez glutenu i wolni od  szkodliwych substancji. 

Nasze produkty są testowane klinicznie i udowodnione, że dają zdrowsze, 
silniejsze  i bardziej lśniące włosy.

Posiadamy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie nasze produkty. 
Zmień produkty i odzyskaj piękne włosy. 

 07 533 463 084
 magdanarain1210@gmail.com
 /groups/163882240465966/
 /magdalena.bujko.1

Szkolenia z zakresu stylizacji paznokci:
 Manicure hybrydowy

 Przedłużanie żelem bądź akrylem 
 Praca frezarką

 Nail Art 
Szkolenia dostępne są w zakresie 

od początkujących do bardziej zaawansowanych.
Praca w małych grupach (max. 3 osoby)

 0 7592 60 77 69
/IlonkaNails/

/IloNailsTrainingAcademy

tel:+447592607769
https://www.facebook.com/IlonkaNails/
https://www.facebook.com/IloNailsTrainingAcademy/
https://facebook.com/magdalena.bujko.1
https://facebook.com/groups/163882240465966/
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spotkanie klubu Polish Your 
Polish w Ognisku Polskim.

PRO:- W jaki sposób pracu-
jesz z ludźmi?
GG:- Kiedy kogoś spotykam, 
widzę w  tej osobie niesamo-
wity potencjał. Mam uczu-
cie, jakie są ich talenty, i  jak 
wygląda ich najlepsze życie, 
kiedy będą podążać za swoja 
mądrością  i  realizować kod 
swojej duszy i swoje najgłęb-
sze pragnienia. Widzę rów-
nież ich lęki, emocje, które 
powodują, że mogą doświad-
czać wyzwań, blokad i co na-
leży zrobić, aby osiągnęli swój 
najwyższy potencjał.

Praca polega na poznawaniu 
siebie, rozwianie najwyż-
szych możliwości  w  pracy 
i  życiu prywatnym,  przekuwa-
nie lęków w  sukcesy, komunikowanie 
się z sercem. 

Kiedy zaczynamy żyć pełnią życia, je-
steśmy w  stanie pomóc innym i  przy-
ciągamy do siebie wszystko, co jest nam 
potrzebne.

PRO:- Twój kurs który odbędzie się we 
wrześniu nosi tytuł „Sukces z sercem”. 
Co ma sukces wspólnego z sercem?
GG:- Z  moich obserwacji wynika, że 
większość ludzi których określiłabym 
jako  prawdziwie szczęśliwych i spełnio-
nych, to ludzie bardzo mocno połączeni 
są z sercem. 

Kiedy łączymy się z  sercem poprzez 
uczucie miłości, wdzięczności lub życze-
nia komuś dobrze, zyskujemy jasność 
umysłu, wewnętrzny spokój, poczucie 
pojednania i  pogodę ducha, która uła-

twia w  utrzymaniu pozytywnego 
nastawienia.  Ludzie, którzy regularnie 
łączą się ze swoim sercem, z większym 
powodzeniem radzą sobie z  codzienny-
mi problemami i stresem, czują się szczę-
śliwsi i  cieszą się dobrym zdrowiem. 
Doświadczają oni również zwiększonej 
wrażliwości, pewności siebie, więcej 
optymizmu i witalności oraz z lekkością 
odnoszą większe sukcesy!

Również biznesy, które mają silną mi-
sję, których powód istnienia  wykracza 
ponad zarabianie pieniędzy jako główny 
lub jedyny cel, rosną szybciej. Konsu-
menci coraz częściej wybierają firmy, 
które dbają o  pracowników, klientów 
i  ziemię na której żyjemy. 55% konsu-
mentów w UK uważa, że bardzo ważne 
jest dla nich, jakie firma ma wartości 
i poziom autentyczności.

Tak więc, częste łączenie się z  naszym 
sercem ma olbrzymie i pozytywne skut-
ki dla naszego zdrowia, dobrego samopo-
czucia i  na sukcesy.  Naprawdę wierzę, 
że wykorzystanie inteligencji płynącej 
z  serca jest naszą drogą do super-świa-
domej inteligencji, która jest kolejnym 
etapem w ewolucji ludzkości.

PRO:- O czym będzie kurs „Sukces z Ser-
cem”?
GG:- Celem kursu  jest realizowanie na-
szych celów i marzeń w zgodzie ze swo-
im przeznaczeniem, intuicją i sercem.
Podzielę się  z uczestnikami najważniej-

szymi metodami,  które są esencją mojej 
20 letniej pracy, która pomogła już ty-

siącom osób osiągnąć większa 
jasność przy podejmowaniu 

ważnych decyzji, przejść 
na kolejny poziom rozwo-
ju w karierze, czy swojego 
własnego biznesu.

Uczestnicy dowiedzą się:
• Jak skutecznie pozbyć 
się lęków, które spowal-
niają Twój rozwój?
• Jak osiągać większe po-
wodzenie w życiu i w biz-
nesie kierując się sercem?
• Jak znaleźć odpowiedzi 
na kluczowe pytania przy 
użyciu swojej intuicji?
• Jak doświadczyć więk-
szego spokoju, jasności 

i  pewności w  tym, co ro-
bisz?

PRO:- Dla kogo jest ten kurs?
GG:- Kurs ten jest dla ludzi, którzy czują, 
że pragną coś więcej,  którzy chcą przejść 
na kolejny poziom swojego rozwoju, dla 
przedsiębiorców, którzy chcą z większą 
pewnością rozwinąć swoje biznesy,  dla 
osób które marzą o  zrobieniu czegoś 
swojego, ale powstrzymuje ich lęk i nie-
pewność, gdzie zacząć. Oczyszczenie lę-
ków  takich jak lęk przed porażką, oceną 
i  krytyką pomoże w  podjęciu ważnych 
życiowych decyzji i osiągnięcie większej 
jasności. 

Jest to potencjalnie dzień, który może 
zmienić kierunek naszego życia. Świat na 
nas czeka! Nie traćmy czasu na chowanie 
się, odkładanie marzeń  i życia na później. 
Dzisiaj jest najlepszy moment aby zrobić 
kolejny odważny i mądry krok.

 Ò Gosia jest Life Coachem, międzynarodowym mówcą 

i autorem książki „The Expansion Game”, która mówi 

o tym jak można zamienić swoje największe lęki na 

sukcesy.  Zwyciężczyni nagrody „Najlepszy Transfor-

macyjny Coach 2014”. „The Expansion Game” została 

nagrodzona jako najlepsza książka w dziedzinie co-

achingu w 2018 roku. Jest założycielką pierwszego 

w Wielkiej Brytanii polskojęzycznego klubu Toastma-

sters „Polish Your Polish”, który wspiera szlifowanie 

oratorskich umiejętności i sztukę wystąpień publicz-

nych. Współpracowała z radiem, o jej pracy pisano 

w wielu gazetach i magazynach na terenie Wielkiej 

Brytanii, m.in. w Evening Standard, Financial Times, 

Here’s Health.

Kiedy łączymy się 
z sercem poprzez 
uczucie miłości, 
wdzięczności lub 
życzenia komuś 
dobrze, zyskujemy 
jasność umysłu, 
wewnętrzny spokój, 
poczucie pojednania 
i pogodę ducha, która 
ułatwia w utrzymaniu 
pozytywnego nastawienia

https://twojprospekt.com
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http://stalownia.co.uk
tel:+447837099124
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PRO:- Czym różni się ko-
smetolog od kosmetyczki?

Joanna Tatarata:- Kosme-
tyczką można zostać już 

po ukończeniu kursu zawo-
dowego. Zawód kosmetologa 

zdobywamy po studiach na uczel-
ni wyższej trwającej 3 lata. Dzię-

ki zdobytej szerokiej wiedzy 
medycznej, kosmetolog 

przygotowany jest 
do diagnozowa-

nia klientów 
oraz określe-
nia wskazań 
i  przeciw-
wskazań do 
wykonania 
i n w a z y j -
nych za-
b i e g ó w . 
W  trakcie 
e d u k a c j i 
uczy się 
nie tylko 
jak wal-
czyć z de-
f e k t a m i 
urody, ale 
także pro-
pagowania 

wiedzy na 
temat zdro-

wego stylu 
życia.

PRO:- Czy same 
studia wystarcza-
ją by pracować 
w zawodzie ko-

smetologa?
JT:- Kiedy przekra-

czasz próg mojego 
gabinetu, dostrze-

gasz ścianę wypeł-
nioną licznymi dyplo-

mami. One utwierdzają 

Cię, że masz do czynienia z profesjona-
listą. Dyplomy i certyfikaty to poświad-
czenie, że wciąż się rozwijam. Ukoń-
czenie  uczelni wyższej to dopiero 
początek, to baza do rozpoczęcia pracy 
w zawodzie kosmetologa. By móc spro-
stać potrzebom i  oczekiwaniom klien-
tów, dalszy rozwój i podnoszenie kwa-
lifikacji są niezbędne w mojej pracy.

PRO:- Jakie zabiegi wykonujesz w swo-
im gabinecie?
JT:- Moją misją jest dostarczenie usług 
z zakresu  kosmetologii, by moi klienci 
poczuli się atrakcyjniej i lepiej  we wła-
snej skórze. Specjalizuję się głównie 
w zabiegach na twarz oraz modelowa-
niu i  konturowaniu sylwetki. Pracuję 
na najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie urządzeniach takich jak 
Hifu, kriolipoliza, fale radiowe, ultradź-
więki, mikrodermabrazje, mezoterapie.

PRO:- Z jakimi problemami najczęściej 
przychodzą klienci?
JT:- Są to najczęściej różnego rodzaju 
problemy skórne. Do najczęściej spoty-
kanych  należą : przebarwienia, trądzik 
pospolity i  różowaty, utrata jędrności 
skóry, egzemy.

JOANNA TATARATA 
- BEAUTY EXPERT -

RADZI

Moją misją jest 
dostarczenie 
usług z zakresu  
kosmetologii, by 
moi klienci poczuli 
się atrakcyjniej i lepiej  
we własnej skórze. 
Specjalizuję się głównie 
w zabiegach na twarz

LINKI:
beautysecretslincoln.co.uk 
Facebook / ProfesjonalneUslugiKo-
smetyczneUk 

https://twojprospekt.com
http://beautysecretslincoln.co.uk/
https://www.facebook.com/ProfesjonalneUslugiKosmetyczneUk/
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Największą 
popularnością 

cieszą się zabiegi 
konturujące 
sylwetkę. 
Zbliża się lato, 
przyglądamy się 
sobie uważnie, 
chciałybyśmy 
poprawić swoją 
sylwetkę. 

Najczęściej wynikają one z  braku  lub 
złej pielęgnacji domowej. Dlatego 
też bardzo ważna jest dla mnie 
edukacja klientów na temat 
codziennej, prawidłowej  pie-
lęgnacji.

Wiele problemów  wynika 
też: 
 ze złej diety, różnego ro-
dzaju alergii czy nietole-
rancji pokarmowych,
 rozregulowanego układu 
hormonalnego
 stresu.

Gdy klient trafia 
do mnie, analizuję 
i  poszukuję kon-
kretnego czyn-
nika, który ma 
wpływ na za-
istniały pro-
blem.

PRO:- J a -
kie zabiegi 
są najbar-
dziej po-
pularne?
JT:- Najwięk-
szą popularnością 
cieszą się zabiegi kon-

turujące sylwetkę. Zbli-
ża się lato, przyglądamy 
się sobie uważnie, chcia-
łybyśmy poprawić 

swoją sylwetkę. Panie 
chętnie korzystają 
z  zabiegów takich 
jak kriolipoliza, 
kawitacja, fale ra-
diowe czy HIFU, 
by zredukować 
tkankę tłuszczową 
i  pozbyć się cellu-
litu.

PRO:- K t ó r y 
z zabiegów na 
twarz poleci-
łabyś Paniom, 
które chciałyby 

odmłodzić swoja skórę?
JT:- Zdecydowanie HIFU. To zaawan-
sowany technologicznie zabieg, który 
zdecydowanie cofnie wskazówki zega-
ra o  parę lat. Skondensowana wiązka  
fal  dźwiękowych, silnie pobudza skórę 
do produkcji kolagenu. Sprawdza się 
zwłaszcza u osób, które zauważyły pro-
blem z  utratą jędrności skóry.  Efekty 
zabiegu utrzymują się nawet do 18 mie-
sięcy.

PRO:- Prowadzisz cykl live’ow „Beauty 
Expert Radzi” na Facebooku. Czego mo-
żemy się tam dowiedzieć?
JT:- „Beauty Expert Radzi Live” to co 
piątkowe spotkania, podczas których 
dzielę się swoją wiedzą z dziedziny ko-
smetologii, daję wskazówki i porady, ale 
także zapraszam do dyskusji różnych 
ekspertów, by przybliżyć widzom, jak 
dbać o zdrowie,wygląd, naszą kondycję 
fizyczną ale też psychiczną. Zapraszam 
w  każdy piątek na nasz fanpage na Fa-
cebook’u o godzinie 18:00.

 Ò Joanna Tatarata - kosmetolog, właściciel salonu ko-

smetycznego Beauty Secrets studio w Lincoln. Pro-

motor zdrowego stylu zycia,  specjalista od pielegnacji 

skóry oraz konturowania i wyszczuplania sylwetki. In-

spiruje ludzi i doradza jak dbać o siebie  i swoje zdrowie 

w cyklicznych piątkowych live  na fb Beauty expert radzi.  

Inwestor w nieruchomości.

https://twojprospekt.com
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CZY WARTO SIĘ 
"SĄDZIĆ" Z HMRC?

PROBLEMY Z ZASIŁKAMI? SPORY Z URZĘDEM SKARBOWYM (HMRC)?

Wiele osób, które pobiera 
zasiłki, czy rozlicza się z po-
datku na pewno spotkało 

się z sytuacją, gdy urząd popełnił błąd, 
bądź nie zgadza się z naszymi wyja-
śnieniami. Gdy wyczerpią się wszystkie 
etapy wewnętrznych procedur odwo-
ławczych urząd przysyła ostateczna 
decyzję, od której odwołać się można 
już tylko do Trybunału (HM Courts & 
Tribunals Service).

TRYBUNAŁY
W Wielkiej Brytanii funkcjonują ''mniej 
formalne'' sądy, określane nazwą Trybu-
nały, które zajmują się ściśle określony-
mi dziedzinami prawa i  są instytucjami 
niezależnymi od urzędów podejmują-
cych decyzje, od których się odwołuje-
my. First-Tier Tribunal (Social Security 
and Child Support) odpowiada za roz-
patrywanie odwołań od decyzji zwią-
zanych z  zasiłkami. First-Tier Tribunal 
(Tax) rozpatruje odwołania od decyzji 
urzędu podatkowego, Employment Tri-
bunal zajmuje się sprawami prawa pra-
cy.

NAJCZĘŚCIEJ MOŻNA 
TYLKO ZYSKAĆ
Jeśli jesteśmy pewni swoich racji nie 
powinniśmy się bać skorzystać z  ta-
kiej możliwości. Spotkałem się z  oso-
bami, które nie chciały oddać sprawy 
do Trybunału, gdyż bały się bliżej 
nieokreślonych konsekwencji na wy-
padek niepowodzenia. To wielki błąd! 
W  większości spraw jeśli nie uda się 
odwrócić niekorzystnej decyzji wraca-
my po prostu do punktu wyjścia. Jeśli 
decyzja jest niekorzystna i nie zostanie 
zmieniona, to tak naprawdę nic się nie 
stanie. Natomiast jeśli uda się ja od-
wrócić, to będzie to miało wpływ na 
nasza sytuację. Innymi słowy w więk-
szości spraw można tylko zyskać, bądź 
zostać w tym samym miejscu, wiec nie 
warto rezygnować z możliwości odwo-
łania.

KWESTIE FINANSOWE
Drugim najczęstszym powodem rezy-
gnacji z  odwołania do Trybunału jest 
obawa o koszta. Dociera do nas też świa-
domość że przecież prawo to niekoniecz-
nie dziedzina na której się znamy. Więc 
dochodzi kolejny problem. Prawnik. 
A  to już może się okazać dużą barierą. 
Koszty związane z  wynajęciem usług 
prawnika mogą być bardzo duże, a  do 
tego nie mamy gwarancji końcowego 
sukcesu. Prawnik może nam pomoc wy-
grać sprawę, ale jeśli nie możemy sobie 
pozwolić na koszta, nie oznacza to by 
rezygnować. Przede wszystkim insty-
tucja Citizens Advice oferuje darmowe 
wsparcie w sprawach związanych z za-
siłkami. Jeśli chcemy ocenić nasze szan-
se w jakiejś sprawie sądowej poszukajmy 
kogoś kompetentnego aby się skonsul-
tować. Wbrew pozorom nie zawsze to 
jest prawnik. Na przykład: jeśli prowa-
dzimy firmę, wynajmujemy warsztat 
i  dostaliśmy mandat za nieprzestrze-
ganie przepisów pożarowych to być 
może właściwszą osobą z  którą należy 
się skonsultować czy warto się odwołać 
będzie inspektor straży pożarnej a  nie 
prawnik. Biura księgowe oferują często 
szeroki zakres pomocy w  sprawach za-
siłkowych, a w przypadku decyzji podat-
kowych pomoc doświadczonego księ-
gowego może być dużo cenniejsza niż 
pomoc prawnika, który nie specjalizuje 
się w prawie podatkowym. Czasami wy-
starczy niedługa konsultacja by specja-
lista mógł ocenić szanse na pozytywne 
rozpatrzenie apelacji.

W ostateczności można próbować repre-
zentować siebie bez pomocy osób trze-
cich. Procedury w Trybunałach są mniej 
formalne niż w sadach i można bez zna-
jomości przepisów prawnych przedsta-
wić swoje racje. To w  gestii Trybunału 
jest zastosowanie odpowiedniego prawa,  
nie musimy powoływać się na konkret-
ne przepisy, wystarczy ze przedstawimy 
dobrze nasza sprawę.

BEZPŁATNI TŁUMACZE
Jeśli obawiamy się, że nie poradzimy 
sobie z  językiem angielskim, Trybuna-
ły oferują darmową pomoc tłumaczy. 
Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole 
w formularzu odwołania, a tłumacz bę-
dzie dostępny na rozprawie.

 To nic nie kosztuje! Odwołanie się do 
Trybunału nie jest związane z opłatami
 W większości przypadków jeśli prze-
gramy sprawę nie oznacza to dodatko-
wych konsekwencji, wiec jeśli jest jaka-
kolwiek szansa na wygraną, powinno 
się z niej skorzystać. Można sobie tylko 
pomóc!

ZBIERAJ DOKUMENTACJĘ
Do odwołania warto oczywiście dobrze 
się przygotować. Należy mieć udoku-
mentowane wszelkie istotne fakty, zgło-
szenia. Im więcej dowodów tym lepiej. 
Polegajmy na dokumentach, nie na sa-
mym słowie, stąd dobrze mieć zacho-
wane kopie korespondencji z urzędami, 
zarówno tej otrzymanej z  urzędów jak 
i  tej wysyłanej. Zanim jednak sprawa 
trafi do Trybunału, odwołanie musi być 
rozpatrzone wewnętrznie przez urząd. 
Warto o tym pamiętać i na wszelki wy-
padek zadbać, by od początku zachować 
dowody w sprawie.

 Pamiętaj by zawsze posiadać dowody 
zgłoszeń do urzędów i wszelkiej komu-
nikacji. Kopie listów, daty i czas rozmów 
telefonicznych, imię osoby, z którą była 
przeprowadzona rozmowa.
 Upewnij się, by zawsze odpowiadać 
w  wyznaczonym terminie. Zazwyczaj 
jest to 30 dni od daty na liście.
 Przygotowując odpowiedz, warto za-
łączyć kopie otrzymanej koresponden-
cji, na którą odpowiadamy. Dzięki temu 
urzędnik, zajmujący się naszą sprawa, 
będzie miał „pod ręką” podgląd do wcze-
śniejszej korespondencji. Jest to o  tyle 
istotne, że często zupełnie inne osoby 
rozpatrują różne etapy skarg i  nie za-

https://twojprospekt.com
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PIERWSZY I JEDYNY KLUB 
DLA POLSKICH BUDOWLAŃCÓW W UK
Clubmit® to pierwsza i jedyna Platforma 
zrzeszająca Polskich Budowlańców w 
Wielkiej Brytanii. Dzięki nam zyskujesz:
 Rabaty w wielu pomocnych fi rmach zwią-
zanych z rynkiem budowlanym i nie tylko,
 Możliwość składania zamówień grupo-
wych w fi rmach produkujących stolarkę 
okienną i drzwiową,
 Nagrody przyznawane na podstawie ilo-
ści zebranych punktów w ramach członko-
stwa w Clubmit®,

 Dostęp do wielu projektów / zleceń bu-
dowlanych bezpośrednio od inwestora lub 
generalnego wykonawcy,
 Przynależność do bazy danych rozesła-
nej do tysiąca zaprzyjaźnionych Architek-
tów,
 Własny unikalny profi l z Twoim Portfolio, 
który posłuży Tobie jako wizytówka 
w rozmowie z klientem,
 Certyfi kat przynależności do "Clubmit®
 - Approved Polish Contractors".

WWW.CLUBMIT.CO.UK
 0 333 4444 610

estiMedes

WYCENY BUDOWLANE
Profesjonalne wsparcie dla fi rm budowlanych.
Przygotowujemy wyceny i kosztorysy dla fi rm 
budowlanych i remontowych.

Zapraszamy do kontaktu: +44 77299 68833
www.estiMedes.co.uk

https://clubmit.co.uk/
tel:+443334444610
tel:+447729968833
https://estimedes.co.uk/
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POMYŚL,
O ILE 
ZWIĘKSZYSZ 
ZAROBKI, GDY 
SKORZYSTASZ 
Z MENTORA 
BIZNESOWEGO

ZAPRASZAMY 
NA MASTERMIND!

ANNA EWA SUSKA

EXCELLENCEVALE.COM/MASTERMIND

KURSY W NASZEJ OFERCIE:
 Karty CSCS
 karty ECS
 kursy NVQ
 Pierwsza Pomoc
 Kursy Ochrony
 Kursy Elektryczne
 Kursy językowe
i wiele innych...

oraz
 Porady BHP

Zniżki 
grupowe

  020 8741 6699
 kursy@kasa.uk.com

 www.kursydlaciebie.co.uk
   238A King Street, London, W6 0RF

KURSY

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

wsze znajdą czas, by odszukać w swoim 
systemie poprzednią korespondencję.
 Na spotkanie w  Trybunale należy 
zadbać o  odpowiedni ubiór. Formalnie 
nie wymagany, okazuje jednak szacu-
nek wobec osób, które będą decydować 
w naszej sprawie.

POSTAW NA DOŚWIADCZENIE
Biuro księgowe SAFI Advisory Services 
Limited pomaga klientom w  przygoto-
waniu apelacji do Trybunałów podatko-
wych i zasiłkowych oraz reprezentowa-
niu klientów w  Trybunałach i  posiada 
na swoim koncie długą listę spraw za-
kończonych sukcesem. 

MIAŁA BYĆ KARA, JEST ZWROT
Jedna z  niedawnych spraw prowa-
dzonych przez SAFI, była sprawą Pani 
Marty, która mieszka już od wielu lat 
w  Polsce. Zanim wyjechała do Polski 
pobierała zasiłek Tax Credit. Nieznajo-
mość przepisów i błędne rozumowanie, 
że skoro wyjeżdżam z Anglii i przestaję 
otrzymywać zasiłek to już nie mam obo-
wiązków, spowodowało, że Pani Marta 
nie złożyła formularza Tax Credits Re-
newal, a  to w  konsekwencji oznaczało 
konieczność zwrotu otrzymanego za-
siłku za czas od kwietnia do wyjazdu do 
Polski. Pani Marta otrzymała list z pol-
skiego urzędu skarbowego o długo, jaki 
ma do spłacenia w Anglii, który to dług 

będzie jej teraz pobierany z  polskiego 
wynagrodzenia. Poinformowano Pa-
nią Martę, że jest to decyzja ostateczna 
i jako, że dług dotyczy sprawy sprzed lat 
nie może się ona odwołać, gdyż termi-
ny na odwołania dawno minęły. Kwo-
ta, szczególnie w  polskich złotówkach, 
była dla Pani Marty ''astronomiczna''. Po 
zapoznaniu się z  dokumentacją udało 
nam się szybko ustalić, że dochód Pani 
Marty, gdyby był podany na formula-
rzu, tak naprawdę spowodowałby wy-
płatę niedopłaconej kwoty (Pani Marta 
wyjechała w  połowie roku podatkowe-
go, więc miała niski roczny dochód). 
Okazało się też, że HMRC popełniło 
istotny formalny błąd, który powodo-
wał, że technicznie bieg terminu na 
złożenie odwołania jeszcze się dla Pani 
Marty nie zaczął. HMRC nie chciało się 
zgodzić z tym stanowiskiem, więc spra-
wa została oddana do Trybunału. Try-
bunał oczywiście przyznał rację argu-
mentacji księgowych z firmy SAFI. Cała 
sprawa została rozpatrzona w  trybie 
pisemnym, bez potrzeby stawiania się 
na rozprawie, przez co koszty pomocy 
w tej sprawie były niewielkie. Ostatecz-
nie zamiast spłacać „dług”, który został 
naliczony i  przekazany do Polski, Pani 
Marta otrzymała zwrot niedopłaconego 
zasiłku wraz z odsetkami. Ten przykład 
świetnie pokazuje, że tak, warto się są-
dzić. Urzędy nie zawsze mają rację i nie 

chcą przyznawać się do błędów. Jeśli 
jesteśmy w takiej sytuacji i mamy moż-
liwość odwołania się do niezależnych 
instytucji to korzystajmy z niej.

NIE TYLKO TRYBUNAŁY
W  Anglii poza Trybunałami istnieje 
wiele instytucji arbitrażowych. Np. in-
stytucje Ombudsman Services zajmują 
się skargami na urzędy lokalne, firmy, 
banki, firmy finansowe, w tym fundusze 
emerytalne, czy agencje mieszkaniowe. 
W przypadku sporów, czy nieprawidło-
wości jeśli jesteśmy stroną poszkodowa-
ną i dana firma czy instytucja nie chce 
rozpatrzyć pozytywnie naszej skargi 
warto dowiedzieć się, gdzie można za-
sięgnąć dodatkowej pomocy.

Tomasz Wiadrowski 

 Ò Tomasz Wiadrowski - certyfikowany księgowy, od 2010 

roku dyrektor i właściciel firmy SAFI Advisory Services 

Limited. Specjalizuje się w brytyjskim prawie podatko-

wym, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu 

spraw podatkowych firm jak i osób prywatnych. Sku-

tecznie reprezentuje klientów przed brytyjskimi trybu-

nałami oraz sądami i może pochwalić się długą listą 

wygranych spraw w imieniu swoich klientów. Tomasz 

dzieli się swoim doswiadczeniem i doradza w rozwoju 

jednego z liderów rynku programów księgowych na 

terenie Wielkiej Brytanii – programu FreeAgent. Współ-

pracuje z bankiem NatWest, występując jako ekspert 

w dziedzinie podatkowej i księgowości na seminariach 

organizowanych przez bank.

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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KOBIECY DRESS CODE
WYGLĄD W MIEJSCU PRACY JEST JEDNYM Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW KSZTAŁTOWANIA NASZEGO PRO-

FESJONALNEGO WIZERUNKU, JEST DOPEŁNIENIEM KOMPETENCJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Biznesowy Dress Code powi-
nien być przede wszystkim 
spójny z nami.  Może   różnić 

się w zależności od rodzaju wykony-
wanej pracy, stanowiska w firmie oraz 
naszego stylu. Jeśli firma nie narzuca 
nam określonego dress code’u, musimy 
polegać na własnej intuicji.

NARZUCONY DRESS CODE
Biała koszula, ołówkowa spódnica, ma-
rynarka, rajstopy, delikatna biżuteria, 
gładka fryzura to ściśle określony dress 
code dla pań z branży prawa czy banko-
wości. Sfera, w  której pracujemy, oraz 
zajmowane stanowisko determinują 
nasz wizerunek. Firmy narzucające 
dress code wymagają ściśle określonej 
stylizacji. Jeśli nie, to możesz bawić się 
modą i  sama musisz zadbać, by wyglą-
dać kobieco, podkreślić swoje kompe-
tencje, ale nie rozpraszać uwagi swoim 
wyglądem.

Od czego więc zacząć? Tak jak pisałam 
w poprzednim artykule, przede wszyst-
kim powinnaś  mieć świadomość 
swojej sylwetki – swoich moc-
nych i  słabych stron, znać 
proporcje oraz jaki masz 
typ urody. Będziesz  mogła 
świadomie wykorzystać 
siłę, jaką daje dobrze skom-
ponowany strój.

NA CO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ? 
 Zadbaj by bie-
lizna nie prze-
świtywała przez 
materiał bluzki, 
oraz aby nie wy-
stawały ramiącz-
ka. Biustonosz 

pod białą bluzką powinien być gładki 
w kolorze cielistym. 

 Unikaj głębokich dekoltów, zbyt do-
pasowanych sukienek, koronek, prze-
zroczystych i zbyt wzorzystych tkanin. 
Koszule i  bluzki nie powinny „ rozcho-
dzić” się na biuście. Odwraca to uwagę 
naszego klienta, dając sygnał, że może 
nie jesteśmy zbyt profesjonalne.

 Długość spódnicy powinna mieć mini-
mum kilka centymetrów nad kolanem, 
odpowiednio dobrana  do figury. Unikaj-
my spódnic z dużymi rozcięciami 

 Obuwie   powinno zakrywać palce. 
Obcas nie za  wysoki,  w  stylu formal-
nym buty powinny być pełne, na słup-
ku, a wysokość obcasa do 8 cm. Wszel-
kiego rodzaju sandałki są niewskazane. 

 Biżuteria, dodatki i akcesoria powin-
ny być stonowane, proste, minimali-
styczne ale najwyższej jakości. Świadczą 
o pozycji właściciela. Nie noś podróbek. 
Jeśli trafisz na osobę, która to wychwy-
ci, niestety nie zrobisz na niej dobrego 
pierwszego wrażenia.

 Rajstopy  – matowe bez względu 
na porę roku, unikajmy gołych nóg. Re-
zygnacja z rajstop świadczy o braku pro-

fesjonalizmu.

 Fryzura  powinna być 
zadbana, dopasowana 
do  kształtu twarzy. Włosy 
długie  zawsze spięte, sta-
rannie wyczesane.

 Makijaż również sta-
nowi bardzo ważny 

element wizerunku, 
więc w  dzisiejszych 
czasach nie możemy 
o nim zapomnieć. Po-
winien być subtelny, 
stonowany i  natural-
nie podkreślać urodę 

by nie odwracać uwagi 

rozmówcy. 

 Paznokcie i dłonie zadbane. Duża do-
wolność w kolorze lakieru. 

 Perfumy  – unikajmy zbyt intensyw-
nych i  mocnych zapachów, które mogą 
powodować dyskomfort wśród współ-
pracowników czy też klientów bizneso-
wych.

UROZMAICAJMY WYGLĄD
Nasz wygląd też nie musi być nudny. Do-
skonale będzie wyglądać prosta, dobrze 
skrojona sukienka, ołówkowa spódnica 
lub cygaretki zestawione z  koszulową 
bluzką w  delikatne wzory lub z  wiąza-
niem w kokardę czy delikatnym haftem. 
Nie bójmy się również mocniejszego ko-
loru,  możemy go „przemycić” w postaci 
dodatków jak buty, torebka, apaszka.

KOLORYSTYKA
Kolor może budować relację i  wpływać 
na naszych rozmówców: szarości są 
neutralne, budzą szacunek, podkreślają 
niezawodność i  profesjonalizm. Granat 
respekt, szacunek i  zaufanie. Biały wy-
raża elegancję, prostotę i  styl. Świetnie 
komponuje się z  innymi kolorami. Nie-
bieski wzmacnia autorytet, budzi za-
ufanie, to kolor spokoju. Czarny to kolor 
elegancji i  luksusu. Dodaje autorytetu, 
ale może zwiększyć dystans.

KONTRASTY
biały–czarny, granatowy–biały, podkre-
ślą twardość charakteru.
Potrzebujesz dodać sobie energii? Załóż 
coś czerwonego. Ale uwaga, może być 
odebrany jako manifestacja siły. Świet-
nie sprawdzi się w  postaci dodatków. 
Białe i  beżowe żakiety zarezerwowane 
są tylko dla smart casual.

Pamiętajmy, że nasz wizerunek prze-
kłada się na poczucie własnej wartości 
i pozycję zawodową. Dodaje  nam pew-
ności siebie a dobry wygląd to przepis na 
sukces.

Anna Smyk

LINKI:
Facebook / annasmykimageconsul-
tant/   
Instagram / anna.smyk.stylecoach
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usługi
remontowe

tel. kontaktowy: 
0 7931 782 726, 0 7565 422 442

ZAJMUJEMY SIĘ:

• ogólna budowlanka
• malowanie
• hydraulika
• ogrzewanie
• instalacje gazowe
• dobudówki

• poddasza
• całkowite remonty 

domów i mieszkań
• kuchnie i łazienki 
• docieplenia 

https://www.candidatesattraction.com/
tel:+447572442154
tel:+447931782726
tel:+447565422442
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TRENDY NA LATO 2019
ZBLIŻA SIĘ LATO, CZAS W KTÓRYM MOŻNA PRZESTAĆ ZAKRYWAĆ SIĘ PŁASZCZAMI CZY KURTKAMI I POKA-

ZAĆ SIĘ NA ULICACH W NAJMODNIEJSZYCH UBRANIACH. 

O pokazanie tego co jest najmod-
niejsze w letnim sezonie 2019 
poprosiliśmy znaną londyńską 

stylistkę Anetę Muckus. 

KOLOROWE GARNITURY
Kolorowe garnitury na stałe zadomo-
wiły się w  naszych szafach. Kobiety 
przestały patrzeć na komplet złożony 
z  marynarki i  spodni jak na uniform 
w którym czują się silne, ale nie kobie-
ce. W tym sezonie garnitury są bardzo 
kobiece, lekkie i  frywolne. Cała gama 
soczystych lub pastelowych barw oraz 
kratek i kropek. Jest w czym wybierać. 
Hitem są ubrania z  „siatki” tworzące 
wrażenia lekkości, która jest za razem 
wyrazista, nieco buntownicza a  nawet 
grunge’owa. Ubrania z piątkowego ma-
teriału i  dzianiny ręcznie robione na 
drutach lub szydełku wykończone du-
żymi oczkami mogące nawet przypomi-
nać siatkę rybacką, możemy zobaczyć 
w nowej kolekcji domu mody Diora lub 
Saint Laurent. 

KOKARDY
Mimo że, kokardy nosimy nie od dziś 
i  co sezon wracają w  nowej odsłonie 
to w  tym roku są jednym z  wiodących 

trendów. Kokardy będą wszędzie: na 
włosach, sukienkach i  bluzkach. Ten 
niepozorny dodatek potrafi dodać 
dziewczęcego wdzięku nawet najtward-
szej businesswoman w  męskim garni-
turze. Kokardy możemy zobaczyć na 
pokazach mody na przykład u  Johna 
Galliano, Erdem, Marca Jacobs, Moschi-
no, Miu Miu czy Saint Laurent Paris.

GROCHY 
Grochy, groszki, kropki. W tym sezonie 
będą modne jak chyba nigdy wcześniej. 
Najczyściej grochy, kropki i groszki moż-
na było zobaczyć w  następujących ze-
stawieniach kolorystycznych: czerń plus 
biel, biel plus beż, brąz plus beż. Grochy 
królowały na wybiegach u  Dolce&Gab-
bana, Escada, Carolina Herrera czy Max 
Mara.

FRĘDZLE
Frędzle tego sezonu wróciły do łask, ale 
w  luksusowej odsłonie. Można je było 
zobaczyć przytwierdzone do eleganc-
kich, wieczorowych sukienek u  takich 
projektantów jak  Tom Ford, Emporio 
Armani czy Gucci, a także na mniej for-
malnych ubiorach takich jak na przy-
kład koszulki. Swoje wariacje na temat 

frędzli przedstawiło wiele domów mody 
od Chanel po Blumarine.

KWIATY 
W  propozycjach wielkich projektantów 
mody pojawiły się także i  kwiaty w  róż-
nych odsłonach. Drobne kwiatki jak w ro-
mantycznych sukienkach lat 70, naturalne 
kwiaty nawiązujące do folkowych tradycji 
lub gęsto umiejscowione wielobarwne 
kwiaty przypominające desenie z  daw-
nych wersalek, kanap i  zasłon. Zapewne 
one były inspiracją światowych marek do 
zaprezentowania różnych wzorów i kolo-
rów na jednej sylwetce. Zestawienia takie 
możemy podziwiać na przykład u Donatel-
li Versace, Dolce&Gabbana, Carolina Her-
rera, czy Alexsandra McQueena. 

To tylko kilka z  licznych propozycji 
na wiosnę - lato 2019. „Moją ulubioną 
kreację zobaczyłam na wybiegu Cho-
le. Wzorzysty jedwab, przypominający 
zwiewną chustę, z  której zostały wy-
konane sukienki, spódnice lub spodnie. 
Naprawdę zestawienie wyglądające 
trochę tak, jakby ktoś okrył wielką, 
wielobarwną sylwetkę wielką chustą” - 
zakończyła omawianie trendów Aneta 
Muckus.
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Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 
  Przyjazne indywidualne 
podejście 
  Bezpłatne cotygodniowe 
konsultacje 
  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu
  Produkty dostępne na 
miejscu

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 

  Przyjazne indywidualne 

  Bezpłatne cotygodniowe 

  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu

  Produkty dostępne na 

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

tel.: 0 7875 732 968
beti.cambridge@gmail.com
 / beata.bilska.92

JAK WYSTĘPOWAĆ PRZED KAMERĄ? 
WARSZTATY AUTOPREZENTACJI MEDIALNEJ, 6 lipca 2019 r., Londyn, godz. 10-17

 zacznij nagrywać swoje � lmy telefonem

 stwórz swój pozytywny wizerunek on-line

 zdobądź pewność siebie

 przestań się bać publiczności on-line

Warsztaty poprowadzi Anna Oszajca 
-  trener autoprezentacji medialnej i występów publicznych.
Zapisz się na warsztaty i dowiedz się więcej: kontakt@annaoszajca.com 

www.annaoszajca.com  
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DOMOWE OGNISKO
KOMINEK CZYLI DOMOWE OGNISKO  WE WSPÓŁCZESNYM WYDANIU

Dobrze go mieć, bo dodaje uroku 
każdemu wnętrzu i wnosi 
to szczególne ciepło. Komin-

ki mogą być bardzo różne, od tych 
tradycyjnych murowanych po bardzo 
nowoczesne. Jaką formę wybierzemy to 
rzecz gustu. Wazniejsze pytanie brzmi 
jak to zrobić, żeby połączyć piękne 
z pożytecznym? 

ROZWAŻ JUŻ PODCZAS 
PROJEKTOWANIA
Najlepszy moment na takie rozważania 
to etap projektowania domu. Możemy 
się wtedy spokojnie zastanowić, jaki ko-
minek będzie najlepszy dla nas i  jakie 
miejsce będzie najlepsze dla kominka.  
A najlepsze będzie takie, które zapewni  
mu prawidłowe funkcjonowanie i  po-
zwoli nam go odpowiednio wyekspo-
nować. 

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM
Dla naszego własnego bezpie-
czeństwa powinniśmy zadbać 
o to, żeby kominek/komin dzia-
łał jak należy. Dlatego wszelkie 
prace przy instalacjach mu-
szą być prowadzone zgodnie 
z prawem budowlanym (Buil-
ding Regulations – Approved 
Document J) i  muszą spełniać 
określone wymagania a mia-
nowicie zapewnić:
 niezakłócone odprowa-
dzenie produktów spala-
nia,
 ochronę mieszkań-
ców przed poparze-
niami i  budynku przed 
ogniem,
 stały dostęp po-
wietrza do komin-
ka.

CIĄG WAŻNY
P o d s t a w o w e 
z a d a n i e 
ko m i -
na to 

bezpieczne odprowadzenie spalin na 
zewnątrz. Do tego potrzebny jest odpo-
wiedni ciąg  (chimney draw) w przewo-
dzie kominowym. Ten z kolei  zależy od 
wysokości przewodu kominowego, jego 
przekroju i  tempetarury spalin. Odpo-
wiednio wysoką temperaturę (150°C 
- 500°C) pozwoli utrzymać izolacja 
przewodu. Powierzchnia przekroju po-
przecznego przewodu kominowego po-
winna stanowić 15% powierzchni prze-
kroju otworu kominka. Przyjmuje się, 
że minimalna zalecana wysokość komi-
na to 4,5m. Należy jednak pamiętać, że 
na wysokość kommina mają też wpływ 
inne czynniki takie jak: usytuowanie 
komina względem kalenicy, otworów 
okiennych oraz sąsiednich budynków.

IZOLACJA
Pamiętajmy też, 
żeby chronić 
budynek przed 
ogniem każ-
dy przewód 
powinien być 
o b u d o w a n y 
materiałem nie-
palnym o  mini-
malnej grubości 
100mm. Ponad-
to należy zacho-
wać bezpieczne 
odległości od 
drewnianych 
e l e m e n t ó w 
konstrukcji bu-

dynku (strop, 
w i ę ź b a 
dachowa) . 

W  tradycyjnych kominkach otwartych 
palenisko musi być wykonane z  mate-
riału niepalnego o grubości min. 240mm 
lub 125mm + 50mm na szczelinę poni-
żej. Płyta paleniska musi mieć wymiary 
większe o 500mm od frontu i o 150mm 
po obu stronach kominka. 

WENTYLACJA
Kolejna istotna sprawa dla naszego ko-

minka to zapewnienie dopływu świe-
żego powietrza. Do procesu spalania 
potrzebne jest jak wiadomo powietrze. 
Dlatego pomieszczenie, w którym znaj-
duje się kominek powinno być odpo-
wiednio wentylowane. 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Szczegółowe regulacje znajdziemy 
w  Building Regulations oraz European 
and British Standards.
 
PAMIĘTAJ O PRZEGLĄDACH
Na zakończenie jeszcze przypomnienie 
o  regularnej konserwacji. Każdy ko-
min powinien być czyszczony przy-
najmniej raz w roku przez kompetent-
ną osobę. Wymagana jest też aktualna 
informacja (sefty informatin/notice 
plate) dotycząca wydajności paleniska 
i  przewodu kominowego i  zapewnia-
jąca o prawidłowym funkcjonowaniu. 
Wszelkie prace związane z  budową 
kominka rozsądnie jest powierzyć 
kompetentnej osobie z  odpowiednimi 
uprawnieniami. Takich osób szuka-
my (w  zależnościod rodzaju paliwa 
jakiego używamyw naszym kominku) 
wśród członków następujących  orga-
nizacji:
 HETAS (Heating Equipment Testing 
and Approval Scheme), 
 CORGI (Council for Registered Gas In-
stallers),
 OFTEC (Oil Firing Technical Associa-
tion),
 NACS (National Association of Chim-
ney Sweeps),
 NACE (National Association of Chim-
ney Engineers).

Elżbieta Wiliwińska

https://twojprospekt.com


POLSKIE KOSMETYKI 
I SUPLEMENTY 

NAJLEPSZE  
POLSKIE 

MARKI

znajdziesz  
w naszej grupie 

   Polskie Kosmetyki UK

OKAZJE 
KONSULTACJE

KONKURSY
Pracujemy 7 dni w tygodniu
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Dystrybutor polskich kosmetyków, 
suplementów i produktów ekologicznych

Ponieważ do ich produkcji wykorzystujemy 
spożywcze otręby pszenne, można je nawet ugryźć

nikadistribution.co.uk  
office@nikadistribution.co.uk 

Naczynia jednorazowe z otrąb Biotrem  
nadają się do serwowania dań zimnych i gorących 

NikaD.Adv.indd   5 30.05.2019   19:36

https://superbhb.co.uk/
tel:+447399342606
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IDEALNE MIEJSCE NA INWESTYCJE

29 czerwca 2019r. w Jurys Inn Croydon
poznasz odpowiedź m.in. na tematy:

• Inwestycja przez własną fi rmę LTD - 
optymalne podatkowo rozwiązania.

• Obsługa nieruchomości - jak to wygląda 
w praktyce

• Podatki od zysku ze wzrostu wartości 
cen, jak i od zysku z wynajmu - podatki 
w Czarnogórze, podatki w UK i rozlicze-
nia międzynarodowe

ORGANIZATORZY SAFI
Advisory Services

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Wiadrowski

Dowiedz się więcej:
szkolenia@twojprospekt.com
contact@safi advice.co.uk

https://twojprospekt.com

