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PRO:- Czym zajmuje się Pan na co dzień. 
Jakie ma Pan doświadczenie zawodo-
we?
Daniel Rosiak:- Przez 7 lat zdobywałem 
doświadczenie zawodowe jako operator 
koparek w angielskich firmach I ponad 
roku temu postanowiłem otworzyć wła-
sną firmę. Digger Dig Dan to firma zajmu-
jąca się kompleksowymi usługami ziem-
nymi na terenie Londynu oraz okolic. 

PRO:- Co Pana zainspirowało do świad-
czenia usług ziemnych?
DL:- W dzieciństwie często obserwowa-
łem pracowników firm budowlanych, 
którzy wykonywali różne usługi ziem-
ne w naszej miejscowości. Interesowa-
ły mnie duże maszyny budowlane jak 
i system wykonywania prac przez pra-
cowników. Podczas wakacji byłem czę-
stym gościem na placu budowy. I tak,  im 
byłem starszy, tym bardziej poszerza-
łem swoją wiedzę na ten temat. Ciężko 
pracowałem wykonując usługi ziemne 
łopatą, a gdy otrzymałem możliwość 

zdobycia uprawnień operatora wyko-
rzystałem swoją szanse i tak zaczęła się 
moja kariera w usługach ziemnych.

PRO:- Wybierając Pana firmę, jakich 
usług możemy się spodziewać?
DL:- Usługi kieruję do klienta indywi-
dualnego, jak również dla firm budow-
lanych. Oferuję kompleksowe usługi 
ziemne, od wykopów pod fundamenty 
budynków i ogrodzeń po wyrówny-
wanie terenu. Drenaże i odwodnienia, 
wykopy pod sieć wodno-kanalizacyjną, 
drobne burzenie budynków czy kucie 
betonu to usługi, które często wykonuję 
dla swoich klientów.

PRO:- W jaki sposób wyróżnia się Pan 
wśród konkurencji?
DL:- Profesjonalizm, dokładność i uczci-
wość wykonania usługi oraz przestrze-
ganie podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa to wartości tej firmy. W pracy z 
klientem ważne są dla mnie jego po-
trzeby oraz jakość wykonywanej przeze 
mnie usługi. Uczestniczę w szkoleniach 
branżowych, dbam o swój rozwój osobi-
sty uczestnicząc w spotkaniach i szkole-
niach przedsiębiorców, staram się roz-
szerzać swoją ofertę oraz podejmować 
współpracę z partnerami biznesowymi, 

tak, aby moi klienci byli zadowoleni i 
mieli dostęp do najlepszych usług ziem-
nych i nie tylko na terenie Londynu. 

PRO:- Jeśli nasi czytelnicy, chcieliby 
skorzystać z Pana usług to gdzie mogą 
Pana znaleźć? 
DL:- Zapraszam do odwiedzenia mojej 
strony internetowej diggerdigdan.com  
lub strony na Facebooku www.facebo-
ok.com/UslugiZiemneLondyn/ gdzie 
znajdą Państwo podstawowe informacje 
o mojej firmie jak również projekty nad 
którymi pracowałem lub obecnie pracu-
ję. Moją reklamę również można zoba-
czyć w tym magazynie.

PRO:- Jakie ma Pan plany na przyszłość?
DL:- Plany są związane z poszerzeniem 
usług w mojej firmie. Wizją jest zostanie 
w ciągu 2 lat liderem na polskim rynku 
w branży budowlanej. Do oferty wpro-
wadzę kompleksowe usługi ogrodnicze, 
usługi podjazdów wraz z ogrodzeniami, 
wypożyczalnie narzędzi budowlanych. 
Z zawodu jestem kowalem, dlatego też, 
te usługi będę chciał oferować swoim 
klientom. 

PRO:- Dziękuję za rozmowę, a Panu ży-
czę spełnienia wszystkich planów. 

WYWIAD Z DANIELEM ROSIAK - MŁODYM, AMBITNYM
 PRZEDSIĘBIORCĄ - PRZEPROWADZIŁA 
KAROLINA WITKOWSKA

DIGGER 
DIG DAN

LINKI: 
diggerdigdan.com 
Facebook / UslugiZiemneLondyn

WSZYSTKO 
CZEGO POTRZEBUJESZ 

W ZASIĘGU RĘKI
 ogólna budowlanka

 malowanie
 hydraulika

 ogrzewanie
 instalacje 

gazowe
 dobudówki

 poddasza
 całkowite remonty 

  domów i mieszkań
 kuchnie i łazienki 
 docieplenia
 elektryka
 usługi ziemne

proconstructiongroup.com 
tel: +44 7565 422 442

https://twojprospekt.com
https://fb.com/diet.and.mindfulness/


 | nr 7 / 2019 | 4

Tak jak ubranie wiele 
zdradza, tak maki-
jaż wyraża naszą 

kreatywność, pewność siebie, profesjo-
nalizm i naszą osobowość. 

Makijaż może różnić się w  za-
leżności od rodzaju wyko-
nywanej pracy, stanowiska 
w firmie oraz naszego stylu. 
Zdecydowanie na więcej 
może sobie pozwolić kobie-
ta z  branży modowej czy 
artystycznej niż z  branży 
prawa czy bankowo-
ści o  ściśle okre-
ślonych zasadach 
dotyczących wi-
zerunku.

Podstawą każde-
go makijażu jest 
zadbana cera. 
Łączy się 
z  tym 
oczywi-
ście zbi-

lansowana dieta, dobrze dobrana pielę-
gnacja i nawilżenie organizmu. Makijaż 
biznesowy powinien być subtelny, sto-
nowany i naturalnie podkreślać urodę. 
Nie powinien być zbyt krzykliwy, by 
nie odwracać uwagi rozmówcy. Warto 
zainwestować w dobre kosmetyki, które 
dadzą nam pewność trwałości makija-
żu. Jest to niezwykle istotne, gdy mamy 
kilka umówionych spotkań lub czeka 
nas ważne wystąpienie. Podkład powi-
nien być dobrany do naszego rodzaju 

cery i  typu kolorystycznego, 
dzięki czemu będzie trwały 

i  nie odróżni się od naszej 
skóry. Jeśli istnieje taka 
potrzeba, nałóż wcześniej 
bazę wygładzającą, tonu-
jącą zaczerwienienia lub 
przebarwienia i  utrwa-
lającą makijaż. Pod oczy 

nałóż korektor, który 
rozświetli i zniweluje 
oznaki zmęczenia. 

Następnym krokiem 
będzie utrwalenie 
makijażu pudrem 
sypkim oraz wymo-

delowanie twarzy 
matowym bronzerem 

i  podkreślenie kości 
policzkowych ró-

żem. Nie zapomnij 

o  pod-
kreś leniu 

brwi – to 
one stanowią 

ramę oczu i  do-
dają wyrazistości 

spojrzeniu. Nadaj 
im linię dopasowa-

ną do kształtu twarzy, 
starannie je wyczesz 

i  w  przypadku jasnych 
brwi przyciemnij je henną 

lub matowym cieniem. Ma-
kijaż oka wykonujemy bardzo 

precyzyjnie. Cienie wybierz ma-
towe, w  odcieniach beży, brązów, 

szarości. Na powiekę ruchomą nałóż 
cień bazowy w  dowolnie wybranym 
kolorze. Warto również podkreślić linię 
załamania powieki, co nada wyrazisto-
ści spojrzeniu. Zewnętrzny kącik oka 
wzmacniamy ciemniejszym cieniem 
- brązem lub grafitem, a  wewnętrzny 
tuż przy nasadzie nosa rozświetlamy. 
Unikamy również błyszczących cieni 
pod łukiem brwiowym. Wzdłuż linii 
rzęs malujemy kreskę, która optycznie 
zagęści i wydłuży rzęsy. Należy bardzo 
uważać z  kreską na dolnej powiece, 
ponieważ może optycznie zmniejszyć 
oko. Zamiast kredki warto użyć cienia 
w kolorze ciemnego brązu i namalować 
linię do 2/3 długości oka. Na linię wod-
ną nakładamy cielistą kredkę i dokład-
nie tuszujemy rzęsy. Usta podkreślamy 
kolorem najbardziej zbliżonym do czer-
wieni wargowej. Wybieramy szminkę 
matową lub satynową, możemy rów-
nież użyć błyszczyka czy balsamu. Do 
naszej kosmetyczki oprócz szminki  
warto dołożyć chusteczki matujące 
i puder, dzięki czemu łatwo będzie moż-
na dokonać poprawek w ciągu dnia.

Pamiętajmy, że nasz wizerunek prze-
kłada się na poczucie własnej wartości 

i pozycję zawodową. W biznesie twarz 
jest tak samo ważną wizytówką, jak 
dress code. To część wizerunku dodają-
ca nam pewności siebie. Dobry wygląd 
to przepis na sukces.

Anna Smyk

LINKI:
Facebook / annasmykimageconsultant   
Instagram / anna.smyk.stylecoach
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MAKIJAŻ  STANOWI BARDZO WAŻNY
ELEMENT WIZERUNKU, WIĘC 
W DZISIEJSZYCH CZASACH 
NIE MOŻEMY O NIM ZAPOMNIEĆ

MAKIJAŻ

https://twojprospekt.com


JEDEN SALON
DWIE ODSŁONY

 / EW-architecture-interiors-731737886839427
 +44 7895 159 311

 w.ella@wp.pl

Jestem projektantem wnętrz. 

Pomogę Ci nadać pomieszczeniom wyjątkowego charakteru. 

Zobacz szczegóły i sprawdź, czemu warto:

tel:+447895159311
https://www.facebook.com/EW-architecture-interiors-731737886839427
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ZMIANY VAT 

PROWADZISZ FIRMĘ BUDOWLANĄ?
ZLECASZ PRACE PODWYKONAWCOM?
A MOŻE TWOJA FIRMA JEST PODWYKONAWCĄ 
WIĘKSZEJ FIRMY, ALBO JESTEŚ SAMOZATRUDNIONY 
I PRACUJESZ W SEKTORZE BUDOWLANYM? 
- PONIŻSZE INFORMACJE SĄ DLA CIEBIE 
BARDZO WAŻNE.

Od 1 października 2019 
w Wielkiej Brytanii 
zacznie obowiązywać 

mechanizm odwrotnego obciążenia 
VAT w płatnościach dla podwykonaw-
ców budowlanych.

ZMIANY W SKRÓCIE

 System będzie działał równolegle do 
systemu CIS. W praktyce każda płatność 
za usługę, która podlega pod CIS i jest 
wykonywana przez firmę zarejestrowa-
ną na VAT wobec firmy, która również 
jest zarejestrowana na VAT, będzie rów-
nież podlegać pod mechanizm odwrot-
nego obciążenia VAT.

 Mechanizm odwrotnego obciążenia 
został wprowadzony w celu walki z nad-
użyciami podatkowymi i przeciwdziała-
niu ubiegania się o nienależne zwroty 
VAT przez fikcyjne podmioty.

 Obecnie podwykonawca zarejestro-
wany na VAT otrzymuje płatność za 
fakturę wraz z VAT (pomniejszona o za-
liczkę na podatek – CIS Tax), a następnie 
odprowadza do HMRC należny VAT od 
przychodu po odliczeniu VAT zapłaco-
nego w kosztach.

 Od 1 października 2019 podwykonaw-
ca nie będzie już otrzymywał przelewu 
za VAT. VAT zostanie ''zapłacony'' za 
podwykonawce przez kontraktora. Kon-
traktor naliczy VAT należny podwyko-
nawcy i doliczy do swojego rozliczenia 
VAT, jednocześnie od razu odpisując ten 
VAT w kosztach. W praktyce kontraktor 
zamiast przelać należny VAT do pod-
wykonawcy, zatrzyma pieniądze, ale 
jednocześnie będzie miał wyższą kwotę 
do zapłaty na swoim rozliczeniu. Osta-
tecznie nic na tym nie straci, jednak bar-
dzo ważne jest by dobrze zapoznać się z 
nowym system przed jego wdrożeniem. 
Kontraktor, który ''zapomni'' o tym, ze 
VAT, którego nie zapłacił podwykonaw-
cy będzie musiał oddać do HMRC i wyda 
dostępne środki nie oszczędzając pienię-
dzy na poczet rachunku VAT, może zna-
leźć się w ciężkiej sytuacji finansowej 
gdy przyjdzie do rozliczenia i zapłaty 
VAT.

 Podwykonawca natomiast nie otrzy-
ma pieniędzy „od razu”, za to nie będzie 
miał podatku VAT do zapłaty od swojego 
przychodu, ale nadal będzie mógł od-
zyskać VAT zapłacony przykładowo za 
materiały. Podwykonawcy ostatecznie 
zarobią tyle samo ile w starym systemie, 
jednak mogą odczuć negatywny wpływ 
na płynność finansową ze względu na 
konieczność oczekiwania na zwrot VAT 
za poniesione koszty.

N a j -
p r o s t -

s z y m 
w y j a ś n i e -

niem zmian 
będą poniższe 

obliczenia. Dla 
uproszczenia po-

mijam zaliczki na CIS 
tax:

OBECNY SYSTEM 
(DLA PODWYKONAWCY)

 Kupuje materiały za £200 + £40 
VAT = £240

 Wycenia swoją pracę na £1000 + 
£200 VAT = £1200

 Otrzymuje od kontraktora £1200
 Wydaje w sklepie £240
 Płaci VAT do HMRC £160 (VAT od 
przychodu £200 minus VAT zapłacony 
w sklepie £40)

A więc jego zysk to £800, gdyż £1200 
zarobku - £240 za materiały - £160 za-
płaty VAT do HMRC - £800

NOWY SYSTEM:
(DLA PODWYKONAWCY)

 Kupuje materiały za £200 + £40 VAT 
= £240
 Wycenia swoją pracę na £1000 + £200 
VAT = £1200
 Otrzymuje od kontraktora £1000 
(gdyż £200 będzie podlegać pod odwró-
cone obciążenie)
 Wydaje w sklepie £240
 Otrzymuje zwrot VAT od HMRC £40 
(VAT od przychodu £0 minus VAT zapła-
cony w sklepie £40)

A więc jego zysk to £800, gdyż £1000 
zarobku - £240 za materiały + £40 
zwrotu VAT od HMRC = £800

ZMIANY NIEODCZUWALNE?
Jak widać sytuacja podwykonawcy jest 
ostatecznie taka sama w starym i w no-
wym systemie, z tym że podwykonawca 
będzie musiał zaczekać na zwrot VAT, a 
obecnie otrzymywał VAT od kontrakto-
ra, a należny VAT do HMRC odprowa-

LINK:
www.safiadvice.co.uk

W BUDOWNICTWIE

https://twojprospekt.com


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:+44 77299 68833
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dzał później, dzięki czemu mógł dyspo-
nować tymi środkami w międzyczasie 
(np. kupując materiał na następną budo-
wę).

Z punktu widzenia kontraktorów będzie 
to wyglądało następująco:

OBECNY SYSTEM:
(DLA KONTRAKTORA)
 wycenia swoje prace na £3000 + £600 
VAT = £3600
 Kontraktor angażuje podwykonawcę 
za £1000 + £200 VAT = £1200
 Kontraktor otrzymuje od klienta 
£3600
 Kontraktor płaci podwykonawcy 
£1200
 Kontraktor płaci VAT do HMRC w wy-
sokości £400 (VAT od przychodu £600 
minus VAT od wydatków £200)

Zysk kontraktora to £2000, gdyż £3600 
otrzymane od klienta - £1200 zapłacone 
dla podwykonawcy - £400 VAT zapłaco-
ne do HMRC = £2000

NOWY SYSTEM:
(DLA KONTRAKTORA)

 Wycenia swoje prace na £3000 + £600 
VAT = £3600
 angażuje podwykonawcę za £1000 + 
£200 VAT = £1200
 otrzymuje od klienta £3600
 płaci podwykonawcy £1000 (gdyż za-
płaci VAT za podwykonawce)

Kontraktor płaci VAT do HMRC w wy-
sokości £600 (VAT od przychodu £600 
plus VAT za podwykonawce £200 mi-
nus VAT od wydatków £200 – kontrak-
tor jednocześnie płaci VAT za podwy-
konawcę i odlicza go od razu jako swoje 
koszta, ale w praktyce oznacza to, że za-
płaci cały VAT jaki otrzymał od klienta, 
przy naszym uproszczonym założeniu 
braku innych wydatków)

Zysk kontraktora to nadal £2000, gdyż 
£3600 otrzymane od klienta - £1000 za-
płacone dla podwykonawcy - £600 VAT 
zapłacone do HMRC = £2000

RÓŻNICA U KONTRAKTORA
Należy jednak zwrócić uwagę, że do-
tychczas kontraktor płacił VAT od razu 
podwykonawcy, przy czym potem odpi-
sywał ten wydatek w swoim rozliczeniu 
VAT. W nowym systemie kontraktor 

musi pilnować dyscypliny budżetowej, 
gdyż pieniądze niejako ''przechowa'' i 
zamiast zapłacić podwykonawcy, zapła-
ci ostatecznie wyższy VAT. Inną sprawą 
jest to, ze niektórzy kontraktorzy opóź-
niali płatności wobec podwykonawców, 
a jednocześnie odpisywali VAT od swo-
jego rozliczenia, gdyż otrzymywali fak-
tury jeszcze przed płatnością. W nowym 
systemie opóźnienie płatności nie będzie 
poprawiało płynności finansowej takie-
go kontraktora (przynajmniej w kwestii 
rozliczeń VAT).

Kontraktorzy muszą koniecznie zapo-
znać się z nowymi zasadami i wyzna-
czyć cele oszczędnościowe, by nie by-
łoby to zaskoczeniem przy rozliczeniu 
VAT.

NOWE OBOWIĄZKI 
DLA KONTRAKTORÓW
Dodatkowo pojawiają się nowe obowiąz-
ki. Kontraktorzy muszą zidentyfikować, 
które prace podlegają pod odwrotne ob-
ciążenie VAT, a podwykonawcy muszą 
skorygować swoje invoicy. Na invoice 
będzie musiała znaleźć się informacja, 
że płatność podlega pod odwrotne obcią-
żenie.

Firmy, które obecnie korzystają z ryczał-
towych płatności VAT (Flat Rate Scheme) 
powinny sprawdzić i upewnić się, czy 
pozostanie w systemie ryczałtowym bę-
dzie nadal dla nich korzystne. Płatności 
w odwróconym obciążeniu VAT nie będą 
uwzględniane do obliczeń ryczałtowego 
VAT, a jednocześnie pozostając w sys-
temie ryczałtowym traci się możliwość 
odliczeń VAT zapłaconego w kosztach.

Nowy system może też zachęcić podwy-
konawców, którzy nie są obecnie płatni-
kami VAT do dobrowolnej rejestracji.

Podwykonawca, który pracuje tylko dla 
większych kontraktorów, którzy są płat-
nikami VAT, skorzystałby na rejestracji 
VAT, ze względu na to, że podniesienie 

cen o VAT nie miałoby wpływu na bilans 
finansowy kontraktora, a umożliwiłoby 
odliczenia VAT na zakupach. W prakty-
ce jednak mało podwykonawców się na 
to decyduje. Największymi barierami są 
skomplikowanie rozliczeń VAT, dodatko-
we koszta i przede wszystkim brak do-
brego zrozumienia systemu VAT.

Po wprowadzeniu mechanizmu odwrot-
nego obciążenia w praktyce podwyko-
nawca, który dobrowolnie zarejestruje 
się na VAT, nie odczuje zmiany wpły-
wów (nadal będzie otrzymywał te same 
wypłaty co wcześniej, gdyż doliczony 
do nich VAT będzie w praktyce rozliczał 
kontraktor), a w zamian za rejestrację 
uzyska możliwość odliczenia kosztów 
VAT, a więc w praktyce będzie otrzymy-
wał regularne zwroty VAT za poniesione 
wydatki.

HMRC STRACI?
Jeśli rzeczywiście wśród podwykonaw-
ców pracujących w usługach budow-
lanych pojawi się tendencja do dobro-
wolnej rejestracji, aby skorzystać ze 
zwrotów VAT, to HMRC paradoksalnie 
może w ogólnym rozrachunku na tej 
polityce stracić. Zamiast uzyskać tyl-
ko dodatkowe wpływy poprzez walkę 
z nieuczciwymi podatnikami, HMRC 
może stanąć w obliczu wypłacania re-
gularnych zwrotów VAT wielu samoza-
trudnionym podwykonawcom, którzy 
dotychczas nie rejestrowali się jako płat-
nicy VAT. Czas pokaże, czy podwyko-
nawcy skorzystają z tej możliwości, a w 
międzyczasie zachęcam do dokładniej-
szego zapoznania się z nadchodzącymi 
zmianami. Więcej informacji można 
odszukać na stronach gov.uk wpisując 
w dowolną wyszukiwarkę ''VAT reverse 
charge for construction industry''.

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.

Kontraktorzy muszą 
koniecznie zapoznać 
się z nowymi zasadami 
i wyznaczyć cele 
oszczędnościowe, by nie 
byłoby to zaskoczeniem 
przy rozliczeniu VAT.

https://twojprospekt.com


CZAS NA 

SUKCES!
ŚWIAT CZEKA NA CIEBIE I TWOJE TALENTY!

Czujesz, że już czas najwyższy coć zmienić 
i przejść na kolejny poziom rozwoju? 

Dołącz do nas.

CENA: £97

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

JAK ZAMIENIĆ LĘKI W SUKCESY?
 Jak osiągać większe powodzenie w życiu 
i w biznesie, kierując się sercem?
 Jak znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania 
przy użyciu intuicji?
 Jak doświadczyć większego spokoju, jasności
i pewności  w tym, co robisz?

KUP BILET TUTAJ:  
gosiagorna.com/pl/kurs/
kontakt : info@gosiagorna.com

KIEDY:
Data: 7 września 2019, Godzina: 9.00 – 17.30
Adres: Jurrys Inn Hotel, Croydon, Wellesley Road, CR0 9XY

SUKCES!
ŚWIAT CZEKA NA CIEBIE I TWOJE TALENTY!

Czujesz, że już czas najwyższy coć zmienić 
i przejść na kolejny poziom rozwoju? 

Dołącz do nas.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

JAK ZAMIENIĆ LĘKI W SUKCESY?
Jak osiągać większe powodzenie w życiu 

Jak znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania 

Jak doświadczyć większego spokoju, jasności

Adres: Jurrys Inn Hotel, Croydon, Wellesley Road, CR0 9XY

POLECA

*£47*tylko 
do 
7 sierpnia!

twój prospekt / bezpłatny magazyn premium

Szczegóły:  reklama@twojprospekt.com  tel:+44 7466 872 675
Promocja nie łączy się z innymi, oferta ograniczona czasowo, ceny netto.

CAŁA STRONA REKLAMOWA

PRICE

£ 200/no
PROMO !

PRICE

£ 100/no
PROMO !

PÓŁ STRONY REKLAMOWEJ

LATEM CENY TOPNIEJĄ. ZAREKLAMUJ SIĘ!

POSPIESZ SIĘ! OFERTA WAŻNA TYLKO DO 5 SIERPNIA!
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LINK:
 / UbezpieczeniaDlaUk

UBEZPIECZENIE NIE MUSI 
BYĆ DROGIE

ROZMAWIAMY Z ELWIRĄ TOKARUK - CERTYFIKOWANYM DORADCĄ UBEZPIECZENIOWYM

PRO:- Opowiedz, czym się zajmujesz na 
co dzień. Jakie masz doświadczenie za-
wodowe?
Elwira Tokaruk:- Jestem certyfikowa-
nym doradcą ubezpieczeniowym, ale 
długo szukałam swojej drogi  i często 
zmieniałam pracę. Moje bogate do-
świadczenie zawodowe odpowiedzia-

ło mi na pytanie czego nie 
chcę robić w życiu. Przyjeż-
dżając do Londynu zaczy-
nałam od pracy w hotelu 
jako serwis sprzątający, 
następnie założyłam firmę 
sprzątającą i rozwijałam 
swoją pasję jaką jest mar-
keting. Pracowałam rów-
nież jako manager mar-
ketingu w 
p o l -

skiej przychodni stomatologicznej, a 
przez ostatni rok zajmowałam się mar-
ketingiem i pozyskiwaniem sponsorów 
przy wyborach Miss Polski UK&Ireland. 

PRO:- Dlaczego wybrałaś  
karierę w sektorze 

usług finanso-
wych?

ET:- W Pol-
sce zajmo-
wałam się 
u b e z p i e -
czeniami 
pracując 
dla jed-
nego z 
najwięk-
s z y c h 
t o w a -
r z y s t w 
u b e z -
p i e c z e -
niowych 
i bardzo 
d o b r z e 

c z u -

łam się w roli doradcy, dlatego chciałam 
wrócić do pracy w branży. Moją misją 
jest pomagać i edukować Polaków w UK, 
że ubezpieczenie jest ważne i nie musi 
być drogie.

PRO:- Jaka jest przeciętna wysokość 
składki ubezpieczenia? Czy są to „milio-
ny monet”? Czy można znaleźć na rynku 
rozwiązania „na każdą kieszeń”?
ET:- Wysokość składki zależy  od wieku 
klienta, statusu palacza, stanu zdrowot-
nego, sumy i lat zabezpieczenia, dlatego 
do każdego klienta podchodzę indywi-
dualnie. Pamiętajmy, że czas działa na 
naszą niekorzyść, ponieważ co roku 
jesteśmy starsi oraz bardziej narażeni 
na problemy zdrowotne. Składki ubez-
pieczeń zaczynają się od 5 funtów mie-
sięcznie, jeśli mówimy tu o osobie młodej 
i zdrowej. Jestem brokerem ubezpiecze-
niowym i w swojej ofercie posiadam 
kilkanaście wiodących firm na rynku 
brytyjskim, dlatego jestem w stanie do-
pasować polisę do potrzeb finansowych 
każdego klienta.

PRO:- Jakie ubezpieczenie najczęściej 
wybierają Polacy?
ET:- Świadomość ludzi w temacie ubez-
pieczeń z roku na rok jest coraz większa. 
Według statystyk co 2 osoba w Londynie 
nie posiada żadnego ubezpieczenia. Czę-

Składki ubezpieczeń 
zaczynają się od 5 
funtów miesięcznie, 
jeśli mówimy tu o 
osobie młodej i zdrowej. 
Jestem brokerem 
ubezpieczeniowym i w 
swojej ofercie posiadam 
kilkanaście wiodących 
firm na rynku brytyjskim, 
dlatego jestem w stanie 
dopasować polisę do 
potrzeb finansowych 
każdego klienta.

https://twojprospekt.com
https://www.facebook.com/ubezpieczeniadlauk
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UBEZPIECZNIE NIE MUSI 
BYĆ DROGIE

ściej ubezpieczamy kota, laptopa czy sa-
mochód a zapominamy o naszym życiu. 
Cieszę się, że Polacy mają świadomość 
jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia 
I najczęściej wybierają ubezpieczenia na 
życie oraz od poważnych chorób. Waż-
nym ubezpieczeniem jest również za-
bezpieczenie dochodu, ale nie wszyscy 
spełniają warunki firm, aby to ubezpie-
czenie wykupić.

PRO:- Jaki jest Twój największy sukces?
ET:- Dla każdego sukces będzie oznaczał 
coś innego. Dla mnie to wyznaczanie, 
dążenie i realizacja wyznaczonego celu. 
Sukces sam do Ciebie nie przyjdzie. Mój 
sukces to, to że jestem uparta i nie pod-
daje się przy pierwszej lepszej okazji. 
Mieszkam w Londynie 5 lat, gdzie za-
czynałam od pracy poniżej swoich kwa-
lifikacji bez znajomości języka, ale udało 
mi się i dziś wykonuję pracę, która lubię 
i otwieram swój drugi biznes. W maju 
otrzymałam nagrodę za profesjonalną 
i wysokiej jakości obsługę klientów bę-
dąc w 20 najlepszych doradców w UK. 
Wszystko to osiągnęłam dzięki syste-
matycznej pracy, byłam uparta i uczest-
niczyłam w szkoleniach branżowych i 
rozwojowych. 

PRO:- Na jakich szkoleniach możemy Cię 
spotkać?
ET:- Rozwój osobisty jest dla mnie bar-
dzo ważny dlatego uczę się od najlep-
szych trenerów dostępnych na rynku. 
Raz w miesiącu korzystam ze szkoleń 
sprzedażowych i komunikacyjnych na 
naszych konferencjach ubezpieczenio-
wych, gdzie szkolenia prowadzi Marcin 
Juchniewicz, który szkolił największe 
firmy finansowe w Polsce. Uczestniczę 
również w śniadaniach biznesowych 
Alute, networkingach Wysokich Obca-
sów oraz szkoleniach Excelence Vale. 
W kwietniu byłam jedną z uczestniczek 
camp na Majorce, gdzie Anna Ewa Su-
ska pomagała zbudować mi nową strate-
gię do swojego biznesu, a Karol Tukien-
dorf dbał o treningi każdego ranka. Jak 

już wspomniałam moja pasją jest mar-
keting i w tej dziedzinie również uczę 
się od najlepszych. Daniel Bossy, Artur 
Jabłoński, Marta Krasndodębska, Jakub 
B. Bączek to trenerzy, z których czerpię 
swoją wiedzę. Wspieram również im-
prezy polonijne, pikniki rodzinne oraz 
biorę udział w akcjach charytatywnych 
i współpracuję z polskimi szkołami. 
Wiem, że inwestycja w siebie jest najlep-
szą inwestycją.

PRO:- Jakie są Twoje plany na przyszłość? 
ET:- Planuję dalej rozwijać się w branży 
finansowej. 28 września spełnię swo-
je kolejne marzenie jakim jest otwarcie 
agencji marketingowej. Planuję otwarcie 
poprzez zorganizowanie dużego wy-
darzenia w The Union Bar, ale więcej 
informacji na ten temat będzie można 
znaleźć na moich kanałach social media.

PRO:- Gratuluję serdecznie, i życzę Ci 
powodzenia w otwarciu Twojej agencji 
marketingowej we wrześniu. Dziękuję 
za rozmowę. 

 Ò Elwira Tokaruk - certyfikowany doradca ubezpieczenio-

wy z wieloletnim doświadczeniem na rynku brytyjskim 

oraz polskim.

W maju otrzymałam 
nagrodę za 
profesjonalną i 
wysokiej jakości 
obsługę klientów będąc 
w 20 najlepszych 
doradców w UK.
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JESTEŚ EFEKTYWNY?
CHCIAŁBYŚ ZROBIĆ WIĘCEJ RZECZY W TYM SAMYM CZASIE? CHCIAŁBYŚ, ŻEBY KAŻDY PROJEKT, W KTÓRYM 
UCZESTNICZYSZ, KOŃCZYŁ SIĘ SZYBCIEJ I Z SUKCESEM? CHCIAŁBYŚ MIEĆ WIĘCEJ CZASU DO WŁASNEGO 

UŻYTKU, POMIMO ŻE DOBA MA TYLKO 24 GODZINY? JEŚLI TAK, TO MUSISZ BYĆ EFEKTYWNY

Efektywność osobista i bizneso-
wa decyduje w dużej mierze o re-
alizacji dwóch, pozornie sprzecz-

nych marzeń: by zarówno odnieść 
sukces i być szczęśliwym człowiekiem.

Tą książką chcemy udowodnić, że suk-
ces i  szczęście są możliwe równolegle. 
Chcemy Cię zainspirować, do zastoso-
wania narzędzi treningu mentalnego 
w polepszaniu jakości życia.

Wybraliśmy więc starannie teksty  Ja-
kuba B. Bączka  (od tych, które pojawiły 
się w czasopismach naukowych, przez te 
z social mediów Jakuba, aż po niepubli-
kowane dotychczas eseje).

Dzięki narzędziom zawartym w książce 
sprawisz, że m.in.:
 Będziesz pracował znacznie efektywniej!
 Będziesz wiedział, w  jaki sposób kre-

ować sobie środowisko wokół siebie, 
które wspomoże Cię w skutecznym re-
alizowaniu planów!
 Poczujesz pewność siebie, wewnętrz-
ną moc oraz dziką satysfakcję z  wyko-
nywanych codziennie zadań!
 Nauczysz się jak lepiej radzić sobie ze 
stresem oraz podniesiesz swoją pewność 
siebie!
 Uśmiech na twarzy oraz szczęście 
w  duszy będzie odczuwalne znacznie 
częściej niż do tej pory!

Redakcją zajął się  Paweł Cieślak, który 
dołożył starań, by wiedza Jakuba 
ułożyła się w  całość i  była dla 
Czytelników czymś w  rodzaju 
narzędziowni z zakresu treningu 
mentalnego.

Jeśli więc chcesz dowiedzieć się 
m.in. dlaczego 
warto ma-
rzyć, jak 
podnieść 
pewność 
s i e b i e , 

lepiej radzić sobie ze stresem, jak być 
zdrowym egoistą, co to jest „business 
and pleasure”, jak ważna jest jakość, wi-

zja i inspirowanie innych — koniecz-
nie przeczytaj książkę „Efektyw-
ność osobista i biznesowa“.

Jesteśmy pewni, że z  przyjem-
nością będziesz do niej wracać!

Tą książką chcemy 
udowodnić, że sukces 
i szczęście są możliwe 
równolegle. Chcemy 
Cię zainspirować, do 
zastosowania narzędzi 
treningu mentalnego w 
polepszaniu jakości życia

LINK:
www.jakubbbaczek.pl

Książkę poleca Stepha-
ne Antiga - selekcjoner 
reprezentacji Polskich 
siatkarzy w latach 
2014-2016

https://twojprospekt.com
https://www.jakubbbaczek.pl/


                       

                                  

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

http://stalownia.co.uk/
tel:+447837099124
http://safiadvice.co.uk/
tel:+44 208 166 3003
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TBILISI – GORĄCA
STOLICA GRUZJI

Widoki zapierające dech, 
bogata historia i kultura 
z którą stykamy się niemal 

na każdym kroku, serdeczni i gościnni 
mieszkańcy oraz wspaniałe wino i prze-
pyszne jedzenie. Oto Gruzja - warto tam 
jechać!

STOLICA
„Tbilisi” znaczy gorąco, a samo miasto zo-
stało zbudowane na gorących źródłach 
siarkowodorowych. Będąc w  stolicy ko-
niecznie trzeba odwiedzić zabytkowe 
łaźnie położone pod charakterystyczny-
mi kopułkami z cegły. Tuż obok znajduje 
się dolna stacja kolejki linowej, którą war-
to wjechać pod pomnik Matki Gruzji skąd 
roztacza się wspaniały widok na całe 
miasto. Piękną panoramę miasta obejrzy-
my też spod soboru  Trójcy Św. położone-
go na wschodnim brzegu rzeki Kury.

Spacer uliczkami starego miasta umili 
nam  dodatkowo degustacja win z  jed-
nego z wielu suto zastawionych stołów 
ustawionych na zewnątrz sklepów wi-
niarskich. Przy odrobinie szczęścia za-
uważymy w  mieście liczne dzieła gru-
zińskiego prymitywisty Pirosmaniego 
– do złudzenia przypominające obrazy 
naszego Nikifora Krynickiego. Nie moż-
na przegapić lokalnego targu „Dezerter 

Bazaar” – kupimy tu niemal wszystko 
- mydło i  powidło. Warto skosztować 
lokalnych specjałów, a  najpopularniej-
sze z  nich to sól swanecka (mieszanka 
soli, czosnku oraz ziół – niezastąpiona 
w  kuchni) oraz churchele (zwane gru-
zińskimi snickersami). To nawleczone 
na nitkę orzechy, zamaczane wielokrot-
nie  w  gęstych syropach owocowych, 
a następnie suszone. Na każdym stoisku 
znajdziemy szeroki wybór smaków i ko-
lorów.

JEDZENIE
Wieczorne biesiady (supry), którym czę-
sto towarzyszy muzyka na żywo, potra-
fią trwać godzinami. Na stole pojawiają 
się chaczapuri w kilku odmianach w tym, 
to najbardziej widowiskowe – adżarskie 
(chlebek w kształcie łódki z nadzieniem 

z  sera 
sulugu-

ni, masła 
i jajka), roz-

maite przy-
stawki jak np. 

Badjiriani - ro-
ladki z pieczonych 

bakłażanów z  na-
dzieniem z  orzechów 

włoskich i  pestek gra-
nata czy grzybki zapie-

kane w  piecu z  lokalnym 
serem suluguni zwane sokos 

qudebi. Lobiani to pieczony  
placek z nadzieniem z   mięsem 

i przyprawami. Nie może zabrak-
nąć pierożków z mięsnym lub sero-

wym nadzieniem zwanych chinkali, 
dla początkującego zjedzenie ich bez 

upaćkania się wymaga nieco zręczności 
natomiast smak rekompensuje nawet 
plamę na ubraniu. A co do picia ? Oczy-
wiście warto, a nawet należy skosztować 
lemoniady gruszkowej, berberysowej i ... 
estragonowej, ta ostatnia wygląda co 
prawda w szklance jak płyn do naczyń, 
za to smakuje wybornie.

WINO
Gruzja uchodzi za kolebkę winiarstwa 
na świecie, a uprawę winorośli rozpoczę-
to tu już 7 do 5 tysięcy lat p.n.e. W Gruzji 
istnieje obecnie 5 głównych regionów 
winiarskich, a najpopularniejszy z nich 
to Kachetia. Wino gruzińskie jest jedyne 
w  swoim rodzaju, ma niepowtarzalny 
smak i  aromat. Do najpopularniejszych 
zaliczyć należy: Kindzmarauli, Pirosma-
ni i  Saperawi z  win czerwonych, nato-
miast wśród białych królują : Pirosmani, 
Tsinandali oraz Mtsvani. Można je ła-
two dostać w polskich sklepach w całej 
Anglii lub lokalnych sklepikach z  pro-
duktami bałkańskimi

Jakub Lamali

 Ò Jakub Lamali - kierowca, podróżnik, fotograf, miłośnik 

dobrej muzyki, jak mawia : „Podróżowanie to najlepsza 

szkoła życia, uwielbiam podróże i te małe i te duże, bo 

każda wyprawa niesie ze sobą szczyptę tajemniczości, 

odrobinę niepewności oraz słuszną porcję radości 

z poznawania tego co nowe”

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
poniedziałek - piątek: 9.00  - 19.00
sobota: 9.00  - 18.00
niedziela: 10.00  - 17.00 

✆ 07399342606                     superbhb.co.uk                   

112 High Street   TW3 1NA Hounslow   Kujawiak  (1 piętro) 

SuperbAdv1/2TwojProspect.indd   3 29.05.2019   22:08

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:+44 7399342606
https://nikadistribution.co.uk/
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TRUST W POLISIE

Zachęcam do lektury tego artyku-
łu wszystkich posiadaczy polisy 
na życie, a także tych, którzy 

poważnie zastanawiają się nad wyku-
pieniem tego typu ubezpieczenia.

Zdecydowana większość z nas zdaje so-
bie sprawę, jak ważne jest posiadanie 
ubezpieczenia na życie, dzięki któremu 
jesteśmy w  stanie zapewnić finanso-
we bezpieczeństwo naszym bliskim po 
śmierci. Podstawowe polisy na życie sta-
ły się bardzo popularne, a  to za sprawą 
ich oczywistej przydatności, a  także ze 
względu na ich przystępną cenę. 

Jednakże tylko mały odsetek posiadaczy 
polis umieszcza je w trust. 

Niestety nie każdy, komu takowa polisa 
została sprzedana, poinformowany był 
przez swojego doradcę o zaletach posia-
dania dokumentu trust, który jest nie-
zmiernie ważnym i przydatnym uzupeł-
nieniem ubezpieczenia na życie.

W tym artykule postaram się wyjaśnić, 
co się może stać w  przypadku, gdy nie 
sporządzimy dokumentu powiernicze-
go. Przedstawię również najważniejsze 
zalety posiadania trustu oraz podpo-
wiem, gdzie udać się o pomoc w sporzą-
dzeniu tego dokumentu i  jaka jest jego 
cena.

Umieszczając polisę w  trust możemy 
uniknąć finansowej katastrofy.

CO SIĘ STANIE, W PRZYPADKU, 
KIEDY TWOI BLISCY, ZNAJDĄ SIĘ 
W TEJ ZASMUCAJĄCEJ SYTUACJI, 
KIEDY BĘDĄ ZMUSZENI WYSTĄPIĆ 
O WYPŁATĘ Z TWOJEJ POLISY NA 
ŻYCIE?

Po pierwsze najbliższa rodzina musi 
skontaktować się z ubezpieczycielem. 

Po sprawdzeniu polisy i  zorientowaniu 
się, że trust nie został sporządzony, fir-
ma ubezpieczeniowa będzie kontakto-
wać się wyłącznie z osobą, która zajmuje 
się finalizacją twoich spraw po śmierci. 
Jeżeli jesteś posiadaczem testamentu, tą 
osobą będzie wykonawca (executor). 

W przypadku, gdy nie udało Ci się jed-
nak spisać testamentu, osoba ta będzie 
mianowana drogą sądową. Dlatego bar-
dzo istotne jest sporządzenie testamentu 
i wyznaczenie w nim wykonawcy, który 
będzie odpowiedzialny za doprowadze-
nie do końca wszystkich formalności 
w Twoim imieniu.

ŻADNE ŚRODKI NIE ZOSTANĄ WY-
PŁACONE TWOIM NAJBLIŻSZYM, 
DOPÓKI TWÓJ TESTAMENT NIE 
ZOSTANIE OFICJALNIE POŚWIAD-
CZONY DOKUMENTEM GRANT OF 
PROBATE. 

O  formalne poświadczenie testamentu 
można aplikować online na stronie rzą-
dowej: www.gov.uk, cena tej usługi to 
£215. Na wydanie Grant of Probate cze-
ka się na ogół 9-12 miesięcy. 

Probate przedstawia stan majętności 
osoby zmarłej, w  momencie jej zgonu. 
W przypadku, gdy polisa na życie nie zo-
stała umieszczona w  zarządzie powier-
niczym, potencjalna wypłata środków 
z  ubezpieczenia jest również uwzględ-
niona w probate.

W  przypadku, kiedy stan majętności 
osoby zmarłej przekracza £425,000, 
wtedy nadwyżka podlega 40% podat-
kowi spadkowemu, który należy uiścić 
przed wydaniem formalnego potwier-
dzenia testamentu.

Dopiero po dokonaniu tych formalności 
spadek, zredukowany o  podatek, może 
w  końcu zostać wypłacony spadkobier-
com zgodnie z  zapisem w  testamencie. 
W przypadku, gdy testament nie został 
sporządzony, spadek zostanie rozdzie-
lony zgodnie z  zasadami dziedziczenia 
ustawowego (law of intestancy). W tym 
przypadku może okazać się, że osoba, 
która miała być głównym beneficjen-
tem, zostanie z niczym. 

Podobnie jest w  sytuacji, gdy jeste-
śmy samotnym rodzicem lub żyjemy 
w  związku nieformalnym, wtedy spa-
dek zostanie automatycznie przekazany 
niepełnoletniemu potomstwu. Kontro-
lę nad naszym majątkiem będzie wte-
dy sprawował wyznaczony przez sąd 
prawnik. Prawnik będzie naliczał opłaty 
za swoje usługi do momentu osiągnięcia 
pełnoletności przez nasze potomstwo, 

przez co scheda pozostawiona naszym 
dzieciom może ulec znacznej redukcji.

Ta katastrofa finansowa jest bardzo ła-
twa do uniknięcia. Rozwiązaniem jest 
sporządzenie dokumentu trust uzu-
pełniającego polisę na życie. W  nim 
zawarte są instrukcje dla towarzystwa 
ubezpieczeniowego, które jasno wska-
zują powierników (trustees), czyli osoby 
upoważnione przez zmarłego do zarzą-
dzania środkami z polisy. Dokument ten 
również w klarowny sposób określa, kto 
jest mianowanym przez zmarłego bene-

CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY TRUST (DOKUMENT POWIERNICZY) W POLISIE UBEZPIECZENIOWEJ? 
CZY KAŻDA POLISA NA ŻYCIE POWINNA ZAWIERAĆ TEN DOKUMENT?

LINKI:
fivestarmortgages.co.uk 

 (+44) 3003 034 676 
 info@fivestarmortgages.co.uk
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TRUST W POLISIE

OFERUJEMY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE, PROJEKCJE I INNE. 
ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KAŻDEGO EVENTU.
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WWW.SOUNDLIGHTEVENTS.CO.UK
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tel:+44 7565 422 442
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ficjentem środków wypłaconych z poli-
sy.

Sporządzając dokument powierniczy 
mamy pewność, że wypłata środków 
z naszego ubezpieczenia na życie nastą-
pi niemalże od ręki. Formalności i  wy-
płata środków nie powinny zająć dłużej 
niż jeden miesiąc kalendarzowy. Środki 
z  polisy wypłacone zostaną bezpośred-
nio naszym powiernikom (trustees), ci 
z kolei rozdysponują je pomiędzy bene-
ficjentów.

Dzięki umieszczeniu polisy w zarządzie 
powierniczym wypłata środków z polisy 
na życie nie jest traktowana jako część 
majątku po zmarłym, przez co nie podle-
ga podatkowi spadkowemu w wysokości 
40%. Powiernicy (trustees), którzy zo-
stali mianowani przez nas, mają obowią-
zek dopilnowania, żeby wypłata z polisy 
na życie trafiła do wskazanych przez 
nas beneficjentów.

Podsumowując: sporządzając trust 
mamy pewność, że środki z naszej polisy 
na życie zostaną wypłacone tylko i wy-
łącznie osobom przez nas wskazanym. 
Cały proces przebiegnie szybko, a  wy-
płacone środki nie będą podlegały 40% 
opodatkowaniu spadkowemu.

JAK SPORZĄDZIĆ TRUST?

Większość szanowanych to-
warzystw ubezpieczenio-
wych posiada własny for-
mularz trust, który można 
wypełnić aplikując o polisę 
na życie, możemy rów-
nież zrobić to w przypad-
ku, kiedy już jesteśmy 
posiadaczami takowego 
ubezpieczenia. Każdy 
profesjonalny doradca fi-
nansowy, który dba o dobro 
swojego klienta, powinien 
zaprezentować nam 
główne korzyści 
z  posiadania 
d o k u m e n t u 
powiernicze-
go.

Żeby spo-
r z ą d z i ć 
trust, mu-
simy mia-
n o w a ć 

co najmniej dwóch zaufanych nam 
powierników. To właśnie oni będą kon-
taktować się z  firmą ubezpieczeniową 
w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Zadaniem powierników jest również 
kontrola nad majątkiem pozostawio-
nym nieletnim, do momentu, aż ci będą 
w  stanie sami zarządzać swoimi akty-
wami. W  tym przypadku, kreując trust 
i wyznaczając powierników, oszczędza-
my sporą kwotę, którą wydalibyśmy na 
prawnika kontrolującego spadek w imie-
niu nieletniego potomstwa.

Powiernikiem może być osoba, która na 
stałe mieszka poza Wielką Brytanią. 
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, 

wymagają, aby dokument powier-
niczy został odręcznie pod-

pisany przez obydwojga 
powierników. W  tym 

wypadku najlepszym 
rozwiązaniem może 
okazać się sporzą-
dzenie trustu on-
-line, o szczegółach 
najlepiej jest poroz-
mawiać z doradcą.

Wypełniony for-
mularz, zawiera-

jący nasze dane, 
dane naszych po-

wierników i  be-
neficjentów 

w y s ł a n y 
z o s t a n i e 
do firmy 
ub ezpie-
czeniowej 
do spraw-
d z e n i a . 
S p r a w -
dzony do-

k u m e n t 

zostanie formalnie zarejestrowany, 
a oryginał zwrócony do nas.

Bardzo ważne jest, aby oryginał do-
kumentu powierniczego wraz z  te-
stamentem przechowywane były 
w  bezpiecznym miejscu, a  najlepiej 
w  profesjonalnym archiwum. Zapra-
szam do zapoznania się z  ofertą naszej 
siostrzanej firmy zajmującej się sporzą-
dzaniem testamentów oraz ich przecho-
wywaniem www.thewillwritergroup.
co.uk.

W tym artykule zaprezentowane zosta-
ły korzyści z posiadania trust oraz wska-
zówki jak go sporządzić. 

JAKI JEST JEDNAK CAŁKOWITY 
KOSZT SPISANIA I ZAREJESTRO-
WANIA TEGO DOKUMENTU?

Będąc posiadaczem aktywnej polisy na 
życie, możemy skontaktować się z  na-
szym towarzystwem ubezpieczenio-
wym, aby samemu wypełnić i  zareje-
strować dokument powierniczy, w  tym 
wypadku nasz ubezpieczyciel nie powi-
nien żądać od nas dodatkowej opłaty. Je-
żeli jednak potrzebujemy profesjonalnej 
porady i pomocy w wypełnieniu wyma-
ganej dokumentacji, nasza firma ubez-
pieczeniowa ma prawo zażądać od nas 
nawet £200 za taką usługę.

W momencie, kiedy to jeden z naszych 
profesjonalnych doradców z  Five Star 
Mortgages (www.fivestarmortgages.
co.uk) dokona rekomendacji polisy na 
życie, wtedy wsparcie i  profesjonalna 
porada dotycząca trustu jest bezpłatna, 
a  to dzięki prowizji płaconej nam przez 
ubezpieczyciela.

Five Star Mortgages ma dostęp do całe-
go rynku ubezpieczeń- whole of market. 
Dzięki temu jesteśmy w  stanie porów-
nać większość obecnych na rynku polis, 
aby zaproponować najlepsze dla Ciebie 
rozwiązanie.

Jesteśmy do twojej dyspozycji, nasi do-
radcy służą pomocą na terenie Londynu 
i okolic.

Oferujemy również ogólnokrajowe 
wsparcie i  pomoc przez telefon przy 
testamentach, trust, ubezpieczeniach 
i kredytach hipotecznych.

Agata Skoneczna

Sporządzając trust mamy 
pewność, że środki 
z naszej polisy na życie 
zostaną wypłacone 
tylko i wyłącznie 
osobom przez nas 
wskazanym. Cały proces 
przebiegnie szybko, 
a wypłacone środki 
nie będą podlegały 
40% opodatkowaniu 
spadkowemu.

https://twojprospekt.com


TYLKO

£25*
ZA BADANIE 
STANU SKÓRY GŁOWY 
ORAZ WŁOSÓW

* PROMOCJA DO KOŃCA SIERPNIA 2019

Jesteś z Londynu lub okolic? 
Zapraszam serdecznie! 
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 / Trycholog-Magda-Londyn-447422842724389/

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI
VICTORIA VYNN W UK
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GRZYB 
NIEŚMIERTELNOŚCI?

CUDOWNY GRZYB REISHI / GANODERMA. DLA WIELU EUROPEJCZYKÓW TO JEDYNIE ABSTRAKCYJNIE 
BRZMIĄCE WYRAZY. W AZJI NATOMIAST JEST TO ZNANY I POWAŻANY GRZYB CZY TEŻ ZIOŁO LECZNICZE 

ZWANE “GRZYBEM NIEŚMIERTELNOŚCI”

W medycynie Dalekiego 
Wschodu grzyb Reishi jest 
lekarstwem na wszystko. W 

naturalny sposób wzmacnia odporność 
organizmu i zwalcza schorzenia różne-
go rodzaju. A zaczyna od usprawniania 
mikrokrążenia krwi, a także przeprowa-
dza detoksykację na poziomie komórko-
wym. To naturalny produkt, który może 
być przyjmowany długoterminowo i nie 
powoduje żadnych skutków ubocznych. 
Co pozwala na codzienną odnowę orga-
nizmu. Chińczycy odkryli jego niezwy-
kłe działanie już 4 tysiące lat temu.

PO CO CAŁY TEN DETOKS?
W obecnych czasach spożywamy zbyt 
dużo pokarmów o kwaśnym odczynie. 
Kiedy nasz organizm jest zakwaszony, 
krew staje sie kredowa i lepka. Zatyka 
nasze naczynia krwionośne a to wpływa 
na cały organizm. Słabe krążenie pro-
wadzi do degeneracji komórek, tkanek, 
narządów oraz do niedomagań ogólno-

ustrojowych, np nadciśnienia, cukrzycy, 
czy raka. Słaby układ odpornościowy 
prowadzi do nagromadzenia komórek 
nowotworowych, a słabe krążenie krwi 
ma wpływ na poziom tlenu w naszym 
ciele. Kiedy poziom tlenu w komórkach 
jest niski, tworzy sie środowisko sprzy-
jające rozwojowi raka. Zablokowane 
mikrokrążenie krwi może uniemożliwić 
eliminowanie toksyn. A kumulacja tok-
syn w organizmie hamuje jego zdolność 
do samoleczenia. Nasze ciało ma natu-
ralną zdolność samoleczenia. Reishi Ga-
nodermaRG wspomaga krążenie krwi a 
Ganocelium (GL) naprawia uszkodzone 
komorki.

Obszar zastosowań Ganodermy nie 
ogranicza się do poprawy krążenia. Od 
tysięcy lat jest stosowany w celach lecz-
niczych przy zaskakująco różnorodnych 
dolegliwościach.

Jest afrodyzjakiem dla mężczyzn i ko-
biet, leczy alergię, astmę,wrzody, prze-
rost prostaty, a nawet bezsenność. 
Łagodzi skutki uboczne chemio- i ra-
dioterapii, zwalcza cukrzyce, oczyszcza 
naczynia wieńcowe, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zawału serca, łagodzi ob-
jawy menopauzy, wspomaga leczenie 
nowotworów. Naprawia osłabione sta-

wy. Leczy trądzik i ułatwia gojenie się 
ran.. Leczy stany lękowe i depresyjne. 
Usprawnia prace wątroby.

Ta długa lista zastosowań może na 
pierwszy rzut oka wydawać się całko-
wicie niewiarygodna i niesamowita. 
Samej mi czasem trudno pojąć, że to są 
fakty potwierdzone przez setki, jeśli nie 
przez tysiące naukowych prac badaw-
czych prowadzonych od lat 70 XX wie-
ku. Reishi okazał się skuteczny zarówno 
w profilaktyce jak i w terapii większości 
wyżej wymienionych dolegliwości. 

Pamiętajmy, że takie efekty działania 
uzyskamy zaopatrując się u sprawdzo-
nych producentów. Grzyb ten musi być 
hodowany w odpowiednich warunkach 
i ścięty w odpowiednim czasie.

Paulina Glodowska

LINKI:
www.dxn2u.eu/pws/818603666

 / reishilondoncenter@gmail.com 
 / paulina.glodowska.144 
 / reishilondoncenter
 / +44 7715 583 771

Obszar zastosowań 
Ganodermy nie 
ogranicza się do 
poprawy krążenia. Od 
tysięcy lat jest stosowany 
w celach leczniczych 
przy zaskakująco 
różnorodnych 
dolegliwościach.
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kredyty hipoteczne

ubezpieczenia na życie 
i od chorób krytycznych

ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenia od utraty zarobków

w w w.ingagefs.co.uk

e -mail:  magda@ingagefs.uk

tel:  +44 7415 709 459

Nail Technician Courses
in South London

*Gel Polish Diploma
*Acrylic, Hard Gel and AcryGel Extensions

*E-file 
*Nail Art

*From beginner to more advanced levels
*Cross-over courses from one technique to 

another
*Conversion courses

*Small Groups
*Support After The Course

tel: 07592607769
email: Ilona@inklondonschool.com

https://www.facebook.com
/IloNailsTrainingAcademy/

https://www.ilonails.co.uk/

CZYTAJ 
TWÓJ PROSPEKT

ON-LINE

NA TELEFONIE, 
TABLECIE, LAPTOPIE

TWOJPROSPEKT.COM

BĄDŹ 
NA BIEŻĄCO: / TwojPROspekt.Com

https://twojprospekt.com
https://fb.com/twojprospekt.com
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JAK PRZYGOTOWAĆ 
SKÓRĘ DO LATA?

BEAUTY EXPERT RADZI 

O każdej porze roku nasza skóra 
potrzebuje innego rodzaju 
pielęgnacji.

Latem niska wilgotność powietrza, pro-
mieniowanie UV powodują zmniejsze-
nie wilgotności w  naskórku. Ucieczce 
wody sprzyja tez wiatr oraz klimatyza-
cja.

Skóra staje się bardzo sucha i  bardzo 
często zaczyna produkować sebum ze 
zdwojoną siłą w celu ochrony.
Jeśli po lecie  zauważasz na skórze kil-
ka nowych zmarszczek, przebarwienia, 
poszarzenie, szorstkość, przesuszenie, 
zaskórniki... to wszystko wina słońca.

Najlepszym czasem by zacząć przygoto-
wywać skórę do zbliżającego lata i waka-
cji jest okres wiosenny.

CO ROBIĆ?

DAJ SKÓRZE PIĆ.
 pijmy wodę co najmniej 2 litry dzien-
nie najlepiej z  cytryną – nawilżanie od 
środka 
 co najmniej 4 tygodnie przed wakacja-
mi, zacząć intensywniejszą pielęgnację 

ZŁUSZCZAMY
Złuszczanie pobudza do autoodnowy, 
pozbycia się martwego naskórka, oraz 
chroni przed zatykaniem porów.

NAWILŻAMY 
za stopień nawilżenia odpowiada kwas 
hialuronowy, który wiążę wodę. Z wie-
kiem jest go coraz mniej w skórze, dlate-
go ważne jest by uzupełniać jego braki.

UODPARNIAMY
Uzbrajamy skórę w  substancje, które 
będą ją chronić przed wolnymi rodnika-
mi np. witamina C

FILTRY
Nawet najbardziej wypielęgnowana 
skóra straci swój blask jeśli nie będzie-
my chronić jej przed promieniami UV. 
Powstaje też duże ryzyko pojawienia 
się przebarwień oraz poparzeń słonecz-
nych oraz zwiększa się ryzyko zacho-
rowania na raka skóry. Krem z  filtrem 
SPF50 to najważniejszy letni kosmetyk.

PAMIĘTAJMY O PODSTAWOWEJ 
CODZIENNEJ PIELĘGNACJI
 oczyszczenie preparatem 
takim jak  płyn miceralny, 
żel, mleczko;
 tonizowanie – w celu 
przywrócenia odpo-
wiedniego pH skóry;
 nawilżenie.

Nie zapominajmy 
o  stosowaniu co naj-
mniej raz w  tygo-
dniu peelingu, w celu 
usunięcia martwych 
komórek naskór-
ka, skóra będzie 
intensywniej 
p r z ys w a j a -
ła inne ko-
smetyki. Ja 
z a l e c a m 
p e e l i n g 
e n z y -
matycz-
ny. 

Bezpośrednio po peelingu warto poło-
żyć maseczkę nawilżająco np. z  dużą 
zawartością kwasu hialuronowego, 
aloesu, witaminy C.

W  planie przedwakacyjnym warto 
włączyć do pielęgnacji serum nawil-
żające np. z  kwasem hialuronowym. 
Świetną substancją nawilżającą jest 
także aloes.

W gabinecie kosmetycznym przed  i po 
wyjezdzie wakacyjnym warto poddać 
się zabiegom mezoterapii iglowej lub 
bezigłowej oraz silnie nawilżającym 
maskom.

Zabiegi te przy użyciu odpo-
wiednich substancji aktyw-

nych przygotują skórę do 
słonecznych kąpieli, a po 
wakacjach zregenerują.

DBAJMY 
O SKÓRĘ PRZEZ 
CAŁY CZAS
Pamiętajmy, że zdrowa 
skóra to skarb i żeby taka 
była musimy o  nią dbać 
cały rok.
W każdym wieku i w każ-
dej chwili można rozpo-
cząć starania  o  piękną, 
zdrową skórę i  polepsze-
nia jej kondycji.

 Ò Joanna Tatarata 

- kosmetolog, właściciel sa-

lonu kosmetycznego Beauty 

Secrets studio w Lincoln. Pro-

motor zdrowego stylu życia,  

specjalista od pielęgnacji 

skóry oraz konturowania i 

wyszczuplania sylwetki. Inspi-

ruje ludzi i doradza jak dbać 

o siebie  i swoje zdrowie w 

cyklicznych piątkowych live  

na FB: Beauty expert radzi.  

Inwestor w nieruchomości.

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

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


23 | nr 7 / 2019 | 

WĘGLOWODANY 

Powszechne teorie głoszą, 
iż pewne strategie żywie-
niowe przyczyniają się do 

nadmiernego gromadzenia tkanki 
tłuszczowej – za jedną z nich uważa się 
spożywanie produktów węglowodano-
wych w porze wieczornej. Czy teoria 
ta ma jakiekolwiek pokrycie w nauce? 
Czy rzeczywiście kromka razowego 
pieczywa, gruba kasza czy brązowy ryż 
spożyty przed snem zwiększy poziom 
Twojej tkanki tłuszczowej? Poniższy 
wpis dotyczyć będzie mechanizmów 
które występują wśród osób zdrowych, 
gdyż żywienie osób z zaburzeniami 
gospodarki węglowodanowej będzie 
wymagało odrębnej, dostosowanej do 
podopiecznego strategii. 

Insulina –  hormon wytwarzany przez 
trzustkę w odpowiedzi na wykosi po-
ziom glukozy we krwi, to główny wino-
wajca węglowodanowego zamieszania. 
Przyjęło się uważać, iż wysoki poziom 
insuliny (głównego transportera dla glu-
kozy), spowoduje przyrost tkanki tłusz-
czowej – gdyż ta z kolei, zawiera ogrom-
ną ilość receptorów dla insuliny, czyli 
poniekąd w odpowiednich warunkach 
może zadziałać anabolicznie na tkankę 
tłuszczową. Niestety fizjologicznie pro-
ces „magazynowania” jest znacznie bar-
dziej skomplikowany, by można było tak 
bardzo tą sprawę uprościć oraz przypi-
sać winę jedynie insulinie.  

Zastanówmy się w takim razie, jakim 
cudem możliwa jest redukcja masy ciała 
na diecie wysokowęglowodanowej, po-
wszechnie stosowana w dietetyce? Spora 
część Naszych podopiecznych spożywa 
bezpiecznie w ostatnim posiłku porcję 
węglowodanów – osiągając przy tym za-
łożone efekty redukcji masy ciała. A co 
na to nauka? W jednym z szeroko zakro-
jonych badań trwających 6 miesięcy na 
grupie 78 otyłych policjantów – wyka-
zano, iż umiejętne rozmieszczenie wę-
glowodanów w ciągu dnia, będzie mia-
ło korzystny wpływ na redukcję masy 
ciała i poprawę wrażliwości insulinowej! 
Efekt ten zawdzięczać można regulacji 
wydzielania hormonów niezwykle waż-
nych w kontekście redukcji masy ciała: 
leptynie oraz adiponektynie. Wszyst-
kim znana leptyna, jest (w dużym skró-
cie) hormonem produkowanym przez 
tkankę tłuszczową odpowiadającym za 
efekt „sytości” – najwyższe jej poziomy 
są notowane właśnie w okresie noc-
nym. Adiponektyna z kolei poprawia 
wrażliwość na działanie insuliny oraz 
dba o układ krążenia, poprzez ochronę 
śródbłonka naczyń krwionośnych. Re-
gulacja wydzielania tych dwóch hor-
monów sprawiła, iż grupa osób która na 
diecie redukcyjnej spożywała większą 

ilość węglowodanów do ostatniego po-
siłku – zanotowała większe wartości w 
ilości zredukowanej tkanki tłuszczowej. 
Pamiętajmy także, iż zabieg ten będzie 
chronił  beztłuszczową masę ciała oraz 
odnowi zapasy glikogenu w mięśniach 
wśród osób trenujących w godzinach 
popołudniowych czy wieczornych. W 
badaniu wykazano także poprawę wie-
lu ważnych dla zdrowia parametrów jak 
np. spadek markera stanu zapalnego czy 
poprawa profilu lipidowego.  

W związku z powyższym, nie musisz 
obawiać się węglowodanów w posiłku 
wieczornym. Dobrze skomponowana 
kolacja z węglowodanowym dodatkiem, 
świetnie wspomoże redukcję masy ciała 
oraz Twoje zdrowie. 

Ksenia Nowak 

 Ò Ksenia Nowak – dyplomowany dietetyk oraz charyzma-

tyczny instruktor Fitness, Pilates i Aqua Aerobic z wielo-

letnim doświadczeniem.

LINKI:
fitomania.pl
Facebook / Fitomania.pl.Poradnia.
Dietetyczna  
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JUŻ 15 WRZEŚNIA 

Targi

Zapraszamy do uruchomienia stoisk  
związanych z branżami:

 Bio żywność, Eko produkty
  Eko środki czystości
 Kosmetyki Naturalne
 Suplementy Diety

 Ziołolecznictwo
 Wydawnictwa
 Prelekcje

 Zdrowa żywność

Targi odbędą się
15 września 2019r. w Jurys Inn London Croydon,

Wellesley Road, Croydon
South London, CR0 9XY

Zarezerwuj stoisko już dziś!  0 7565 422 444

https://twojprospekt.com

