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Pomysłowość Polek na wykorzystanie Funduszy Europejskich pozwala realizować przedsięwzięcia, które przez wiele lat wydawały się 

z różnych powodów niemożliwe, bądź trudne do wykonania. Okazuje się, że przy wsparciu unijnych funduszy można rozwiązać 

palące problemy najbliższego otoczenia – budując nową drogę, wyposażając szpital w nowoczesną aparaturę medyczną, 

czy organizując dla maluchów opiekę przedszkolną, a dla starszych dzieci dodatkowe zajęcia w szkole. W ten sposób Fundusze 

Europejskie stają się symbolem pozytywnych zmian w naszej rzeczywistości. 

Publikacja, która trafia do Państwa rąk, przedstawia dokonania kobiet silnych i konsekwentnych w działaniu, a jednocześnie 

wrażliwych na lokalne potrzeby. Realizacja własnych projektów, współfinansowanych ze środków unijnych, stworzyła im nowe 

możliwości i pozwoliła wykazać się pomysłowością i inicjatywą. 

Poprzez zawarte w tej publikacji artykuły chcemy dotrzeć zarówno do tych kobiet, które śmiało patrzą w przyszłość, zdobywają 

wcześniej dla nich niedostępne obszary, jak i do tych, które dopiero przymierzają się do zmiany. Ufam, że znajdą tu Państwo 

inspirację do realizacji własnych, ciekawych projektów. Liczę na to, że Polki z jednej strony potraktują Fundusze Europejskie 

jako szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a z drugiej będą częściej dostrzegać korzyści płynące z wdrażania unijnych projektów. 

Minister Rozwoju Regionalnego

Elżbieta Bieńkowska
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fi r ma bu dow la na  – wia tę, ślu sarz  – słu py elektrycz ne. Pierw szy zlot 

zor ga ni zo wa ny dzię ki otrzy ma nej do ta cji oka zał się prze bo jem la ta. 

Miesz kań ców oko licz nych wsi, mia stecz ka i tury stów przy cią gnął nie 

tyl ko barw ny ko ro wód anio łów, ale i pysz ne lo kal ne po tra wy przy-

goto wy wa ne w od zy ska nej świe tli cy. Naj więk szą po pu lar ność zdo by-

ły aniel skie ru chań ce, czy li sma żo ne plac ki droż dżo we. Na na stęp nym 

zlocie by li już nie tyl ko miesz kań cy Anio ło wa, ale i z po bli skich Dia błów, 

Go łąb ków, Pie kła oraz Koń ca Świa ta. I tak od czte rech lat... 

 – Ta im pre za nie tyl ko roz sła wi ła nas w całej oko li cy, ale i bar dzo ze so-

bą po łą czy ła. Za każ dym ra zem przy go to wu je my się do niej przez pół 

ro ku, spo ty ka my, usta la my wspól nie dzia ła nie, szu ka my spon so rów. 

Dzię ki te mu bar dzo się ze so bą zży li śmy  – opo wiada Ha li na.  – Uczy my 

się od sie bie i in nych, bo przy jeżdża ją do nas go ście z gmin fran cu-

skich, au striac kich, nie miec kich. Wpa da ją też Ro sja nie. Na sza wieś, choć 

ma ła, jest na praw dę zna na, a na szy mi po my sła mi te raz dzie li my się 

z in ny mi. Uczymy lu dzi, jak wy ko rzy stać to, co ma ją, i świet nie się przy 

tym ba wić.

Bo że na Za rec ka, 
pro jekt  „Ma łe wiej skie przed szko le w Kar wo wie”

„WSZYST KO, CO ZRO BI ŁAM, 
RO BI ŁAM DLA SY NA”

Szes na ście lat te mu Bo że na wraz z mężem i 4-let nim syn kiem prze pro-

wa dzi ła się na wieś, do li czą ce go 170 miesz kańców Kar wo wa (woj. za-

chod nio po mor skie).  – Tyl ko na chwi lę  – my śla ła  – po tem znajdzie my 

coś w po bli skim mia stecz ku i ucieknie my z tej po pe ge erow skiej zruj no-

wa nej wsi z naj więk szym w Pol sce bez ro bo ciem.

Dzi siaj dla 52-let niej Bo że ny Kar wo wo to najważ niej sze miej sce na zie-

mi. Ale wte dy by ło ina czej. Co dzien nie ra no, od wo żąc syn ka do przed-

szko la w po bli skim mia stecz ku, pa trzy ła, jak na py ta nie: „Skąd je steś, Pio -

tru siu?”, zawsty dzo ny spusz cza gło wę. Jeż dżąc szkol nym au to bu sem, 
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52-let nia Bo że na Za rec ka jest dum na ze swo jej wsi i z przed szko la. 

Jesz cze czte ry la ta te mu dzie ci sa mot nie spę dza ły czas na po dwór kach. 

Te raz dzię ki Fun du szom Eu ro pej skim ba wią się i uczą 

tak sa mo jak te w mie ście.

 „Pisanie wniosku o Fundusze Europej-

skie to trudna sztuka, ale my ją opano-

wałyśmy”

Trzy ko bie ty, trzy hi sto rie, ale je den po mysł na ży cie. 

Dzia łać dla sie bie i oko li cy. Ha li na, Iwo na i Bo że na 

po ka za ły, że ko bie ty po tra fi ą za ra żać swo imi po my sła mi 

in nych. Mu szą tyl ko uwie rzyć, że się uda. 

Ha li na Cie śla, 
pro jekt „Aniel skie sma ki  – dia bel skie atrak cje”

„U NAS SPEŁ NIA JĄ SIĘ MA RZE NIA”

Za czę ło się od świe tli cy  – opo wia da 55-let nia Ha li na Cie śla z Anio ło-

wa (woj. war miń sko-ma zur skie), choć tak na praw dę to ona za czę ła 

zmia ny w swo jej wsi. Uro dzi ła się i wy-

cho wa ła w Anio łowie. Naj star sza z piąt ki 

ro dzeń stwa, ni gdy nie ba ła się wy zwań. 

Do Anio ło wa wró ci ła po 20 latach spę-

dzo nych w El blągu. Wieś li czy nie speł na 

200 miesz kań ców, ale g dy do wie dzie-

li się, że ich je dy na świe tli ca ma zo stać 

sprze da na, po sta no wi li dzia łać.  – Nie 

jeź dzi li śmy jed nak po urzę dach i nie pła-

ka li śmy, tylko wzię li śmy spra wy w swo je 

rę ce  – mó wi Ha li na.

Po trze bo wa li pie nię dzy na re mont, więc 

Ha li na i jej mąż  – soł tys  – skrzyk nę li 

miesz kań ców i wymy śli li, że przy go tu-

ją... plac ki ziem nia cza ne, któ re sprze-

 da dzą na re gio nal nych tar gach w El-

blą gu. Pra ca trwa ła ca łą noc, ale opła-

ci ło się, bo ich plac ki zro bi ły fu ro rę. Za 

uzy ska ne pie nią dze ku pi li pierw sze 

ka fl e i na rzę dzia, i ru szy li z re mon tem. 

Do pra cy włączy li się miej sco wi hy-

drau licy, mu ra rze, elek try cy. Przez kil ka 

mie się cy pra co wa li za dar mo. A kie dy 

już hucz nie otwo rzy li swo ją świe tli cę, po my śle li, że szko da by łoby 

na tym po prze stać. Tak zro dził się po mysł wio ski te ma tycz nej.  – Nie 

bra ku je u nas zdol nych ku cha rek i rze mieśl ni ków, dla te go posta no-

 wi li śmy re kla mo wać na sze spe cja ły u sie bie, a przy oka zji wy korzy stać 

ma gicz ną na zwę wsi. Tak po wstał nasz Zlot Anio łów  – mó wi Ha li na. 

A mo że by tak zro bić coś wię cej dla sie bie i wsi?...
Za re je stro wa li Sto wa rzy sze nie na Rzecz Rozwo ju Wsi Anio ło wo i po sta-

ra li się o do ta cje. Do sta li 86 tys. zł z Fun du szy Eu ro pej skich. Nim jed-

nak do szło do zlo tu, zbu do wa li plac za baw, bo isko i miej sce spo tkań. 

I znów każ dy po magał, jak mógł. Wła ści ciel tar ta ku po sta wił sce nę,
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 NI GDY NIE JEST ZA PÓŹ NO, ŻE BY COŚ ZMIE NIĆ

Pieniądze z Funduszy Europejskich są na wyciągnięcie ręki, trzeba mieć tylko pomysł i chęć do pracy. Jak nasze bohaterki...
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Ha li na Cie śla sły nie z aniel skie go spoko ju i lo kal ne go pa trio ty zmu. 

Z wy kształ ce nia jest rol ni kiem, ale w ży ciu ro bi ła wie le rze czy, sta ra się też o do ta cje unij ne.
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Iwona Janicka dzięki wsparciu z Fundu-

szy Europejskich zrealizowała kilkanaś-

cie projektów dla mieszkańców Pusz-

czykowa i okolic.

przy glą da ła się tu tej szym dzie ciom. Smut nym, mó wią cym po gar dli wie 

o swo jej wsi i sa mych so bie.  – Tak dłu żej być nie mo że  – stwier dzi ła i po-

roz ma wia ła z in ny mi mat ka mi. Oka za ło się, że wszyst kie czu ły to sa mo. 

Za kasa ły więc rę ka wy i za czę ły od po sprzą ta nia Karwo wa. Po cząt ko wo 

miesz kań cy z nie do wie rzaniem przy glą da li się ko bie tom przy ci na ją cym 

krze wy i pie lą cym chwa sty. Po tem Bo że na za czę ła skła dać pierw sze 

wnio ski o do fi  nanso wa nie pro jek tów z Fun du szy Eu ro pej skich. Wte dy 

kar wo wia nie zro zu mie li, że po rzą dek to nie bab ska fa na be ria.  – Zmie ni li 

się lu dzie i zmie ni łam się ja  – opo wia da z uśmie chem.

Przy pa dek spra wił, że ja ko wo lon ta riuszka tra fi  ła do Fun da cji Po mo cy 

Dzie ciom. Nie za ra bia ła, ale na uczy ła się ob słu gi wać kom pu ter, czy tać 

prze pi sy, pro wa dzić szko le nia. Zro zu mia ła, że oprócz chę ci po trzeb ne są 

fun du sze. Skrzyk nę ła lu dzi i wspól nie za ło ży li Sto wa rzy sze nie Przy jaciół 

Kar wo wa. Za pierw sze pie nią dze zbudo wa li plac za baw, za ko lej ne prze-

ro bi li po nie miec kie wy sy pi sko śmie ci na te ren re kre acyj ny. Za na stęp ne 

94 tys. zł, któ re do sta li z Fun du szy Eu ro pej skich, prze robi li zde wa sto-

wa ną świe tli cę na pięk ne ko lo ro we przed szko le, w któ rym zatrud ni li 

na uczy cie la, lo go pe dę i psy cholo ga. Dzi siaj cho dzą do nie go ma lu chy 

z Kar wo wa i oko licz nych wsi. Pod opie ką Bo że ny i spe cja li stów czu ją się 

tu taj jak u sie bie w do mu.  – A co naj waż niej sze, cho dzą z pod nie sio ny mi 

gło wa mi.

Iwo na Ja nic ka, 
pro jekt „Wspie ra nie roz wo ju i ak ty wi za cja ma tek”

„MIA ŁAM DOŚĆ PRA CY NA ETA CIE”

Iwo na pró bo wa ła w ży ciu wie lu rze czy. Mi mo 32 lat ma za so bą pra cę 

w or ga ni za cjach po zarzą do wych i sa mo rzą dzie. By ła rad ną, a tak że wi-

ce bur mi strzem pod po znań skie go Pusz czy kowa, ale ode szła z urzę du, 

bo czu ła, że mar nu je tam czas. Chcia ła wspie rać roz wój spo łecz no ści 

lo kal nej, mia ła mnó stwo po my słów, wie dzę o Fun du szach Eu ro pej skich 

i do świad cze nie w za rzą dza niu. Z mę żem Jac kiem za ło ży ła Funda cję 

Ak tyw no ści Lo kal nej i za czę ła pro wa dzić szko le nia z ak ty wi za cji za-

wo do wej, na przy kład dla osób po 45. ro ku ży cia czy ma tek. Łącz nie 

na 14 zgło szo nych pro jek tów otrzy ma ła ok. 700 tys. do ta cji z Fun du szy 

Eu ro pej skich.  – Sa ma, kie dy po szłam na urlop ma cie rzyń ski, zo ba czy-

łam, jak trak to wa na jest ta ka ko bie ta. By łam na stano wi sku dy rek tor skim, 

a jed nak kie dy za szłam w cią żę, po czu łam się od su nię ta, jak bym sta ła się 

gor szym pra cow ni kiem  – opo wia da Iwo na.  – Czę sto ko bie ty są dys kry-

mi no wa ne, nie dlate go, że tra fi a ją na złe go pra co daw cę, ale dla te go, 

że tak skon stru owa ne są prze pi sy. Chro nią mat ki, a tym sa mym wy wo-

łu ją strach u za trud nia jących je osób, że je śli ko bie ta ze chce sko rzy stać 

ze wszyst kich przy słu gu ją cych jej praw, to oni na tym stra cą. 

W cią gu dwóch lat Fun da cja dzię ki Fun du szom Eu ropej skim prze szko-

li ła po nad 300 ma tek. Spe cjal nie dla nich pro wa dzą cy za czyna ją kur-

sy ra no i koń czą ok. go dzi ny 13, aby mo gły zdą żyć do do mu, po ło żyć 

dzie ci spać. Na za ję ciach Iwo ny ko bie ty dzie lą się swo imi do świad cze-

 nia mi zawo do wy mi. Mo gą więc zo ba czyć, ja kie są plu sy i mi nu sy pra cy 

na eta cie, umo wie-zle ce niu czy w pro wa dze niu własnej fi r my.  – Wte dy
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ła twiej wy bie ra ją, co jest dla nich naj lep sze  – tłu ma czy Iwo na, któ ra 

pro wadzi też za ję cia z au to pre zen ta cji i po dej ścia do ży cia i pra cy. 

Zda rza się więc, że pa nie od kry wa ją sie bie na no wo. Pew na księ-

go wa na przy kład do pie ro na szko leniach uświa do mi ła so bie, jak 

bar dzo się zmie ni ła pod wpły wem ma cie rzyń stwa i te raz pra cu je 

w za wo dzie, ale w or gani za cji po za rzą do wej, bo czu je, że tam bar-

dziej po ma ga lu dziom. Iwo na czę sto po ka zu je też ko bie tom i pra-

co daw com, że ma my są le piej zor ga ni zo wa ne, bo chcą jak naj-

szyb ciej zro bić swo je i biec do dziec ka. Nie któ re z nich sta ją się 

pionier ka mi w swo jej fi r mie. Zmie nia ły za sa dy za trud nie nia z za do-

 wo le niem dla obu stron. Mu sia ły tyl ko się od wa żyć.

Anna Grzelczak, Przyjaciółka nr 26, 21.12.2010

Iwo na Ja nic ka (z pra wej) za swo je po my sły zo sta ła podwójną  – wybra ną 

przez ka pi tu łę i in ter nautów  – lau re at ką kon kur su Eu ro li der 

or ga ni zo wa ne go przez Mi ni sterstwo Roz wo ju Re gio nal ne go.
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W ciągu dwóch lat Fundacja dzięki Fun-

duszom Europejskim przeszkoliła ponad 

300 matek. Specjalnie dla nich prowa-

dzący zaczynają kursy rano i kończą 

ok. godziny 13, aby mogły zdążyć do 

domu, położyć dzieci spać. Na zajęciach 

Iwony kobiety dzielą się swoimi doś-

wiadczeniami zawodowymi. Mogą więc 

zobaczyć, jakie są plusy i minusy pracy

na etacie, umowie-zleceniu czy w pro-

wadzeniu własnej fi rmy.

– Wtedy łatwiej wybierają, co jest dla 

nich najlepsze – tłumaczy Iwona, która

prowadzi też zaję cia z autoprezentacji

i podejścia do życia i pracy.
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 – I ja, i oni ma rzy li śmy o ta kim miej scu  – opo wia da Da nu ta Falkow ska, 

dy rek tor szko ły.  – Wcześniej nie chęt nie wy cho dzi li na zaję cia wy cho-

 wa nia fi  zycz ne go, bo as fal to wa nierówna na wierzch nia gro zi ła 

zwich nię ciem no gi w czasie spor to wych zma gań, a roz sypu ją ce się

ze sta ro ści wy po sa żenie do peł nia ło ten smut ny ob raz. Nie po ma ga ły 

już na wet re gu lar ne mo der ni za cje. Nie zro bi się przecież cu deń ka 

z ru iny. Trze ba by ło zbu do wać coś no we go. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sta ro stwo w Płoc ku po mo gło szko le w sta ra niach o przy zna nie 

szko le Fun du szy Eu ro pej skich z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra-

cyj ne go Wo jewództwa Ma zo wieckie go. Moż na z nie go fi  nan so wać 

m.in. in fra struk tu rę słu żą cą eduka cji. Uda ło się zdo być po kaź ną kwo tę 

 – po nad 3 mi lio ny zło tych!

Te raz przy szkol ne obiek ty co dzien nie tęt nią życiem
– W 2009 ro ku za czę ła się przebu do wa  – mówi Do ro ta Czajkow ska, 

której 17-let ni syn Mi chał uczy się w „Sta szi cu”.  – Gą bi nia nie przy cho dzi-

li oglądać po stę py robót. Na na szych oczach po je cha ły na złom sta re 

bram ki, za rdze wia łe ogro dze nie. Kil ka mie się cy po tem po wsta ły bo iska 

do pił ki ręcz nej i ko szykówki. Już moż na na nich grać. aaaaaaaaaaaaaaa

Zbu do wa no też: bo isko wie lofunk cyj ne, bież nię, bo isko do pił ki noż-

nej, skocz nie do sko ku w dal i wzwyż, rzut nię do pchnięcia ku lą, kort 

te ni so wy i kil ka innych obiektów, choć by wi dow nię na 140 osób. 

Wszyst ko wy ko na ne z pro fe sjo nal nych ma te riałów, np. na wierzch nie 

z po li ure ta nu czy tra wa na bo isku z tzw. rol ki.
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Patron projektu Anna Janiszewska

nadzoruje Fundusze Europejskie 

w starostwie płockim: 

Duże zmiany w ciągu jednego roku
„O przyznanie środków na budowę i mo-

dernizację kompleksu sportowego w Gą-

binie wystąpiliśmy w kwietniu 2009 roku. 

Pozytywną odpowiedź uzyskaliśmy po 

niespełna roku. Prace budowlane zaczęły 

się jednak wcześniej, bo wiedzieliśmy, 

że otrzymamy refundację znacznej częś-

ci poniesionych kosztów. Docelowo nasz

udział w projekcie wyniósł ok. 16 pro-

cent. Resztę, czyli przytłaczającą więk-

szość wydatków, sfi nansowano z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego.”

Za mojej młodości biegaliśmy i gra li śmy w ko szykówkę na zanie dba-

nym, znisz czo nym placu  – wspo mi na 52-let nia Ali cja.  – A teraz? Eu ro pa 

peł ną gę bą! Wszyst ko no wo cze sne, ko lo ro we. 

Ali cja cie szy się, że cho ciaż jej młod sze dziec ko, 17-let nia Ola, 

mo że tu po ćwi czyć bie gi czy pograć w te ni sa. A ra zem z nią ponad 

700 uczniów Ze spo łu Szkół im. St. Sta szi ca w Gą bi nie.
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MAMY GDZIE TRENOWAĆ

Za ponad 3 miliony zł z Funduszy Europejskich uczniowie z Gąbina mają nowoczesny stadion.

2

Danuta Falkowska, dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, pamięta, jak zrujnowane były szkolne obiekty sportowe. Teraz są jak spod igły!
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Kie dy Ali cja Si kor ska zo ba czy ła no we bo iska, 

krzyk nę ła aż dwa ra zy. Pierw szy  – z za chwy tu, 

dru gi  – z ża lu, że nie ma już kil ku na stu lat 

i nie uczy się w szko le, któ ra ma tak ład ne, 

no wo cze sne obiek ty spor to we.
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Gąbińskie mamy są szczęśliwe, 

że ich dzieci ćwiczą na wspaniałych boiskach i bieżni.
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Kie dy przy go to wy wa ła się do wła sne go ślu bu, 

czu ła się jak ry ba w wo dzie, szu ka jąc ory gi nal nych 

po my słów, ga dże tów, stro jów. 

Te raz z ra do ścią po ma ga 

w tym in nym mło dym pa rom.

Widać po niej, że kocha swoją pracę. Z uśmie chem wi ta w drzwiach 

swej fi r my. I nie zej dzie on już z jej twa rzy aż do koń ca roz mo wy.

 – Bo prze cież ro bię coś fan ta styczne go!  – za pew nia 29-let nia An na 

Wie ru szew ska-Pu to z Ło dzi.  – Coś po trzeb ne go i do ce nia ne go przez 

lu dzi. To waż ne. Bo wi dzę sens swo ich dzia łań. A na do da tek mo gę 

jesz cze z te go żyć.

MOJE WIELKIE, WIRTUALNE WESELE

3

Anna Wieruszewska-Puto zachęca ludzi do planowania i przygotowywania ślubów w Internecie. Dziś ma tysiące zadowolonych, wdzięcznych klientów.

Na rozwój e-fi rmy przyznano jej 470 tys. zł.
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Je den z uczniów opo wia da, że na otwar ciu obiektów z wra że nia aż...

po ca ło wał, jak sam ją okre śla, „wy pa sio ną bież nię”. Jest pa sjona tem 

sprin tu i na resz cie mo że tre no wać jak pro fe sjo na li sta, bez tru du bić

swo je ży cio we re kor dy.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 – A mój syn Adam za chwy cił się kor tem te ni so wym  – opo wia da 

Iwo na Ma jew ska, jed na z ma tek.  – Na obiek tach cią gle coś się dzie je. 

A to tre nu ją lek ko atle ci, to znów od by wa się tur niej biegów. aaaaaaaaa

 – Co waż ne, tu taj każ dy mo że przyjść i upra wiać sport, nie tylko na si 

ucznio wie  – mówi dy rek tor Fal kow ska.  – I miesz kań cy skwapli wie 

z te go ko rzy sta ją. Ca ły mi ro dzi na mi przy cho dzą na pił kę czy te ni sa. 

Są dum ni, że wła śnie u nas po wstał ta ki spor to wy kom pleks. 

To wi zytówka ca łej na szej gmi ny.

Fun du sze Eu ro pej skie zmie ni ły ob raz szko ły
Suk ces z prze bu do wą bo isk i sta dionu za in spi ro wał dy rek cję szko ły 

do dal szych sta rań o unij ne wspar cie. Dzię ki te mu uda ło się od no wić 

budy nek szko ły, wy bu do wać łącz nik mię dzy obiek ta mi, a te raz wła śnie 

kła dzio na jest no wa na wierzch nia na szkol nym podwórku.

 – To miej sce zmie ni ło się nie do po zna nia  – opo wia da Da nu ta Grzyma-

ła, ma ma te go rocz nej ma turzyst ki Ka si.  – Kie dy oglą dam sta re zdję cia 

szko ły, wi dzę po stę py. Sa ma też do brze pa mię tam, jak wy glą da ła dwa, 

trzy la ta te mu. 

Za Fun du sze Eu ro pej skie ku pio no też część wy po sa że nia spor to we go. 

 – I te raz moż na u nas tre no wać na wet rzut oszcze pem  – mówi jeden 

z te go rocz nych ma tu rzystów.  – Mo że ob ja wi się tu taj ja kiś spor towy 

ta lent, który za wo ju je świa to we sta dio ny? Jest miej sce do tre nin gu, jest 

sprzęt. Cze go wię cej trze ba?

 – Naj waż niej sze, że mło dzież ma jak za dbać o kon dy cję  – pod su mowu-

je pa ni dy rek tor.  – I ćwi czy na eu ro pej skim po zio mie! 

Krzysz tof Raj czyk, Pani Domu nr 37, 02.11.2010
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Pie nią dze na lep sze wa run ki 
do na uki
W każ dym z 16 RPO prze zna czo no śro-

dki na pro jek ty dot. in fra struk tu ry edu-

ka cyj nej. W ra mach RPO Wo je wódz twa 

Ma zo wiec kie go jest to Dzia ła nie 7.2 

„Infra struk tu ra słu żą ca edu ka cji”, któ-

re go ce lem jest wy rów ny wa nie szans 

edu kacyj nych. Słu żyć ma te mu po pra-

wa ja kości na ucza nia i do stęp no ści in-

fra struktu ry edu ka cyj nej na każ dym po-

zio mie kształ ce nia. Fun du sze mo gą być 

przezna czo ne na bu do wę, roz bu do wę 

lub mo der ni za cję obiek tów dy dak tycz-

nych (bi blio tek, hal spor to wych, świe t-

lic, pracow ni spe cja li stycz nych, burs), ale 

tak że za kup nie zbęd ne go do nich wy-

 po sa żenia. O do ta cje z te go dzia ła nia 

mo gą się sta rać m.in.: jed nost ki sa mo-

rzą du, oso by praw ne i fi  zycz ne pro wa-

dzą ce przedszko la, szko ły, or ga ni za cje 

po za rzą dowe. Mak sy mal na wy so kość 

udzie lo ne go wspar cia w więk szo ści wo-

je wództw nie zo sta ła okre ślo na.

DOTACJA JEST KOBIETĄ 
jak Polki korzystają z Funduszy Europejskich



An na ża łu je, że o pra cy mu si opowia dać sa ma. Jej wspólnicz ka Magda 

Sa dow ska-Gro nert nie przy szła, bo wła śnie uro dzi ła córecz kę. 

 – Ale fi r ma to już na sze wspólne dziec ko  – śmie je się.  – Na praw dę au-

tor ski po mysł na po łą cze nie dobre go biz ne su z pa sją.

Zna ją się od lat. An na jest spe cjalist ką od sto sunków po li tycz nych, Mag-

da  – fi  lo lo giem fran cu skim. 

 – Po stu diach po szły śmy do pracy na eta cie  – mówi An na.  – Ja pra co-

wa łam m.in. w Łódzkiej Spe cjal nej Stre fi e Eko no micz nej, a Mag da uczy-

ła w li ceum. 

Start był w Wa len tyn ki, 
a do ta cja w Syl we stra
Trzy la ta te mu An na wy cho dzi ła za mąż. We se le przy go to wa ła perfek-

cyj nie. Przez zna jo mych i Inter net po ścią ga ła z ca łe go świa ta ślub ne 

ga dże ty, np. bań ki my dla ne w kształ cie tor cików. Za pla no wała każ dą 

mi nu tę uro czy sto ści.

 – Go ście żar to wa li, że po win nam jak Jen ni fer Lo pez w fi l mie „Powiedz: 

tak” za jąć się or ga ni za cją we sel  – przy zna je An na.  – Śmiałam się, ale ja-

kiś czas później uzna ły śmy z Mag dą, że „ślub ny biz nes” to wła śnie coś 

dla nas. 

An na i jej mąż już wcze śniej zare zer wo wa li w In ter ne cie ad res www.

faj ne we se le.pl. 

 – Przez pra wie rok po ka zy wali śmy i opi sy wa li śmy na niej nasz wła sny 

ślub  – mówi An na.  – Ale po roz mo wie z Mag dą posta no wi ły śmy zro-

bić na niej sklep z wy jąt ko wy mi ga dże ta mi we selny mi, ban kiem po-

mysłów ślubnych, ak ce so ria mi do two rze nia stron ślub nych (ze zdję-

cia mi, wpisa mi), a tak że pro gra ma mi do plano wa nia i przy go to wa nia 

we se la.

Wy star to wa ły w Wa len tyn ki 2008 ro ku. Już wie dzia ły, że bu dowa do-

brej stro ny mo że po chło nąć for tu nę. A one mia ły odło żo ne tylko 

7 ty się cy zł. We wrze śniu zło żyły więc wnio sek o do fi  nan so wa nie 

z Fundu szy Eu ro pej skich two rzenia tzw. e-usług, czy li  – w ich przy-

pad ku – in ter ne to wych na rzę dzi do przy go to wań we sel nych.

 – W Sylwestra do sta ły śmy ak cep tację wnio sku  – mó wi An na.  – Przyzna-

no nam pra wie 470 ty się cy zło tych na dwu let nie pra ce nad roz wo jem 

ca łej na szej e-fi r my.

Za mó wień ni gdy im nie brak nie, 
bo i we sel spo ro…
Pierw sze pie nią dze z Unii do sta ły w sierp niu 2009 ro ku. A dziś in terne-

to wy biz nes dzia ła co raz le piej. Przed ślub ne e-usłu gi po wo li sta ją się hi-

tem ich stro ny. Wkrót ce będzie moż na na niej za pla no wać, jak po sa dzi 

się go ści przy sto łach, opraco wać bu dżet we sel ny, a do wir tual nej sza fy 

po ścią gać z In ter ne tu ślub ne suk nie i do dat ki, by po tem je po rów nać, 

do pa so wać. Do brze pro spe ru je też wir tu al ny sklep, w któ rym moż na 

do stać np. fi  gurki ślub ne, do dat ki na stół we sel ny czy po dzię ko wa nia 

dla go ści. An na i Mag da spro wa dza ją te ak ce so ria z za gra ni cy (tak że 

przez In ter net) al bo zle ca ją ich pro duk cję w kra ju.

 – Na po cząt ku go dzi ły śmy pracę na eta tach z pro wa dze niem in ter ne-

to wej fi r my, ale po 9 miesią cach zwol ni ły śmy się z pra cy i po szły śmy 

na swo je  – opo wia da An na.  – By ły śmy pio nier ka mi we wpro wa dza niu 

nie ty po wych prezen tów we sel nych. Wy my śli ły śmy np. pła ską pod wiąz-

kę ozdo bio ną krysz ta ła mi Swa ro vskie go, któ ra nie od zna cza się pod su-

kien ką.

 – Z większością klien tów nie kontak tu je my się oso bi ście, ale otrzymu je-

my od nich ma ile w sty lu: „Bardzo mi po mo gli ście! Dzię ki wam mie li śmy 

nie za po mnia ny ślub”  – mó wi An na.  – Ta ka wia do mość spra wia, że chce 

się pra co wać! 

Krzysz tof Raj czyk, Pani Domu nr 29, 12.07.2010

Czym właściwie jest e-usługa?

Pod tym pojęciem rozumiane są usługi 

świadczone w sposób całkowicie auto-

matyczny (bez udziału człowieka), rea-

lizowane dzięki technologiom informa-

tycznym takim jak odpowiednie opro-

gramowanie, czy narzędzie internetowe.

E-usługą mogą być zatem, np.: serwisy

informacyjne, e-rozrywka, e-learning, 

e-rezerwacje, e-ogłoszenia, aukcje inter-

netowe, serwisy społecznościowe, gry

on-line, rozpoznawanie i synteza mowy,

udostępnianie, aktualizacja oprogramo-

wania. 

Z dofi nansowania w ramach Działania 8.1

POIG wykluczone są jednak niektóre 

projekty, mimo że też polegają na świad-

czeniu e-usług. Są to, m.in:

 –  prowadzenie poczty elektronicznej

 –  tzw. hosting (np. udostępnianie 

  serwera)

 – rejestracja i utrzymanie domen 

  internetowych

Cyfrowe usługi, 
ale pieniądze prawdziwe

Pani Anna i Magda skorzystały z Fundu-

szy Europejskich w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-

ka, Działanie 8.1 „Wspieranie działal-

ności gospodarczej w dziedzinie gos-

podarki elektronicznej”. Działanie 8.1

wspiera projekty świadczenia usług dro-

gą elektroniczną, w tym wytworzenie

narzędzi internetowych niezbędnych 

do ich świadczenia. 

W 2010 roku można było uzyskać dofi -

nansowanie w wysokości do 70 proc.

(490 000 zł). Przy czym maksymalna 

wartość projektu wynosiła 700 000 zł, 

a okres wsparcia projektów - nie dłuższy 

niż 24 miesiące. Więcej informacji na: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Ewa Kopeć z Lublina za środki z Unii Europejskiej mogła kupić specjalistyczny sprzęt niezbędny 

do prowadzenia działalności detektywistycznej. 

Zakup się opłacił. Zleceń i zadowolonych klientów przybywa.
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Fir mę Ewy sfi  nan sowa-

 no ze środ ków Eu ropej-

skiego Fundu szu Spo-

 łecznego w ra mach

Dzia ła nia 6.2. „Wspar cie

oraz pro mo cja przed się-

 bior czo ści i samozatru-

d nie nia” obję te go Pro-

 gramem Ka pi tał Ludz ki.

Tyl ko w 2009 r. z tych

środ ków przy zna no w

Pol sce do ta cje na uru-

cho mie nie ok. 4 tys. 

fi rm. Wię cej o tym, jak 

się gnąć po Fun du sze 

Eu ro pejskie, znaj dziesz 

w In ter ne cie na www.

fun du sze eu ro pej skie.

gov.pl lub w punktach 

in for ma cyj nych w ca-

łym kra ju.

Szu ka za gi nio nych dzie ci i do ro słych, 

tro pi oszu stów. Ro bi to, co ko cha. 

Ona już wie, że war to by ło pójść na unij ne szko le nie 

i sko rzy stać z ofe ro wa ne go tam wspar cia.

Ewa jest uśmiechnięta i zrelaksowana, bo wła śnie uda ło jej się za-

koń czyć ko lej ną trud ną spra wę. Pro wa dzi wła sną agen cję de tek ty wi-

styczną, któ rą na zwa ła „Dys kre cja”. Na zle ce nie żo ny tro pi ła mę ża, któ ry 

 – jak usta li ła  – pro wa dził po dwój ne ży cie. Mał żon ce wydzie lał ską pe 

pie nią dze na utrzyma nie dzie ci i do mu, a w dru gim, no wo cze snym, 

miesz ka niu utrzymy wał in ną ko bie tę.

 – Po trze bo wa łam kil ku ty go dni, by ze brać na to twar de do wo dy  – 

opo wia da 28-let nia Ewa Ko peć z Lu bli na.  – Tak jak i wte dy, gdy wy-

 tro pi łam ukry wa ją ce go się przed żo ną bo ga te go, a nie pła cące go 

ali men tów oj ca dzie ci. 

Kie dy o tym opo wia da, aż błysz czą się jej oczy. Wi dać, że lu bi ży cie 

i pra cę z du żą daw ką ad re na li ny.

 – Za wsze ta ka by łam  – mó wi.  – Tre no wa łam pił kę ręcz ną, lubi łam wy-

zwa nia, mia łam w so bie coś z chłop czy cy. Już na stu diach z re so cja li-

za cji za czę łam pra cę w agen cji de tek ty wi stycz nej. Rok po ro ku zdo-

by wa łam do świadcze nie, awan so wa łam, ale za wsze chcia łam mieć 

wła sną fi r mę. 

Nie ba ła się spró bo wać,  
bo wie dzia ła, że się uda
W po ło wie 2009 ro ku zdecy do wa ła, że za wszel ką ce nę pój dzie 

na swo je. Ale skąd wziąć pie nią dze na za kup dro gie go detek ty wi s-

tycz ne go sprzę tu?

 – My śla łam, że znaj dę in we sto ra  – mó wi  – ale to ozna cza ło by zależ-

ność, któ rej wo la łam unik nąć.

Ucie szy ła się, kie dy przy pad kiem zna la zła w In ter ne cie ogło sze nie 

o szko le niu z przed się bior czo ści pro wa dzo nym za pie nią dze Eu ro-

pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.  – Mia ło sa me atu ty: by ło bez-

 płatne, da wa ło szan sę na opa no wa nie pod staw przed się bior czo ści 

i, co bar dzo waż ne, tak że zdo by cie pienię dzy na za ło że nie fi r my  – 

wspomi na Ewa.  – Bez wa ha nia zło żyłam wnio sek o przy ję cie mnie 

do je go ko lej nej edy cji.

Na pi sa ła go sa ma od sie bie, bez wiel kich słów i de kla ra cji.

 – Chy ba się spodo bał, bo zo sta łam za pro szo na na roz mo wę kwa li fi ka-

cyj ną  – opo wia da.  – Tam z pasją i już ze szcze gó ła mi opo wia dałam, co 

do kład nie chcę ro bić.

Bez tru du za kwa li fi  ko wa ła się na szko le nie. Od tąd kil ka ra zy w ty go-

dniu przez nie mal kwar tał uczy ła się księ go wo ści, mar ke tingu, za rzą-

dza nia i in for ma ty ki.

 – Na ko niec na pi sa łam, na podsta wie zdo by tej wie dzy, swój biz -

ne splan  – wy ja śnia.  – Był tak prze ko nu ją cy, że przy zna no mi środ ki 

na za ło że nie fi r my. Do stałam pra wie 30 ty się cy zło tych!

14

DETEKTYW NA TROPIE

Własna fi rma była jej marzeniem.

4

Unij ne fun du sze  dla cie bie
Ewa Ko peć uczest ni czy ła w pro jek cie

re ali zowa nym od kil ku lat przez Funda-

cję UMCS w Lu bli nie „Ini cja ty wa jest ko-

bie tą  – ABC przed się bior czo ści”. Skie-

 ro wa ny jest do ko biet z wo je wództwa

lu bel skie go, chcą cych rozpo cząć dzia łal-

 ność go spo dar czą. Zdo by wa ją tam wie-

 dzę i środ ki nie zbęd ne do prowa dze nia

własnej fi r my. Po dob ne projek ty re ali zo-

 wa ne są w każ dym wojewódz twie przez 

wy brane in sty tu cje, sa mo rzą dy, or gani-

 za cje po za rzą do we.
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Te raz po le ca in nym unij ne szko le nia dla ko biet
Ku pi ła apa rat z te le obiek ty wem, za ma sko wa ne ka me ry, dyk ta fony,

lap top i wie le in nych urzą dzeń de tek ty wi stycz nych. 

 – Bez nich na wet nie mo głabym my śleć o po waż nej pra cy  – wy ja śnia. 

 – Wy star to wa łam już w stycz niu. Przez pół ro ku nie mu sia łam się zu-

peł nie mar twić o pie nią dze na ZUS i opła ty za księ go wą. Do sta łam bo-

wiem także tzw. wspar cie po mo sto we. Są to pie nią dze na opła ce nie 

podsta wo wych kosz tów funk cjo nowa nia fi r my. W mo im przy pad ku 

kil ka set zło tych mie sięcz nie.

Ewa nie wy na ję ła dro gie go biu ra w cen trum mia sta. Jak więk szość 

przed się bior ców, roz po czę ła działal ność pod do mo wym ad re sem.

 – Mu sia łam tyl ko ku pić sza fę pancer ną na do ku men ty  – opo wia da  – 

nie zbęd ną w pra cy de tek ty wa. Le d wie wy star to wa łam, a już dosta łam 

swo je pierw sze zle ce nie: od na le zie nie mat ki, któ rej szu ka ła cór ka zo-

sta wio na przez nią przed la ty w do mu dziec ka. 

Ewa pra cu je bez ostrych, zna nych z ame ry kań skich fi l mów, me tod. Wo li 

zdo by wać cen ne in for macje, ko rzy sta jąc ze swo jej wie dzy i kon tak tów. 

Żar tu je, że nie po zornej, na po zór de li kat nej ko bie cie znacz nie ła twiej niż 

po staw ne mu męż czyź nie śle dzić czy tro pić lu dzi.

 – Po za tym rzad ko któ ra spra wa wy ma ga ode mnie po tęż nej po-

stu ry  – mó wi.  – Ra czej in te li gen cji. Ostatnio hi tem jest „prze świe tla-

nie” niań przez ro dzi ców. Spraw dzam ich ży cio rys, re fe ren cje i czę sto 

stwierdzam, że po pro stu kła mią, pod nosząc swo je kwa li fi  ka cje. A ta-

kiej oso bie trud no po wie rzyć dziec ko. 

Dzię ki swo jej pra cy cią gle uczy się cze goś no we go, do sko na li.

 – Taj ni ki pra wa, tech ni ki psy cholo gii…  – wy mie nia Ewa.  – Kształ cę się 

i na resz cie roz kwi tam. Czu ję się speł nio na, szczę śli wa! 

Krzysz tof Raj czyk, Pani Domu nr 26, 23.06.2010
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Przez kil ka lat pra co wa ła w szpi ta lu ja ko 

re ha bi li tant ka. Da wa ło jej to sa tys fak cję, 

ale nie po zwa la ło roz wi nąć skrzy deł. 

Się ga jąc po Fun du sze Eu ro pej skie, 

za ło ży ła fi r mę. 

Budynek przy ulicy Jatkowej w Łomży nie pre zen tu je się oka za le. 

Sza ry, oto czo ny ni ski mi blo ka mi, skry wa jed nak w so bie praw dzi wy 

raj dla pań spra gnio nych re lak su, pie lęgna cji i od po czyn ku.

 – Oto mój „Ana med”  – 33-let nia An na Woł ko wicz opro wa dza po urzą-

dzo nych w orien tal nym sty lu po ko jach.  – Mo je wy ma rzo ne króle stwo 

dla wszyst kich ko biet.

W po wie trzu uno si się za pach aro ma tycz nych olej ków, z głośni -

ków są czy od prę ża ją ca mu zyka. Gdzieś za drzwia mi klientka, sprze-

daw czy ni ze skle pu odzie żo we go, wła śnie od da je się roz ko szom 

ma sa żu. W in nym z ga bi ne tów na uczy ciel ka cie szy się ma secz ką 

na twarz i pe elingiem, a tuż obok sze fo wa du żej fi r my koń czy wła śnie 

ma ni cure.

 – Cie szę się, że po ma gam pa niom po czuć się pięk niej szy mi, zadba-

 ny mi, wy po czę ty mi  – mó wi ze szcze rym uśmie chem An na. 

Pie nią dze z Unii po zwo li ły jej na od waż ne pla ny
Dro ga do otwar cia „Ana me du”, sa lo nu pięk no ści i tzw. day spa w jed-

nym, by ła jed nak dłu ga. 

 – Z wykształcenia je stem fi  zjo tera peut ką  – mó wi An na.  – Skończy łam 

stu dia fi  zjo te ra peu tycz ne i tra fi  łam na 3,5 ro ku do pra cy w szpi ta lu ja ko 

re ha bi li tant ka. 

Cie szy ła się, że po ma ga lu dziom, ale co raz czę ściej my śla ła, by zało żyć 

wła sną fi r mę.

 – Za czę łam cho dzić na kur sy masa żu  – wspo mi na.  – Uczy łam się 

ko sme to lo gii. Za mie rza łam otworzyć w Łom ży sa lon, w któ rym 

kobie ty mo gły by na brać sił i za ra zem za dbać o swo ją uro dę.

Zna jo my miał zruj no wa ny bu dynek po daw nej sto lar ni. Ona  – pomysł 

na świet ny biz nes. 

U MNIE KOBIETY STAJĄ SIĘ PIĘKNIEJSZE

5

Anna Wołkowicz zaledwie półtora roku temu otworzyła w Łomży 

centrum relaksu, masażu i kosmetyki, a już ma duże grono stałych klientek.

Udało jej się zdobyć 200 tys. zł z Funduszy Europejskich.
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Jak zdobyć pieniądze 
na założenie fi rmy?
Swoje pierwsze kroki powinnaś skiero-

wać do najbliższego Wojewódzkiego

Urzędu Pracy. Znajdziesz tam listę fi rm,

które realizują projekty w ramach Dzia-

łania 6.2. Pamiętaj też, żeby sprawdzić, 

kiedy rozpoczyna się rekrutacja dla 

zainteresowanych rozkręceniem włas-

nego biznesu. Jeśli spełnisz warunki 

uczestnictwa, organizator projektu skie-

ruje cię na cykl bezpłatnych szkoleń 

z zakresu zakładania i prowadzenia fi rmy. 

Ale uwaga! Najczęściej w szkoleniach 

bierze udział więcej osób niż wynosi pula 

dotacji przewidzianej na dofi nansowa-

nie nowych fi rm. Dlatego warto się 

postarać i przygotować jak najlepszy, 

przemyślany biznesplan. Adresy fi rm 

i instytucji, które realizują projekty

w ramach Działania 6.2 w danym woje-

wództwie można znaleźć na stronach 

internetowych urzędów pracy.
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Czy za dotację można kupić używany sprzęt?
Mali i średni przedsiębiorcy korzystający z dotacji w ramach tzw. RPO, czyli Regionalnych 

Programów Operacyjnych, mogą na potrzeby działalności swojej fi rmy kupować używane 

środki trwałe, pod warunkiem że ich zakup nie był w poprzednich siedmiu latach fi nanso-

wany ze środków publicznych, czyli np. za pieniądze unijne lub z jakiegokolwiek dofi nan-

sowania z urzędu pracy. Jest jednak jeden, zasadniczy, warunek: cena takiego używanego

urządzenia nie może przekraczać jego aktualnej wartości rynkowej, powinna też być 

niższa od ceny podobnego, ale nowego urządzenia. Dodatkowo sprzedający musi złożyć 

odpowiednie oświadczenie określające jednoznacznie osobę, która ten sprzęt sprzedała 

oraz miejsce i datę dokonania zakupu.
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 – Od kła da łam pie nią dze na remont, po ma gał mi mąż i ro dzi na  – mó-

wi z wdzięcz no ścią w gło sie.  – Przy go to wy wa łam mo je wy marzo ne 

miej sce pra cy.

Pod ko niec 2008 ro ku zło ży ła wnio sek o do fi  nan so wa nie z Unii. 

W tym sa mym ro ku pod pi sa ła umo wę prze wi du ją cą zwrot części 

po nie sio nych wy dat ków  – ponad 200 ty się cy zło tych.

 – To po zwo li ło mi spo koj niej my śleć o ry zy kow nej bądź co bądź 

in we stycji  – przy zna je.  – Bo nie wie dzia łam, czy znaj dą się pa nie chęt ne 

do odwie dza nia „Ana me du”.

Wte dy jesz cze mia ła etat w szpita lu. Po pra cy o 14.30 pę dzi ła do urzę-

dów, by do peł nić for mal no ści. A po tem do wie czo ra nad zo ro wa ła 

ro bot ni ków, po stę py w bu do wie. Jej wy ma rzo ny sa lon ru szył w lu-

tym 2009 ro ku i za chwy cił miesz kan ki Łom ży. Przy cho dzi ły z cie ka-

 wo ści lub z po le ce nia, choć wie le ba ło się, że to nie do stęp ne dla nich 

miej sce.

Rehabilituje ludzi 
już tylko dla własnej przyjemności
 – Klient ki prze ko ny wa ły się, że jakość usług jest wy so ka, a ce ny dosto-

so wa ne do łom żyń skich re aliów  – mó wi.  – Każ da z nich znaj dzie tu na 

pew no coś dla sie bie. Od uma lowa nia pa znok ci przez pie lę gna cję twa-

rzy aż po ma saż ca łe go cia ła.

An na za trud nia na sta łe trzy oso by. Sa ma przyj mu je pa cjent ki wy maga-

ją ce re ha bi li ta cji, głów nie z niezno śny mi bó la mi krę go słu pa.

 – Cza sem aż trud no mi uwie rzyć, że się uda ło i zo sta łam przed się bior cą 

 – mó wi.  – Nie by ło by te go, gdy by nie wspar cie Unii i… mo ich bli skich. 

Krzysz tof Raj czyk, Pani Domu nr 31, 09.08.2010

Środ ki prze zna czo ne 
na in we sty cje i roz wój 
An nie uda ło się zdo być unij ne do fi  nanso-

wa nie z pu li Re gio nal ne go Pro gra mu Ope-

ra cyj ne go (RPO) Wo je wódz twa Pod la skie go 

dla mi kro przed się biorców (za trud nia ją cych 

do 10 osób). Pomoc ta ką prze wi du je pro gram 

Działa nie 1.4 „Wspar cie in we sty cyj ne przed-

się biorstw”. Ce lem te go dzia ła nia jest zwięk-

sze nie kon ku ren cyj no ści i inno wa cyj no ści 

mi kro fi rm. Do fi  nan so wanie jest udzie la ne 

na in we sty cje. Mo że to być utwo rze nie no-

wej fi r my, ale tak że roz bu do wa już ist nie-

 ją cej. W każ dym z 16 RPO prze wi dzia no pu-

lę środ ków na po dob ne in we sty cje. In for ma-

cji na temat do kład nych ter mi nów na bo rów 

oraz wa run ków ubie ga nia się o do ta cje 

udziela ją po szcze gól ne urzę dy mar szał kow-

skie. War to jed nak pa mię tać, że do fi  nan-

so wa nie dzia ła na za sa dzie re fun da cji  – in-

we sty cja mu si zo stać po kry ta własnym wkła-

dem fi  nan so wym, a do pie ro po jej roz li cze-

niu moż na uzy skać zwrot od 30 do 70 proc. 

kosz tów (w za leż no ści od wo je wódz twa). 

Wię cej in for ma cji na: 

www.fun du sze eu ropejskie.gov.pl 

oraz w punk tach in for ma cyj nych na te re nie 

ca łe go kra ju.
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by ło w biz ne spla nie prze wi dzieć na trzy la ta na przód, ilu bę dzie 

od bior ców szko leń, ja kie ce ny i ile wyj dzie czy ste go zy sku  – opo wia da 

Mag da le na Wac-Gór czyń ska.

Po zło że niu apli ka cji o unij ne pie nią dze za czę ły się trzy mie sięcz ne 

szko le nia, na któ rych Fun da cja UMCS uczy ła jak za re je stro wać fi r mę, 

jak pro wa dzić księ go wość. By ły też za ję cia po świę co ne te mu, jak się 

pro mo wać, jak wy bie rać na zwę dla fi r my, jak za ło żyć stro nę w in ter -

ne cie i co tam po win no się zna leźć. Kur sant ki do wia dy wa ły się też, 

gdzie szu kać dal szych źró deł fi  nan so wa nia dla swo jej fi r my, kie dy 

już za czną dzia łać. By ło więc i o kre dy tach, i o unij nych do ta cjach 

na roz wój.

La tem 2009 r. Aga ta i Mag da pod pi sa ły umo wy. Nie mo gły za ło żyć 

jed nej fi r my, bo mia ły to być jed no oso bo we dzia łal no ści go spo dar-

cze. Oby dwie za re je stro wa ły więc wła sne spół ki, ale ra zem pra cu ją 

pod wspól ną mar ką PP Gro up. To „PP” po cho dzi od słów „pierw sza 

po moc”. Każ da z nich do sta ła po 19 ty się cy do ta cji oraz wspar cie 

po mo sto we na rok  – przez pierw sze pół ro ku po 540 zł dla każ dej, 

a w dru gim pół ro czu po 450 zł  – na ma te ria ły biu ro we i wy dat ki, 

ta kie jak pro wa dze nie księ go wo ści. Oby dwie uzna ły, że księ go wość 

zle cą wy spe cja li zo wa nej fi r mie. Ta ka usłu ga dla ma łej fi r my to wy da tek 

100 do 150 zł mie sięcz nie.

Każ da ja ko wkład wła sny wnio sła sa mo chód. Aga cie w je go ku pie niu 
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Agata Chodała (z lewej) i Magdalena Wac-Górczyńska w ciągu roku nauczyły około tysiąca osób, jak udzielać pierwszej pomocy.
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Jak ra to wać dziec ko, któ re za dła wi ło się cu kier kiem? 

Co zro bić kie dy obok wy da rzył się wy pa dek? 

Kto z nas pa mię ta, jak się ro bi sztucz ne od dy cha nie? 

Mag da le na i Aga ta, dy plo mo wa ne ra tow nicz ki, 

już z ty siąc osób na uczy ły, jak po ma gać w ta kich sy tu acjach. 

Fir mę szko le nio wą za ło ży ły za unij ną do ta cję.

Aga ta Cho da ła do Lu bli na przy je cha ła z Lip ska (ma zo wiec kie), że by 

stu dio wać ra tow nic two na Uni wer sy te cie Me dycz nym. Na ro ku spo-

 tka ła Mag da le nę Wac. Po eg za mi nie li cen cjac kim w 2008 r. za sta na wia ły 

się  – co da lej? Ma gi ster skich stu diów z ra tow nic twa nie ma.  – Zdo by-

ły śmy pięk ny i cie ka wy za wód, ale z pra cą dla ko bie ty-ra tow ni ka jest 

do syć trud no. W po go to wiu pra cu ją głów nie męż czyź ni  – opo wia-

da Mag da le na Wac-Gór czyń ska. Ra zem po szły na ma gi ster skie stu dia 

na kie run ku zdro wie pu blicz ne, ale już za kieł ko wa ła myśl, że by za ło żyć 

fi r mę.  – Na si ko le dzy nam pod po wie dzie li, bo oni du żo mó wi li o tym, 

że by się wziąć za ja kiś biz nes, ale chy ba nie wie le chcia ło im się zro bić 

 – śmie je się Aga ta Cho da ła.

Dziew czy ny po my śla ły, że mo gły by uczyć pierw szej po mo cy.  – Tym 

bar dziej, że wszedł prze pis, któ ry zo bo wią zu je pra co daw ców, że by 

w każ dej fi r mie by ła oso ba opie ku ją ca się ap tecz ką i po tra fi ą ca udzie-

lić pierw szej po mo cy  – pod kre śla Aga ta i do da je:  – W dużych przed-

się bior stwach, gdzie jest pro duk cja i więk sze za gro że nie wy pad kiem, 

ta kich osób prze szko lo nych w udzie la niu pierw szej po mo cy po win no 

być kil ka.

Po mysł już był, ale skąd wziąć pie nią dze? Do szko leń trze ba mieć od po-

wied ni sprzęt, na przy kład fan to my do ćwi cze nia sztucz ne go od dy cha-

nia i ma sa żu ser ca.

 – Mój ów cze sny chło pak, a obec ny mąż Mi chał, zaj mu je się fo to gra fi ą 

i chciał by roz wi jać swo ją dzia łal ność. Szu kał więc dla sie bie ja kichś 

do ta cji unij nych, a przy oka zji pod su nął nam po mysł, że by śmy też sta-

 ra ły się o fun du sze. Mi chał tra fi ł na pro jekt „Ini cja ty wa jest ko bie tą” 

re ali zo wa ny przez Fun da cję UMCS i na ma wiał nas, że by spró bo wać. 

Mó wił, że to tyl ko dla ko biet i że ma my bar dzo cie ka wy za wód. Lu dzie 

na pew no bę dą chcie li się uczyć pierw szej po mo cy, dla te go ma my 

du że szan se na do ta cję  – opo wia da Mag da le na Wac-Gór czyń ska.

Fun da cja UMCS po przez pro jekt „Ini cja ty wa jest ko bie tą” do fi  nan so -

wu je fi r my za kła da ne przez pa nie. Pie nią dze na roz krę ce nie biz ne su 

po cho dzą z unij ne go pro gra mu Ka pi tał Ludz ki.

PP  – jak pierw sza po moc
Dziew czy ny wy star to wa ły w kon kur sie na do ta cję i ją zdo by ły. Nie ste-

ty, mniej szczę ścia miał mąż Mag dy, ale nie re zy gnu je i da lej się sta ra 

o do fi  nan so wa nie wła snej dzia łal no ści.

Mag da i Aga ta sa me na pi sa ły wnio sek o unij ną do ta cję.  – By ło to o ty-

le pro ste, że for mu larz pro wa dził krok po kro ku, na za sa dzie: py ta nie 

 – od po wiedź. Kie dy mia ły śmy ja kiś pro blem, ra dzi ły śmy się w Fun da cji. 

Dla mnie naj trud niej sze by ło pro gno zo wa nie przy cho dów, np. trzeba 
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RATOWNICZKA: PIĘKNY ZAWÓD I CO DALEJ? FIRMA!

Pieniądze z Funduszy Europejskich są na wyciągnięcie ręki, trzeba mieć tylko pomysł i chęć do pracy. Jak nasze bohaterki...

6

Szu ka nie klien tów do szko leń Aga ta

i Mag da za czę ły od szkół i przed szko li,

swo je ofer ty ro ze sła ły też do fi rm. Chęt-

 nych nie bra ko wa ło. Za ję cia zwy kle 

trwa ją ca ły dzień, gru py nie mo gą być 

więk sze niż 20 osób, bo w licz niej szych 

ro bi się cha os i nikt się ni cze go nie na-

uczy. Koszt za szko le nie jed nej oso by 

wa ha się od 50 do 100 zło tych.

Do dziś prze szko li ły oko ło ty sią ca osób.

Prze pro wa dzi ły też po kaz pierw szej po -

mo cy pod czas fi  na łu Wiel kiej Or kie stry

Świą tecz nej Po mo cy.
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Ich ma rze niem był ho stel 

w So po cie. Aby je zre ali zo wać, 

wy star to wa li w unij nym kon kur sie. 

Dzi siaj pro wa dzą je dy ny ta ki obiekt 

w ku ror cie, któ ry w pre sti żo wym 

ran kin gu jest oce nia ny, ja ko je den 

z naj lep szych w Pol sce.

So pot to jed no z naj droż szych miast tu ry stycz-

nych w Pol sce. Peł no tu ho te li i pen sjo na tów, 

więk szość jed nak dla go ści z za sob nym port-

fe lem. Mło de mał żeń stwo z Gdań ska po sta wi-

ło so bie za cel stwo rze nie w So po cie ho ste lu. 

Miej sca, gdzie za nie wiel kie pie nią dze tu ry ści 

z ca łe go świa ta mo gli by za trzy mać się choć by 

na jed ną noc.

Sie sta Ho stel po ło żo ny jest w ser cu mia sta. 

To swo bod ny w for mie dom dla włó czę gów 

wszel kiej ma ści, oto czo ny spo rym ogro dem 

i pro wa dzo ny przez, jak sa mi się na zy wa ją, lu dzi 

dro gi. Jest re ali za cją ma rze nia, któ re na ro dzi ło 

się po po wro cie z rocz nej wy pra wy do oko ła 

świa ta.

 – Po po nad pię ciu la tach żmud nej pra cy za biur kiem wresz cie uda ło 

się je zi ścić. Zna la złam za cisz ne miej sce w cen trum So po tu, do sta łam 

do ta cję na start i zno wu na bra li śmy wia tru w ża gle. Te raz, we wzmoc-

nio nym przez dwóch ma łych po dróż ni ków skła dzie, zno wu ro bi my 

to, co gra nam w du szy  – mó wi Iwo na Ru siń ska, wła ści ciel ka Sie sta 

Ho stel, któ rą na każ dym kro ku wspie ra mąż Pa weł.

Świat pe łen po my słów
W 2003 ro ku tuż po tym, jak zo sta li ma gi stra mi na Uni wer sy te cie 

Gdań skim, po sta no wi li wraz z gru pą zna jo mych wy ru szyć na wy ciecz kę 

do oko ła świa ta. W cią gu nie ca łe go ro ku prze mie rzy li Azję, Au stra lię

oraz obie Ame ry ki. W wie lu miej scach spa li wła śnie w ho ste lach. 

Od ho te li od róż nia je przede wszyst kim licz ba miejsc w po ko jach. 

W za sa dzie nie ma w nich po koi na wy łącz ność. Do mi nu ją sa le 

wie lo oso bo we z łóż ka mi pię tro wy mi. Cha rak te ry stycz ne są też po-

miesz cze nia wspól ne dla wszyst kich go ści, ta kie jak sa lon, kuch nia 

czy ła zien ka. W ho ste lach nie wy naj mu je się po koi, a po je dyn cze 

łóż ka.

 – Na wet w Mon go lii spa li śmy w ho ste lu. To wy jąt ko we miej sca, 

gdzie po znać moż na wspa nia łych, cie ka wych świa ta lu dzi. Ze spo tka-

ny mi w nich oso ba mi na wią za li śmy przy jaź nie, któ re trwa ją do dzi siaj 

 – opo wia da Iwo na.  – Od ra zu z mę żem po sta no wi li śmy, że mu si my 

SPEŁNIONE MARZENIE WĘDROWCA

7

Iwona Rusińska po kilku latach pracy za biurkiem postanowiła zmienić swoje życie. 

Zdobyła unijną dotację i otworzyła w Sopocie hostel.

40 tysięcy złotych to wysokość unijnej dotacji, jaką otrzymali Iwona i Paweł Rusińscy.
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po mo gli ro dzi ce, Mag da au to do sta ła od dziad ków. Sa mo chód 

jest waż ny, bo dziew czy ny naj czę ściej mu szą do je chać na szko le nie 

do fi r my klien ta. Je że li za ma wia ją cy nie ma od po wied niej sa li, 

wtedy Aga ta i Mag da wy naj mu ją po miesz cze nie, w któ rym moż na 

pro wa dzić szko le nie.

Gu mo we ra ny i sztucz na krew
Za nim jed nak za czę ły uczyć, mu sia ły ku pić sprzęt. Na to wła śnie po szły 

unij ne do ta cje.

Mag da wy li cza:  – Ma my dwa ma ne ki ny sy mu lu ją ce do ro słe oso by. 

Je den słu ży do te go, że by ćwi czyć na nim od de chy ra tow ni cze i uci-

ska nie klat ki pier sio wej. To czyn no ści wy ko ny wa ne wte dy, gdy doj dzie 

do za trzy ma nia ak cji ser ca. Na tym ma ne ki nie uczy my też uży wa nia 

au to ma tycz ne go de fi  bry la to ra. Ta kie urzą dze nia są już w wie lu miej-

scach pu blicz nych, słu żą do udzie la nia po mo cy w przy pad ku za trzy-

ma nia ak cji ser ca  – wy ja śnia Mag da.

Dru gi ma ne kin ćwi czeb ny jest wy po sa żo ny w kom pu ter, któ ry po ka-

zu je w trak cie ćwi czeń, czy kur sant pra wi dło wo wy ko nu je uci śnię cia 

i od de chy. Dzię ki te mu oso ba, któ ra ćwi czy, wi dzi, czy np. mu si uci s-

nąć moc niej.

 – Ma my jesz cze dwa fan to my-nie mow la ki. Na jed nym ćwi czy się 

od de chy ra tow ni cze i uci śnię cia klat ki pier sio wej, na dru gim uczy my, 

co ro bić w przy pad ku za dła wień  – do da je Aga ta.

Nie mow lak „do za dła wień” ma ma łe cia ło ob ce, któ re wkła da się w dro-

gi od de cho we i kur sant ćwi czy ra to wa nie ma lu cha. Po moc w ta kich 

sy tu acjach po le ga na na prze mien nym ude rza niu w ple cy mię dzy ło pat-

ka mi i uci ska niu klat ki pier sio wej. Kom plet fan to mów do peł nia ma ne-

kin wy glą da ją cy jak dziec ko w wie ku szkol nym. Tak róż ne ma ne ki ny są 

po trzeb ne dla te go, że ina czej, m.in. z in ną si łą wy ko nu je się czyn no ści 

ra tow ni cze u dziec ka, a ina czej u do ro słe go.

Sztucz ne od dy cha nie i uci ska nie klat ki pier sio wej nie wy czer pu je ze-

sta wu umie jęt no ści ra tow ni czych. Trze ba so bie też ra dzić na przy kład 

z ra na mi.

 – Ma my ze staw sztucz nych ran do po zo ra cji ska le czeń, zła mań czy opa-

rzeń. Ra ny przy le pia się na fan tom, al bo na oso by ćwi czą ce. Jed ne ra ny 

są pła skie i tyl ko ob ra zu ją ska le cze nia, in ne gu mo we, mo co wa ne są 

rze pa mi, do nich moż na pod łą czyć po jem nicz ki ze sztucz ną krwią, 

że by uczyć jak ją za ta mo wać  – wy ja śnia Aga ta Cho da ła.

 – Ma my też ca ły sprzęt ra tow ni czy do po ka zów pierw szej po mo cy. 

Np. de skę or to pe dycz ną, to są ta kie no wo cze sne no sze, któ re po zwa-

 la ją usztyw nić cia ło po szko do wa ne go i bez piecz nie trans por to wać. 

Ma my szy ny do usztyw nia nia zła ma nych koń czyn i koł nie rze or to pe-

dycz ne  – wy li cza Mag da.

Szu ka nie klien tów do szko leń Aga ta i Mag da za czę ły od szkół i przed-

szko li, swo je ofer ty ro ze sła ły też do fi rm. Chęt nych nie bra ko wa ło. 

Za ję cia zwy kle trwa ją ca ły dzień, gru py nie mo gą być więk sze niż 

20 osób, bo w licz niej szych ro bi się cha os i nikt się ni cze go nie na uczy. 

Koszt za szko le nie jed nej oso by wa ha się od 50 do 100 zło tych.

Do dziś prze szko li ły oko ło ty sią ca osób. Prze pro wa dzi ły też po kaz pierw-

szej po mo cy pod czas fi  na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.

 – Fir ma się roz krę ci ła, a my w tym cza sie skoń czy ły śmy stu dia, te raz zo-

sta ły nam tyl ko obro ny prac ma gi ster skich  – mó wią Aga ta i Mag da.

Da nu ta Maj ka,  Gazeta Wyborcza Lublin, 15.09.2010
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Jest ka sa, nie ma miej sca
Te raz naj więk szym ry zy kiem zwią za nym z pro jek tem Sie sta Ho stel by ło 

zna le zie nie od po wied niej lo ka li za cji.

 – Na po cząt ku chcie li śmy wy na jąć jed no du że pię tro w so poc kiej ka-

mie ni cy. Na wet ta ką zna leź li śmy, jed nak gdy wła ści ciel do wie dział się, 

że chce my otwo rzyć tam ho stel stwier dził, że oprócz usta lo ne go czyn-

szu chciał by mieć pro cen to wy udział w zy skach fi r my. Na ta kie wa run ki 

zgo dzić się nie mo gli śmy  – opo wia da Pa weł, któ ry po ma ga żonie przy 

pro wa dze niu ho ste lu.

W koń cu tra fi  li na du ży dom w cen trum So po tu. Ma w su mie oko ło 

180 m kw. Wła ści cie le chcie li go sprze dać. Ce na z ogło sze nia 5 mln zł. 

Jed nak po spo tka niu z Iwo ną i Paw łem zgo dzi li się na wy na jem.

 – Bar dzo spodo bał im się po mysł. Cie szy li się, że ich dom bę dzie tęt nił 

ży ciem  – opo wia da Iwo na.

Sie sta Ho stel to sta ry po wo jen ny dom, oto czo ny du żym ogro dem.

 – Sta ra li śmy się nadać mu no wy cha rak ter, ale ma on wła sną du szę, 

któ rej nie da się zwy czaj nie wy mieść. I bę dzie da lej żył swo im tem pem, 

po wo li wy peł nia ny hi sto ria mi z po dró ży, zdję cia mi i ple ca ka mi. Ma to 

być ta nia ba za noc le go wa, in for ma cja tu ry stycz na, ga le ria fo to gra fi i, ale 

przede wszyst kim miej sce do spo tkań i wza jem nych in spi ra cji  – opo-

wia da ją wła ści cie le.

Ogra ni czo ny bu dżet
Unij na do ta cja mo gła być prze zna czo na tyl ko na środ ki trwa łe. Na pra-

 ce ada pta cyj ne mu sie li mieć wła sne pie nią dze. W su mie wy li czy li, 

że mo gą ra zem z do ta cją wy dać oko ło 70 tys.

 – Bar dzo uwa ża li śmy na każ dą zło tów kę. Nie chcie li śmy prze in we-

sto wać, szcze gól nie, że w ta kich miej scach ma być czy sto, schlud nie, 

a wszyst ko ma do peł niać faj na at mos fe ra. Dla te go su per wy po sa że nie 

nie jest tu naj waż niej sze  – wy ja śnia Iwo na.

Dla te go za ku py nie po le ga ły na wy jaz dach do Ikei czy mar ke tów 

bu dow la nych. Na przy kład łóż ka.

 – Mu sia ły być bar dzo spe cy fi cz ne. W po ko jach szko da by ło zaj mo wać 

prze strzeń sza fa mi. Dla te go chcia łam, że by miej sce na rze czy oso bi-

ste zna la zło się w spe cjal nych schow kach pod łóż ka mi, za my ka nych 

na klu czyk  – opo wia da Iwo na. Po nad to mu sia ły być so lid ne i wy god ne, 

szer sze i wyż sze od do stęp nych w skle pach me blo wych.

Na łóż ko pię tro we mo gła prze zna czyć 800 zł, na po je dyn cze 400 zł. 

Za tę ce nę nikt w Trój mie ście nie chciał jej te go zro bić. Dla te go za mie-

ści ła ogło sze nie na por ta lu szu kaj fa chow ca.pl. Da ła opis ló żek i ce nę,

ja ką za nie za pła ci. Od ra zu zgło si ło się pię ciu fa chow ców. Wy bra ła 

chło pa ków z Kielc.

 – Pierw sze łóż ko zro bi li na pró bę, po apro ba cie przy wieź li i zmon to-

wa li na miej scu ko lej nych dwa dzie ścia. Do sta li śmy na praw dę świet ny 

pro dukt, któ ry chwa lą na si go ście, a my nie ma my z nim pro ble mu  – 

do da je Pa weł.

Naj lep szy w Trój mie ście
Ofi  cjal nie otwar cie na stą pi ło w czerw cu. W wa ka cje przez pra wie ca ły 

czas w ho ste lu był kom plet. Do dys po zy cji go ści są po ko je 4, 6 i 8-oso-

bo we oraz jed na dwój ka. W su mie 28 miejsc.

 – Głów nie od wie dza ją nas tu ry ści z za gra ni cy. Przez te kil ka mie się cy 

zaj rza ły do nas oso by z każ de go kon ty nen tu. By ły dni, że mu sie li śmy 

roz sta wiać na mio ty w ogro dzie  – opo wia da Iwo na.

Ho stel re kla mu je się przede wszyst kim przez stro nę ho stel world. com. 

To por tal, na któ rym znaj du ją się ho ste le z ca łe go świa ta, a od wie-

dza ją ce je oso by wy sta wia ją im swo je oce ny. To naj bar dziej za ufa ne 

źró dło wie dzy o te go ty pu obiek tach na świe cie. Obec nie Sie sta 

Ho stel jest naj lep szym ho ste lem w Trój mie ście i jed nym z naj lep szych 

w Pol sce z oce ną 95 proc.

Mi chał Jam roż, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 15.09.2010

Na łóż ko pię tro we mo gła prze zna czyć 800 zł, na po je dyn cze 400 zł. Za tę ce nę nikt w Trój-

 mie ście nie chciał jej te go zro bić. Dla te go za mie ści ła ogło sze nie na por ta lu szu kaj fa chow ca.pl.

Da ła opis łó żek i ce nę, ja ką za nie za pła ci. Od ra zu zgło si ło się pię ciu fa chow ców. Wy bra ła 

chło pa ków z Kielc.
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ta kie miej sce otwo rzyć w So po cie. Gdy wy jeż dża li śmy z kra ju, ho ste li 

w Pol sce w za sa dzie w ogó le nie by ło.

Miej sce dla włó czę gów
Ho ste le to spe cy fi cz ne miej sca, do któ rych przy jeż dża okre ślo na 

gru pa tu ry stów. To głów nie mło dzi lu dzie, któ rzy nie ma ją wiel kich 

pie nię dzy, a chcą jak naj wię cej zo ba czyć. Przede wszyst kim jed nak 

chcą za wie rać no we zna jo mo ści. Bo oso by za trzy mu ją ce się w nich 

upra wia ją tzw. back pac king, czy li po dró żo wa nie z ple ca kiem, naj czę-

ściej od mia sta do mia sta. Dziś ta co raz po pu lar niej sza for ma spę dza-

nia wol ne go cza su sta je się też dla wie lu osób po pro stu spo so bem 

na ży cie.

 – So pot jest ide al nym miej scem dla ta kich lu dzi. Mnó stwo knajp, 

pięk na pla ża, a w se zo nie ży cie to czy się w nim w za sa dzie przez 

24 go dzi ny. Do te go bli sko do Gdań ska. Uzna li śmy, że to mia sto 

po trze bu je ho ste lu i że my go otwo rzy my  – do da je Iwo na.

Otwie ra nie ho ste lu w ku ror cie ta kim jak So pot dla wie lu mo że być 

wa riac twem. Ce ny miesz kań są tu taj jed ne z naj wyż szych w kra ju, 

to sa mo do ty czy zie mi. Je że li już ktoś ma choć by nie du żą ka mie ni cę, 

otwie ra w niej co naj mniej pen sjo nat al bo - co jest te raz du żo bar dziej 

po pu lar ne - „Vil lę ja kąś tam”.

 – Nie chcie li śmy otwie rać ho ste lu, aby za ra biać na nim gi gan tycz ne pie-

 nią dze. Oczy wi ście ma nam da wać środ ki do ży cia, ale przede wszys-

t kim sa tys fak cję z te go, że ro bi my coś, co uwiel bia my  – do da je Iwo na.

Bo pro wa dze nie ho ste lu to nie tyl ko re cep cja, czy sprzą ta nie. To przede 

wszyst kim kli mat da ne go miej sca, któ ry two rzą je go go spo da rze.

 – Ho ste le to per ma nent na in te gra cja. Lu dzie przy jeż dża ją tu taj, 

aby za wie rać no we zna jo mo ści, aby po znać coś no we go. My mu si my 

ro bić wszyst ko, aby im się tu taj nie nu dzi ło  – wy ja śnia Iwo na.

Po wrót z ma cie rzyń skie go
Ich ma rze nie uda ło się zre ali zo wać w 2010 ro ku. Po kil ku nie uda nych 

po dej ściach w koń cu na tra fi  li na pro jekt „Po mor ska Aka de mia Biz ne-

su”, re ali zo wa ny przez Agen cję Roz wo ju Po mo rza w ra mach Pro gra mu 

Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Dzia ła nie 6.2  – Wspar cie oraz pro mo cja 

przed się bior czo ści i sa mo za trud nie nia. O do ta cję sta ra ła się Iwo na - ja ko

oso ba po wra ca ją ca na ry nek pra cy po prze rwie zwią za nej z uro dze-

niem i wy cho wy wa niem dziec ka.

 – Na po cząt ku 2009 ro ku zło ży łam wnio sek. W za sa dzie pro sta spra wa, 

za le d wie kil ka kar tek. Je dy ny pro blem po le gał na tym, że na tych kil ku 

kart kach trze ba by ło tak sprze dać swój po mysł, aby oso by oce nia ją ce 

za pro si ły mnie do na stęp ne go eta pu  – opo wia da Iwo na.

Pro jekt ho ste lu w So po cie zy skał uzna nie ko mi sji. Po tem przy szedł czas 

na roz mo wy kwa li fi  ka cyj ne i te sty psy cho lo gicz ne.

 – To chy ba by ło naj gor sze. Bo cze go moż na się spo dzie wać po ta kich 

te stach. Każ dy chce wy paść jak naj le piej i kom bi nu je, jak od po wie-

 dzieć na da ne py ta nie, mi mo że nie ma po ję cia, ja ka od po wiedź mo że 

być do bra. A prze cież tu cho dzi o po zna nie wła snej oso by i wła snych 

pre dys po zy cji, jed nak pod świa do mość wy gry wa z lo gicz nym my śle-

niem w ta kich chwi lach  – wspo mi na Iwo na.

Te sty i roz mo wy wy pa dły po myśl nie. Po nich przy szedł czas na cykl 

szko leń i do radz twa. Do ty czy ły wie lu za gad nień: od au to pre zen ta cji, 

przez mar ke ting, po ra chun ko wość.

 – By ły bar dzo po moc ne, choć we dług mnie po win ny prze ka zy-

wać wię cej wie dzy prak tycz nej, a mniej teo re tycz nej  – oce nia Iwo na. 

Wie lu przed się bior ców jed nak uwa ża ten etap za zbęd ny, li cząc wy łącz -

nie na do ta cję in we sty cyj ną.

 – Z tym zgo dzić się nie mo gę. Za czy na jąc dzia łal ność, trze ba od ra zu 

stać się eks per tem od wszyst kie go, po no sząc jed no cze śnie oso bi ście 

od po wie dzial ność. Wra ca łam do no ta tek z pra wa przy za wie ra niu 

pierw szych umów, za ję cia z fi  nan sów nie po szły w las  – sa ma pro wa-

dzę księ go wość  – mó wi Iwo na, któ ra wy kształ ce nie zdo by ła na wy dzia-

le za rzą dza nia. Aby uzy skać do ta cję, za ło ży ła jed no oso bo wą dzia łal -

ność go spo dar czą.

 – Co naj waż niej sze, nie by ło „dro gi przez mę kę”, jak po wszech nie 

mó wi się o roz li cza niu do ta cji  – do da je Iwo na.  – Świet nym po my słem 

by ło za pew nie nie przez ARP do rad cy, któ ry w tym za kre sie każ de go 

be ne fi  cjen ta pro wa dził za rę kę.

Na roz po czę cie dzia łal no ści Iwo na Ru siń ska do sta ła 40 tys. zł na in we-

sty cje, a po nad to 9,8 tys. zł na tzw. wspar cie po mo sto we, czy li 12 co-

mie sięcz nych transz star cza ją ce na po kry cie pierw szych zo bo wią zań 

m.in. wo bec ZUS.
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błąd, choć by prze ci nek, był wy ła py wa ny i od sy ła ny do po pra wie nia  

– re la cjo nu je nasz roz mów ca.  – Ja ro zu miem, że to fun du sze pu bli-

cz ne, że trze ba się z nich roz li czyć, ale prze ko na li śmy się, że mają 

rację ci, któ rzy uwa ża ją, że to na si urzęd ni cy sa mi stwo rzy li ta kie 

za sa dy i za fun do wa li nam ta ką biu ro kra cję  – do da je.

Ale te trud no ści Wit-Po lu nie zra zi ły. Zło żył ko lej ny wnio sek o do ta cję  

– tym ra zem z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa 

Ma zo wiec kie go (Dzia ła nie 1.5  – Roz wój przed się bior czo ści).

Glo bal i pre bio ty ki
Kret, Izo, Bo bi ni, Apart  – to wio dą ce pro duk ty Glo bal Co smed Gro up, 

któ ra od 20 lat dzia ła na ryn ku ko smety ków i che mii go spo dar czej.

Sprze da je je w Pol sce, a tak że eks por tu je do Nie miec, na Ukra inę, 

Li twę, Ło twę, do Es to nii, Czech, Ru mu nii, na Sło wa cję. W 2009 r. fi r ma 

sta nę ła do kon kur su w PO IG i otrzy ma ła 1,2 mln zł na po sze rze nie 

swo jej ofer ty o no wą li nię ko sme ty ków z do dat kiem pre bio ty ków.

 – Wie le osób cier pi na aler gię, ma skó rę wraż li wą, skłon no ści do skó-

ry ato po wej. Chce my więc pro du ko wać ko sme ty ki my ją ce, któ re skła-

 da ją się z naj de li kat niej szych skład ni ków. No wą li nię ko sme ty ków 

my ją cych Apart stwo rzy li śmy z no wo cze snych, de li kat nych sub stan-

cji myjących i wzbo ga ci li śmy sub stan cją na zy wa ną „pre bio ty kiem”. 

Skład nik ten sprzy ja roz wo jo wi na skó rze „po zy tyw nych” bak te rii, 

chro nią cych przed szko dli wym dzia ła niem śro do wi ska. Dzia ła nie tej 

sub stan cji moż na po rów nać np. do jo gur tu, w któ rym znaj du ją się 

pro bio ty ki  – skład ni ki wspo ma ga ją ce roz wój po zy tyw nej fl o ry bak te-

 ryj nej w prze wo dzie po kar mo wym czło wie ka  – wy ja śnia Ewa Wój ci-

kow ska, pre zes fi r my.

Pro jekt ko sme ty ków z pre bio ty ka mi przy go to wy wa no w Glo bal 

Co smed SA w Ra do miu  – jed nej z fi rm wcho dzą cych w skład Glo bal 

Co smed Gro up.  – Tak jak przy in nych pro jek tach, stwo rzy li śmy spo-

śród pra cow ni ków ze spół lu dzi, któ rych pra cę ja ko or dy no wa łam. 

Pro jekt po dzie lo ny zo stał na ob sza ry: ba daw czy, tech nicz no-tech no-

 logicz ny, praw ny, mar ke tin go wo-han dlo wy, i każ dy przy pi sa ny zo-

stał kon kret nej oso bie, któ ra wy ko ny wa ła swo je za da nie w ra mach 
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Do ta cje na roz wój eks por tu, po sze rze nie ofer ty o no wą 

li nię ko sme ty ków z dodatkiem prebiotyków stwo rze nie 

sys te mu za rzą dza nia do ku men ta mi  – kil ka ra dom skich 

fi rm z po wo dze niem wy star to wa ło w kon kur sach 

Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.

 – Wit-Pol to fi r ma ro dzin na. W 1974 r. za ło żył ją Wi told Cho jak, mój teść, 

od 1991 r. je ste śmy spół ką  – opo wia da Wło dzi mierz Haj duk, je den 

ze współ wła ści cie li. Przed się bior stwo od lat pro du ku je ma cę tra dy cyj ną

i sma ko wą, wa fl e i pie czy wa chrup kie o roż nych sma kach. Te pro duk ty 

 – choć zna ne od daw na  – ca ły czas po więk sza ją swój udział na ryn ku. 

 – Tro chę też eks por tu je my. Do Sta nów Zjed no czo nych, Ka na dy, Ło twy,

na Sło wa cję, Ukra inę. A Car re fo ur eks por tu je na sze pro duk ty pod wła-

sną mar ką do Ru mu nii, Buł ga rii i Tur cji  – opo wia da.

Sze fo wie Wit-Po lu uzna li, że mu szą jesz cze bar dziej roz wi nąć eks port. 

I po sta no wi li sko rzy stać z do ta cji z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa-

 cyj na Go spo dar ka (Dzia ła nie 6.1 pod na zwą „Pasz port do eks por tu  

– zwięk sze nie sprze da ży eks por to wej po przez in ten sy fi  ka cję dzia łań”). 

Od ra zu zde cy do wa li się na po moc fi r my do rad czej.  – My nie ma my 

żad ne go do świad cze nia w pi sa niu pro jek tów. To był nasz pierw szy 

wnio sek, do pie ro te raz skła da my na stęp ne. Za trud nia my 43 pra cow-

 ni ków, trud no mieć oso bę, któ ra zaj mo wa ła by się tyl ko pro jek ta mi 

unij ny mi – tłu ma czy Wło dzi mierz Haj duk.

Wnio sek fi r ma zło ży ła w paź dzier ni ku 2009 r. Oce na trwa ła sześć 

mie się cy. I za koń czy ła się po myśl nie: umo wę na przy zna nie do ta cji 

10 tys. zł pod pi sa no w pierw szym kwar ta le 2010 r. Na wio snę Wit-Pol

ogło sił prze targ na opra co wa nie i przy go to wa nie pla nu roz wo ju eks-

por tu. Do ku ment był go to wy w kwiet niu.  – Za pla no wa li śmy mi sje 

i tar gi w Niem czech, An glii i Ro sji. Ma my na dzie ję, że uda nam się

od wie dzić wszyst kie te kra je, zwłasz cza że uru cha mia my no wą li nię. 

Bę dzie my pro du ko wać no we pie czy wa chrup kie o róż nych sma kach. 

Pro duk cja po win na ru szyć już pod ko niec ro ku  – pod kre śla Haj duk.

Czy by ły pro ble my ze zdo by ciem do ta cji?  – Każ dy do ku ment, któ ry 

wy sy ła li śmy, był bar dzo dro bia zgo wo spraw dza ny. Każ dy naj mniej szy
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– Nową linię kosmetyków myjących Apart stworzyliśmy z nowoczesnych, 

delikatnych substancji myjących i wzbogaciliśmy substancją, nazywaną 

prebiotykiem – podkreśla Ewa Wójcikowska, prezes Global Cosmed.
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obo wiąz ków  – opo wia da Wój ci kow ska. Pra cow ni cy ra dom skiej fi r my 

przy go to wa li me ry to rycz ną część pro jek tu, a stro ną for mal ną (czy li 

wy peł nie niem wnio sku) za ję ła się fi r ma kon sul tin go wa, z któ rą Glo bal 

Co smed współ pra cu je od kil ku lat.

Wój ci kow ska jest prze ko na na, że efek tyw niej jest wy na jąć fi r mę 

do rad czą.  – W trakcie re ali za cji pro jek tów na le ży przy go to wać ogrom-

ną licz bę do ku men tów, każ da zmia na pier wot nie opi sa nych dzia łań 

wy ma ga uzy ska nia zgo dy PARP oraz anek so wa nia umo wy. Mo ni to ro-

wa nie wszyst kich tych dzia łań na bie żą co wy ma ga ło by za trud nie nia 

w fi r mie mi ni mum jed nej-dwóch osób, któ re zaj mo wa ły by się tyl ko 

tą te ma ty ką  – pod kre śla.

Pro jekt Apart Pre bio tyk jest szcze gól ny  – skła da się z czę ści na uko wo-

ba daw czej (fi  nan so wa nej w ra mach Dzia ła nia 1.4 PO IG) oraz tech nicz-

no-tech no lo gicz nej (Dzia ła nie 4.1 PO IG). Fir ma mu sia ła prze pro wa dzić 

sze reg ba dań la bo ra to ryj nych, by po twier dzić, że otrzy ma ny pro dukt 

speł nia za ło że nia  – dzia ła na skó rę ludz ką tak, jak pla no wa no. I że jest 

pro duk tem in no wa cyj nym.  – Za pie nią dze, któ re do sta li śmy, wy po sa ży-

li śmy swo je la bo ra to rium w do dat ko we, nie zbęd ne do po twier dze nia 

sku tecz no ści pro duk tów, urzą dze nia, np. przy rzą dy do po mia ru sta nu 

na wil że nia skó ry. Na sze ba da nia mu sia ły być zwe ry fi  ko wa ne przez la-

bo ra to rium nie za leż ne, akre dy to wa ne. Mu sie li śmy udo wod nić, że na-

sza re cep tu ra jest in no wa cyj na, współ pra cu jąc rów nież z in sty tu cją na-

uko wo-ba daw czą  – opo wia da pre zes.

Etap ba dań zo stał za koń czo ny po zy tyw nie w lu tym, po twier dzi ła to 

kon tro la urzęd ni ków unij nych, któ ra ma miej sce w trak cie i na za koń-

cze nie każ de go eta pu pro jek tu. Do koń ca lip ca wy po sa żo ne zo sta ły li-

nie pro duk cyj ne.

Gru pa się ga ła już po fun du sze unij ne. W 2008 r. pro jekt „Bio tech no-

 lo gia w służ bie śro do wi ska” zło żył za kład Glo bal Pol le na SA w Ja wo rze. 

– W ramach te go pro jek tu przy go to wa li śmy na sze go po pu lar ne go 

kre ta w wer sji bio, w któ rym dzia ła nie agre syw nych środ ków che micz-

nych za stą pi li śmy kom po zy cją przy ja znych śro do wi sku na tu ral ne mu 

bak te rii i en zy mów  – za zna cza Wój ci kow ska. W ma ju 2010 r. Glo bal 

Co smed zło żył no wy wnio sek o do ta cję z Pro gra mu Ope ra cyj ne go 

Ka pi tał Ludz ki. Cho dzi o szko le nia dla pra cow ni ków.

No wą li nię ko sme ty ków my ją cych Apart 

stwo rzy li śmy z no wo cze snych, de li kat-

 nych sub stan cji my ją cych i wzbo ga ci-

li śmy sub stan cją na zy wa ną „pre bio ty-

kiem”. Skład nik ten sprzy ja roz wo jo wi 

na skó rze „po zy tyw nych” bak te rii, chro-

nią cych przed szko dli wym dzia ła niem 

śro do wi ska. Dzia ła nie tej sub stan cji mo-

ż na po rów nać np. do jo gur tu, w któ rym 

znaj du ją się pro bio ty ki  – skład ni ki wspo-

ma ga ją ce roz wój po zy tyw nej fl o ry bak-

te ryj nej w prze wo dzie po kar mo wym 

czło wie ka  – wy ja śnia Ewa Wój ci kow ska, 

pre zes fi r my.

Mi kro przed się bior stwo na unij nych droż dżach
EP-Pro ject  – fi r ma, któ rą za ło ży ła dzię ki do ta cji z urzę du pra cy Edy ta 

Pi kie wicz - zaj mu je się ak ty wi za cją osób bez ro bot nych, a tak że or ga ni-

za cją szko leń me ne dżer skich i kon fe ren cji. Od po cząt ku współ pra cu je 

z The Qu ali ty of Li fe, któ rej sze fem jest Ire ne usz Ko ze ra.

 – Ma my wie lu klien tów. I z kon tak tów z ni mi zro dził się po mysł, by 

stwo rzyć sys tem za rzą dza nia do ku men ta mi zwią za ny mi mię dzy in ny-

mi z wy ma ga nia mi ISO 9001, dla mi kro-, ma łych i śred nich przed się-

biorstw  – mó wi pa ni Edy ta.

Wnio sek o do ta cję EP-Pro ject zło żył w lip cu 2010 r. do PO IG.  

– W ma łych fi r mach cią gle no si się se gre ga to ry z do ku men ta mi, 

a te się gu bią, nisz czą. Trud no za pa no wać nad bez pie czeń stwem 

in for ma cji czy za dbać o do stęp do nich przez gru pę pra cow ni -

ków. Ta kich fi rm nie stać na zło żo ną kom pu te ry za cję, za kup ser -

we rów, bu do wę sie ci. My te urzą dze nia ma my. Klient mu si mieć 

tyl ko kom pu ter wy po sa żo ny w prze glą dar kę in ter ne to wą i do stęp

do in ter ne tu. Za kła da swój pro fi l jak w por ta lu spo łecz no ścio wym,

ma swój kod do stę pu i ko rzy sta z peł nych moż li wo ści sys te mu  – opo-

wia da Ko ze ra.

Umo wę pod pi sa li w mar cu 2010 r. Do sta li 197 tys. zł. I ru szy li. Ku pi-

li ser we ry, wy bra li pro gra mi stów, chcą też pro mo wać swo je usłu gi.  

– Za ra biać bę dzie my na abo na men cie, któ ry bę dzie kosz to wał 

kil ka dzie siąt do stu zło tych mie sięcz nie. Ale też ta ki sys tem po zwo li 

nam pro mo wać po zo sta łe na sze usłu gi, bu do wać trwa łe obu stron-

nie ko rzyst ne re la cje z klien ta mi. Za kła da li śmy, że bę dzie my mie li 

na po cząt ku ok. set ki klien tów, ale są dzę, że bę dzie wię cej  – sły szy my 

od Edy ty Pi kie wicz.

Takiego systemu w kraju nie ma. Oboje podkreślają, że budowa 

systemów informatycznych dedykowanych do wielu użytkowników, 

z których korzystanie opiera się na abonamencie, jest najnowszym 

trendem w rozwoju informatyzacji przedsiębiorstw.

– Elastyczność, brak konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych, 

łatwość obsługi powodują, że systemy takie stanowią nową jakość 

i otwierają nowe możliwości dla biznesu - oceniają nasi rozmówcy.

Pro jekt do stał rów nież opi nię o in no wa cyj no ści.  – Nie by ła ona wy-

 ma ga na, kie dy opra co wy wa no wnio sek, ale na eta pie two rze nia 

kon cep cji pro jek tu kon sul to wa ny on był z pra cow ni ka mi Za kła du 

Kwa li to lo gii na Wy dzia le Za rzą dza nia Po li tech ni ki War szaw skiej. Prof. 

dr hab. inż. Sta ni sław Tka czyk en tu zja stycz nie za re ago wał na kon -

cep cję pro jek tu i pod kre ślił je go wa lo ry prak tycz ne dla przed się bior-

ców. Uła twi ło to pod ję cie de cy zji, że war to się sta rać  – za zna cza pan 

Ire ne usz. Do da je, że zło że nie wnio sku do PO IG prze bie gło bar dzo 

spraw nie, ale by li do brze przy go to wa ni: wcze śniej roz po zna li ry nek, 

zro bi li spe cy fi  ka cję sys te mu, na wet prze ana li zo wa li po ten cjał i do ś-

wiad cze nie ewen tu al nych wy ko naw ców.

Kon kurs w Dzia ła niu 8.1 był ad re so wa ny do fi rm, któ re ist nia ły nie dłu-

żej niż rok.  – Idea by ła ta ka, by dać wiatr w ża gle fi r mom ma łym, ale 

po my sło wym. A bar dzo wie le pro jek tów opie wa na mi lio ny. Czy ta ka 

mło da fi r ma po pro wa dzi ta ki du ży pro jekt, czy stać ją na wkład wła sny 

wy no szą cy 15 proc.? Po dej rze wam, że to fi r my du że two rzą spół ki cór ki 

i się ga ją po pie nią dze dla ma łych. A po tem dla nich nie star cza już fun-

du szy. Mo że na le ża ło by za blo ko wać gór ną gra ni cę war to ści pro jek tu? 

 – za sta na wia się Ko ze ra.

Na si roz mów cy uwa ża ją, że za mie sza nie ze skła da niem wnio sków, 

o któ rych do no szą me dia, ro bią sa mi be ne fi  cjen ci, któ rzy usta wia ją się 

w ko lej kach kil ka dni na przód, two rzą li sty spo łecz ne al bo pod sta wia ją 

tzw. słu py.

 – Był ogło szo ny dzień, w któ rym za czy nał się na bór, kon kurs był otwar-

ty, ale za zna czo no, że za mknię cie bę dzie nie póź niej niż dwa dni po 

ogło sze niu. Ko lej ność zło że nia wnio sku nie mia ła zna cze nia. Więc cze-

ka nie trzy dni wcze śniej nie mia ło sen su, my po szli śmy trze cie go dnia 

i sta li śmy pół dnia  – sły szy my.

Mag da le na Cie pie lak, Gazeta Wyborcza Radom, 25.08.2010
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W kawiarni Mama Caff e Karoliny Wilkowskiej mile widziane są dzieci i ich rodzice.
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Ma rze niem Ka ro li ny Wil kow skiej by ła wła sna 

ka wiar nia, w któ rej mi le wi dzia ni by li by

 i ro dzi ce, i dzie ci. Dzię ki do ta cji z unij nych fun du szy 

do sta ła 40 tys. zł na roz krę ce nie in te re su.

Nie mal sześć lat te mu Ka ro li na Wil kow ska zo sta ła ma mą Lau ry.  – Je-

stem oso bą ak tyw ną, więc nie chcia łam z te go po wo du tra cić kon tak tu 

z in ny mi ludź mi  – opo wia da.  – Po trze bo wa łam spo tkań z ko le żan ka mi, 

któ re też ma ją dzie ci, ale wte dy po ja wiał się pro blem, co zro bić z ma lu-

cha mi. Nie za wsze mo gły śmy li czyć na po moc mę żów, więc za bie ra ły-

śmy je ze so bą. Uma wia ły śmy się na sa lach za baw al bo w ka wiar niach, 

gdzie kel ner ki pa trzy ły na dzie cia ki krzy wym okiem.

A mo że wła sna ka wiar nia?
Gdy Lau ra mia ła dwa i pół ro ku, Ka ro li na Wil kow ska po je cha ła z nią 

do sa na to rium nad mo rzem. Pew ne go dnia wy bra ły się do cu kier ni, 

w któ rej dla dzie ci prze zna czo na by ła osob na sa la za baw. Dziew czyn-

ka za ję ła się za baw ka mi, a jej ma ma w spo ko ju mo gła wy pić ka wę. 

 – Wte dy wresz cie uda ło mi się od po cząć  – wspo mi na ze śmie chem. 

 – Po pro stu za ko cha łam się w tym lo ka lu. I po my śla łam, cze mu ja nie 

mo gła bym stwo rzyć po dob ne go miej sca w Olsz ty nie? W koń cu mam 

wy kształ ce nie ga stro no micz ne, przez osiem lat pra co wa łam w skle pie, 

więc umiem ob słu gi wać klien tów, a co naj waż niej sze  – je stem ma mą, 

dla te go wiem, cze go po trze bu ją ro dzi ce i dzie ci.

Pa ni Ka ro li na po sta no wi ła spraw dzić w olsz tyń skim urzę dzie pra cy, 

czy jest moż li wość do fi  nan so wa nia na roz po czę cie dzia łal no ści go spo-

dar czej z ja kie goś unij ne go pro gra mu.  – To był 2007 r., a wte dy nie ła two 

by ło się gnąć po eu ro pej skie pie nią dze  – opo wia da.  – Urzęd ni cy po-

wie dzie li, że naj pierw mu szę zgło sić się do trzech pra co daw ców i je śli 

oni nie bę dą chcie li mnie za trud nić, to do pie ro mo gę się sta rać 

o środ ki na wła sną fi r mę. Nie po do ba ło mi się ta kie two rze nie fi k cji

i od pu ści łam.

Przez ko lej ne pół to ra ro ku by ła ma mą na ca ły etat, ale po mysł na dal sie-

dział w jej gło wie.  – Po sta no wi łam, że zno wu pój dę do urzę du spy tać 

o do fi  nan so wa nie, ale już nie dam się zbyć  – wspo mi na Wil kow ska.  

– Tym ra zem urzęd nicz ka po in for mo wa ła mnie, że la da dzień w Olsz ty-

nie za cznie się kon kurs dla roz po czy na ją cych dzia łal ność go spo dar czą, 

or ga ni zo wa ny przez fi r mę szko le nio wą o na zwie Pla ców ka Kształ ce nia 

Za wo do we go.

Tem po co raz szyb sze
Spra wa w sierp niu 2009 r. na bra ła tem pa. Fak tycz nie w PKZ roz po czy nał 

się kon kurs, któ ry da wał szan sę na zdo by cie środ ków. Fir ma otrzy ma-

ła do fi  nan so wa nie na re ali za cję pro jek tu „Aka de mia ma łe go biz ne su” 

w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki (Dzia ła nie 6.2 Wspar-

cie oraz pro mo cja przed się bior czo ści i sa mo za trud nie nia) i szu ka ła lu-

dzi z po my sła mi, któ rzy chcie li by roz krę cić swój in te res.  – Bar dzo mi ła 

pa ni opo wie dzia ła mi, co po win nam zro bić, by uzy skać 40 tys. zł do fi -

nan so wa nia  – wspo mi na Wil kow ska.

Na po cząt ku mu sia ła wy peł nić kil ku stro ni co wą an kie tę. Opi sa ła w niej 

swo ją sy tu ację za wo do wą i po mysł na biz nes. Oka za ło się, że pierw-

szeń stwo w przy zna niu do ta cji ma ją wła śnie bez ro bot ne ko bie ty. 

 – A ja by łam mat ką Po lką, bez pra cy, za to z no wa tor skim pro jek tem 

 – opo wia da.

Ty dzień póź niej do wie dzia ła się, że za kwa li fi  ko wa ła się do pierw sze go 

eta pu pro gra mu. To jed nak był do pie ro po czą tek trzy stop nio we go pro-

ce su. Kan dy da tów cze ka ło jesz cze spo tka nie z psy cho lo giem, do rad cą 

biz ne so wym i księ go wym. Od ich opi nii za le ża ło, czy przej dzie da lej. 

 – Roz mo wa z psy cho loż ką by ła nie zbyt przy jem na  – wspo mi na.  – Ca ły 

czas py ta ła, co zro bię, je śli mi się nie uda.

Za to po spo tka niu z księ go wym Wil kow ska by ła pew na, że do sta-

nie wspar cie.  – Za czę łam od py ta nia, czy ma dzie ci. Gdy oka za ło się, 

że tak, wie dzia łam, że prze ko nam go do po my słu. Po pro si łam, że by za-

mknął oczy, i za czę łam opi sy wać, jak bę dzie wy glą dać mo ja ka wiar nia. 

Już po ofi  cjal nej roz mo wie stwier dził, że gdy opo wia da łam, czuł na wet 

za pach ka wy  – śmie je się przed się bior cza ma ma.
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ba je czek, ma lo wa nie rę ko ma i no ga mi. Wkrót ce pla no wa na jest pro-

mo cja ksią żecz ki dla dzie ci i na uka tzw. „bo bo mi ga nia”, czy li spo so bu 

po ro zu mie wa nia się z nie mow la kiem za po mo cą ge stów. Bę dą też spo-

tka nia z lo go pe dą, ryt mi ka i lek cje ję zy ka an giel skie go. A gdy ro dzic 

mu si za ła twić ja kąś pil ną spra wę, mo że też zo sta wić dziec ko na kil ka 

go dzin w ka wiar ni pod okiem opie ku nek.  – To miej sce, gdzie nikt nie 

pa trzy na dziec ko jak na in tru za  – za pew nia Ka ro li na Wil kow ska. Więcej 

informacji o rodzinnej kawiarni na stronie internetowej mamacaff e.pl.

In te res po wo li się roz krę ca.  – Jesz cze nie za ra bia my na sie bie, ale my ślę, 

że wkrót ce za cznie my. Ma my zde cy do wa nie wię cej klien tów, gdy po-

go da jest kiep ska  – opo wia da Ka ro li na Wil kow ska.

La tem pod czas warsz ta tów pt. „Ma ma też mo że” zor ga ni zo wa nych 

przez War miń sko-Ma zur ski Urząd Mar szał kow ski opo wia da ła ko bie-

tom, któ re chcą wró cić do pra cy po uro dze niu dziec ka o tym, jak za ło-

ży ła wła sną fi r mę.  – Słu chacz ki pa trzy ły na mnie z po dzi wem, to by ło 

dziw ne uczu cie  – mó wi wła ści ciel ka Ma ma Caff  e.  – Gdy by rok te mu 

ktoś po wie dział, że bę dę sta wia na za wzór, nie uwie rzy ła bym. Za nim 

za ło ży łam fi r mę, czu łam się ta ka ma lut ka. Te raz cie szę się, że uda ło 

mi się ty le zro bić.

 Magdalena Spiczak-Brzezińska, Gazeta Wyborcza Olsz tyn, 15.09.2010

W 2010 r. o 40 tys. zł z Eu ro pej skie go 

Fun du szu Spo łecz ne go na roz po czę cie

wła snej dzia łal no ści moż na było się sta-

 rać w po wia tach bra niew skim i el blą skim.

Kon kurs o na zwie „Działam, więc je s-

tem” prowa dziła El blą ska Ra da Konsul-

 ta cyj na Osób Nie pełno sprawnych. Mie-

szkańcy in nych czę ści wo je wództwa war -

mińsko-mazurskiego bę dą mo gli sko rzy-

stać z po mo cy w 2011 ro ku. 

In for ma cje na ten te mat udzie la ne są 

w olsz tyń skim Punk cie In for ma cyj nym

Eu ropej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

(tel. 89 522 79 55 lub 522 79 65) oraz 

na stronie in ter ne to wej Wo je wódz kie go 

Urzę du Pra cy w Olsz ty nie.
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Czas na biz ne splan
Oso by, któ re we szły do trze cie go eta pu, bra ły udział w szko le niu z księ-

go wo ści i pi sa nia biz ne spla nu.  – Do wie dzia łam się, ja ka jest róż ni ca 

mię dzy roz li cza niem się za po mo cą księ gi a ry czał tem, jak za ło żyć fi r mę 

 – wy li cza Wil kow ska.  – Wcze śniej na wet nie wie dzia łam, gdzie re je stru-

je się dzia łal ność go spo dar czą.

Ale naj waż niej sza by ła na uka przy go to wy wa nia biz ne spla nu. To od 

te go, czy do ku ment bę dzie do bry, za le ża ła osta tecz na de cy zja o przy-

zna niu do ta cji.  – Po czą tek jest ła twy  – trze ba opi sać, na czym po le ga 

po mysł  – opo wia da Wil kow ska.  – Po tem za czy na ją się scho dy, bo py tań 

jest wie le, a nie któ re bar dzo po dob ne do sie bie. Na uczy cie le pod po-

wia da li jed nak, co na pi sać, by ca łość by ła ja sna i spój na.

Na tym eta pie trze ba mieć już wy bra ny lo kal, w któ rym bę dzie dzia łać 

fi r ma. Ka ro li nie Wil kow skiej za le ża ło, by mie ścił się w jed nej z sy pial ni 

Ol szty na. Wa ha ła się mię dzy Ja ro ta mi, Na gór ka mi a Pie cze wem. Od po-

wied nie po miesz cze nie o po wierzch ni ok. 100 m kw. zna la zła przy ul. 

Gę bi ka  – wła śnie w tej ostat niej dziel ni cy.

Czę ścią biz ne spla nu jest kosz to rys. Uczest ni cy szko le nia mu sie li pre cy-

zyj nie okre ślić, co bę dzie im po trzeb ne.  – Cięż ko by ło wy li czyć, ile mu-

szę ku pić fi  li ża nek, szkla nek, ły że czek do ka wy lat te czy cia sta, bo ni gdy 

nie pro wa dzi łam ka wiar ni  – mó wi Ka ro li na Wil kow ska.  – Jed nak naj gor-

sze by ło ob li cza nie przy cho dów i roz cho dów, czy li okre śle nie, ile za ro bi 

się w pierw szym mie sią cu i na stęp nych. Bo prze cież trud no zgad nąć, 

ja ki wy so ki bę dzie dzien ny ob rót, czy bę dą przy cho dzi ły ra czej ma my, 

czy mał żeń stwa, z dwój ką dzie ci, a mo że z jed nym? Tre ner do ra dzał re-

alizm, ale ja by łam wiel ką opty mist ką, je śli cho dzi o pla no wa ne zy ski. 

Oka za ło się jed nak, że to on miał ra cję.

Trze ba wy dać pie nią dze
Szko le nie by ło w paź dzier ni ku 2009 r., a w li sto pa dzie Ka ro li na Wil kow-

ska zło ży ła w Pla ców ce Kształ ce nia Za wo do we go wnio sek o przy zna-

nie do ta cji na roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar czej i biz ne splan pt. 

„Ka wiar nia ro dzin na Ma ma Caff  e”.  – Gdy do wie dzia łam się, że do sta łam 

pie nią dze, by łam szczę śli wa i prze ra żo na  – opo wia da Wil kow ska.  – Ale 

na tych miast wzię łam się do ro bo ty, bo na ich wy da nie i roz li cze nie się 

mia łam tyl ko dwa mie sią ce.

Wcze śniej mu sia ła zna leźć dwie pra cu ją ce oso by w wie ku do 55 lat, 

któ re za nią po rę czą. Nie mógł to być jej mąż, chy ba że mie li by roz dziel-

ność ma jąt ko wą.

Do ta cja wy no si ła 40 tys. zł, do te go do cho dzi ło 10 proc. wkła du wła sne-

go przed się bior cy. Ale na po cząt ku trze ba za bez pie czyć środ ki aż na 30 

proc. przed się wzię cia, bo na kon to fi r my nie wpły wa od ra zu ca ła su ma, 

a tyl ko jej 80 proc. Resz tę do fi  nan so wa nia otrzy mu je się po roz li cze niu 

pro jek tu. Je śli fi r ma utrzy ma się przez rok, nie trze ba zwra cać do ta cji.

1 grud nia 2009 r. Ka ro li na Wil kow ska za ło ży ła dzia łal ność go spo dar czą 

i w lo ka lu przy ul. Gę bi ka roz po czął się re mont.  – Zde cy do wa łam się 

wy na jąć jed ną fi r mę bu dow la ną, któ ra na ko niec przed sta wi ła mi jed ną 

fak tu rę za wszyst kie pra ce. To uła twia roz li cze nie pro jek tu  – pod kre śla.

Roz li cze nie wy dat ków mu sia ło od by wać się zgod nie z za łą czo nym do 

wnio sku har mo no gra mem.  – Dla mnie to był kosz mar  – wspo mi na 

Wil kow ska.  – Mia łam 140 fak tur, a na każ dej po 20 po zy cji. Do świad-

cze nie na uczy ło mnie, że naj le piej pła cić ra chun ki kar tą, bo wte dy jest 

po twier dze nie, że pie nią dze fak tycz nie zo sta ły wy da ne. Je śli bank no-

ty prze cho dzą z rę ki do rę ki, to do fak tu ry trze ba do łą czyć do ku ment, 

że by ła to trans ak cja go tów ko wa.

Po cząt ku ją cy przed się bior cy mo gli sta rać się o wspar cie po mo sto we, 

czy li do fi  nan so wa nie czyn szu, re kla my, opłat za me dia i po mo cy księ-

go wej  – su mie ok. 1 tys. zł mie sięcz nie. Trze ba by ło jed nak wy peł nić do-

dat ko wy wnio sek. Ta ka po moc trwa od 6 do 12 mie się cy - w za leż no ści 

od po trzeb. Ka ro li na Wil kow ska wspar cie bę dzie otrzy my wać przez rok, 

bo utrzy ma nie 100-me tro we go lo ka lu spo ro kosz tu je.

Tu lu bi my dzie ci
W ostat nich dniach stycz nia ko mi sja od wie dzi ła lo kal Wil kow skiej, by 

spraw dzić, czy po miesz cze nie jest od no wio ne, a za ku py fak tycz nie zro-

bio ne. Na po cząt ku lu te go ka wiar nia Ma ma Caff  e zo sta ła otwar ta.

Dzie ci ma ją tam do dys po zy cji po kój za baw, w któ rym oprócz gier, la-

lek czy sa mo cho dzi ków jest też zjeż dżal nia z pi łecz ka mi. Dla nie mow-

la ków są na wet grze chot ki, a dla ich mam  – prze wi jak i wy god ny fo tel 

do kar mie nia pier sią. Ro dzi ce mo gą ba wić się z dzieć mi, al bo przejść 

do są sied niej sa li, by przy sto li ku na pić się ka wy, zjeść ciast ko i po roz-

ma wiać ze zna jo my mi. Są też za ję cia dla ma lu chów, m.in. czy ta nie 
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Wła sna fi r ma sta ła się dla nich nie tyl ko szan są 

na lep sze ju tro, jak prze ko ny wał ty tuł unij ne go pro jek tu, 

z któ re go sko rzy sta li. Stru gar nia po zwo li ła speł nić 

ich ma rze nia i zre ali zo wać pa sje.

Nie wiel ka pra cow nia znaj du je się w Kor wi no wie nie da le ko Czę sto -

cho wy. W cen tral nym punk cie stoi że liw ny piec wę glo wy. Wo kół 

sto lar skie ma szy ny, de ski, drew nia ne ozdo by. Nad sto łem po chy la ją 

się mło da ko bie ta, męż czy zna w jej wie ku i kil ku let ni chło piec. To Eli za, 

Szy mon i To mek Ka ła fu to wie. Wła śnie pra cu ją nad szyl dem wła snej 

pra cow ni rzeź by i sto lar stwa ar ty stycz ne go  – Stru gar ni.

Na po cząt ku by ło Za ko pa ne, po tem Czę sto cho wa
Eli za Ka ła fut ma 30 lat i jest czę sto cho wian ką. Za mi ło wa nie do drewna 

i rzeź by mia ła od dziec ka. Dla te go przy wy bo rze szko ły śred niej nie by-

ło żad nych wąt pli wo ści  – za ko piań skie li ceum pla stycz ne im. Ke na ra.  

– To nie je dy na w kra ju szko ła pla stycz na o pro fi  lu drew nia nym, ale po-

 my śla łam, że gó ry, no i Za ko pa ne, to cał kiem przy jem ne miej sce 

na na ukę  – wspo mi na z uśmie chem.

Tam na spe cja li za cji rzeź ba po zna ła swo je go przy szłe go mę ża  – Szy-

mo na. Ma rzy ły im się stu dia w Gdań sku, ale z po wo dów fi  nan so -

wych zde cy do wa li się na Aka de mię im. Ja na Dłu go sza w ro dzin nym 

mie ście Eli zy  – Czę sto cho wie. Skoń czy li rzeź bę i kształ to wa nie oto cze-

nia. Jesz cze na stu diach za czę li pra cę w Pra cow ni Kon ser wa cji Dzieł 

Sztu ki „Apli ka” u Bła że ja Za wadz kie go.

 – Zaj mo wa li śmy się sny cer ką  – opo wia da Eli za Ka ła fut.  – Skła da li śmy 

oł ta rze, du żo po dró żo wa li śmy, na wią za li śmy wie le kon tak tów. I wte dy 

zro dził się po mysł, by otwo rzyć coś swo je go. Mo że wy pa li?

3534
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Eliza (od prawej), Tomek i Szymon Kałafutowie pracują nad szyldem własnej pracowni rzeźby i stolarstwa artystycznego – Strugarni.
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w ra mach do ta cji tzw. wspar cie po mo sto we  – do ty sią ca zło tych. 

Mógł je otrzy mać każ dy z be ne fi  cjen tów pro jek tu. Pie nią dze moż na 

by ło prze zna czyć na ob li ga to ryj ne opła ty zwią za ne z pro wa dze niem 

dzia łal no ści, ta kie jak np. skład ki ZUS.

Ka ła fu to wie zde cy do wa li, że pra cow nia bę dzie się na zy wa ła Stru gar nia.

Ma szy ny po zwo li ły im roz wi nąć skrzy dła. Re ali zu ją ma łe za mó wie nia

dla in dy wi du al nych klien tów. Moż na u nich za mó wić ory gi nal ne me-

 ble, ba lu stra dy, scho dy, drzwi, ra my itd. Wy konu ją też rzeź by  – nie da-

w no fi  gu rę św. Ja ku ba, któ ra sta nę ła przed czę sto chow skim ko ścio łem 

pod tym sa mym we zwa niem. Fir ma przyj mu je rów nież więk sze za-

mó wie nia zwią za ne z wy stro jem wnętrz w drew nie. Pra cu ją nie tyl ko 

w drew nie, ale i w me ta lu czy ka mie niu. Klien ci przy cho dzą czę sto pro-

sto z uli cy. Obec nie przy go to wy wa na jest stro na in ter ne to wa fi r my.

Eli za Kwiat kow ska, Gazeta Wyborcza Czę sto cho wa, 15.09.2010
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Eli za za kła da fi r mę
 – Po cząt ko wo my śle li śmy o do ta cji z urzę du pra cy, ale pie nią dze 

nie by ły wiel kie, bo do kil ku na stu ty się cy zło tych i trze ba by ło mieć 

sta tus bez ro bot ne go, a my pra co wa li śmy  – mó wi Eli za Ka ła fut. 

Wio sną 2009 r. Szy mon Ka ła fut zna lazł w in ter ne cie ogło sze nie czę sto-

chow skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go na te mat pro jek tu unij ne go 

„Wła sna fi r ma szan są na lep sze ju tro”. Moż na by ło się gnąć po 40 ty się cy 

zło tych na otwo rze nie wła snej fi r my. Pro jekt był re ali zo wa ny w ra mach 

Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Po sta no wił się zgło sić, ale ja ko 

pra cu ją cy - na wstę pie zo stał od rzu co ny.

 – Wte dy zde cy do wa li śmy, że to ja spró bu ję  – mó wi Eli za Ka ła fut.  – Nie 

są dzi łam, że mam ja kieś szan se, bo pra co wa łam na pół eta tu w szko le, 

ucząc pla sty ki. Ale jed nym z głów nych ce lów pro jek tu by ła ak ty wi za cja 

za wo do wa ko biet, któ re wra ca ły na ry nek pra cy, na przy kład po urlo-

pach ma cie rzyń skich. Mój sy nek miał wte dy nie wie le po nad trzy la ta. 

Zło ży łam pierw sze do ku men ty. By ły bar dzo pro ste, za wie ra ły wła ści wie 

pod sta wo we da ne oso bo we. Nie by ło w nich na wet mo wy o ro dza ju 

przy szłej dzia łal no ści.

To był kwie cień 2009 r. Dwa mie sią ce póź niej Eli za Kała fut do sta ła 

in for ma cję, że ma się zgło sić do Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go, 

by przed sta wić to, co chcia ła by zro bić za do ta cję. Za pre zen to wa ła 

wi zję pra cow ni rzeź by i sto lar stwa ar ty stycz ne go. By ła wte dy jed ną 

z 400 chęt nych osób.

– Cze ka li śmy do lip ca  – opo wia da czę sto cho wian ka.  – Do ko lej ne go 

eta pu za kwa li fi  ko wa ło się 60 osób. Przez dwa mie sią ce cho dzi łam na 

szko le nia, spo ty ka łam się z do rad ca mi za wo do wy mi. Uczy li śmy się pi-

sać biz ne splan. Za zna ja mia li śmy się z po dat ka mi, księ go wo ścią, skład-

ka mi. Biz ne splan był dla mnie czar ną ma gią. W ni czym nie przy po mi nał 

tych skła da nych do urzę du pra cy. Był skom pli ko wa ny i bar dzo szcze gó-

ło wy. Miał za wie rać plan mar ke tin go wy, da ne na te mat pro duk tów, ryn-

ku i te go, ile uda nam się sprze dać w cią gu ro ku. Co ku pi my za do ta cję 

i jak to po mo że w roz wo ju fi r my. Gdy by nie szko le nie i życz li wy ze spół 

pro jek to wy, któ ry po ma gał nam we wszyst kim, ani ja, ani in ni uczest ni-

cy nie da li by śmy so bie ra dy.

Osta tecz nie do ta cję otrzy ma ło 45 osób. Po mysł Eli zy Ka ła fut oce nio no 

wy so ko  – zna la zła się na 12. miej scu.

 – Po wie dzie li, że zro bi łam ja kieś błę dy ma te ma tycz ne w sek cji fi  nan-

so wej, dla te go mój pro jekt zna lazł się do pie ro na 12. miej scu  – mó wi 

czę sto cho wian ka.

Do ta cja na pi ły i stru gar kę
 – Na po cząt ku wrze śnia 2009 r. pod pi sa łam już umo wę  – wy li cza 

Eli za Ka ła fut  – A na po cząt ku paź dzier ni ka za ło ży łam dzia łal ność. 

W li sto pa dzie do sta łam 30 ty się cy zło tych. Mu sia łam mieć dwóch 

po rę czy cie li. Ku pi łam ma szy ny: pi łę for ma to wą, stru gar ko-gru bo ś-

ciów kę, pi łę ta śmo wą, szli fi er kę oscy la cyj ną, od ciąg i ści ski sto lar skie. 

Kie dy przed sta wi łam wszyst kie ra chun ki, do sta łam resz tę pie nię dzy.

W grud niu za mknę łam umo wę. Więk szych pro ble mów nie mia łam. 

Choć wiem, że dla nie któ rych be ne fi  cjen tów pro jek tu kło po tli wy był 

punkt umo wy, któ ry mó wi, że za ku pio ne go za do ta cję sprzę tu nie moż-

na sprze dać w cią gu pię ciu lat. Dla mnie to nie ma zna cze nia. Ale je śli 

ktoś za kła dał szko łę na uki jaz dy i ku po wał sa mo chód, mógł mieć z tym 

zo bo wią za niem ma ły kło pot. Wszyst kie ma szy ny w pra cow ni są od po-

wied nio ozna ko wa ne, na każ dej jest in for ma cja, że zo sta ły za ku pio ne 

z Fun du szy Eu ro pej skich.

Przez pierw sze sześć mie się cy Eli za Kała fut otrzy my wa ła rów nież 
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 To był kwie cień 2009 r. Dwa mie sią ce 

póź niej Eli za Kał afut do sta ła in forma cję,

że ma się zgło sić do Agencji Roz wo ju

Regio nalne go, by przed sta wić to, co

chciała by zro bić za do ta cję. Za pre zen-

 to wa ła wi zję pracow ni rzeź by i sto lar-

 stwa ar ty stycz ne go. By ła wte dy jed ną 

z 400 chęt nych osób.

Ka ła fu to wie zde cy do wa li, że pra cow nia 

bę dzie się na zy wa ła Stru gar nia. Ma szy-

 ny po zwo li ły im roz wi nąć skrzy dła. Re ali -

zu ją ma łe za mó wie nia dla in dy wi du al -

nych klien tów. Moż na u nich za mó wić

ory gi nal ne me ble, ba lu stra dy, scho dy,

drzwi, ra my itd. Wy konu ją też rzeź by  – 

nie daw no fi  gu rę św. Ja ku ba, któ ra sta nę-

ła przed czę sto chow skim ko ścio łem pod 

tym sa mym we zwa niem. Fir ma przyj -

mu je rów nież więk sze za mó wie nia zwią-

za ne z wy stro jem wnętrz w drew nie. Pra-

cu ją nie tyl ko w drew nie, ale i w me ta lu

czy ka mie niu. Klien ci przy cho dzą czę sto 

pro sto z uli cy. Obec nie przy go to wy wa na 

jest stro na in ter ne to wa fi r my.
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Prze pis na uda ny biz nes? 

Przy jaźń, po mysł i pie nią dze z Unii. 

I w ten wła śnie spo sób dwie na uczy ciel ki 

pro wa dzą jed ną z naj le piej pro spe ru ją cych 

w mie ście szkół ję zy ka an giel skie go  – Hel lo.

Od no wio na ka mie ni ca przy ul. Ja giel loń skiej 53.  Do do mo fo nu pod-

bie ga grup ka ro ze śmia nych ma lu chów. Cięż kie drew nia ne drzwi 

otwie ra ją się, dzie cia ki po scho dach bie gną na pierw sze pię tro. Tam 

cze ka ją na nie ko lo ro wo wy po sa żo ne prze stron ne sa le z zie lo ny mi 

fi  ran ka mi, szkol ny mi ław ka mi i za baw ka mi. Na ścia nach we so łe ob raz ki. 

Z anonimowych ankiet na ścianach korytarza dowiedzieć się można, 

że naj faj niej sze są tu pio sen ki, lek cje z An gli ka mi, za ba wa w do mi no, 

ta bli ca in te rak tyw na, mi li i uśmiech nię ci na uczy cie le. Co się nie po-

 do ba? Zde cy do wa nie naj czę ściej pa da od po wiedź: nic.

Tak wła śnie wy glą da Aka de mia Ję zy ka An giel skie go Hel lo
Za ca łym tym ra do snym świa tem sto ją dwie ko bie ty: Ewa Gre gor czyk 

i Alek san dra Ej smont.

 – Po mysł nie przy szedł na gle. Zna my się od daw na  – pra co wa ły śmy 

kie dyś w jed nej szko le. Już kil ka lat te mu po my śla ły śmy, jak do brze 

by ło by otwo rzyć wła sną szko łę i być pa nem wła sne go lo su  – opo wia da 

Gre gor czyk. Do kon kret nych dzia łań pchnę ła je jed nak Unia Eu ro pej-

ska, a kon kret nie pro jekt „Zo stań swo im sze fem” w ra mach Pro gra mu 

Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Przed się bior cze na uczy ciel ki ję zy ka an-

giel skie go przed za bra niem się do pi sa nia wnio sku już mia ły w gło wie 

do pra co wa ne wszyst kie szcze gó ły, jak ich pierw sza „fi r ma” ma wy glą-

dać i dzia łać.  – Pra cu jąc w szko le pod sta wo wej w An glii, zo ba czy łam, 

że pod sta wo wą me to dą na uki by ła pra ca z ta bli ca mi in te rak tyw ny-

mi. By łam pod wra że niem i od ra zu po my śla łam, że chcia ła bym coś 

ta kie go wpro wa dzić i u nas  – tłu ma czy Ej smont. Cóż to ta kie go? 

Ta bli ce in te rak tyw ne pod łą czo ne są do kom pu te ra. Na ścia nie 

wy świe tla się ob raz. Moż na dzię ki nim oglą dać fi l my, ko rzy stać 

z in ter ne tu, grać w gry, a na wet prze glą dać zdję cia i dzię ki te mu

przy go to wy wać się do eg za mi nu ma tu ral ne go  – jed ną z je go

czę ści jest wła śnie oma wia nie ilu stra cji. Ucznio wie ko rzy sta ją 

tak że ze zwy kłych pod ręcz ni ków, jed nak dzię ki in te rak tyw ne mu

przy ja cie lo wi nie tyl ko mo gą ko rzy stać z ca łej ga my po mo cy 

dy dak tycz nych, ale jest to tak że uła twie nie dla na uczy cie la, 

któ ry w jed nym miej scu ma ca łą ba zę edu ka cyj ną.

Jak się póź niej oka za ło, pod pa trzo na za gra ni cą no win ka sta ła się 

naj ja śniej szym ele men tem wnio sku, za two rze nie któ re go ko bie ty 

sa me się za bra ły. 

Ich de wi za  – „Uczy my z pa sją”  
Wstęp ny wnio sek po wstał na po cząt ku 2009 r. Oka zał się być 

strza łem w dzie siąt kę. Zo stał za uwa żo ny i spo śród po nad

300 in nych kon ku ren tów wła śnie on tra fi ł do pół fi  na ło wej 30.

– Jed nak suk ces osią gnę ły śmy dzię ki roz mo wie z urzęd ni ka mi

w Cen trum De mo kra cji Lo kal nej. Sta ra li się wy brać wła śnie lu dzi

z pa sją. Wszyst kie na sze po my sły po ka zy wa ły, że wła śnie ta kie

je ste śmy. I choć lu dzie, z któ ry mi roz ma wia ły śmy, przy zna li, że by li

z po cząt ku scep tycz nie na sta wie ni do na sze go pro jek tu, bo prze -

cież w Byd gosz czy ist nie je już kil ka dzie siąt szkół, na sza by ła dla 

nich wy jąt ko wa  – przy zna je Ej smont.

I za czął się naj trud niej szy czas pod czas wal ki o unij ną do ta cję.  

– Pierw szy wnio sek miał po ka zać po ten cjał na sze go po my słu. 

Te raz mu sia ły śmy stwo rzyć praw dzi wy biz ne splan. Bar dzo po mo-

c ne by ły dla nas szko le nia, któ re przy go to wy wa ły nas do je go

opra co wa nia. Fa chow cy pod po wia dali, na co zwra cać szcze gól ną

uwa gę, co omi jać, ja kim ję zy kiem się po słu gi wać. Po no cach pra -

co wa ły śmy, by się uda ło  – opo wia da Gre gor czyk. Opła ci ło się. 

Szko ła tra fi  ła do gro na 15 zwy cię skich pro jek tów.

Umo wę pod pi sa no 1 lip ca i te go sa me go dnia 
po wsta ła Aka de mia Ję zy ka An giel skie go Hel lo
Skąd na zwa?  – Mia ła być pro sta i chwy tli wa. Pro sta, by każ dy zro zu miał, 

i chwy tli wa, by ła two da ła się za pa mię tać. Po za tym dzię ki te mu bez 
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Uczymy z pasją – to dewiza Aleksandry Ejsmont (z lewej) i Ewy Gregorczyk.
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Ma ją ukoń czo nych po kil ka kie run ków stu diów 

i spo re do świad cze nie. 

Ona w two rze niu wi ze run ku i pro jek to wa niu ubrań, 

on w fo to gra fo wa niu. Ża den do tych cza so wy 

pra co daw ca nie mógł im stwo rzyć wa run ków do pra cy, 

o ja kich ma rzy li, więc po sta no wi li otwo rzyć wła sną fi r mę. 

Wy star to wa li o pie nią dze z Unii i te raz do ra dza ją 

przez in ter net, jak się mod nie ubie rać, 

cze sać czy ma lo wać.

An ge li ka Wój cik i Ma ciej Her nik otwo rzy li por tal in ter ne to wy, za po-

śred nic twem któ re go two rzą sty li za cje dla każ de go, kto jest go tów 

wy ło żyć sym bo licz ną su mę. Są na ryn ku do pie ro kil ka mie się cy, a już 

mają na kon cie suk ce sy, a oprócz te go du że am bi cje i wo rek po my-

słów na przy szłość. 

Dla ko go wła sna fi r ma?
Mło dzi przed się bior cy pod kre śla ją:  – Zanim pomy śli się o unij nej 

do ta cji na otwar cie dzia łal no ści go spo dar czej, trzeba być do tego 

przy go to wa nym me ry to rycz nie i wie dzieć do kład nie, co chce się 

ro bić. Pozna li się na stu diach. Łą czą ich za in te re so wa nia, któ re po-

sta no wili wspól nie roz wi jać.  – Wia do mo, że dzi siaj sam dy plom 

nie wystarczy, dlatego przez ca łe stu dia sta ra li śmy się zdo by wać 

do świad cze nie  – pod kre śla ją. On mo że się po chwa lić przede 

wszyst kim pra cą przy pro duk cji fi lmu „Edi”, na gro dzo ne go m.in. 

Zło tą Kacz ką i Zło tym Lwem czy Ża bą podczas fe sti wa lu Ca me r-

i ma ge. Jego zdję cia zna la zły się też w kam pa nii marki Lee Ma ke 

Hi sto ry Te am na przeło mie lat 2008 i 2009. Ona ma w do rob ku 

pra cę m.in. przy se sjach zdję cio wych i po ka zach mo dy, na przykład 

jako sty list ka i wi za żyst ka podczas kon kur su „Pro wo ka cje”, po ka-

 zów Clo tech czy też Te xtil.  – Sty li zo wa nie czy pro jek to wa nie 

odzie ży to coś, o czym ma rzy każda dziew czyn ka. Jed nak dla mnie 

to od za wsze by ło coś wię cej, bo wie dzia łam, że chcę się tym 

zaj mo wać pro fe sjo nal nie  – mó wi An ge li ka Wój cik. Mimo,  że ich 

CV wy glą dają im po nu ją co i niejed na fi r ma chcia ła by ich mieć 

u sie bie, to nie po zwa la łyby im na re ali zo wa nie wła snych pomysłów. 

– Trzeba więc by ło po my śleć o wła snej fi r mie  – wspo mi na ją. Na po-

 cząt ku wie dzie li tyl ko, że ich dzia łal ność ma być róż no rod na i kon-

 cen tro wać się wo kół za in te re so wań.  – Po my śla łam, po ma gaj my 

wy glądać mod nie wszyst kim tym, któ rzy nie po tra fi ą tego ro bić

sa mi  – wspo mi na An ge li ka.  – Trzeba jed nak by ło wy my ślić coś

ory gi nal ne go, bo sty li stów i pro jek tantów nie bra ku je, szcze gól nie

w du żych mia stach, ta kich jak Łódź. Ma ciej Her nik:  – Wte dy wpa d-

li śmy na po mysł, żeby do cie rać do lu dzi w ma łych mia stecz kach. 

 UNIA PO MA GA: JED NYM WY GLĄ DAĆ CO RAZ LE PIEJ, A IN NYM NA TYM ZA RA BIAĆ
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By wyglądać pięknie, nie wystarczy tylko chcieć,

 trzeba się oddać w ręce profesjonalistów.
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proble mu moż na zna leźć nas w in ter ne cie, wpi su jąc Hel lo Byd goszcz  

– ar gu men tu je Ej smont.

Wraz z pod pi sa niem umo wy na stał dla na uczy cie lek bar dzo in ten syw ny 

czas. W cią gu mie sią ca mu sia ły zro bić wszyst ko, co zwią za ne jest 

z dzia ła niem wła snej fi r my.  – Mia ły śmy strasz nie du żo pra cy. Ja na wet

nie my śla łam o zbli ża ją cym się wła snym ślubie, a Alek san dra w tym 

cza sie uro dzi ła dziec ko. By ku pić sprzęt, we wnio sku mu sia ły śmy

do kład nie okre ślić, ja ki chce my. Po tem oka za ło się, że za nie któ ry mi 

rze cza mi mu sia ły śmy ob dzwo nić pół Pol ski, by zna lazł się iden tycz ny

eg zem plarz za po da ną przez nas ce nę. Pro ble mem by ły też fak tu ry 

pro for ma, któ re mu sia ły śmy zbie rać od skle pów. Mnó stwo stre su się

z tym wią za ło, bo bio rąc sprzęt pie nią dze prze le wa ła Unia bez po śred-

 nio na kon to do staw ców, któ rzy czę sto de ner wo wa li się, że jesz cze

nie otrzy ma li za pła ty  – mó wi Gre gor czyk.

Pie nię dzy z Unii (ok. 30 tys. zł) star czy ło je dy nie na sprzęt  – ty le bo -

wiem kosz to wa ła ta bli ca in te rak tyw na, opro gra mo wa nie do niej, lap -

top i pro jek tor.  – Na szczę ście przez pół ro ku do sta wa ły śmy też do-

 dat ko wo pie nią dze na opła ty zwią za ne z pro wa dze niem biz ne su  – ZUS, 

księ go wą itd. To du ża po moc  – przy zna ją zgod nie ko bie ty.

Czy wszyst ko zga dza się z opi sem we wnio sku, spraw dzi ła kon tro la, 

któ ra by ła za chwy co na efek tem pra cy mło dych byd gosz cza nek.  

– War to by ło się tak na mę czyć. Speł ni ły się na sze ma rze nia, choć ła t-

wo nie by ło. Mia ły śmy na wet pro blem z sie dzi bą. Jesz cze na kil ka ty-

go dni przed zło że niem osta tecz ne go wnio sku nie mia ły śmy dla sie bie 

od po wied nie go miej sca. Spraw dzi ły śmy dzie siąt ki lo ka li za cji. Kie dy 

ko le żan ka pod po wie dzia ła nam, że mo że na Ja giel loń skiej się coś 

znaj dzie, nie by ły śmy do koń ca prze ko na ne, czy tu bę dzie my się 

do brze czu ły. Jed nak lep szej tra fi ć nie mo gły śmy. Klient ki są za do wo-

 lo ne, gdy ich dzie ci się u nas uczą, a one sa me mo gą iść na za ku py 

do Fo cus Par ku, któ ry jest tuż obok. Nie ma pro ble mu też z par kin giem, 

któ ry mie ści się na uli cy Cho pi na. Do te go fe no me nal na jest ta ka mie-

 ni ca. Dzię ki niej mo że my po łą czyć no wo cze sność na szych me tod 

kształ ce nia z do mo wą at mos fe rą oto cze nia  – cie szy się Ej smont i wska-

zu je na drew nia ną po sadz kę i prze stron ne sa le, dzię ki któ rym dzie ci 

nie czu ją się ogra ni cza ne. Mo gą cho dzić po sa li, sia dać na pod ło dze, 

wy glą dać przez okno.

W Hel lo pra cu je czte rech na uczy cie li  – Ewa, Alek san dra, a tak że Wa-

lij czyk i An glik.  – Fir ma dzia ła już po nad rok i wciąż się roz wi ja my. 

Na po cząt ku pra co wał z na mi tyl ko je den ob co kra jo wiec, jed nak 

szyb ko oka za ło się, że chęt nych jest tak du żo, że się nie wy ra bia my. 

Eki pa się więc po więk szy ła. Pro wa dze nie wła snej dzia łal no ści na uczy ło 

nas też, że re kla ma jest dźwi gnią han dlu. Dla te go za in we sto wa ły śmy 

w ogrom ny ba ner, ulot ki, a na wet ma my oso by, któ re w prze bra niu bry-

tyj skich żoł nie rzy sprzed pa ła cu Buc kin gham za chę ca ją do sko rzy sta nia 

z na szej ofer ty  – wy li cza Ej smont.

San dra Fe de ro wicz, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 15.09.2010
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Ewa Gre gor czyk:

„Bar dzo po moc ne by ły dla nas szko le-

nia, któ re przy go to wy wa ły nas do opra-

co wa nia biz ne spla nu. Fa chow cy pod-

po wia da li, na co zwra cać szcze gól ną 

uwa gę, co omi jać, ja kim ję zy kiem się 

po słu gi wać. Po no cach pra co wa ły śmy, 

by się uda ło”.
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za mro żo ne. Nie mo głem przez ten czas pod jąć pra cy ani otwo rzyć 

fi r my. Trze ba by ło cze kać na pod pi sa nie umo wy z PUP. W koń cu 

jed nak się do cze ka li śmy. W lip cu by ły już pie nią dze  – 9 tys. zł 

z Fun du szu Pra cy oraz 20 tys. zł z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał 

Ludz ki prze la no na kon to fi r my. Ku pi li śmy za te pie nią dze wszyst ko, 

co po trzeb ne jest w tej pra cy: szyb ki kom pu ter, pro fe sjo nal ny apa rat 

fo to gra fi cz ny, dru kar kę, ska ner, te le fon ko mór ko wy, pro jek tor mul-

ti me dial ny  – wy li cza ją.  – Zo sta ło też tro chę pie nię dzy na pro mo cję 

i wy na ję cie fi r my, któ ra przy go to wa ła stro nę in ter ne to wą.

Na co po win ni zwró cić uwa gę 
przy szli przed się bior cy?  
– Wszyst ko to nie jest takie pięk ne, na ja kie wy glą da, bo że by do stać

unij ną do ta cję, trze ba zna leźć ży ran tów  – za zna cza ją. – Fir ma mu si 

też dzia łać naj kró cej przez rok. Jej wcze śniej sze zli kwi do wa nie skut-

 ku je tym, że trzeba zwró cić pie nią dze z od set ka mi. Je że li jed nak 

nie idzie, to moż na po sta rać się o po moc urzę du pra cy w po sta-

ci wspar cia po mo sto we go. Trze ba też uwa żać, ja kich kon tra hen tów 

się do bie ra. My mie li śmy pro blem z fi r mą ro bią cą stro nę in ter ne-

 to wą. Mimo, że reklamowali się, że działają w łódzkim technoparku, 

to strona została zrobiona nieprofesjonalnie i trzeba było zapłacić 

dodatkowe pieniądze innej fi rmie, żeby poprawiła portal. Mimo 

wszystko nie żałujemy – podkreślają. Mało tego, deklarują, że zamie-

rzają starać się o kolejną dotację. Tym razem na stworzenie nowego

miejsca pracy w fi rmie.  

Jakub Wojtczak, Gazeta Wyborcza Łódź, 15.09.2010

 – Fir ma mu si też dzia łać naj kró cej przez 

rok. Jej wcze śniej sze zli kwi do wa nie 

skutku je tym, że trzeba zwró cić pie-

nią dze z od set ka mi. Je że li jed nak nie 

idzie, to moż na po sta rać się o po moc 

urzę du pra cy w po sta ci wspar cia po-

mo sto we go. Trze ba też uwa żać, ja kich 

kon tra hen tów się do bie ra. My mie li-

śmy pro blem z fi r mą ro bią cą stro nę in-

ter ne to wą. Mimo, że reklamowali się, 

że działają w łódzkim technoparku, 

to strona została zrobiona nieprofesjo-

nalnie i trzeba było zapłacić dodat-

kowe pieniądze innej fi rmie, żeby po-

prawiła portal. Mimo wszystko nie ża-

łujemy – podkreślają. Mało tego, dekla-

rują, że zamierzają starać się o kolejną

dotację. Tym razem na stworzenie 

nowego miejsca pracy w fi rmie. 
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Jest ich jed nak tak wie le, że je dy ny spo sób, żeby to ro bić, to sko rzy-

stać z po śred nic twa in ter ne tu. 

Dzię ki nim każ dy mo że się po czuć VIP-em  
– Ży je my w cza sach, kie dy wszy scy czer pią in spi ra cje z kul tu ry 

two rzo nej przez lu dzi, któ rych wy gląd jest do pra co wa ny w ostat-

nim szcze gó le. Świet nie ucze sa nych, uma lo wa nych i ubra nych. Że by 

ich na śla do wać, nie wystar czy ko pio wać, bo sty li za cja to coś bar dzo 

in dy wi du al ne go. Każ dy wy ma ga spe cjal ne go po trak to wa nia. Nie 

każ dy jed nak ma dostęp do usług pro fe sjo nal nego sty li sty, cho ciaż-

by dla te go, że są dro gie – mó wią.  – Ale nie u nas  – szyb ko do dają. 

Tak po wsta ła stro na www.be vip.pl. On wspo mi na, że na po mysł 

wpadł, kie dy był w Sta nach Zjed no czo nych. Tam zna lazł fi r mę, 

któ ra do ra dza ła w spra wach wy glą du za po śred nic twem świa to wej 

sieci. A na czym do kład nie po le ga ich dzia łal ność?  – Sku piamy się 

na kre acji wi ze run ku zarów no pod czas szko leń, jak i in dy wi du al nych 

spotkań z klien tem, a przede wszyst kim na sty li zo wa niu on li ne  – 

od po wia da An ge li ka. Moż na wysłać do nich swo je zdję cia, a oni 

dora dzą, ja ki fa son ubrań do bie rać, ja ki ma ki jaż sto so wać czy za-

pro po nu ją przy kła do we ar ku sze ubio ru. Wszyst ko to za nie wiel ką 

opła tą od 5 do 20 złotych. Czy jest za po trze bo wa nie na te go ty pu 

usłu gi? Wy da je się, że tak, bo przez okres dwóch mie się cy sko rzy sta-

ło już po nad 260 osób. Jesz cze wię cej, oko ło ty sią ca, za pi sa ło się już 

do ich por ta lu spo łecz no ścio we go. Tam klien ci, współ pra cow ni-

cy i nie tyl ko za miesz cza ją swo je zdję cia i dys ku tu ją o mo dzie, mu-

zy ce i biz ne sie. Na tym nie kończy się jed nak dzia łal ność Bevip.pl. 

Ma ciej ze Sta nów przy wiózł wię cej po my słów. Ich stro na in ter ne-

to wa, oprócz usłu gi wir tu al ne go sty li sty, ofe ru je na przykład moż li-

wość in we sto wa nia w przed się wzię cia zgła sza ne przez in ter nau tów, 

a po tem czer pa nia z nich zy sków.  – To szan sa dla mło dych ar ty stów. 

Na przy kład mu zy ków, któ rzy chcą na grać pły tę czy zor ga ni zo wać 

du ży kon cert. Mo gą za na szym po śred nic twem po szu kać ka pi ta łu, 

za miesz cza jąc prób ki swo jej twór czo ści w na szym por ta lu. Ci, któ rzy 

ich po słu cha ją, bę dą mo gli za in we sto wać, a je żeli przed się wzię cie 

przy nie sie zy ski, to nawet za ro bić  – tłu ma czy Her nik. Cie ka wy wy da-

je się też po mysł or ga ni zo wa nia im prez dla pra cow ni ków kor po ra cji, 

pod czas któ rych moż na na wet wy ży wać się na sprzę cie biu ro wym. 

 – To wszyst ko ro bi fu ro rę w USA, więc cze mu mia ło by się nie spraw-

dzić i u nas  – mó wi Her nik. I do da je:  – Nie mie li by śmy szans na start 

bez unij nej do ta cji.

Unij ne pie nią dze na do bry po czą tek? 
To cał kiem ła twe
Otwo rzyć wła sną fi r mę jest dzi siaj sto sun ko wo ła two. Cho ciaż 

o jed nym okien ku już nikt ra czej nie pa mię ta, to wy star czy od stać 

swo je w urzę do wych ko lej kach i w kil ka dni moż na za ło żyć fi r mę. 

Po zo sta je jed nak pod sta wo wy pro blem: skąd wziąć pie nią dze? 

 – Mie li śmy tro chę oszczęd no ści, ale to by ło za ma ło  – wspo mi na ją. 

 – Kre dyt też nie wcho dził w grę, bo to za du że ry zy ko, a poza tym 

nikt by nam go nie dał. Na tu ral ną dro gą by ły fun du sze unij ne. Na stu-

diach pi sa li już pro jek ty na za li cze nie.  – Praw dzi wy pro jekt to jed nak 

tro chę co in ne go  – przy zna ją.  – Wie dzie li śmy, że do ta cje przy zna wa-

ne są przede wszyst kim bez ro bot nym. Sta ra nie się o do ta cję to kil ka 

eta pów. Naj pierw trze ba by ło się za re je stro wać w urzę dzie pra cy. Po-

tem za pi sać na kurs  – szko le nie z za kre su za kła da nia i pro wa dze nia 

dzia łal no ści go spo dar czej.  – To bar dzo się przy da ło, bo na uczy li śmy 

się pod staw po dat ków, ra chun ko wo ści czy pra wa pra cy. Do dat ko wo 

do sta je się książ ki do ty czą ce tych dzie dzin  – mó wią mło dzi przed-

się bior cy. Kurs trwa ty dzień i do sta je się za udział w nim pie nią dze 

od urzę du pra cy  – 230 zł. Zwy kle od mo men tu za pi sa nia się trze ba 

cze kać od czte rech do pię ciu mie się cy, ale moż na zło żyć wnio sek 

o je go przy spie sze nie. Trze ba jed nak uar gu men to wać ta ką po trze-

bę. An ge li ka i Ma ciek sko rzy sta li z tej moż li wo ści i cze ka li tyl ko dwa 

mie sią ce. W lu tym Ma ciek uzy skał sta tus bez ro bot ne go, a w kwiet-

niu miał już kurs za so bą. Na ko niec trze ba by ło roz pi sać pro jekt biz-

nespla nu i wy peł nić wnio sek o do ta cję.  – To był dla nas naj mniej szy 

pro blem, bo na stu diach mie li śmy już z ni mi do czy nie nia. Dlate go 

nie mu sie li śmy już ko rzy stać z usług fi r my do rad czej. Wnio sek nale-

ży za nieść do urzę du pra cy, któ ry po wi nien wy dać de cy zję o przy z-

na niu do ta cji w cią gu 30 dni.  – Nam jed nak prze su nię to ter min roz-

pa trze nia o mie siąc. Po dob no by ło tak du żo wnio sków, że urzęd ni cy 

nie na dą ża li z ich spraw dza niem. Ca łe przed się wzię cie zo sta ło więc 
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Alek san dra De ka, 33-let nia ak tor ka, 

zdo by ła unij ną do ta cję na roz krę ce nie 

wła snej fi r my.  – Gdy by nie te pie nią dze, 

to trud no by ło by wy star to wać. 

Za chę cam wszyst kich, by zro bi li 

to sa mo. To pro ste  – mó wi dziś.

Alek san dra De ka aż ki pi ener gią. Uda ło jej się za-

ło żyć wła sną fi r mę i  – co naj waż niej sze  – ro bi to, 

co na praw dę lu bi.  – Za nim zdo by łam unij ną do ta-

cję na za ło że nie fi r my, usły sza łam od oso by, któ ra 

nas szko li ła, że war to się gać po ta ką po moc. To tyl-

ko kwe stia kre atyw no ści. Do wód? Pro szę bar dzo. 

Oso ba z fra kiem i sta rym sa mo cho dem do staw-

czym mo że stać się eks klu zyw nym do rę czy cie lem 

 – śmie je się pa ni Alek san dra.

De ka po cho dzi z So snow ca. Wy cho wu je dwie 

cór ki i pra cu je. Nie za wsze tak by ło. Za wsze za to 

in te re so wa ła się te atrem. Nie mo gła so bie jed-

nak po zwo lić na stu dia w Pań stwo wej Wyż szej 

Szko le Te atral nej im. Lu dwi ka Sol skie go w Kra-

ko wie. Za miast do Kra ko wa, jeź dzi ła się uczyć 

te atral ne go i ak tor skie go rze mio sła do Bę dzi-

na. To tu przy Te atrze Dzie ci Za głę bia przez dwa 

la ta cho dzi ła do szko ły ak tor skiej.  – To by ła cięż-

ka pra ca. Za ję cia by ły na wet przez sześć, sie dem 

dni w ty go dniu  – mó wi. Wy si łek jed nak się opła cił. 

De ka jest dziś ak to rem lal ka rzem, no i jesz cze stu-

diu je (z uśmie chem za strze ga, że sta ra się) fi l mo -

znaw stwo na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.

Po szko le w Bę dzi nie za czę ła pra co wać. Nie ukry-

wa, że w jej wy uczo nym za wo dzie trud no zna-

leźć sta łe za ję cie. Że by pra co wać w te atrze, 

mu sia ła by się prze pro wa dzić do Wał brzy cha 

al bo Kielc. To nie wcho dzi ło w grę.  – Pra co wa łam 

dla róż nych agen cji im pre sa ryj nych, przy go to wy wa łam im pre zy fi r-

 mo we, roz ma ite even ty i hap pe nin gi to wa rzy szą ce np. otwie ra niu 

no wych fi rm czy ja kimś świę tom lub im pre zom w mia stach. By łam

też in struk to rem te atral nym w do mu kul tu ry w Ty chach  – opo wia da 

pa ni Alek san dra.

Czu ła jed nak, że tak do koń ca to nie jest to. I wresz cie rok te mu 

ko le żan ka opo wie dzia ła jej o Dzia ła niu 6.2 Pro gra mu Ope ra cyj -

ne go Ka pi tał Ludz ki. Dzia ła nie o tym nu me rze no si ty tuł „Wspar cie 

oraz pro mo cja przed się bior czo ści i sa mo za trud nie nia”.

W wo je wódz twie ślą skim za to dzia ła nie od po wia da Wo je wódz ki 

Urząd Pra cy. To od je go pra cow ni ków za le ży, gdzie do 2013 ro ku 

tra fi  w su mie aż 41,65 mln eu ro. Te pie nią dze tra fi ą m.in. do osób, 

któ re chcą otwo rzyć wła sne fi r my.

Z ulot ki ka to wic kie go WUP-u moż na się też do wie dzieć, że w ra mach 

Dzia ła nia 6.2 PO KL moż na zdo być do ta cję przede wszyst kim na: 

  –  wspar cie osób za mie rza ją cych otwo rzyć dzia łal ność go spo-

   dar czą oraz szko le nia umoż li wia ją ce uzy ska nie wie dzy i umie- 

  jęt no ści po trzeb nych do za ło że nia i pro wa dze nia dzia łal no ści 

  go spo dar czej;  

 –  przy zna nie środ ków fi  nan so wych na roz wój przed się bior-

   czo ści, do wy so ko ści sta no wią cej rów no war tość 40 tys. zł 

  (lub 20 tys. na oso bę w przy pad ku spół dziel ni lub spół dziel ni 

  so cjal nej)

  –  wspar cie po mo sto we w okre sie do 6 (lub do 12) mie się cy 

  od dnia roz po czę cia dzia łal no ści go spo dar czej, fi  nan so we 

  oraz obej mu ją ce wspar cie do radz two po mo sto we w efek ty-

  w nym wy ko rzy sta niu do ta cji.

Pie nię dzy z WUP-u nie moż na jed nak do stać ot tak so bie. Naj pierw 

trze ba zna leźć in sty tu cję, któ ra re ali zu je pro jekt po mo cy dla osób, 

któ re chcą za ło żyć wła sną fi r mę.

4544

 TE RAZ MA SWÓJ TE ATR DZIĘ KI WSPAR CIU Z UNII
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Aleksandra Deka dzięki unijnej dotacji założyła fi rmę organizującą imprezy na zamówienie.
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Wła sna fi r ma? Naj pierw szko le nie
Pa ni Alek san dra tra fi  ła na ofer tę Izby Rze mieśl ni czej Ma łej oraz Śred niej 

Przed się bior czo ści w Ka to wi cach. Rok te mu izba re ali zo wa ła pro jekt 

o na zwie „Sze fem bę dę ja”. Pro jekt po wstał z my ślą o przy szłych przed-

się bior cach. Był więc ide al ny dla pa ni Alek san dry. Izba chcia ła, by wzię-

ło w nim czter dzie ści osób z ca łe go wo je wódz twa ślą skie go. W do dat ku 

nie wy bie ra ła z gó ry, ja kie fi r my uczest ni cy ma ją za kła dać, a ja kich nie. 

Uczest ni cy mie li naj pierw przejść szko le nia, a po tem na pi sać biz ne splan 

i sta rać się o 20 tys. zł do ta cji na wła sną fi r mę.

 – Za pi sa łam się na pro jekt „Sze fem bę dę ja” or ga ni zo wa ny przez ka to -

wic ką Izbę Rze mieśl ni czą, ale zgło si ło się po nad ty siąc osób, zna la złam się 

na li ście re zer wo wej. Ktoś zre zy gno wał i zo sta łam uczest ni kiem pro jek tu. 

Wie dzia łam jed nak, że tych pro jek tów jest wie le, że każ dy, kto ma po mysł 

na wła sną dzia łal ność, mo że się gnąć po do fi  nan so wa nie i ode rwać się 

od kor po ra cji  – mó wi.

Na początek, przez dwa ty go dnie uczy ła się wszyst kie go, co mo że się 

przy dać po cząt ku ją ce mu przed się bior cy. Na za ję ciach do wie dzia ła się 

więc spo ro o księ go wo ści, mar ke tin gu, po dat kach, opła tach i in nych 

waż nych spra wach zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo-

dar czej. To nie był jed nak zmar no wa ny czas.  – Mie li śmy do brych wy kła-

dow ców, wszyst ko do kład nie wy ja śnia li. At mos fe ra też by ła w po rząd ku. 

Nie któ re rze czy nie by ły dla mnie no we, ale np. do wie dzia łam się, jak 

po ru szać się w prze strze ni urzę du skar bo we go, ZUS-u i na co uwa żać 

przy pod pi sy wa niu umo wy o wy na jem lo ka lu  – mó wi De ka.

Na za koń cze nie kur su, tak jak po zo sta li uczest ni cy, do sta ła cer ty fi  kat 

po świad cza ją cy zdo by te umie jęt no ści.

Te raz trze ba by ło roz po cząć sta ra nia o do ta cję na fi r mę. Pa ni Alek-

san dra po sta no wi ła za ło żyć Te atr z in nej baj ki.  – Doj rza łam do te go, 

by sa ma być dla sie bie sze fem, re ali zo wać wła sne pro jek ty, in au gu ro wać 

fe sti wa le, wpro wa dzać te atr w prze strzeń miej ską, or ga ni zo wać even-

ty dla fi rm, hap pe nin gi. Przy go to wy wać sce na riu sze na ży cze nie klien-

ta, pra co wać z za przy jaź nio ny mi ar ty sta mi mu zy ka mi, tan ce rza mi, 

mi ma mi, szczu dla rza mi, żon gle ra mi, kon fe ran sje ra mi  – wy ja śnia De ka.

Trud na sztu ka pi sa nia pla nu
Że by jed nak ma rzyć o 20 tys. zł bez zwrot nej po mo cy, naj pierw mu sia ła 

na pi sać biz ne splan.  – Per spek ty wa na pi sa nia biz ne spla nu po cząt ko-

wo mnie prze ra ża ła, szczę śli wie mia łam peł ną opie kę do rad cy. Mia łam 

też świa do mość, że dwa dzie ścia ty się cy nie le ży na uli cy, uczę się wy-

ko ny wa nia czyn no ści z jak naj więk szym za an ga żo wa niem, war to się 

przy kła dać  – wy ja śnia. W biz ne spla nie mu sia ła udo wod nić, że jej fi r ma 

ma szan sę utrzy mać się na ryn ku i że ca łe przed się wzię cie bę dzie ren-

tow ne. Ko niecz ny był szcze gó ło wy plan dzia ła nia, trze ba by ło spraw-

dzić, jak wy glą da kon ku ren cja i wresz cie zde cy do wać, jak zo sta nie wy-

da na do ta cja.  – Na szczę ście pod czas pi sa nia biz ne spla nów uczest ni cy 

pro jek tu mo gli li czyć na spo tka nia z do rad cą z izby. To by ło bar dzo 

po moc ne  – mó wi ak tor ka. Gdy już wszyst ko by ło go to we, by zwięk-

szyć swo je szan se na unij ne wspar cie w ra mach POKL, do biz ne spla nu 

do łą czy ła jesz cze zdję cia z wy da rzeń i im prez, w któ rych wy stę po wa-

ła i któ re or ga ni zo wa ła, oraz re fe ren cje od współ pra cow ni ków i zle ce-

nio daw ców. De ka wy ja śnia, że war to coś ta kie go zro bić, by oce nia ją cy 

wnio sek o do ta cję eks per ci wie dzie li, że ma ją do czy nie nia z dzia ła-

l no ścią, któ ra na praw dę jest po trzeb na.

 – Po tem biz ne splan tra fi ł do Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy. Mu sia łam 

za cze kać, aż zo sta nie oce nio ny  – mó wi. Nie trwa ło to zbyt dłu go. 

Rap tem mie siąc. Po tem pa ni Alek san dra do sta ła wia do mość, że wy-

 gra ła kon kurs i do sta nie okrą głe 20 tys. zł.  – To by ło to. Po zy ska nie 

do ta cji jest sym pa tycz niej sze od za cią gnię cia kre dy tu czy de cy zji o ko lej-

nej kar cie kre dy to wej  – mó wi.

Fir ma już dzia ła, czas re ali zo wać ma rze nia
Do ta cję do sta ła na po cząt ku 2010 r. Wy ko rzy sta ła ją już co do gro sza, 

a Te atr z in nej baj ki prze isto czył się w nie źle pro spe ru ją ce mi kro przed-

się bior stwo.  – Za do ta cję ku pi łam trzy na sto let nie go va na  – jest świet ny, 

sie dem osób za bie ra na ak cję, po mie ści więk szą de ko ra cję, za in we sto wa-

łam też w sprzęt na gła śnia ją cy, no te bo oka, wy twor ni cę dy mu i urzą dze-

nie wie lo funk cyj ne  – wy li cza pa ni Alek san dra. W mar cu 2011 ro ku mi nie 

rok dzia łal no ści jej fi r my. Wte dy zaj rzy do niej pra cow nik WUP i spraw dzi, 

jak wy ko rzy sta ła do ta cję.  – Bę dę mu sia ła roz li czyć się z za ku pów i te go, 

co ro bię. Zbie ram każ dą fak tu rę i ra chu nek  – mó wi.

Fir ma już na bie ra roz pę du. Zle ceń po wo li przy by wa, wkrót ce De ka za-

cznie się moc niej re kla mo wać.  – Mo ja dzia łal ność jest tro chę se zo no wa. 

Cu dow ny je śli cho dzi o zle ce nia jest maj i czer wiec. Wrze sień też jesz-

cze nie jest zły, ale po tem jest tro chę go rzej. Wszyst ko oży wia się zno wu 

w grud niu, gdy za czy na ją zbli żać się świę ta Bo że go Na ro dze nia i No wy 

Rok  – mó wi. Bar dzo lu bi to, co ro bi. W przy szło ści chce po łą czyć pro wa-

dze nie fi r my z ak tor ską pa sją.  – Mam na dzie ję, że bę dę mo gła grać i re ali-

zo wać przed sta wie nia lal kar skie dla do ro słych  – mó wi.

Prze my sław Je dlec ki, Gazeta Wyborcza Katowice, 15.09.2010
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Fir ma już na bie ra roz pę du. Zle ceń po -

wo li przy by wa, wkrót ce De ka za cznie się

mocniej re kla mo wać.  – Mo ja dzia łal ność 

jest tro chę se zo no wa. Cu dow ny, je śli

cho dzi o zle ce nia, jest maj i czer wiec. 

Wrze sień też jesz cze nie jest zły, ale po-

 tem jest tro chę go rzej. Wszyst ko oży-

wia się zno wu w grud niu, gdy za czy na ją 

zbli żać się świę ta Bo że go Na ro dze nia

i No wy Rok  – mó wi. Bar dzo lubi to, co 

ro bi. W przy szło ści chce po łą czyć

pro wa dze nie fi r my z ak tor ską pa sją.

– Mam na dzie ję, że bę dę mo gła grać 

i re ali zo wać przed sta wie nia lal kar skie 

dla do ro słych  – mó wi.
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Edu & More dostało 600 tys. zł dotacji. 

A Yukka-Art – 40 tys., i jeśli to będzie możliwe, 

będzie się starać o kolejne pieniądze z Unii.

Agniesz ka Pa biań czyk (38 lat) i Do ro ta Gru za (37 lat) zna ły się jesz cze 

z li ceum.  – Ale tam nie by ły śmy jesz cze przy ja ciół ka mi. Ja cho dzi łam 

na piel grzym ki, Do ro ta jeź dzi ła do Ja ro ci na  – pod kre śla Pa biań czyk, 

wi ce pre zes spół ki Edu & Mo re, jed nej z kil ku set fi rm w Pol sce, któ re 

zdo by ły du żą unij ną do ta cję na zbu do wa nie biz ne su w in ter ne cie.  – 

Do pie ro w wie ku do ro słym los nas zno wu po łą czył. Za wo do wo.

W wa ka cje 2009 ro ku spo tka ły się na Ma zu rach. Obie mia ły ta ki sam 

po mysł: stwo rzyć in no wa cyj ny ser wis in ter ne to wy do na uki ję zy ka 

pol skie go dla cu dzo ziem ców (tzw. e-le ar ning). Zna ko mi te uzu peł nie-

nie tra dy cyj nych kon wer sa cji. Po sta no wi ły po sta rać się o unij ną do-

ta cję na za ło że nie wła sne go biz ne su in ter ne to we go. Do wzię cia by ły 

pie nią dze ze słyn ne go Dzia ła nia 8.1 w Pro gra mie Ope ra cyj nym In no -

wa cyj na Go spo dar ka.

Gru za, de cy du jąc się na wspól ny pro jekt z Pa biań czyk, po sta no wi ła 

odejść z pra cy.  – Przez 15 lat pro wa dzi łam du że pro jek ty szko le nio-

we, pra co wa łam na eta cie. Swo je obo wiąz ki mia łam w ma łym pal cu, 

nie na rze ka łam na stro nę fi  nan so wą  – opo wia da Do ro ta Gru za, pre zes 

spół ki Edu & Mo re.  – Ale uzna łam, że w fi r mie nie mam szans na dal szy 

roz wój i re ali za cję wła snych po my słów. Gdy za szłam w cią żę, do szłam 

do wnio sku, że to do bry mo ment, że by za cząć coś no we go. 

Zmia na by ła du ża.  – Na eta cie nie trze ba się mar twić o pen sję, nie do-

ty czy cię pa pier ko wa ro bo ta  – przy zna je Gru za.  – Ale wła sna fi r ma da je 

nie za leż ność i moż li wość re ali za cji za wo do wych ma rzeń.

 – Ja z ko lei ni gdy nie mu sia łam przy cho dzić do biu ra na 9 i wy cho-

 dzić o 17, po nie waż al bo by łam fre elan ce rem, al bo pro wa dzi łam 

dzia łal ność go spo dar czą. Te raz przy jeż dżam o 6.20 ra no, że by nie mar-

no wać cza su w kor kach  – śmie je się Agniesz ka Pa biań czyk, współ au-

tor ka ksią żek do na uki pol skie go dla cu dzo ziem ców i na uczy ciel ka 

pol skie go ja ko ję zy ka ob ce go.  – Przez 15 lat uczy łam cu dzo ziem ców 

pol skie go. Ilu z nich na uczy łam? Trud no zli czyć, ale wie lu mo że się 

po chwa lić pań stwo wym cer ty fi  ka tem zna jo mo ści ję zy ka pol skie go.

Nad wnio skiem pra co wa ły czte ry mie sią ce. Nie oby ło się bez po-

 my łek.  – Po sta no wi ły śmy sko rzy stać z usług do rad ców. I po peł ni ły śmy 

błąd: nie spraw dzi ły śmy ich re fe ren cji  – opo wia da Pa biań czyk. Skoń-

czy ło się tak, że obie mu sia ły pra co wać za do rad ców. Przy go to wy-

 wać lwią część wnio sku, za sta na wiać się nad har mo no gra mem re ali za-

cji, nad po trzeb ny mi wy dat ka mi i ter mi na mi płat no ści. Wkład do rad-

ców wła ści wie ogra ni czył się do wkle pa nia tych in for ma cji do elek tro ni-

cz ne go sys te mu re je stra cji wnio sków.  – Na si do rad cy za po mnie li nam 

na przy kład do ra dzić, że w kosz ty pro jek tu, te, któ re pod le ga ją zwro to-

wi z unij nej do ta cji, war to wrzu cić koszt roz li cze nia sa mej do ta cji. 

Re je stra cja spół ki Edu & Mo re by ła ostat nim kro kiem, tuż przed zło że-

niem wnio sku o do ta cję.

Dzia ła nie 8.1 nie bez przy czy ny cie szy się sła wą. Te raz re gu ły już zo sta ły 

zmie nio ne, ale wte dy, gdy Edu & Mo re skła da ło wnio sek, pod war szaw-

ską sie dzi bą in sty tu cji zbie ra ją cej wnio ski kłę bi ły się tłu my. Wszy scy 

by li prze ko na ni, że o zdo by ciu do ta cji bę dzie de cy do wa ła ko lej ność 

zło że nia wnio sku.  – Na si do rad cy, któ rzy mie li zło żyć wnio sek, roz ło-

ży li rę ce. Na szczę ście wnio sek zło ży ła za przy jaź nio na z na mi oso ba, 

któ ra od sta ła „na sze”  – mó wi Pa biań czyk.  – Ale i tak nie by ły śmy 

do koń ca pew ne, czy pro jekt uzy ska do fi  nan so wa nie, bo ze spół pro-

jek to wy po peł nił błąd i w har mo no gra mie pro jek tu po wsta ła jed no-

 dnio wa lu ka. Wnio sek trze ba by ło po pra wić. Na li ście ran kin go wej 

spa dły śmy o dzień, ale na szczę ście tyl ko o je den. Wnio sek prze szedł.

Gru za:  – O tym, że do sta ły śmy do ta cję, do wie dzia łam się w szpi ta lu. 

Dwa dni po po ro dzie. Edu & Mo re do sta ło 600 tys. zł do ta cji.
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Zu peł nie ina czej ro bi się coś, co się ko cha i lu bi, a zu peł nie ina czej, kie-

dy się cho dzi do pra cy od 8 do 16  – za pew nia Mał go rza ta Sro czyń ska, 

od czerw ca wła ści ciel ka fi r my Yuk ka-Art zaj mu ją cej się ar chi tek tu rą 

kra jo bra zu.

Ogro dy za wsze by ły jej pa sją. Dla te go wy bra ła kie ru nek ogrod nic two, 

spe cjal ność kształ to wa nie te re nów zie le ni. Przez pierw sze czte ry la ta po 

stu diach pra co wa ła w fi r mach z bran ży ogrod ni czej. Chcia ła przejść na 

swo je, ale za wsze pro ble mem by ły pie nią dze. 

 – Prze cież że by za cząć dzia łać w bran ży ogrod ni czej, po trzeb ny jest 

sprzęt, opro gra mo wa nie, kom pu ter itd. A cięż ko po stu diach odło żyć 

więk sze kwo ty  – mó wi.

Za czę ła my śleć o wy jeź dzie do Ho lan dii, gdzie mo gła by pra co wać 

w za wo dzie. Ale rów no le gle za czę ła szu kać in for ma cji o do ta cjach 

unij nych.

Od kry ła, że w Pro gra mie Ope ra cyj nym Ka pi tał Ludz ki jest Dzia ła nie 

6.2 da ją ce pie nią dze na start biz ne su  – na wet 40 tys. zł  – w po łą cze niu 

ze szko le nia mi dla po cząt ku ją cych przed się bior ców.

Przez ja kiś czas za sta na wia ła się: wy jeż dżać? A mo że sta rać się 

o do ta cję?

Wy bra ła do ta cję.  – Te raz, z per spek ty wy cza su, mo gę po wie dzieć, 

że oka za ła się ona naj lep szym i naj szyb szym wyj ściem, choć nie naj-

prost szym  – mó wi mło da biz ne swo man.

Zdo by cie do ta cji za ję ło jej bli sko rok.

Naj pierw mu sia ła cze kać, aż ru szą na bo ry w jej re gio nie, w Wiel ko-

 pol sce. Za pierw szym ra zem jej się nie uda ło. Kon ku ren cja by ła 

ogrom na, o przy ję cie sta ra ło się bar dzo du żo osób z do świad cze niem, 

z cie ka wy mi po my sła mi. Do pie ro dru ga pró ba by ła uda na. Uda ło 

jej się do stać do pro jek tu szko le nio we go „Mo ja fi r ma  – to pro ste” 

zor gani zo wa ne go przez Eu ro cen trum In no wa cji i Przed się bior czo ści 

w Ostro wie Wiel ko pol skim. Wte dy też kon ku ren cja by ła bar dzo du ża. 

Chęt nych by ło 328 osób, na szko le nia do sta ły się 62, a tyl ko 21 osób 

otrzy ma ło do fi  nan so wa nie. Ale tym razem Mał go rza ta Sro czyń ska 

by ła wśród naj lep szych.

Kurs ru szył w lu tym. Sro czyń ska uczy ła się mar ke tin gu, księ go wo ści, 

pod staw pra wa itd. Ko lej nym eta pem by ło na pi sa nie biz ne spla nu.

To on de cy do wał o tym, kto do sta nie do ta cję na start, a kto nie.  – To by-

ło naj trud niej sze. Trze ba by ło być do brze przy go to wa nym i mieć do bry 

po mysł. A fi rm z po my sła mi jest prze cież du żo  – opo wia da. 

Swój biz ne splan pi sa ła co dzien nie przez mie siąc. Szcze gó ło wo przed-

sta wi ła czyn no ści, któ re za mie rza ła wy ko ny wać ja ko przed się bior ca. 

Opi sa ła swo ją ofer tę, kon ku ren cję na ryn ku itd. 

Plan pi sa ła sa ma  – bez po mo cy do rad ców  – bo uwa ża ła, że naj le -

piej wie, co mo że za ofe ro wać klien tom.  – Żad na fi r ma te go by le piej 

za mnie nie zro bi ła  – mó wi. W biz ne spla nie by ło istot ne, by wy ka-

zać, że fi r ma bę dzie dzia łać na wie lu ryn kach  - nie sku pi się wy łącz nie 

na pro jek to wa niu ogro dów, ale też za ofe ru je wy ko na nie pro jek tu 

tech nicz ne go, za pla nu je po szcze gól ne ele men ty tech nicz ne ogro du 

(np. oświe tle nie, na wod nie nie). 

To ślę cze nie nad biz ne spla nem się opła ci ło. Sro czyń ska do sta ła do ta-

cję 40 tys. zł.  – Ta kwo ta umoż li wi ła mi start  – mó wi wła ści ciel ka fi r my. 

Pie nią dze wy da ła przede wszyst kim na sprzęt. 

Przy zna je, że start uła twi ło jej to, że kil ka lat pra co wa ła w bran ży ogrod-

ni czej. Lu dzie już ją zna li, mia ła wy ro bio ne ra ba ty w hur tow niach, 

po ten cjal ni klien ci o niej wie dzie li. Stąd po ja wi ły się za mó wie nia.  

– Po wo li, po wo li, ale idę do przo du. Pra cu ję od mo men tu za ło że nia

 fi r my  – mó wi Sro czyń ska.

Fir ma dzia ła w Wiel ko pol sce. Za mó wie nia do ty czą za zwy czaj ogro-

dów przy do mach pod więk szy mi mia sta mi. Kon ku ren cja jest du ża, 

ale Mał go rza ta Sro czyń ska jest prze ko na na, że bę dzie co raz więk sze 

za po trze bo wa nie na jej usłu gi. Już pla nu je za trud nia nie pra cow ni-

ków. I za pew nia: je śli tyl ko po ja wi się ta ka moż li wość, bę dzie się sta rać 

o ko lej ne pie nią dze unij ne.

Syl wia Śmi giel, Kon rad Ni kle wicz, Wysokie Obcasy, 09.10.2010 
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Czy ko bie tom jest trud niej wal-

czyć o unij ną do ta cję w tej czę-

ści fun du szy eu ro pej skich, któ ra 

jest zdo mi no wa na przez fi r my 

pro wa dzo ne przez męż czyzn? 

 – Nie, bo li czy się po mysł. Ale 

fak tycz nie, bran ża IT jest zdo-

mi no wa na przez męż czyzn. Dla 

nas to na wet le piej  – śmie je się 

Gru za. 

Cza sa mi by cie ko bie tą po ma ga. 

 – Oka za ło się, że pil nie mu szę 

za ła twić jed no z za świad czeń, 

bo był w nim błąd. W urzę dzie 

usły sza łam, że wpis, ow szem, 

zo sta nie po pra wio ny, ale za trzy 

ty go dnie. To by zna czy ło, że nie 

da my ra dy zło żyć do ku men tów 

wy ma ga nych do pod pi sa nia 

umo wy o do ta cję, bo nie skom-

ple tu je my za łącz ni ków w po da-

nym ter mi nie. Ale się upar łam. 

Usia dłam i po wie dzia łam, że nie 

wyj dę, do pó ki mi te go po pra-

wio ne go za świad cze nia nie wy-

da dzą  – opo wia da Pa biań czyk.

 – Do sta łaś ten wpis, bo się po-

pła ka łaś  – pre cy zu je Gru za.

 – Tak, bo się po pła ka łam. Łzy le-

cia ły ciur kiem. Ale za świad cze nie do sta łam!

Pro jekt roz pi sa ny na 15 mie się cy ru szył 1 sierp nia. Obec nie po wsta ją 

ko lej ne mo du ły  – stro na in ter ne to wa oraz e-lek cje, za po mo cą któ-

 rych Agniesz ka i Do ro ta już w lu tym 2011 ro ku bę dą uczyć cu dzo ziem-

ców ję zy ka.  – Wie my, że po ja wi się kon ku ren cja  – przy zna ją. Ale są 

prze ko na ne, że bę dą mia ły klien tów. Obie wie rzą, że w za bie ga nych 

cza sach ta me to da na uki bę dzie co raz po pu lar niej sza.

Po za tym tra dy cyj ny kurs ję zy ka pol skie go dla cu dzo ziem ców za ma wia-

ny np. przez za gra nicz ne kon cer ny dla ich za gra nicz nych me ne dże rów 

pra cu ją cych w pol skiej sie dzi bie to koszt oko ło 5 tys zł.  – U nas bę dzie 

du żo ta niej  – za pew nia Pa biań czyk.  – Nie przyj mu je my do wia do mo ści, 

że mo że się nam nie udać. Ni gdy nie sły sza ły śmy, że by rzecz ro bio na 

z pa sją się nie uda ła.
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Mał go rza ta Sro czyń ska, fi r ma Yuk ka-Art
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