
Punkt Konsultacyjny KSU w Ostrołęce –
w jaki sposób może Ci pomóc w pro-
wadzeniu Twojego biznesu? Na to pyta-
nie odpowiada Marta Wójcik, konsultant
PK KSU str. 2–3

Promujemy i pomagamy Sztuka latania

W kabinie tego niezwykłego samolotu, skonstruowanego w Ostrołęce, siedzi (od lewej) Marian Pawlak – dyrektor ds.
rozwoju AVIACOM i Aleksander Wietrow – prezes firmy. Aleksander Wietrow to architekt, projektant a zarazem główny
inwestor w AVIACOM i wielki pasjonat lotnictwa. Pan Wietrow wielokrotnie korzystał z usług Punktu Konsultacyjnego.
Jego twórczość techniczna, kreatywność, fachowość, determinacja i wiedza wzbudzają podziw. Przy współpracy
ostrołęckiej firmy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej powstał ultralekki samolot
AF-129, w którym zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pozwoliło to uzyskać bardzo dobre
parametry lotne, niskie zużycie paliwa oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych dla
środowiska. Konstruktorem samolotu AF-129 jest mgr inż. Andrzej Frydrychewicz mający w swoim dorobku konstrukcję
tak znanych samolotów jak PZL-104 Wilga, PZL-106 Kruk czy PZL-130 Orlik. Ze względu na wyróżniające wzornictwo
samolot AF-129 został objęty Europejskim Wzorem Przemysłowym wydanym przez Urząd Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OAMI).

O innych pomysłach na biznes czytaj na str. 6–7

Jak zdobyć pieniądze na własny biznes?
Sprawdź jak zrobiła to Teresa Stepnow-
ska, która uruchomiła działalność
gospodarczą i rozpoczęła produkcję
wędlin str. 5

Informacja + dotacja =

O Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Te-
chnicznych NOT Radzie Regionalnej w Os-
trołęce opowiada dyrektor tej organizacji,
Kazimierz Łoniewski str. 8–9

Zapraszamy do NOT-u
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Jesteśmy po to, by wszechstronnie pomagać małym i śred

Promujemy i
Punkty Konsultacyjne prowa-

dzone przez podmioty zareje-
strowane w Krajowym Systemie

Usług dla Małych i Średnich Przed-
siębiorstw tworzą ogólnopolską sieć
liczącą 98 PK KSU, świadczących
bezpłatne usługi informacyjne dla
przedsiębiorców oraz osób zamie-
rzających rozpocząć działalność go-
spodarczą z zakresu szeroko rozu-
mianego rozwoju przedsiębiorczości
oraz dostępnych form wsparcia dla
przedsiębiorców.

Działamy non-profit
Działalność PK finansowana jest

w ramach projektu systemowego
PARP finansowanego z Poddziałania
2.2.1 Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Od 1 września 2008 r.
ostrołęcki Punkt Konsultacyjny KSU
jest w mazowieckiej sieci Punktów
Konsultacyjnych KSU, w której ko-
ordynatorem jest Fundacja Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. Funda-
cja powstała w 1992 r. w wyniku XIX
Światowego Kongresu Small Busi-

nessu (International Small Business
Congress – ISBC), który odbył się
w Polsce.

Fundacja jak i Rada Regionalna
FSNT NOT w Ostrołęce jest organi-
zacją pozarządową, działającą „non-
profit”. Podstawowym celem działa-
nia Fundacji jest udzielanie wszech-
stronnej pomocy małym i średnim
przedsiębiorstwom w Polsce. Zadania
te realizuje poprzez inicjowanie
i wspieranie przedsięwzięć, mających
na celu promocję małych i średnich
przedsiębiorstw. Wspólne działanie
w sieci daje większe możliwości w pro-
mowaniu zasad gospodarki rynkowej,
w udzielaniu pomocy w uzyskaniu
środków finansowych, zarówno unij-
nych jak i rządowych.

Lider dla najlepszych
Znaczenie rozszerzyły się możliwoś-

ci współpracy z instytucjami oko-
łobiznesowymi, organizacjami przed-
siębiorców i pracodawców, a także pod-
miotami gospodarczymi zajmującymi
się rozwojem małych i średnich przed-

Kazimierz Łoniewski, dyrektor NOT w Ostrołęce,
wydawca kwartalnika:
„W biuletynie „Pomysł na biznes” będziemy prezento-
wać przedsiębiorców, ich pomysły i drogę do własnej
firmy. Tu zobaczycie Państwo narodziny nowych firm,
wzloty i... Razem z Wami chcielibyśmy mówić o bu-
dowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy
i innowacjach. Będziemy pokazywać zwykłych ludzi
tworzących niezwykłe rzeczy. Zobaczycie jak z pasji
tworzy się biznes. A może uda nam się obudzić w Was drzemiącego „tygrysa
biznesu”? �

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

Mamy dla Was
„Pomysł na biznes”

Przed założeniem własnej firmy albo rozszerze-
niem jej działalności warto dokonać rozeznania
na rynku. Szczególnie, jeśli w grę wchodzi możli-
wość uzyskania dofinansowania z Unii Europej-
skiej. Istnieją firmy wyspecjalizowane w doradz-
twie, ale po co płacić za coś, co można mieć za dar-
mo. Bezpłatnych, a zarazem w pełni profesjonalnych
porad w zakresie biznesu i dotacji udzielają Punk-
ty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług.

Bezpłatne Punkty Konsultacyjne Krajowe-
go Systemu Usług: informacja cenniejsza niż
pieniądz

Myślisz o założeniu własnej firmy?
Potrzebujesz fachowej informacji i pomocy

w prowadzeniu przedsiębiorstwa?
Odwiedź Punkt Konsultacyjny Krajowego Sy-

stemu Usług i skorzystaj z profesjonalnej i bez-
płatnej porady konsultantów!

Dzięki profesjonalnej wiedzy konsultantów PK
KSU, możesz dowiedzieć się:

– jak krok po kroku założyć własną firmę, do-
bierając jej optymalną formę prawną oraz rodzaj
opodatkowania,

– jak pokonać procedury rejestracji działalnoś-
ci gospodarczej w CEIDG,

– skąd i w jaki sposób pozyskać środki finanso-
we na założenie i rozwój firmy,

– jak pokonywać problemy pojawiające się w bie-
żącej działalności przedsiębiorstwa.

Podstawowe informacje
Co to są Punkty Konsultacyjne KSU?
PK KSU są to miejsca, w których można uzyskać

bezpłatne informacje związane z działalnością go-
spodarczą. Punkty są prowadzone przez instytucje
otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju go-
spodarczego, zarejestrowane w KSU w zakresie

usług informacyjnych. Konieczność rejestracji pod-
miotu prowadzącego PK KSU gwarantuje, że
w każdym punkcie, bez względu na jego lokaliza-
cję, klient korzysta z takiej samej oferty, a podmiot
prowadzący punkt spełnia ściśle określone wyma-
gania w zakresie m.in. potencjału technicznego
i ekonomicznego niezbędnego do świadczenia
usług, kwalifikacji osób udzielających informacji,
systemu zapewnienia jakości usług (w tym także
wdrożonego systemu zarządzania jakością), a tak-
że przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Struktura sieci
Obecnie, po rozstrzygnięciu konkursów Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ogólnopol-
ska sieć liczy 98 PK KSU wybranych spośród 200
podmiotów zarejestrowanych w zakresie usług in-
formacyjnych w Krajowym Systemie Usług (KSU).
W ramach sieci funkcjonują zarówno regional-

Marta Wójcik, Konsultant PK KSU w Punkcie
Konsultacyjnym NOT w Ostrołęce:
Usługi informacyjne w Punkcie Konsultacyjnym KSU
są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych
uruchomieniem działalności bądź już ją prowadzących.
Konsultanci PK KSU udzielają nie tylko informacji, jak
zarejestrować firmę czy skąd zdobyć dofinansowanie.
Dla nich każdy klient to nowe zadanie, wymagające
za każdym razem zaangażowania i wczucia się w indy-
widualną sprawę. Klienci PK KSU muszą mieć poczucie, iż to oni i ich potrzeby
są najważniejsze. W zamian za co każdy sukces klientów PK KSU daje konsul-
tantom dodatkową motywację do dalszych działań. �

FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel. 29 764 58 58, www.notostroleka.pl, e-mail: not@notostroleka.pl
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siębiorstw oraz propagujących tematy-
kę integracji europejskiej.

Fundacja MŚP pełni rolę Regional-
nej Instytucji Finansującej (RIF)
na Mazowszu, będąc partnerem Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. Jest łącznikiem, który w sposób
spójny stosuje odpowiednie i skoordy-

nowane instrumenty na poziomie re-
gionalnym. Fundacja jest głównym or-
ganizatorem Ogólnopolskiego Forum
Gospodarczego Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Podczas konferencji
najbardziej prężnym i aktywnym przed-
siębiorcom jest przyznawany tytuł „Li-
dera Przedsiębiorczości Roku”. Zdo-

bycie tego wyróżnienia jest doskona-
łą rekomendacją w działalności go-
spodarczej.

Ponadto Fundacja MSP organizu-
je corocznie Mazowieckie Spotkania
Przedsiębiorców, promuje idee Świa-
towych Kongresów Small Businessu.
Od 1996 roku Fundacja jest częścią
ogólnopolskiej sieci Krajowego Sy-
stemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (KSU). By ciągle
podnosić jakość świadczonych usług,
Konsultanci mazowieckiej sieci PK
KSU bardzo ściśle ze sobą współpra-
cują. Okresowe spotkania obfitują
w wymianę doświadczeń, uzupełnia-
nie wiedzy, nabywanie nowych umie-
jętności, pozyskiwanie aktualnych in-
formacji niezbędnych w codziennej
pracy Konsultanta.

1600 klientów Punktu
Przez ostatnie 3 lata z usług Punktu

Konsultacyjnego w Domu Technika
NOT skorzystało ponad 1600 osób.
Konsultanci PK KSU zorganizowali
i poprowadzili na terenie regionu 95
spotkań informacyjno-promocyjnych.
Spotykali się z przedsiębiorcami i oso-
bami planującymi uruchomienie włas-
nej działalności gospodarzącej w Ostro-
wi Maz., Chorzelach, Lelisie, Czerwi-
nie, Makowie Maz., Przasnyszu i wielu
innych miejscowościach. Brali udział
w I Goworowskich Targach Przedsię-
biorczości. �

nim przedsiębiorstwom

pomagamy

ne, jak i lokalne punkty konsultacyjne. Wszyst-
kie świadczą ten sam zakres usług informacyjnych,
a różnica między punktem regionalnym i lokal-
nym wynika z przyjętej przez PARP struktury or-
ganizacyjnej sieci. Regionalne punkty konsulta-
cyjne KSU odgrywają rolę liderów w poszczegól-
nych województwach i poza świadczeniem usług
wykonują wiele zadań związanych m.in. z koor-
dynacją, monitoringiem i promocją działalności
sieci regionalnych.

Lokalny PK KSU w Ostrołęce funkcjonuje
w mazowieckiej sieci PK KSU, której Regional-
nym PK jest Fundacja Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Warszawie.

Kto może korzystać z usług PK KSU?
Bezpłatne usługi informacyjne są dostępne dla

każdego, kto chce uzyskać wiedzę na temat pro-
wadzenia działalności gospodarczej. W praktyce

oznacza to, że klientami PK KSU mogą być m.in.
przedstawiciele mikro-, małych, średnich lub du-
żych firm, osoby bezrobotne, osoby nieaktywne
zawodowo (w tym np. uczące się lub kształcące),
zatrudnieni (w tym m.in. samozatrudnieni, za-
trudnieni w przedsiębiorstwach lub rolnicy), a tak-
że inne osoby, które zamierzają rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą.

Zakres tematyczny usług PK KSU
Zakres usług świadczonych przez Punkty Kon-

sultacyjne KSU obejmuje wiele zagadnień zwią-
zanych z podejmowaniem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej. W uproszczeniu moż-
na je podzielić na cztery podstawowe typy – blo-
ki tematyczne:

1) Pakiet usług informacyjnych w zakresie
podejmowania i wykonywania oraz rezygna-
cji z prowadzenia działalności gospodarczej

a) Podejmowanie działalności gospodarczej:
– rejestracja działalności gospodarczej krok

po kroku, – formy prawne prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz konsekwencje formalno-
prawne ich wyboru, – zakres dokumentacji niez-
będnej do rejestracji firmy i sposób jej prawidło-
wego przygotowania, – obowiązki rejestracyjne
oraz czas i koszty z nimi związane, – wymagania
w zakresie działalności koncesjonowanej i regu-
lowanej, – możliwości pozyskania kapitału na eta-
pie zakładania działalności gospodarczej.

b) Wykonywanie działalności gospodarczej,
w tym:

– obowiązki podatkowe: – wybór formy opodat-
kowania i jej konsekwencje, – zasady obliczania wy-
sokości zobowiązań podatkowych, – terminy skła-
dania deklaracji podatkowych, – ogólne zasady roz-

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

ciąg dalszy na str. 4–5

Konsultanci też doskonalą swoje umiejętności i podnoszą wiedzę. Od lewej: M. Harasimczuk,
H. Kuć, M. Wójcik, M. Weremczuk

Pomysł
do kupienia

Otwieramy giełdę pomysłów, do wy-
korzystania w produkcji! Tu znajdzie się
miejsce na pomysły chronione prawem
autorskim do wykorzystania. Nie każde-
go twórcę stać na realizację swoich za-
mierzeń i może odstąpić prawa majątko-
we do utworów. Dziś pierwsza taka ofer-
ta: Big One to proste i niezawodne
urządzenie ułatwiające zbiórkę i recykling
opakowań. Nie wymaga zasilania. Redu-
kuje objętość opakowań zgniatając je, ob-
niża koszty transportu i energii. Jest wspa-
niałym obiektem reklamowym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z PK KSU w Ostrołęce. �
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liczania obciążeń podatkowych (VAT), – możliwości
odliczania kosztów uzyskania przychodów, – pro-
wadzenie ewidencji do celów podatkowych;

– zatrudnianie pracowników: – rodzaje i formy
prawne umów o pracę oraz umów cywilno-praw-
nych, – obowiązki wynikające z zatrudniania pra-
cowników, m.in. tryb, zasady i terminy nawiąza-
nia i rozwiązania stosunku pracy, zasady nalicza-
nia wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne, zasady udzielania urlopów i innych
świadczeń, specyfika urlopów i innych świadczeń,
specyfika samozatrudnienia oraz zatrudnienia osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych i cudzoziem-
ców, telepraca;

– finansowanie działalności: – możliwości i za-
sady finansowania działalności ze źródeł zew-
nętrznych (m.in. funduszy pożyczkowych i porę-
czeniowych, banków i innych instytucji finanso-

wych), – charakterystyka instytucji finansowych
pod kątem potrzeb firmy, profilu jej działalności
oraz celu przeznaczenia środków;

– kontrola przedsiębiorstw: – rodzaje i zakres
kontroli dotyczących prowadzenia działalności go-
spodarczej, – tryby kontroli i podmioty upraw-
nione do jej dokonywania.

c) Rezygnacja z prowadzenia działalności
gospodarczej: – obowiązki związane z rezygna-
cją z prowadzenia działalności gospodarczej, – za-
kres i sposób sporządzania dokumentacji, – cza-
sowa rezygnacja (zawieszenie działalności).

2) Pakiet usług informacyjnych dotyczących
możliwości uzyskania wsparcia na realizację
projektów w latach 2007–2013 ze środków
publicznych

a) Charakterystyka poszczególnych źródeł fi-
nansowania: – założenie, cele i priorytety progra-

mów pomocowych, – zasady udzielania wsparcia, –
typy podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie
oraz rodzaje projektów podlegające wsparciu, – ter-
miny składania wniosków, – właściwe instytucje.

b Możliwości uzyskania wsparcia na realizację
projektu: – wymogi formalne w zakresie projektu
i wnioskodawcy, – zakres dofinansowania, – wy-
tyczne dla wnioskodawców, – obowiązki w zakre-
sie sprawozdawczości i rozliczeń projektu współ-
finansowanego ze środków publicznych.

c) Inne istotne informacje: – dane teleadresowe
instytucji zarządzających, pośredniczących i wdra-
żających oraz ich kompetencje, – instytucje świad-
czące wsparcie na etapie przygotowania doku-
mentacji aplikacyjnej, m.in. regionalne ośrodki
Europejskiego Funduszu Społecznego, ośrodki
Krajowej Sieci Innowacji, promotorzy Projektów
Innowacyjnych, Agencja Restrukturyzacji i Mo-

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

W sali konferencyjnej ENERGA Elek-
trownie Ostrołęka SA, 28 lipca odbyło się
seminarium nt. „Bezpieczna eksploatacja
i konserwacja urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych i elektrycznych. Praktyczne
aspekty pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz
popularyzacja zasad prawidłowej eksplo-
atacji”, w ramach udziału w kampanii pro-
mującej bezpieczną eksploatację maszyn,
urządzeń i budynków.

Organizatorem seminarium było
partnerstwo:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT Rada Regionalna
w Ostrołęce, Punkt Konsultacyjny
PARP w Ostrołęce, Mazowiecka Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa
Biuro Terenowe w Ostrołęce, Oddział
Ostrołęcki Państwowej Inspekcji Pracy,
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

W seminarium uczestniczyli człon-
kowie Komisji Kwalifikacyjnych nr 60,
99, 425 powołanych przez Prezesa Urzę-

du Regulacji Energetyki do sprawdza-
nia spełniania wymagań kwalifikacyj-
nych osób zatrudnionych przy obsłudze
maszyn, urządzeń, instalacji i sieci ener-
getycznych i elektroenergetycz nych
na stanowisku eksploatacji i dozoru.
W seminarium uczestniczyły 22 osoby.

Referaty zaprezentowali:
– mgr inż. Kazimierz Łoniewski –

„Bezpieczna eksploatacja i konserwacja
urządzeń, instalacji i sieci energetycz-
nych i elektrycznych. Praktyczne aspek-
ty pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz
popularyzacja zasad prawidłowej eks-
ploatacji. System oceny zgodności w Pol-
sce – wybrane zagadnienia.” – NOT;

– mgr inż. Janusz Bednarczyk –
„Prawne i ekonomiczno-społeczne
aspekty bezpiecznej eksploatacji ma-
szyn, urządzeń i budynków” – PIP;

– mgr inż. Tadeusz Majkowski –
„Praktyczne sposoby zabezpieczenia
sieci elektrycznych” – MOIIB;

– mgr inż. Jan Sulbiński – „Prak-
tyczne aspekty funkcjonowania komi-
sji kwalifikacyjnych powołanych przez
Prezesa URE a bezpieczeństwo obsłu-
gi na stanowiskach eksploatacji i do-
zoru” – ENERGA.

Uczestnicy seminarium otrzymali
materiały szkoleniowe, w tym: mate-
riały promocyjno-informacyjne o eks-
ploatacji maszyn, urządzeń i budynków
i kampanii, materiały z Punktu Kon-
sultacyjnego PARP wraz informacją
o usługach PK KSU, opracowanie PIP
„Bezpieczna eksploatacja maszyn”.

W rezultacie postanowiono:
– odbywać systematycznie wspólne

spotkania Komisji Kwalifikacyjnych
w celu wymiany doświadczeń, polep-
szenia skuteczności wdrażania pra-
widłowych zachować w zakresie eks-
ploatacji sieci, urządzeń i instalacji
energetycznych i elektroenergetycz-
nych;

– wykorzystać doświadczenia zebra-
ne z udziału w kampanii na rzecz bez-
piecznej eksploatacji i konserwacji ma-
szyn, urządzeń i budynków;

– zachować formę współpracy róż-
nych podmiotów jak w obecnym part-
nerstwie w ramach kampanii OSHA;

– rozszerzyć działania edukacyjne
prowadzone na rzecz bezpiecznej ob-
sługi i konserwacji,

– zagadnienia związane z obsługą,
kwalifikacjami do obsługi i konserwa-
cji będą dalej przedstawiane mikro–
i mśp przez konsultantów PK KSU
w ramach działalności informacyjno-
doradczej.

W czasie seminarium korzystano
z materiałów promocyjno-informacyj-
nych: FSNT NOT Rady Regionalnej
w Ostrołęce (PK KSU), Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. �

Seminarium nt. „Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i elektrycznych.
Praktyczne aspekty pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz popularyzacja zasad prawidłowej eksploatacji”

Żeby w pracy było
bezpiecznie i prawidłowo
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O istnieniu Punktu Konsultacyjnego
KSU w Ostrołęce, tak jak większość
klientów, Teresa Stepnowska dowie-
działa się od znajomych. Adres siedzi-
by PK syn znalazł w Internecie. Współ-
pracę z Konsultantem uważa za udaną.

– Dzięki pomocy PK KSU urucho-
miłam działalność gospodarczą i roz-
poczęłam produkcję wędlin. Konsulta-
cje pomogły mi uzyskać wsparcie fi-
nansowe – mówi Teresa Stepnowska –
W maju 2009 roku, dzięki informacjom
uzyskanym w PK KSU, dowiedziałam
się o możliwościach finansowego wspar-
cia uruchomienia i rozwoju firmy.

Teresa Stepnowska skorzystała z jed-
norazowej dotacji inwestycyjnej na za-
łożenie firmy z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, jednego z unijnych
programów, z których Polska tak ak-
tywnie korzysta. Kiedy Pani Teresa
zgłosiła się do Punktu, konsultantka PK
KSU szczegółowo przedstawiła zain-
teresowanej podstawowe założenia, ce-
le i wytyczne w ramach dofinansowa-
nia (działanie 6.2), wskazała dane
teleadresowe instytucji prowadzącej re-
krutację. W tym czasie środkami dy-
sponowała jedna z lokalnych instytucji

w Ostrołęce, ale trzeba było precyzyj-
nie wypełnić formularz zgłoszeniowy
i opisać planowane przedsięwzięcia.
Klientka z niezrozumiałymi zagadnie-
niami z formularza zgłosiła się z proś-
bą o fachową pomoc do konsultantów
PK KSU z FSN-T NOT w Ostrołęce.

Dzięki współpracy z konsultantami,
złożony przez Teresę Stepnowską for-
mularz bez żadnych problemów został
zakwalifikowany do dofinansowania.
Dzięki temu, nowo powstała firma „U
Tereski” – wyrób i sprzedaż wędlin me-
todą tradycyjną – wzbogaciła się o 40
tys. zł z unijnych funduszy.

Rodzinne przedsięwzięcie Pani Te-
resy w początkowej fazie wymagało
bardzo dużych nakładów finansowych.
Kapitał własny się kończył a środki
unijne były zaledwie zalążkiem po-
trzeby finansowej. Zatem, mając zau-
fanie do profesjonalnych informacji
konsultantów PK KSU, właścicielka
firmy zgłosiła się do Punktu KSU. Tym
razem otrzymała wsparcie meryto-
ryczne nt. możliwości pozyskania ka-
pitału zewnętrznego na dalszy rozwój
firmy. Konsultanci dokładnie i szcze-
gółowo ją poinstruowali, jakie dostęp-

ne środki występują na lokalnych i re-
gionalnym rynku.

Obecnie działalność Pani Teresy
Stepnowskiej aktywnie rozwija się, licz-
ba klientów wzrasta. Wytwarzane przez
nią produkty zostały wytypowane

do przyznania znaku promocyjnego
„Doceń polskie”, jak również jeden
z wyrobów został oznaczony znakiem
„TOP Produkt” – jest to wyróżnienie
dla produktów posiadających szcze-
gólne walory jakościowe. �

Jak zdobyć pieniądze na własny biznes? Sprawdź, jak zrobiła to Teresa Stepnowska

Informacja + dotacja = firma

dernizacji Rolnictwa itp., – możliwości uzyska-
nia finansowania zewnętrznego na poczet wkładu
własnego projektu.

3) Pakiet usług informacyjnych na temat
możliwości i zasad korzystania z usług spe-
cjalistycznych w ramach KSU

Typy usług specjalistycznych dostępnych w ra-
mach KSU: – usługi doradcze o charakterze pro-
innowacyjnym (audyt technologiczny, transfer
technologii), – usługi doradcze o charakterze ogól-
nym, – usługi szkoleniowe (w tym również dofi-
nansowane ze środków unijnych), – usługi finan-
sowe (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

4) Pakiet pozostałych informacji przydat-
nych do rozwoju firmy

Informacje o instytucjach: – zrzeszających przed-
siębiorców (izby gospodarcze, izby branżowe, iz-
by rzemieślnicze i inne), – mających dostęp do baz

danych zawierających informacje o dłużnikach
i potwierdzających wiarygodność partnerów go-
spodarczych (np. wywiadownie gospodarcze).

Zakres usług świadczonych w PK KSU jest do-
stosowywany do zapotrzebowania płynącego z ryn-
ku. W ostatnim czasie, aby wspomóc działania an-
tykryzysowe podejmowane przez rząd, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości uzupełniła zakres
usług w PK KSU o następujące zagadnienia: – wy-
korzystanie pozabankowych źródeł finansowania
w realizacji inwestycji, – zarządzanie wierzytelnoś-
ciami oraz ich ściąganie, – zabezpieczanie transakcji
handlowych, – ocena i pozyskanie informacji o kon-
trahentach handlowych, – zarządzanie ryzykiem
kursowym w działalności gospodarczej, – zarzą-
dzanie zmianą i zarządzanie kryzysowe w MSP.

Jak pokazują statystyki...
...największym zainteresowaniem wśród klien-

tów PK KSU cieszą się usługi z zakresu możliwości
uzyskania wsparcia na realizację projektów – do-
tyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finan-
sowania działalności gospodarczej, zwłaszcza środ-
ków pomocowych Unii Europejskiej przewidzia-
nych na lata 2007–2013. Najważniejsze są jednak
usługi w zakresie podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej oraz rezygnacji z jej pro-
wadzenia, którymi jest obecnie zainteresowana po-
nad 1/3 klientów. Relatywnie niewielka liczba usług
dotyczy pozostałych pakietów informacyjnych.

Wysoka jakość usług
O jakości usług świadczonych w PK KSU decy-

dują kwalifikacje kadry. W całym kraju do dyspo-
zycji klientów jest ponad 300 doświadczonych kon-
sultantów, których wiedza i kompetencje są sy-
stematycznie weryfikowane i podnoszone przez

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

Teresa Stepnowska może być dumna ze swoich wędlin

ciąg dalszy na str. 10–11
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Pomysł prosty jak...
biustonosz
Podczas rozmowy z Panią Anną

Rydzewską od razu dało się zau-
ważyć, że jest to osoba przekona-

na do swojego pomysłu – mówi Hanna
Kuć, konsultant PK KSU. – A pomysł
był dość oryginalny jak na nasz lokal-
ny rynek. Chodziło bowiem o brafitting
– usługi indywidualnego dobierania biu-
stonosza. Przyznam, że w pierwszej
chwili sama pomyślałam, że u nas takie
usługi nie znajdą zainteresowania. Jed-
nak im dłużej rozmawiałyśmy na ten te-
mat, tym bardziej do pomysłu się prze-
konywałam. Zwłaszcza, że Pani Ania
miała własny lokal w dobrej lokalizacji
i naprawdę dużo wiedziała o brafittingu.
Po spotkaniu z panią Anią rozmawia-
łam z koleżankami co myślą o takich
usługach i okazało się, że chętnie wie-
le z nich skorzystałoby z nich. Bo co
prawda dobrych sklepów z bielizną jest
u nas kilka, ale profesjonalnej pomocy
w doborze biustonosza nie świadczą, no
i nie ma tak dużej rozpiętości w ro-
zmiarach.

Pani Ania otworzyła własną działal-
ność gospodarczą – usługi brafittingu
w sklepie Dekolt. Było to uwieńczenie
jej zainteresowań, planów i marzeń.

– W moim sklepie klientka nie jest po-
zostawiona sama sobie. Osobiście po-
magam dopasować jej biustonosz. Zaw-
sze zaczynam od rozmowy, później czę-
sto z pomocą centymetra ustalam
rozmiar i zaczynamy mierzenie – mówi
Anna Rydzewska. – Mam świadomość,

że kobiety mają różne gusty i rozmaite
oczekiwania co do biustonosza, oczeku-
ją różnych efektów. Ja jestem od tego,
żeby te oczekiwania spełniać. W ofercie
posiadam biustonosze marek brytyjskich
(Freya, Fantasie, Best Form, Charnos,
Audelle) oraz polskich (Dalia) już od 60
cm pod biustem, miseczki do K.

Warto dodać, że Pani Anna oprócz
tego, że potrafi idealnie dobrać biu-
stonosz dla każdej klientki, to przy tym
jest wyjątkowo miła i taktowna. Gorą-
co polecamy jej usługi wszystkim pa-
niom, zwłaszcza posiadającym niety-
powe rozmiary. �

Firma WEGA pojawiła się na rynku
w 1991 roku. Specjalizuje się w pro-
dukcji mebli kuchennych, biurowych,

call center, pokojowych, sypialni oraz ła-
zienkowych. Produkuje też drzwi wew-
nętrzne fornirowane oraz lakierowane.

Materiały wykorzystane do produk-
cji spełniają wszystkie europejskie stan-
dardy ekologiczne, są trwałe, wytrzy-
małe oraz odporne na środki czystości.

Firma dysponuje nowoczesnym par-
kiem maszynowym, a nowoczesne tech-
nologie, precyzja oraz wydajność poz-
walają na zaufanie do jakości oraz trwa-
łości mebli i drzwi. Nowoczesne projekty
i wzornictwo oraz szeroka gama kolo-
rów materiałów używanych do produk-
cji pozwalają na zaspokojenie wymagań
każdego klienta.

Wega oferuje swoim klientom sze-
roką gamę mebli twardych oraz drzwi
wewnętrznych według projektów przy-
gotowanych przez swoich projektan-
tów, jak również według indywidual-
nych projektów. Meble wykonywane są
z różnego rodzaju materiałów wykoń-
czeniowych zaczynając od płyty meb-
lowej, forniru i drewna.

Dysponuje własną linią drzwi wew-
nętrznych wykonanych z forniru oraz
lakierowanych. Jest w stanie zrealizo-
wać indywidualne projekty drzwi, któ-
rymi zainteresowany jest klient.

Wega dysponuje doskonale wyposa-
żonym w nowoczesne maszyny i urzą-
dzenia działem usług stolarskich. Ze-
spół wysoko wykwalifikowanych i do-
świadczonych pracowników gwarantuje
wysoką jakość oferowanych wyrobów.

Co odróżnia firmę od innych produ-
centów mebli? Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów firma Wega zo-
stała wyposażona w szereg nowoczesnych
maszyn i urządzeń do profesjonalnej
obróbki płyt meblowych. Doskonałą pre-
cyzję cięcia oraz powtarzalność wymia-
rów zapewnia piła panelowa i numerycz-
ne centrum obróbcze sterowane kompu-
terowo, które są w stanie obrobić meble
o różnych kształtach, których nie jest
w stanie wykonać mały zakład stolarski.

Jest jedynym w regionie producen-
tem drzwi wewnętrznych, które dobrze
sprzedają się w Olsztynie, Warszawie,
Białymstoku, ostatnio zainteresowali się
wyrobami Wegi Szwedzi i Holendrzy.
Odbiorcami mebli jest wiele znanych in-
stytucji w Polsce: prokuratury, sądy,
urzędy skarbowe, urzędy centralne oraz
znane firmy: Skok Stefczyka, Stora Enso,
Grupa Kreisel, Omis, Telekomunikacja
Novum, Capital Service i wiele innych.

Firma otrzymała znaczne wsparcie
na inwestycje z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego. �

Andrzej Kowalczyk, pomysłodawca, właściciel i szef Wegi oraz Wojciech Marozas, dyrektor
ds. sprzedaży, przed nowym biurowcem firmy przy ul. Kołobrzeskiej

Oni mieli
na biz

Anna Rydzewska w swoim królestwie

Zrobimy Ci meble, jakie
sobie tylko wymarzysz
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Za namową rodziny Mateusz Piątek
z Ostrołęki postanowił spróbować
swoich sił w gastronomii.

Pierwsze kroki w gastronomii pan
Mateusz stawiał jako pomocnik w jed-
nym z lokalnych barów. Szybko jednak
stwierdził, że taka praca nie pozwala
na stabilizację. Przekonał się też, że bez
założenia swojej firmy, nie będzie mógł
podejmować decyzji co do jakości i ce-
ny wydawanych posiłków. Przez przy-
padek, w trakcie rozmowy ze znajomym
przedsiębiorcą, Mateusz Piątek do-
wiedział się o Punkcie Konsultacyjnym
Krajowego Systemu Usług, działającym
przy Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo–Technicznych NOT Radzie Re-
gionalnej w Ostrołęce. Dowiedział się,
że PK KSU świadczy bezpłatne usługi
informacyjne dla przedsiębiorców
i osób zamierzających rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą.

Pan Mateusz udał się więc na spot-
kanie i od razu trafił w fachowe ręce
konsultantów. Postanowił poszukać
sposobu na znalezienie dofinansowa-
nia, które pozwoliłoby mu rozpocząć
działalność.

– Materiałów na ten temat nie bra-
kuje w prasie czy internecie, ale bywa-
ją sprzeczne lub nieaktualne. Z czasem
trudno się w nich rozeznać. Dlatego po-
szedłem do Punktu Konsultacyjnego
w Ostrołęce, by wszystko uporządko-
wać – wspomina. – Poradzono mi, że
mógłbym się zainteresować możliwoś-
cią uzyskania dofinansowania z Po-
wiatowego Urzędu Pracy, a nie bezpo-
średnio z programu unijnego, gdzie jest
większa konkurencja – mówi.

Ostatecznie jednak, po wielu ro-
zmowach i przemyśleniach, Mateusz
Piątek zdecydował się zawiesić pomysł
z myślą założenia firmy. Postanowił naj-
pierw zainwestować w siebie – zdobyć
więcej wiedzy i doświadczenia.

W PK KSU dowiedział się o możli-
wości wzięcia udziału w bezpłatnych
szkoleniach dofinansowywanych ze
środków Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki realizowanych również
przez ośrodek KSU prowadzący punkt.

Szkolenia były „szyte na miarę” dla pa-
na Mateusza – „Szef kuchni-kuch-
mistrz” i „Kucharz małej gastronomii
z elementami działalności gospodar-
czej”.

Nabyte w czasie zajęć umiejętności
teoretyczne i praktyczne były kolejnym
bodźcem do rozważań nad własnym bi-
znesem. Pan Mateusz w ostatnich dniach
sierpnia podjął własną działalność go-
spodarczą pn.: HOT KEBAB. Nie cze-
kał już nawet na środki z dostępnych
programów unijnych. Mimo młodego
wieku, kuł żelazo póki gorące, wyko-
rzystując nadarzającą się okazję z wy-
najmem lokalu w centrum miasta.

Pan Mateusz nie kryje sympatii wo-
bec konsultantów PK KSU z ostrołę-
ckiego NOT-u.

– Przychodzę do nich często z róż-
nymi sprawami, które są najtrudniejsze
na początku organizowania działal-
ności, dobór formy opodatkowania, od-
powiednie zgłoszenia. Zawsze pomo-
gą i nakierują na właściwy tor – chwa-
li konsultantów. – Nigdy się nie
zdarzyło, żeby odmówili jakiejś pomo-
cy. Z jednej strony – profesjonaliści,
a z drugiej – normalni, życzliwi ludzie
– podsumowuje Pan Piątek. �

i pomysł
znes!

Mateusz Piątek jest szczęśliwy, że mógł
rozpocząć swój własny biznes

Pan Wacław Prot odwiedził nasz
punkt w marcu 2011 r. Opowiedział
o swoich marzeniach i pasji jaką dla

niego jest stolarstwo. Pan Prot z wy-
kształcenia jest stolarzem, wiele lat pra-
cował za granicą, w firmie zajmującej się
produkcją i montażem mebli ogrodowych.

To doświadczenie pozwoliło mu udo-
skonalić posiadane umiejętności, poznać
nowe metody produkcji i montażu meb-
li. Pan Wacław Prot otrzymał dotację
z PUP w Ostrołęce i od czerwca 2011
roku prowadzi własną działalność go-
spodarczą pod nazwą; PROT-DREW
Meble Ogrodowe Wacław Prot. Firma
swoją siedzibę ma w Kadzidle przy ul.
Kalinowej 3.

Specjalnością Pana Wacława są meb-
le ogrodowe, m.in. altanki, pergole, most-
ki, donice ogrodowe, stoły, ławki, huś-
tawki, zjeżdżalnie dla dzieci, piaskowni-
ce, elementy dekoracyjne do ogrodów.
Potrafi również wykonać meble ku-
chenne, szafy wnękowe, pawlacze, wy-
kończenia w drewnie kuchni, przedpo-
koi czy poddaszy. Warto podkreślić, że
meble zrobione przez pana Wacława wy-
różniają się najwyższej jakości materia-
łem i dokładnym wykończeniem. Wyro-
by zawsze są wykonane w oparciu o in-
dywidualne upodobania klienta. Dlatego
nawet najbardziej wymagający klienci są
zadowoleni z usług świadczonych przez
firmę PROT-DREW. �

Wacław Prot połączył swoją pasję ze sposobem na godziwe życie

Nie ma to jak własna
gastronomia

Stolarstwo to moja pasja
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Zapraszamy do NOT-u
Federacja Stowarzyszeń Nauko-

wo–Technicznych Naczelna Orga-
nizacja Techniczna jest organiza-

cją skupiającą środowiska techniczne
i inżynierskie w Polsce. Zrzesza w ca-
łym kraju ponad 100.000 członków,
z czego około 10.000 to eksperci wszyst-
kich dziedzin technicznych. To orga-
nizacja z bogatą, ponad 150-letnią hi-
storią.

Federacja Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT Rada Regio-
nalna w Ostrołęce jest jednostką te-
renową Federacji NOT. W 1978 r.
powołano w Ostrołęce Komisję Or-
ganizacyjną NOT i od tej daty jed-
nostka organizacyjna NOT funkcjo-
nuje w Ostrołęce. 27 lipca 2005 r. jed-
nostka została zarejestrowana w KRS
jako osoba prawna. FSNT NOT jest
federacją stowarzyszeń naukowo-
technicznych, zrzeszającą środowisko
inżynieryjno-techniczne. Podstawową
formą działalności jest działalność sta-
tutowa. Do realizacji zadań statuto-
wych NOT poszukuje różnych źródeł
wsparcia oraz samodzielnie prowadzi
działalność i występuje jako przed-
siębiorstwo. Jest organizacją poza-
rządową, prowadzącą działalność
„non profit”.

Co robimy?
W celu zapewnienia finansowania

działalności stowarzyszeniowej Rada
za pośrednictwem swoich wyspecja-
lizowanych oddziałów prowadzi dzia-
łalność usługową. Od początku swo-
jego istnienia współpracuje z firma-
mi świadcząc na ich rzecz usługi
i wykonując prace specjalistyczne.
Oferta NOT-u obejmuje usługi tech-
niczne (m.in. prace projektowe, wyce-
ny, opinie, ekspertyzy, tłumaczenia,
opracowywanie instrukcji ruchowych),
usługi szkoleniowe (szkolenie kadr
dla MŚP i dużych, mikro i samozatru-
dnionych, bezrobotnych, instytucji
budżetowych w zakresie: bhp, NLP,
szkolenia menedżerskie, specjali-
styczne na uprawnienia zawodowe

itp.), konsulting oraz informacje tech-
niczne.

– Opracowujemy biznes plany, stu-
dia wykonalności, koncepcje przed-
sięwzięć inwestycyjnych, wykonujemy
projekty z różnych branż oraz pomiary
elektryczne – wylicza Kazimierz Ło-
niewski, dyrektor NOT w Ostrołęce. –
Średnio w ciągu roku w różnych for-
mach naszych szkoleń uczestniczy pra-
wie 2000 osób. W wielu firmach pra-
cują absolwenci naszego Policealnego
Studium Zawodowego nr 1 Technik In-
formatyk. Oferujemy usługi informa-
cyjne i doradztwo z zakresu rzeczo-
znawstwa patentowego i prawa autor-
skiego.

W ramach swojej działalności Rada
uczestniczy m.in. w organizacji Olim-
piady Wiedzy Technicznej, współu-
czestniczy w promocji bezpiecznych wa-
runków pracy. Od ponad 20 lat przy
Radzie Regionalnej FSNT NOT w Os-
trołęce funkcjonuje Komisja Kwalifi-
kacyjna, sprawdzająca spełnianie do-
datkowych wymagań kwalifikacyjnych
przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci elektrycz-
nych, energetycznych i gazowych, za-
trudnione na stanowiskach dozoru
i eksploatacji.

W celu rozszerzenia form współpra-
cy z przedsiębiorcami od 17 stycznia
2008 r. Rada Regionalna FSNT NOT
powołała Agencję Zatrudnienia – nr
rej. 5597. Zasoby ludzkie Rady Regio-
nalnej FSNT NOT obejmują kadrę eta-
tową zatrudnioną w biurze Rady, ka-
drę specjalistów realizujących usługi
techniczne i wykonujących prace spe-
cjalistyczne, kadrę dydaktyczną reali-
zującą usługi szkoleniowe, kadrę spe-
cjalistów branżowych zrzeszonych
w stowarzyszeniach naukowo-tech-
nicznych NOT.

Naszą siłą są ludzie
Firma przechodziła wiele przeobra-

żeń, bezpiecznie przeszła przez okres
transformacji gospodarczej i jest goto-
wa do podjęcia coraz to nowych wyz-

wań. Bogactwem firmy jest kadra za-
trudniona w Biurze Rady i Punkcie
Konsultacyjnym oraz współpracujący
specjaliści różnych dziedzin nauki i tech-
niki. Posiadamy własną kadrę specjali-
stów, ale też współpracujemy ze spe-
cjalistami z innych ośrodków NOT, zlo-
kalizowanych w Polsce, w Zespołach
Usług Technicznych NOT, Ośrodkach
Rzeczoznawstwa SNT, specjalistycznych
zespołach i komitetach naukowo-tech-
nicznych NOT. Wśród naszej kadry są
osoby posiadające akredytację Krajo-
wego Systemu Usług PARP w zakresie
usług informacyjnych, szkoleniowych
i doradczych o charakterze ogólnym,
posiadające Honorowe Członkostwo
Stowarzyszenia Polonia Technica, do-
świadczenie w świadczeniu usług w za-
kresie prawa zamówień publicznych,
tłumacze przysięgli i techniczni, księ-
gowi, pełnomocnicy i audytorzy Syste-
mów Zarządzania Jakością, doradca
Ośrodka Innowacji NOT, konsultanci
KIGNET, uprawnione do prowadzenia
archiwów zakładowych, rzeczoznawcy
techniczni i majątkowi, projektanci
z branży budowlanej, sanitarnej i elek-
trycznej, rzecznik patentowy.

Kadra inżynieryjno-techniczna SNT
to specjaliści w swoich branżach. Wie-
lu z nich to członkowie organów sta-
tutowych jednostki terenowej NOT
w Ostrołęce, członkowie Rady Re-
gionalnej, Zarządu Rady, Komisji Re-
wizyjnej i zespołów roboczych. Osoby
te czynnie biorą udział w pracach jed-
nostki terenowej NOT, kierują jej
działalnością. Posiadają doświadcze-
nie i wiedzę częstokroć potwierdzoną
stosownymi uprawnieniami branżowy-
mi lub państwowymi. W 2007 r. po-
myślnie zakończyliśmy wdrażanie
Systemu Zarządzania Jakością co
zostało potwierdzone kolejnym Cer-
tyfikatem Nr 303/1/SZJ/2010 o speł-
nianiu wymagań normy PN-EN ISO
9001:2009. Od maja 2007 r. Rada Re-
gionalna FSNT NOT jest w Krajowym
Systemie Usług PARP i posiada akre-
dytację na świadczenie usług infor-
macyjnych, szkoleniowych i dorad-
czych o charakterze ogólnym. Bardzo
efektywnie współpracujemy z samo-
rządami terytorialnymi opracowując
studia wykonalności i dokumentacje
projektowe dla nowych przedsięwzięć
infrastrukturalnych. Tylko w 2009 r.
opracowaliśmy studia wykonalności
dla ponad 20 planowanych inwestycji.
Rada Regionalna FSNT NOT współ-
pracuje z partnerami zagranicznymi,
a od 2002 r. realizowała projekty pi-
lotażowe w Ramach Programu Leo-
nardo da Vinci II w grupie doświad-
czonych partnerów europejskich.
Przy realizacji każdego z projektów
jak: „Sieć Ośrodków Innowacji NOT”,
„KIGNET – izbowy system wsparcia
konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw”, „Akcelerator Innowacji
NOT”, Rada Regionalna FSNT NOT
zdobywa kolejne doświadczenia we
współpracy z MŚP, mikro- i dużymi
przedsiębiorstwami oraz osobami roz-
poczynającymi działalność gospodar-
czą.

Dom Technika NOT w Ostrołęce
jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt
do prowadzenia działalności statuto-

Kazimierz Łoniewski, dyr. ostrołęckiego NOT-u
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wej, działalności szkoleniowej i świad-
czenia usług technicznych. Realizując
poniższe projekty zdobywamy nowe do-
świadczenie i nabywamy nowych umie-
jętności. Dobre efekty daje współpra-
ca z Mazowiecką Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa (zrzeszającą
na Mazowszu ponad 20 tys. członków)
oraz polskim środowiskiem inżynieryj-
no-technicznym z Wilna.

Zrealizowaliśmy
– Projekt pilotażowy „MAC-SSIIM-

Multi-Actor-Cooperation for Sustain-
able SME’s through Informal IPR Ma-
nagement training” – Projekt „Niefor-
malne zarządzanie własnością inte-
lektualną” (1.12.2002 – 30.11.2005). Jego
celem było przyczynienie się do rozwo-
ju gospodarki opartej na wiedzy poprzez
wspieranie MŚP Europy, menedżerów
i innych decydentów w budowaniu przy-
jaznego środowiska dla przedsiębior-
czości opartej na wiedzy i dla nowych
firm, poprzez: podniesienie świadomości
znaczenia IP; rozwijanie interaktywnych
narzędzi szkoleniowych dla MŚP oraz
rozwoju sieci, wykorzystując m.in. ucze-
nie się na przykładach i rozpowszech-
nianiu „dobrych praktyk” w zarządza-
niu własnością intelektualną.

– Projekt pilotażowy „AFI-MAC”
(20.10.2005 – 19.10.2007). Przyczynił
się do rozwoju opartej na wiedzy go-
spodarki w Europie, przez pomoc me-
nedżerom małych i średnich przedsię-
biorstw i innym decydentom w tworze-
niu środowiska przyjaznego dla opartej
na wiedzy przedsiębiorczości i zakła-
daniu nowych firm.

– „Sieć Ośrodków Innowacji
NOT” – SPO WKP 1.1.2. (1.09.2005. –
30.05.2006). Celem projektu było do-
skonalenie dotychczas prowadzonej
działalności na rzecz wspierania firm
sektora MŚP przez sieć Terenowych
Jednostek Organizacyjnych NOT, po-
przez stworzenie 35 Ośrodków Inno-
wacji w wytypowanych TJO (na 51 ist-
niejących TJO). Ośrodek Innowacji
NOT w Ostrołęce funkcjonuje nadal.

– „KIGNET – izbowy system
wsparcia konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw” (15.02.2007 –
30.09.2007). Jego celem było zwięk-
szenie konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw poprzez poprawę do-
stępności wysokiej jakości usług świad-

czonych przedsiębiorcom przez orga-
nizacje otoczenia biznesu.

– Od 1 września 2008 r. w siedzibie
Rady funkcjonuje PUNKT KONSUL-
TACYJNY Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Działalność Punk-
tu jest finansowana ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego UE
w ramach Poddziałania 2.2.1. Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Wsparcie systemu kompleksowych
usług informacyjnych dla przedsię-
biorców i osób zamierzających roz-
począć działalność gospodarczą po-
przez finansowanie sieci Punktów
Konsultacyjnych (PK)”. PK świad-
czy bezpłatnie usługi informacyjne dla
przedsiębiorców oraz osób fizycznych,
planujących rozpocząć działalność go-
spodarczą, (w tym osób niepełnos-
prawnych) w Domu Technika NOT
w Ostrołęce oraz w Ostrowi Maz. w for-
mie dyżurów konsultantów.

W ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Priorytetu VI – Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia-
łanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich”
w 2009 r. zrealizowaliśmy:

– „Nowa szansa” (1 marca do 31
maja 2009). W ramach projektu zre-
alizowano 160 godzin szkolenia z za-
kresu uruchomienia działalności go-
spodarcze pt.: „ABC Przedsiębiorczoś-
ci” oraz wsparto merytoryczne każdego
uczestnika pomocą indywidualną kon-
sultanta/doradcy. W rezultacie przygo-
towano 20 mieszkańców powiatu os-
trowskiego do prowadzenia własnej, no-
woczesnej firmy na lokalnym rynku.

– „Nowa szansa” (1 kwietnia do 30
czerwca 2009). Skierowany był do miesz-
kańców powiatu przasnyskiego. Celem
projektu było podniesienie aktywności
zawodowej mieszkańców powiatu prza-
snyskiego poprzez przygotowanie ich
do podjęcia pracy w zawodach pozarol-
niczych oraz wykorzystania szans zwią-
zanych z powstawaniem nowych miejsc
pracy.

– „Moja Firma” (1 listopada 2008
r. do 31 stycznia 2009). Projekt skie-
rowany był do mieszkańców powiatu
ostrołęckiego. Jego celem było pod-
niesienie aktywności zawodowej miesz-
kańców powiatu, poprzez przygotowa-
nie ich do podjęcia pracy w zawodach

pozarolniczych oraz wykorzystania
szans związanych z powstawaniem no-
wych miejsc pracy.

– „Stop bierności w gminie Go-
worowo” (1.01 – 30.06.2010). Celem
projektu była pomoc mieszkańcom
gminy Goworowo zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym w zdobyciu kwa-
lifikacji niezbędnych do znalezienia za-
trudnienia lub prowadzenia własnej
działalności.

– „Stop bierności w gminie Lelis”
(1.01. – 30.06.2010). Celem ogólnym
projektu była pomoc kobietom i męż-
czyznom zamieszkałym na terenie gmi-
ny Lelis, zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym, w zdobyciu kwalifikacji niez-
będnych do znalezienia zatrudnienia lub
prowadzenia własnej działalności.

– „Stop bierności w gminie Ol-
szewo-Borki” (1.01. – 30.06.2010). Ce-
lem projektu była pomoc mieszkańcom
gminy Olszewo–Borki zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym w zdobyciu
kwalifikacji niezbędnych do znalezie-
nia zatrudnienia, prowadzenia własnej
działalności. Na ten projekt została
podpisana przez Mazowiecką Jednost-
kę Wdrażania Programów Unijnych ty-
sięczna umowa.

– „Rolnik zyskuje nowy zawód”
– projekt realizowany w ramach Dzia-
łania 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywności za-
wodowej na obszarach wiejskich” PO
KL. Projekt jest w trakcie realizacji.
Jego celem jest poprawa zdolności
do zatrudnienia poza rolnictwem 14
osób z terenów trzech gmin: Lelis,
Olszewo-Borki i Rzekuń. Uczestnicy
zdobędą uprawnienia na kierowcę wóz-
ka jezdniowego z napędem silnikowym,
używanych w transporcie wewnątrzza-
kładowym wraz z obsługą programu
komputerowej obsługi magazynu.

W ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Priorytetu VII – Pro-
mocja integracji społecznej, Działanie
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji” od stycznia 2011 r.
do czerwca 2011 r. zrealizowano:

– „Nasze gotowanie – wspólne
konsumowanie”, projekt zrealizowa-
ny na terenie powiatu ostrołęckiego dla
mieszkańców gminy Goworowo. Był on
wsparciem rozwoju inicjatyw na rzecz
aktywizacji i integracji społeczności lo-
kalnej, poprzez pomoc kobietom i męż-

czyznom zamieszkałym na terenie gm.
Goworowo w zdobyciu kwalifikacji
zwiększających szansę zatrudnienia i na-
byciu postawy pozytywnej, sprzyjają-
cej integracji oraz przeciwdziałającej za-
grożeniu wykluczeniem społecznym.

– „Stop bierności w Gminie Ol-
szewo-Borki – II edycja”, zrealizo-
wany na terenie powiatu ostrołęckiego
dla mieszkańców gminy Olszewo-Bor-
ki. Założenia projektowe skierowane
były na pomoc kobietom i mężczyznom
zagrożonych wykluczeniem społecznym
zamieszkałym na terenie gminy w zdo-
byciu kwalifikacji niezbędnych do zna-
lezienia zatrudnienia.

– „Zainwestuj w siebie!”, projekt
zrealizowany na terenie powiatu ostrow-
skiego dla mieszkańców gminy Wąsewo.
Jego celem była pomoc osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym
w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych
do zatrudnienia. Projekt był skierowa-
ny zarówno do kobiet jak i mężczyzn
z problemami takimi jak: marginaliza-
cja społeczna, długotrwałe bezrobocie
i brak kwalifikacji zawodowych ade-
kwatnych do potrzeb rynku pracy.

– „Wolontariat integruje miesz-
kańców gminy Olszewo-Borki” –
projekt realizowany w ramach Działa-
nia 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji” PO KL. Miał pro-
mować wolontariat i postawy prospo-
łeczne w środowisku lokalnym.

– Rezultatem końcowym realizowa-
nych w 2011 r. przez nas projektów w ra-
mach PO KL Priorytetu VII, przy użyciu
instrumentu aktywizacji edukacyjnej dla
osób z gmin Goworowo, Olszewo-Borki
i Wąsewo ma być poprawienie sytuacji
uczestników na rynku pracy poprzez
zdobycie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności społecznych – wyjaśnia
Kazimierz Łoniewski.

Realizujemy
– Rada Regionalna FSNT NOT ak-

tualnie jest partnerem w realizacji pro-
jektu Akcelerator Innowacji NOT –
spółki o charakterze non-profit powo-
łanej przez FSNT-NOT oraz SATUS
Venture w celu inicjowania działalności
innowacyjnej.

Od października 2011 r. rozpocznie-
my realizację projektu partnerskiego
„RISKY” w ramach Programu Leo-
nardo da Vinci – Transfer Innowacji. �
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PARP. Szczególna dbałość o dobór pracowników
przejawia się przede wszystkim w wielu wymaga-
niach, które muszą spełnić osoby pracujące na tym
stanowisku. Każdy, kto ubiega się o pracę kon-
sultanta PK KSU, musi mieć odpowiednie wy-
kształcenie i doświadczenie, a także przystąpić
do testu wstępnego w Warszawie. Jeśli przebieg-
nie on pozytywnie, kandydat bierze udział w obli-
gatoryjnym, 5-dniowym szkoleniu „Pakiet starto-
wy”, w trakcie którego będzie mógł usystematy-
zować wiedzę niezbędną podczas pracy w PK KSU.
Już w trakcie pracy zawodowej konsultanci biorą
udział w cyklicznych testach kompetencji prowa-
dzonych przez niezależne firmy na zlecenie PARP.
Ci, którzy osiągają w testach niezadowalające wy-
niki, kierowani są na szkolenia uzupełniające wie-
dzę z konkretnych dziedzin. Niezależnie od tego
wszyscy konsultanci są zobligowani do udziału

w szkoleniach obowiązkowych, m.in. na temat do-
skonalenia profesjonalnej obsługi klienta czy też
diagnozowania jego potrzeb. Podnoszenie kwali-
fikacji konsultantów PK KSU jest możliwe także
dzięki m.in. tematycznym bazom wiedzy, publika-
cjom PARP oraz dyżurom ekspertów.

Bezpłatne usługi informacyjne na koszt
Unii Europejskiej
Usługi świadczone przez Punkty Konsultacyjne

KSU są dla przedsiębiorców oraz osób zamierza-
jących rozpocząć działalność gospodarczą całko-
wicie bezpłatne. Jest to możliwe, ponieważ kosz-
ty funkcjonowania PK KSU są finansowane ze
środków Unii Europejskiej, a dokładniej – Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Ogólnopolska
sieć PK KSU funkcjonuje bowiem dzięki realiza-
cji projektu systemowego Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości „Wsparcie systemu kom-

pleksowych usług informacyjnych dla przedsię-
biorców oraz osób zamierzających rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci
punktów konsultacyjnych (PK)”, w ramach
poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Korzystanie z usług PK KSU nie sta-
nowi dla klientów pomocy de minimis. Co więcej,
nie istnieją żadne ograniczenia ilościowe, które li-
mitują możliwość korzystania z usług PK KSU.
Ilekroć pojawi się potrzeba uzyskania nowych in-
formacji, konsultanci są do Państwa dyspozycji.

Jak uzyskać informację w PK KSU
w Ostrołęce
Z usług PK KSU można korzystać w dowolnie wy-

brany przez siebie sposób: bezpośrednio – podczas
spotkania z konsultantem w siedzibie PK KSU w cza-
sie dyżuru lub w innym dogodnym miejscu, jak rów-
nież biorąc udział w seminarium informacyjnym.

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

Będzie padać? To nie ma wielkie-
go znaczenia dla przebiegu pik-
niku edukacyjnego mazowieckich

budowlanych. Piknik zorganizowany
został przez Mazowiecką Okręgową Iz-
bę Inżynierów Budownictwa oraz Ra-
dę Regionalną FSNT NOT, przy wspó-
łudziale Punktu Konsultacyjnego
PARP w Ostrołęce. Już po raz drugi
spotkali się oni nad rzeką Krutynią
w miejscowości Krutyń. Przyjechało tu
międzynarodowe grono, po niedaw-
nym spływie po Wiśniczu na Litwie,
który został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie.

Pierwsi goście dotarli do Ośrodka
„Mazur-Syrenka” w piątek tuż przed go-
dziną 17-tą. Po zakwaterowaniu i kola-
cji wszyscy wyruszają na rekonesans
po uroczej wiosce Krutyń. Wieczorem
odbywa się ostatnia odprawa. Wszyscy
otrzymali czarne t-shirty świadczące
o udziale w kampanii Europejskiej Agen-
cji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(EU-OSHA) oraz okolicznościową żół-
tą, niczym kwiat wodnego kaczeńca, cza-
peczkę. Już każdy wie dokładnie co bę-
dzie się działo w sobotę i w niedzielę.
Rozpoczynamy rano, jak na budowie.

W sobotę o godzinie 9-tej wystarto-
wał II Międzynarodowy Spływ Kaja-
kowy Budowlanych „Krutynia, 5–7
sierpnia 2011”. W spływie uczestniczy-
ła pięcioosobowa reprezentacja środo-
wiska technicznego z Wilna. Wodowa-

nie odbywa się wprost z pomostu ośrod-
ka. Ruszyliśmy. Dla nabrania wprawy
przepływamy 3 km „pod prąd” do je-
ziora Krutyńskiego. Nie pada. Wszyscy
wiosłują w różnym rytmie. Nie szczę-
dzą sił. Niektórym kajakom nie udało
się wyhamować i w tym ferworze do-
cierają nawet do przenoski przy jezio-
rze Mokrym. Pojawia się mżawka, ale
taki drobiazg nikomu nie przeszkadza.

Teraz płyniemy „z prądem”. Podzi-
wiamy małe regularne bystrza, nieznacz-
ne progi, łagodne zakręty, mielizny i ła-
wice. Jest malowniczo, ale miejscami gę-
sto od turystów-kajakarzy i płaskodennych
łodzi popychanych przez miejscowych fli-
saków. Wokół słychać rozmowy i nawo-
ływania po angielsku, niemiecku, litew-
sku. Jesteśmy chyba w najpiękniejszej
części szlaku wodnego wijącego się po-
między Krutynią i Uktą. Tu dopiero wi-
dać z kajaka ogromną różnorodność
i zmienność mijanych krajobrazów. Obra-
zy zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Początkowo Krutynia płynie wśród
morenowych wzniesień, dalej – po rów-
ninie sandrowej, porośniętej rozległy-
mi lasami. W dużej części szlak pro-
wadzi przez teren Mazurskiego Parku
Krajobrazowego i obszar kilku rezer-

watów, co daje niepowtarzalną możli-
wość obserwacji bogatej flory i fauny.

Szlak wodny Krutyni to ciąg jezior
połączonych strugami. Płynęliśmy
od rezerwatu „Krutynia”. Rzeka, wy-
pływając z jez. Krutyńskiego płynęła ra-
zem z nami wzdłuż mazurskich wiosek:
Krutyń, Wojnowo z klasztorem Staro-
obrzędowców, Ukta.

Nie tylko walory krajoznawczo-przy-
rodnicze, ale także rozbudowana infra-
struktura przyciąga nas po raz drugi
na ten atrakcyjny szlak wodny. Wi-
doczne są z kajaka pięknie położone
stanice wodne, pola namiotowe i pen-
sjonaty. Oferują miejsca noclegowe, ma-
zurskie specjały, a dla smakoszy ryb wy-
stępującą tu sieję i sielawę. Tylko na tym
szlaku spotkamy tak dużo wypożyczal-
ni różnego sprzętu pływającego. Jest to
chyba europejskie „zagłębie kajakowe”.
Kajaki w wodzie, kajaki na drodze, ka-
jaki przy brzegu. Wynajęcie, odbiór
i transport kajaka – żaden to problem.

Nasza trasa kajakowa jest łatwa, tyl-
ko gdzieniegdzie występują przeszko-
dy w postaci płycizn, nisko zwisających
konarów drzew czy kamienistego dna.
Nasi goście z Litwy ze Stowarzyszenia
Techników i Inżynierów Polskich na Li-

twie dzielnie pokonują przeszkody i in-
struują się krzycząc: lewieje, prawieje.
W miejscowości Zielony Lasek prze-
nosimy kajaki. Nad lustrem wody wi-
dać zbliżające się do brzegu żółte cza-
peczki, które wcześniej w tatarakach
wyglądają jak kwiaty kaczeńca. Mo-
głoby się wydawać, że to aż do młyna
dopłynęła jedna z pływających tu wysp
porośnięta kaczeńcami. A to przecież
nie kto inny jak uczestnicy spływu, bu-
dowlani z Mazowsza. Jeszcze chwila
i będziemy w Porcie „Rosocha”. Tam
na nas czeka posiłek regeneracyjny
i krótka przerwa na kolejną rzeczną ką-
piel.

Jest ciepło. Ruszamy dalej, do Ukty.
W oddali widać most drogowy. Za mo-
stem kończy się nasz krutyński, rzecz-
ny spacer. Pora wracać do ośrodka.
Nikt nie czuje zmęczenia. Teraz w słoń-
cu całkiem dobrze prezentują się nasze
czarne koszulki z logo kampanii EU-
OSHA „Bezpieczna eksploatacja ma-
szyn, urządzeń i budynków”. Kajaki
na lawetę. Wracamy.

W sali konferencyjnej Ośrodka „Ma-
zur-Syrenka” oczekują już na nas wy-
kładowcy. Dalszą część dnia poświę-
camy na szkolenie. Najpierw trochę in-

Żółte kaczeńce
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Z usług PK KSU w Ostrołęce od IX 2008 r. sko-
rzystało ponad 1600 klientów. Możesz do nich do-
łączyć, nawiązując kontakt:

– z lokalizacją główną Dom Technika NOT –
Punkt Konsultacyjny KSU w Ostrołęce przy uli-
cy Mazowieckiej 6,

– w miejscu prowadzenia dyżuru konsultantów
PK KSU: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Ma-
zowieckiej przy ulicy 3 Maja 55,

– telefonicznie: 29 764 58 58 wew. 36, 29 764 34 42,
– przez e-mail: pk@notostroleka.pl i Internet

www.notostroleka.pl.
Oko w oko
Klienci najczęściej wybierają bezpośrednie spot-

kania z konsultantem PK KSU w godzinach pracy
punktu. W godzinach otwarcia w siedzibie punk-
tu jest zawsze obecny przynajmniej jeden konsul-
tant PK KSU. Pomimo to konsultanci proponują

wcześniej ustalić dokładny termin spotkania oraz
uściślić jego zakres. Dzięki temu eliminowane są
sytuacje, gdy dwóch lub więcej klientów pragnie
skorzystać z pomocy konsultanta w tym samym cza-
sie. Kontakt telefoniczny jest także wskazany
w przypadku, gdy klient chciałby się spotkać z kon-
sultantem, jednak z różnych powodów nie ma moż-
liwości dotrzeć do siedziby punktu. Na jego proś-
bę konsultacja może się bowiem odbyć w siedzibie
jego firmy lub innym dogodnym miejscu.

Lokalizacje PK KSU nie wyczerpują jednak kata-
logu miejsc, w których można regularnie spotykać się
z konsultantami. Punkt Konsultacyjny KSU prowa-
dzi bowiem stałe dyżury poza swoją główną lokali-
zacją w PUP w Ostrowi Mazowieckiej. Powtarzalność
dyżurów w tej lokalizacji gwarantuje harmonogram,
zaplanowany z góry przez nasz punkt, w cztery po-
niedziałki miesiąca w godzinach 9.00–14.00.

Obecnie dyżury świadczone są w dodatkowych
154 lokalizacjach w całym kraju, co łącznie z lo-
kalizacjami PK KSU sprawia, że z usług można
korzystać już w ponad 260 miejscach w Polsce.

Zapraszamy do udziału w seminarium...
Wszystkie wyżej opisane formy realizacji usług

w PK KSU, tj. konsultacje bezpośrednie, drogą te-
lefoniczną i elektroniczną, świetnie sprawdzają się
jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klien-
tów, którzy zwracają się do konsultantów z kon-
kretnymi pytaniami dotyczącymi sytuacji swojej
firmy czy też proszą o weryfikację możliwości po-
zyskania środków publicznych na realizację au-
torskich pomysłów. Zdarza się jednak, że w związ-
ku ze zmianami przepisów prawa w istotny spo-
sób ulegają modyfikacjom zasady zakładania lub
prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

formacji od Punktu Konsultacyjnego
NOT w Ostrołęce nt. możliwości po-
zyskiwania wsparcia ze środków UE,
o funduszach pożyczkowych i do tego
cały pakiet materiałów przygotowanych
dla każdego uczestnika szkolenia. Bę-
dziemy mieli co czytać w domu, ale chy-
ba lepiej skontaktować się bezpośred-
nio z konsultantem Punktu Konsulta-
cyjnego PARP w Ostrołęce.

Płynnie przeszliśmy do tematu za-
sadniczego „Bezpieczna eksploatacja
maszyn, urządzeń i budynków”. Omó-
wiliśmy praktyczne aspekty dyrektyw
UE w powiązaniu z prawodawstwem
polskim. Dużo interesujących infor-

macji przydatnych w pracy, ale i w co-
dziennych zajęciach. Wspólnie anali-
zujemy przyczyny wypadków, do któ-
rych mogło nie dojść. Widzimy bogaty
serwis fotograficzny, który potwierdza
lekkomyślność, brak ostrożności a cza-
sami wręcz ignorancję w odniesieniu
do praw fizyki. Tak wciągnęliśmy się
w te rozważania, że nie zauważyliśmy
oczekującej nas w plenerze kolacji.
W miłej atmosferze przy ognisku i bie-
siadnych piosenkach podziwialiśmy
piękno gwiaździstego mazurskiego nie-
ba rozpościerającego się na nami. Wy-
dawało się, że będziemy biesiadować
wspólnie z komarami, ale okazało się,

że nasz repertuar im się nie spodobał.
Zostaliśmy sam na sam ze szmerem rze-
ki i trzaskiem płonących gałęzi. Jest cool.

Rano po śniadaniu stawiamy się
na szkolenie dotyczące systemu oceny
zgodności, dyrektyw nowego podejścia.
A to wszystko w powiązaniu z bez-
pieczną eksploatacją i konserwacją ma-
szyn, urządzeń i budynków. W szkole-
niu wykorzystujemy informacje z Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy, PIP.
I tu najpierw pojawia się informacja
o działalności punktu informacyjnego
MJWPU (Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych)
w Ostrołęce i podobnie jak dzień wcześ-

niej płynnie przechodzimy do tematów
bardziej technicznych. Organizatorzy
każdego dnia wręczali nam całe pakie-
ty materiałów dydaktycznych. Tuż
po szkoleniu organizatorzy zaprezen-
towali nam galerię foto z pikniku edu-
kacyjnego. Były komentarze, dowcipy
i śmiech. W ubiegłym roku na I spływie
hitem był biały „pielgrzymkowy” ka-
pelusik. W tym roku, żółta „kaczeńco-
wa” czapeczka. A jak będzie za rok?

Ostatnia kąpiel w czystej wodzie
Krutyni. Ostatnie wystawienie uśmiech-
niętej buzi do słońca. Trzeba wracać.
Znowu spotkamy się za rok, na III już
spływie. �

Nikt nie czuł zmęczenia ani podczas spływu, ani w trakcie późniejszego szkolenia

dokończenie na str. 12
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sytuacji pojawia się potrzeba poinformowania
o zmianach szerszej rzeszy osób, inicjowana przez
konsultantów PK KSU. Realizację tak postawio-
nego celu umożliwia ostatnia z omawianych form
świadczenia usług – seminarium informacyjne. Po-
przez organizację seminarium w konkretnym cza-
sie i miejscu istnieje możliwość przekazania wy-
branych informacji większej grupie zaintereso-
wanych uczestników. Seminarium jest także
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i po-
glądów. Informacje o seminariach informacyjnych
organizowanych przez konkretne punkty znajdu-
ją się na ich stronach internetowych.

Jeśli jesteś klientem PK – ważne!
Niezależnie od formy, w jakiej zdecydują się

Państwo skorzystać z usługi PK KSU, wszystkie
usługi informacyjne są realizowane w sposób
przewidziany ściśle określonymi procedurami,

z zachowaniem jednolitych w skali całego kraju
standardów. Oznacza to m.in., że realizacja usłu-
gi będzie każdorazowo poprzedzona diagnozą
statusu i analizą potrzeb informacyjnych klien-
ta. W trakcie korzystania z usług zostaną Pań-
stwo poinformowani o tym, iż są one bezpłat-
ne, finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go – w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, a także ewidencjono-
wane w systemie informatycznym administro-
wanym przez PARP, z zachowaniem ich pełnej
poufności. Wiąże się to z koniecznością uzyska-
nia wybranych danych osobowych klienta PK
KSU, a co za tym idzie – wyrażenia przez niego
zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź-

niejszym zmianami). Podanie przez klienta da-
nych wymaganych w systemie informatycznym
jest warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług
informacyjnych – w każdej z dostępnych form.
PARP oraz podmioty przez nią upoważnione są
bowiem zobowiązane do prowadzenia działań
monitorujących prawidłową realizację projektu,
co dla klientów może oznaczać udział w bada-
niach ankietowych sprawdzających fakt korzy-
stania z usług, prowadzonych drogą telefonicz-
ną lub poprzez osobiste wizyty ankieterów w sie-
dzibie klientów.

Materiał przygotowany na podstawie ogól-
nodostępnych informacji na stronie www.
ksu.parp.gov.pl

Źródło: www.parp.gov.pl, stan na dzień
12.09.2011, aktualne informacje dostępne są
pod adresem www.ksu.parp.gov.pl. �

Bezpłatne informacje Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług

Drużyna z Ostrołęki nie traciła ducha...

Inżynierowie i technicy budownictwa,
osoby związane z Mazowiecką Izbą
Inżynierów Budownictwa i Naczelną

Organizacją Techniczną z całego Mazo-
wsza, a także goście z Litwy, uczestni-
czyli w I Międzynarodowych Zawodach
Pływackich „MASTERS” o Puchar
Przewodniczącego MOIIB. Zawody zor-
ganizowała MOIIB i Rada Regionalna
FSNT NOT w Ostrołęce. W zawodach
uczestniczyły ekipy z Ciechanowa, Pło-
cka, Radomia, Ostrołęki, Siedlec, War-
szawy oraz z Wilna. Rywalizacja toczy-
ła się w 10 konkurencjach podzielonych
na kategorie wiekowe, zaś drużynowo
w sztafetach 4 x 25 m.

Jak to w sporcie, każdy walczył
o jak najlepszy wynik, a zwycięstwa
sprawiały ogromną radość i satysfak-
cję. Mimo że najważniejsza była do-
bra zabawa i integracja uczestników,
to po komendzie start zawsze odzy-
wała się chęć zwycięstwa. I cel ten
z pewnością został osiągnięty. Puchar

Przewodniczącego dla najlepszej dru-
żyny zawodów zdobyła reprezentacja
Warszawy. W kuluarach dało się sły-
szeć, że to tylko chwilowe.

Ponadto Marzanna Łoniewska, re-
prezentująca rejon ostrołęcki, i Hen-
ryk Falkowski z Wilna, nagrodzeni zo-
stali pucharami ufundowanymi przez
starostę ostrowskiego dla najlepszych
zawodników w kategorii Masters.
Świetnie spisali się Konsultanci PK p.
Hanna Kuć i p. Marzanna Harasim-
czuk, które kilkakrotnie stawały na
„pudle” i odbierały dyplomy za uzy-
skane wyniki. To były pierwsze tak du-
że zawody rozegrane na gościnnym
ostrowskim basenie. Zawody toczone
były w rodzinnej atmosferze, wszyscy
dopingowali się nawzajem, ciesząc się
z osiągnięć swoich, jak i osiągnięć ry-
wali. Dało się słyszeć wiele pochleb-
nych opinii i nadziei, że niebawem doj-
dzie do II Międzynarodowych Zawo-
dów Pływackich „Masters”. � (z)

I Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS”
o Puchar Przewodniczącego MOIIB

Konsultanci
jak ryby w wodzie

... co przyniosło wymierne rezultaty
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