
Nasza giełda pomysłów do wykorzysta-
nia w produkcji spotkała się z Państwa
dużym odzewem. Mamy już kolejne pro-
pozycje: pierwszy podwodny skuter i łódź
dzięki której możesz obserwować to, co
dzieje się pod wodą str. 4–5, 10

Podwodny skuter OMIS najlepszy
na Mazowszu

Z OMIS SC Wiesława Szczepkowskiego możemy być dumni w Ostrołęce. To prawdziwa Gazela Biznesu. W 2010 r. OMIS SC w rankingu
„Pulsu Biznesu”, dla najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, otrzymał „Gazelę biznesu”, a w 2011 r. tytuł „Diamenty Forbsa”.
W konkursie Firma Inżynierska Mazowsza, ogłoszonym przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, nasza firma zajęła
pierwsze miejsce otrzymując tytuł Firma Inżynierska Mazowsza 2011roku Czytaj na str. 2–3.

Przedstawiamy kolejne osoby, które
miały pomysł na własny biznes i wcie-
liły go w życie. Przeczytaj jak można
zarabiać na własnej pasji. Na zdjęciu
Sylwia Kowalczyk str. 6–7, 9

Mają pomysł na biznes

O tym dlaczego warto współpracować
z Litwą, jak robią to nasi inżynierowie
w Wilnie i propozycje współpracy firm
z okręgu wileńskiego str. 13–15

Współpraca bez barier
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Z OMIS SC Wiesława Szczepkowskiego możemy być dumni w Ostrołęce.

Firma Inżynierska M
Firma OMIS SC Wiesław

Szczepkowski z Ostrołęki to
przedsiębiorstwo z wieloletnim

doświadczeniem rynkowym w za-
kresie prefabrykacji i montażu kon-
strukcji stalowych; obsługi tech-
nicznej zakładów przemysłowych;
wytwarzania i montażu instalacji
technologicznych dla obiektów
przemysłu energetycznego jak rów-
nież przemysłu celulozowo-papier-
niczego.

Potencjał wykonawczy firmy to
produkcja i montaż: 6 tys. ton kon-
strukcji stalowych rocznie, insta-
lacji i urządzeń technologicznych
oraz kilkadziesiąt tysięcy mkw.
hal.

Właściciel firmy Wiesław
Szczepkowski stworzył zespół li-
czący obecnie ponad 200 doświad-
czonych fachowców, w tym 40 osób
wysoko wykwalifikowanej kadry in-
żynieryjnej i zarządzającej, który
stanowi prawdziwą rynkową war-
tość firmy OMIS SC. Z każdym ro-
kiem firma OMIS SC notuje coraz
wyższą dynamikę wzrostu przy-
chodów. W 2010 r. było to 167 proc.

a rentowność pozwala na dalszy
rozwój firmy.

Siła w ludziach
Kapitał firmy to jej pracownicy,

z których co piąty jest inżynierem
lub technikiem posiadającym
uprawnienia budowlane, projek-
towe, energetyczne, czy też tak
ważne dla przedsiębiorstwa pre-
stiżowe tytuły Międzynarodowe-
go/Europejskiego Inżyniera Spa-
walnictwa (IWE – EWE).

Liczne certyfikaty oraz świade-
ctwa jakości potwierdzają profe-
sjonalizm i zaawansowanie tech-
nologiczne firmy OMIS SC. Są to
m.in.: Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Jakością serii ISO 9001,
Certyfikat Systemu Zarządzania
w dziedzinie ochrony środowiska
serii ISO 14001, Świadectwo Kwa-
lifikacyjne Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach – I grupa zakładów
dużych, Świadectwo Kwalifikacyj-
ne GSI SLV klasy D, Decyzje
Urzędu Dozoru Technicznego
upoważniające do wytwarzania
i modernizacji instalacji podlega-

jących pod dozór UDT czy też
Świadectwo Kwalifikacji wydane
przez Ministerstwo Infrastruktu-
ry, uprawniające do wykonywania
i remontu stalowych konstrukcji
mostowych.

Duży udział w sukcesie firmy
mają również projektanci. Biuro
projektowe OMIS SC zatrudnia
20 projektantów z branży archi-
tektonicznej, konstrukcyjnej, sa-
nitarnej, elektrycznej i mecha-
nicznej. Wysokie kwalifikacje, wie-
loletnie doświadczenie, znajomość
najnowocześniejszych rozwiązań
technicznych w połączeniu z no-
woczesnym oprogramowaniem za-
pewniają najwyższą jakość oraz
skracają czas realizacji na etapie
projektowania i wykonawstwa.

Dużym atutem firmy obok po-
tencjału kadrowego jest jej nowo-
czesne, innowacyjne zaplecze.
Przedsiębiorstwo posiada obiekty
o łącznej powierzchni ponad 6000
m2 wyposażone m.in. w nowo-
czesne linie technologiczne klasy
CNC do obróbki wstępnej, cięcia
i profilowania stali, pozwalające

Kazimierz Łoniewski, Członek
Zarządu Rady Regionalnej
FSNT NOT w Ostrołęce, wy-
dawca kwartalnika:
„Kolejnym naszym wyzwaniem
jest wspieranie kontaktów bi-
znesowych, naukowo-technicz-
nych i kulturalno-sportowych,
do tworzenia przyjaznych sto-
sunków gospodarczych pomiędzy Wileńszczyzną
i Mazowszem. W tym numerze naszego biuletynu pi-
szemy m.in. o firmach z Wileńszczyzny, które chętnie
nawiążą współpracę z naszymi przedsiębiorcami.
Temu ma też służyć m.in. Punkt Informacyjno-
Doradczy z siedzibą w Wilnie. Zapraszamy do współ-
pracy z organizacjami i firmami zlokalizowanymi
na Wileńszczyźnie i na Mazowszu, znajdziecie nas
Państwo w Ostrołęce w Domu Technika NOT oraz
w Wilnie w Domu Kultury Polskiej. Jesteśmy do Pań-
stwa dyspozycji na stronie: www.plt.lt. Nasze działania
są odpowiedzią na deklarację Pierwszego Światowego
Zjazdu Inżynierów Polskich wskazującą na potrzebę
kontynuowania integracji środowisk inżynierskich dla
dobra kraju w myśl hasła Polacy Razem. Możecie
Państwo liczyć na nasze wsparcie na Wileńszczyźnie.

Co czeka przedsiębiorców w 2012 roku

Mamy dla Was
„Pomysł na biznes”

Zmiany dla płatników składek ZUS
Od 1 stycznia 2012 r. przed-

siębiorców czekają spore
zmiany, które z pewnością
ułatwią m.in. rozliczenia
z ZUS. Wszystko dzięki
uchwalonej ustawie o reduk-
cji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców.

Dzięki nowym przepisom,
od początku przyszłego roku

zostanie zniesiony obowiązek comiesięcznego prze-
kazywania zatrudnionym osobom raportów ZUS
RMUA. Służą one do informowania ubezpieczo-
nych o tym, jakie składki zostały za nich naliczone
do ZUS oraz wykazane ewentualne przerwy w ich

opłacaniu. Raporty te będą przekazywane raz
na rok – w terminie do 28 lutego roku za poprzedni
rok. Płatnik składek będzie je musiał przekazać
ubezpieczonemu w podziale na poszczególne mie-
siące. Jeśli jednak ubezpieczony wystąpi do płat-
nika z żądaniem wydania mu tej informacji w ter-
minie wcześniejszym, wówczas płatnik będzie miał
obowiązek ją wydać. Nie będzie jednak zobowią-
zany tego robić częściej niż raz na miesiąc – za mie-
siąc poprzedni.

Nowe przepisy przewidują też skrócenie okresu
przedawnienia należności z tytułu składek na ubez-
pieczenia społeczne. Od nowego roku należności
z tytułu składek będą ulegały przedawnieniu po upły-
wie 5 lat (podobnie jak termin przedawnienia zo-
bowiązań podatkowych), licząc od dnia, w którym
stały się wymagalne. Obecnie ulegają one prze-

dawnieniu dopiero po upływie 10 lat, licząc od dnia,
w którym stały się one wymagalne. Taki sam okres
przedawnienia będzie od 1 stycznia 2012 r. obo-
wiązywał w przypadku nadpłaty składek. Od tego
dnia nienależnie opłacone składki będą ulegały prze-
dawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia otrzy-
mania zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależ-
nie opłaconych składek. W przypadku braku takie-
go zawiadomienia będzie brany pod uwagę dzień
opłacenia składek przez płatnika.

Został też skrócony okres przechowywania przez
płatnika kopii dokumentów rozliczeniowych. Obec-
nie płatnicy składek mają obowiązek przechowywać
kopie tych dokumentów przez okres 10 lat od dnia
przekazania ich do ZUS. Od 1 stycznia 2012 r. ko-
pie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów
miesięcznych płatnik będzie musiał przechowywać

FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6

tel. 29 764 58 58, www.notostroleka.pl, www.plt.lt
e-mail: not@notostroleka.pl

Marta Wójcik, Konsultant
PK KSU w Punkcie Konsul-
tacyjnym NOT w Ostrołęce:
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na połączenie szybkości z niemal chi-
rurgiczną precyzją. Daje to możliwość
produkcji elementów instalacji tech-
nologicznych, konstrukcji stalowych
o najwyższych światowych standardach.

Gazela biznesu
W latach 2005–2006 firma zrealizo-

wała projekt pt. „Poprawa konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa poprzez
wdrożenie innowacyjnych produktów
w zakresie lekkich konstrukcji stalo-
wych”, dofinansowany ze środków unij-
nych w ramach Funduszu Dotacji In-
westycyjnych PHARE 2003.

W okresie od stycznia 2007 do maja
2008 przedsiębiorstwo zrealizowało ko-
lejny projekt „Zakup i implementacja
innowacyjnych linii technologicznych
do produkcji lekkich konstrukcji stalo-
wych”, dofinansowany ze środków unij-
nych w ramach działania „Wzrost kon-
kurencyjności małych i średnich przed-
siębiorstw poprzez inwestycje” ze
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Firma zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa i jakości – wykonuje kon-
strukcje o najwyższych parametrach wy-

trzymałościowych. Stosuje też wieloeta-
pową weryfikację poprawności wykony-
wanych prac a pracownicy stale podno-
szą swoje kwalifikacje zawodowe. Na do-
wód tego, w 2010 r. OMIS SC w rankingu
„Pulsu Biznesu”, dla najdynamiczniej roz-
wijających się przedsiębiorstw, otrzymał
„Gazelę biznesu” a w 2011 r. otrzymał
tytuł „Diamenty Forbsa”.

W konkursie Firma Inżynierska Ma-
zowsza, ogłoszonym przez Mazowiecką
Okręgową Izbę Inżynierów Budowni-
ctwa, firma zajęła pierwsze miejsce
otrzymując tytuł Firma Inżynierska Ma-
zowsza 2011roku.

Najważniejsze realizacje OMIS SC
jako Generalnego Wykonawcy to mię-
dzy innymi: obiekty magazynowania,
instalacje technologiczne transportu
mediów, wieloletni serwis techniczny
dla Stora Enso Poland, układ maga-
zynowania i podawania biomasy insta-
lacji współspalania dla ENERGA Elek-
trownie Ostrołęka S.A., szereg obiek-
tów dla SM Mlekovita.

Firma wykonała wiele konstrukcji
stalowych obiektów magazynowych
m.in. dla firm: TESCO, KAUFLAND,
FRITO-LAY POLAND, jak również

obiektów związanych z unieszkodliwia-
niem odpadów – sortownie i kompo-
stownie m.in. dla Zakładu Unieszkod-
liwiania Odpadów w Gdańsku-Szadółki
oraz dla Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Płońsku.

Obecnie największym a zarazem naj-
ważniejszym zadaniem firmy, realizo-
wanym w konsorcjum z Firmą Rafako
S.A., jest kontrakt na budowę kotła
na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Ja-
worzno III – Elektrownia II wraz z urzą-
dzeniami pomocniczymi oraz układem
składowania i podawania biomasy.

W charakterze Generalnego Wyko-
nawcy OMIS SC realizuje również bu-
dowę Zakładu Produkcji Peletu na te-

renie SSE EUROPARK – Mielec,
podstrefa Zamość na rzecz Biomasa
Energetyczna Wschód sp. z o.o.

Realizuje również kilka innych kon-
traktów.

Droga do sukcesu
Właściciel firmy, Wiesław Szczep-

kowski, nie od razu został przedsię-
biorcą. Pracę zawodową rozpoczął
w 1983 r. w Kombinacie Budowlanym
w Ostrołęce. Zaczynając od najprost-
szych zadań procesu budowlanego, aż
do zarządzania kilkoma budowami
równocześnie, nabył duże doświadcze-
nie, które było podstawą do rozpoczę-
cia procesu budowania własnej firmy.
W 1988 r. zawiązuje razem z trzema ko-
legami firmę OMNIS Sp. z o. o., pro-
wadzącą działalność w zakresie wyko-
nawstwa budowlanego i produkcji ma-
teriałów budowlanych.

W trakcie zmian organizacyjnych
w 1999 r. powstaje firma Wiesław Szczep-
kowski OMIS SC. Dzięki swojej praco-
witości, uporowi, ciągłemu podnoszeniu
kwalifikacji, Wiesław Szczepkowski zbu-
dował wspólnie ze swoimi pracownika-
mi zespół liczący się w kraju. Wiesław
Szczepkowski społecznie pracuje jako
Członek Zarządu Rady Regionalnej
FSNT NOT w Ostrołęce, aktywnie
uczestniczy w życiu Ostrołęckiego Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Wspomaga działania Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi, Związku Kur-
piów oraz innych organizacji. �

To prawdziwa Gazela Biznesu

azowsza 2011

przez okres 5 lat licząc od dnia ich przekazania
do ZUS. Przez taki sam okres płatnik będzie zobo-
wiązany przechowywać kopie dokumentów kory-
gujących rozliczenia. Nie zmieni się natomiast for-
ma przechowywania kopii tych dokumentów. Tak
jak obecnie, płatnik będzie je przechowywał albo
w formie pisemnej, albo w wersji elektronicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z 16 września 2011 r.
o redukcji obowiązków obywateli i przedsiębiorców

(Dz.U. nr 232, poz. 1378.).
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 81 (809) z dnia 10.10.2011r.

Korzystne rozwiązania
w podatku dochodowym

Od stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać
nowe, korzystniejsze przepisy w prawie po-

datkowym. Podatnicy, płacący zaliczki mie-
sięczne lub kwartalne na podatek dochodowy,
ostatnią zaliczkę w roku będą wpłacać do 20
stycznia następnego roku, a nie jak dotychczas
do 20 listopada bieżącego roku w podwójnej
stawce. Jeżeli podatnik złoży roczne zeznanie
podatkowe przed 20 stycznia, będzie mógł na-
wet uniknąć płacenia ostatniej zaliczki. Zmia-
ny te zostały wniesione do ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i osób praw-
nych (Dz.U. nr 209 poz. 1316) jeszcze w 2008
roku, jednak ze względów finansowych ich wej-
ście w życie odsunięto w czasie do stycznia
2012 roku.

(źródło: wnp.pl)

Co czeka przedsiębiorców w 2012 roku

ciąg dalszy na str. 4–5

Wiesław Szczepkowski

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego
Nowego Roku 2012
życzymy Państwu
pomyślności,
spełnienia marzeń,
wielu szczęśliwych chwil
w życiu rodzinnym i sukcesów
w pracy zawodowej

Wojciech Zając
Prezes Zarządu Rady Regionalnej

FSNT NOT w Ostrołęce
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Underwater Smart Scooter firmy
PROFBOAT to pierwszy na
świecie profesjonalny skuter po-

dwodny dla dwóch osób. To połącze-
nie łodzi podwodnej i kesonu (dzwonu
nurkowego). Takie zestawienie powo-
duje, że skuter jest bezpieczny i łatwy
do opuszczenia w dowolnym momen-
cie i w dowolnym miejscu. Takich moż-
liwości nie ma na żadnej łodzi po-
dwodnej.

Zasadą działania skutera jest po-
łączenie kesonu (dzwonu) i łodzi po-
dwodnej. Rolę kesonu pełni czasza
z szybą panoramiczną, w której znaj-
dują się głowy i część tułowia załogi.
Czasza ta jest wypełniona powie-
trzem wymienianym w trakcie pły-
wania przez dopompowywanie czy-
stego powietrza z butli, sterowane
przez komputer pokładowy, bądź wy-
dychanego przez załogę powietrza
pobieranego z butli poprzez reduk-
tory z ustnikiem.

Dla bezpieczeństwa, poziom stęże-
nia dwutlenku węgla jest mierzony
przez czujnik, informujący o ewentu-
alnych przekroczeniach dopuszczalnych

stężeń znajdujący się w czaszy skutera.
Czasza skutera jest trwale połączona
z kadłubem skutera. Kadłub jest wy-
korzystywany jako element nośny dla
wszystkich systemów skutera oraz jako
zbiornik balastowy wypełniany powie-
trzem bądź wodą, w zależności od po-
trzeb sterującego.

Pod spodziną denną kadłuba za-
montowano płytę balastową o wa-
dze ok. 150 kg, którą sternik mo-
że w trybie awaryjnym odłączyć
za pomocą specjalnej dźwigni,
co powoduje uzyskanie przez
skuter dodatniej pływalnoś-
ci plus 150 kg powodującej
awaryjne wynurzenie, nie-
zależne od sprawności in-
nych systemów skutera.
Z przodu i z tyłu kadłuba za-
montowano dwie butle ze sprę-
żonym powietrzem (250 atm.) o po-
jemności 15 l każda. Są one zamoco-
wane w swoich leżakach za pomocą
kandaharów, co pozwala na szybką ich
wymianę.

Do każdej butli podłączono reduk-
tor z ustnikiem.

Zmiany korzystne
dla polskich obywateli

Od nowego roku Polak, który prowadzi firmę
wyłącznie za granicą, uzyska status przedsiębior-
cy zagranicznego.

Obywatel polski będzie mógł więc założyć od-
dział w kraju, bez potrzeby rejestracji w Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej i załatwiania formalności w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych czy urzędzie skarbo-
wym.

Do tej pory przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej za przed-
siębiorcę zagranicznego uważały cudzoziemca,
który wykonywał działalność gospodarczą poza
granicami Polski. Jedynie firmy prowadzone przez

takie osoby miały prawo w Polsce tworzyć swoje
oddziały i prowadzić w nich działalność produk-
cyjną. Przedsiębiorcy zagraniczni mogli też two-
rzyć przedstawicielstwa i wykonywać w nich dzia-
łalność reklamową czy promocyjną firmy zagra-
nicznej.

Zmiany korzystne dla Polaków wprowadziła
ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektó-
rych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. nr 232, poz. 1378), która wejdzie w ży-
cie 1 stycznia 2012 r. Zawarta w noweli defini-
cja zagranicznego przedsiębiorcy objęła rów-
nież obywatela polskiego, który wykonuje dzia-
łalność gospodarczą za granicą. Przepis ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej w do-
tychczasowym brzmieniu był sprzeczny z unor-
mowaniami zawartymi w Traktacie o funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83/
47), który dotyczył swobody przedsiębiorczoś-
ci i zakazywał wprowadzania ograniczeń
przy tworzeniu oddziałów, filii oraz agencji
przez obywateli krajów Unii Europejskiej w in-
nym państwie.

Zakładanie oddziału krajowego

Od nowego roku Polak mający status przedsię-
biorcy zagranicznego będzie miał takie same
uprawnienia i obowiązki jak pozostali przedsię-
biorcy będący cudzoziemcami.

W utworzonym w kraju oddziale będzie mógł
produkować wyłącznie takie wyroby, co w swojej
firmie działającej za granicą. Będzie też musiał

Co czeka przedsiębiorców w 2012 roku

Nasza giełda pomysłów do wykorzystania w produkcji spotkała się z Państwa dużym odzewem. Mamy już kolejne
propozycje. Nie każdego twórcę stać na realizację swoich zamierzeń i może odstąpić prawa majątkowe do utworów

Pierwszy podwodny skuter

Chciałbyś produkować taki fantastyczny skuter?
Zainteresowanych prosimy o kontakt z PK KSU
w Ostrołęce
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powołać w nim osobę upoważnioną do repre-
zentowania go. Do oznaczenia krajowego od-
działu powinien używać oryginalnej nazwy przed-
siębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną
na język polski jego formą prawną. Do nazwy do-
dać musi wyrazy „oddział w Polsce”. Dla oddziału
będzie też prowadził oddzielną rachunkowość
w języku polskim. Nie musi natomiast rejestro-
wać go w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, dokonywać zgło-
szeń do ZUS i dopełniać formalności związanych
z płaceniem podatków dochodowych w urzędzie
skarbowym.

Zgodnie z nowymi przepisami minister gospo-
darki będzie jednak mógł zakazać mu wykonywa-
nia działalności gospodarczej w ramach oddziału,
np. wówczas, gdy oddział będzie rażąco naruszał

prawo polskie, nastąpi likwidacja przedsiębior-
cy, utraci on prawo wykonywania działalności go-
spodarczej, bądź też jego działalność zagrażać bę-
dzie bezpieczeństwu i obronności państwa. W ta-
kich przypadkach nastąpi likwidacja oddziału.

Nowe przepisy przewidują również, że likwida-
cja oddziału decyzją samego przedsiębiorcy od-
bywać się ma zgodnie z przepisami kodeksu spó-
łek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Zakładanie przedstawicielstwa

Przedsiębiorca zagraniczny może też w Polsce
utworzyć przedstawicielstwo i wpisać je do reje-
stru przedstawicielstw. Od nowego roku zmienią

się niektóre dane, które musi ująć we wniosku:
powinien podać między innymi adres siedziby
głównej przedstawicielstwa na terenie Polski,
w której przechowywane są oryginały dokumen-
tów związane z jego działalnością.

Przedsiębiorca nie będzie już musiał do wniosku
dołączać dokumentu potwierdzającego tytuł praw-
ny do nieruchomości, w której będzie wykonywa-
na działalność, lecz wystarczy, że przedstawi uwie-
rzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego go
do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości
na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

W oddziale można produkować tylko takie
wyroby jak w firmie działającej za granicą. �

Podstawa prawna:
Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378.).

Co czeka przedsiębiorców w 2012 roku

Komputer pokładowy mierzy zdal-
nie ciśnienie w każdej butli i informu-
je o tym załogę, alarmując przekro-
czenie stanu minimalnego zapasu po-
wietrza.

Jak to działa?
Napęd skutera stanowią dwa silniki

elektryczne o mocy 54 lbs każdy,
umieszczone po obu stronach skute-
ra. Sterowanie skuterem w płaszczyź-
nie poziomej odbywa się za pomocą
yoystica poprzez regulację obrotów każ-
dego silnika, zarówno do przodu jak
i do tyłu. Pozwala to np. na obrót sku-
tera w miejscu. Silniki zasilane są ener-
gią z dwóch akumulatorów żelowych
o pojemności 200 Ah. Akumulatory te
stanowią jednocześnie część balastu
równoważącego wypór czaszy. Waga
jednego akumulatora to 70 kg.

Stery głębokości znajdują się z przo-
du skutera, co znakomicie podnosi ich
skuteczność. Działanie ich jest stero-
wane za pomocą wolantu. Aby wyklu-
czyć pochylanie się skutera do przodu
w czasie zanurzania (co jest zjawiskiem
nieprzyjemnym dla załogi), stery głę-
bokości są sprzężone z silnikami napę-
dowymi w ten sposób, że pochylenie
sterów wymusza pochylenie w trymie
silników, co powoduje zanurzanie i wy-
nurzanie skutera równoległe do po-
wierzchni wody.

Ten system zanurzania i wynurzania
jest systemem dynamicznym, wymaga-
jącym aby skuter znajdował się w ru-

chu. System
statyczny nie wy-
maga ruchu skutera
gdyż działa za pomocą re-
gulowania pływalności skute-
ra, poprzez zmianę stosunku wagi
do wyporu za pomocą napełniania bądź
opróżniania zbiornika balastowego
(kadłuba) wodą lub powietrzem. Pły-
walność początkowa skutera jest usta-
lona na ok. 5 kg w plusie, co powodu-
je, że skuter pozostawiony w bezruchu
wypłynie powoli na powierzchnię. Ster-
nik może zmienić pochylenie skutera
w płaszczyźnie dziób-rufa. Akumula-
tory w kadłubie zamontowano na wóz-
ku z możliwością przesuwania ich
do przodu lub tyłu. Dzięki masie aku-
mulatorów ok. 140 kg można łatwo
wpływać na trym początkowy skutera,
który może ulegać zmianie ze względu
na zmiany w rozkładzie masy (wagi) za-
łogi i bagażu.

Jak pływać skuterem
Skuter ma napełniony powietrzem

kadłub, więc po zajęciu miejsc przez za-

łogę pływa po powierzchni.
Po wciśnięciu przez ster-

nika przycisku

„zanurzenie”, komputer otwiera zawór
wypuszczający powietrze z kadłuba, któ-
re jest wypychane przez wodę wpływa-
jącą od spodu przez otwory w spodzinie.
Skuter zanurza się do głębokości usta-
lonej przez czujnik poziomu wody,
umieszczony na zewnątrz czaszy. Kie-
dy skuter zanurzy się do odpowiednie-
go poziomu (do pływalności początko-
wej plus 5 kg), zawór wypuszczający po-
wietrze z kadłuba jest zamykany
a skuter po włączeniu napędu i odpo-
wiednim ustawieniu sterów głębokości
zanurza się. Głębokość osiągana przez
skuter jest ustawiana fabrycznie w kom-
puterze, który informację o głębokoś-
ci zanurzenia pobiera dzięki pomiarowi
ciśnienia powietrza w czaszy. Przekro-
czenie, mimo ostrzeżenia komputera,

zadanej głębokości, powoduję, że kom-
puter wypełnia powietrzem kadłub i wy-
nurza skuter. W ten sam sposób kom-
puter pokładowy reaguje na kończący
się zapas powietrza w butlach oraz ener-
gii elektrycznej w akumulatorach. Po-

nowne zanurzenie jest możliwe tylko
po usunięciu przyczyny ingerencji

komputera. W celu oznakowa-
nia miejsca nurkowania skuter
holuje po powierzchni boję
z błyskającym światłem.
Kształt boi umożliwia łatwe jej

holowanie. Boja jest połączo-
na ze skuterem za pomocą od-

powiedniej linki na samozwijaczu.
Linka ma długość maksymalnej głębo-
kości nurkowania a jej wyporność jest
odpowiednio duża, aby skuter nie mógł
jej utopić. Jest to kolejne zabezpiecze-
nie załogi skutera.

Skuter wyposażono w dwa światła
z przodu oraz cztery światła w dnie.
Umożliwia to, w połączeniu z gps
i sztucznym horyzontem, bezpieczne
pływanie nocą.

Kadłub skutera wykonano z lami-
natu poliestrowo-szklanego. Zasto-
sowano żywicę winyloestrową, dzięki
czemu wyeliminowano zjawisko os-
mozy w laminacie. Przezroczystą część
czaszy wykonano techniką termofor-
mowania z PET. Wszystkie elementy
stalowe (stery głębokości, relingi, osło-
ny silników, wózek balastowania itp.)
wykonano ze stali kwasoodpornej
316. �
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Zbliżał się dzień, kiedy trzeba bę-
dzie pożegnać dotychczasowy za-
kład pracy, kolegów, współpra-

cowników, z którymi wiązałem swój los
zawodowy od ponad 40 lat.

Tak się złożyło, że od wczesnej mło-
dości byłem społecznikiem, interesował
mnie kontakt z ludźmi. Efektem tego
była m.in. działalność w Stowarzysze-
niu Inżynierów i Techników Mecha-
ników Polskich oraz NOT.

Pracując zawodowo (ZURAD w Os-
trowi Maz.) oraz działając w organi-
zacjach technicznych na co dzień spo-
tykałem się z problemami techniczny-
mi typu: ocena przyczyny wypadku
przy pracy, awarii maszyn i urządzeń,
ocena stanu technicznego maszyn
i urządzeń przemysłowych oraz szaco-
wanie ich wartości po upływie określo-
nego czasu eksploatacji. Czynności te
wykonywali inżynierowie rzeczoznaw-
cy, którzy posiadali niezbędne w tym
zakresie uprawnienia.

Pierwszym krokiem w osiąganiu stop-
ni wtajemniczeń w tej dziedzinie było uzy-
skanie tytułu „Rzeczoznawcy Zespołu”
SIMP, w zakresie budowy, eksploatacji
oraz remontów maszyn i urządzeń prze-
mysłowych. Pozwalało mi to wykonywać
oceny i ekspertyzy techniczne w zespo-
łach, ale również i samodzielnie. Praco-
wałem jednak zawodowo. To była głów-
na dziedzina, której się poświęcałem. Pra-
ce rzeczoznawcze wykonywałem tylko
w czasie wolnym od pracy, czyli w ogra-

niczonym zakresie. Mimo wszystko uzy-
skałem tytułu: „Rzeczoznawcy SIMP”
w specjalnościach: „Eksploatacja i re-
monty maszyn” oraz „Wycena maszyn,
urządzeń i pojazdów” (2007 r.).

Etap pracy zawodowej zbliżał się nie-
ubłaganie ku końcowi. Mając jeszcze du-
żo ochoty do pracy, trochę zdrowia i od-
powiednie umiejętności i kwalifikacje,
zacząłem myśleć o działalności na włas-
ny rachunek. Pomysł narzucał się sam.
Częste kontakty w zakładach przemy-
słowych oraz działalność w Stowarzy-
szeniu Naukowo-Technicznym SIMP
(SN-T. SIMP) pozwoliła mi na dosko-
nałe poznanie problemów technicznych
i potrzeb w zakresie i opinii technicz-
nych naszego regionu. Zwróciłem uwa-
gę, że prace w zakresie ocen technicz-
nych, ekspertyz i innych prac technicz-
nych na naszym terenie wykonywali
rzeczoznawcy z regionów ościennych.

Tę niszę można było wypełnić.
W ostrołęckim NOT-cie dowiedziałem
się o możliwościach pozwalających
na przygotowanie i doskonalenie swo-
ich możliwości w zakresie tworzenia
i prowadzenia przedsiębiorstwa – np.
„ABC przedsiębiorczości”. Po ukoń-
czeniu tego kursu miałem już pomysł
na działalność, umiejętności i kwalifi-
kacje. Teraz musiałem zadbać o odpo-
wiedni warsztat pracy (pomieszczenie,
oprogramowania komputerowe, do-
kumentacja, w tym fotograficznych itp.)

To wymagało inwestycji, które prze-
kraczały moje możliwości. Ponownie
z ostrołęckiego NOT-u (PK KSU) do-
wiedziałem się, że w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy, Filia w Ostrołęce, będzie re-
alizowany program „Własna działalność,
załóż firmę z WUP”, współfinansowany
ze środków UE w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Udało mi się
zakwalifikować do tego projektu.

Po odbyciu szkoleń i konsultacji, opra-
cowaniu biznes planu i pozytywnej jego
ocenie, otrzymałem dofinansowanie.
Od 2010 r. prowadzę własną działalność
usługową w zakresie rzeczoznawstwo
i ubezpieczenia, realizując swoje dawne
marzenia o własnej działalności. �

Leczy z przyjemnością

Krzysztof Kwiatkowski jest dyplo-
mowanym lekarzem weterynarii,
ukończył studia dzienne na kie-

runku weterynarii na Uniwersytecie
Warmińsko–Mazurskim.

Na rozpoczęcie działalności otrzy-
mał środki z WUP w Warszawie, Filii
w Ostrołęce, w ramach działania 6.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, projekt „Załóż firmę z WUP”.

– Czas oczekiwania na dotację był dłu-
gi, ale opłacało się, otrzymałem dotację
w maksymalnej wysokości 40 tys. zł –
mówi Krzysztof Kwiatkowski. – Kwota
ta pozwoliła na zakup sprzętu niezbęd-
nego do otwarcia własnego gabinetu we-
terynaryjnego. Byłem w stanie kupić wy-
sokiej jakości sprzęt m.in. USG oraz
analizator biochemiczny. Pomaga mi
w badaniu i diagnozowaniu problemów
zdrowotnych zwierząt, a co za tym idzie
poprawia jakość świadczonych usług.

– Motywacją do rozpoczęcia działal-
ności weterynaryjnej był fakt zaobser-

wowania luki na fachowców z mojej
branży na terenie gminy Lelis – opo-
wiada. – Otrzymany tytuł naukowy i czas,
jaki poświęciłem na jego zdobycie oraz
praktyki w zawodzie, nie pozwalają mi
nawet myśleć o pracy w innej gałęzi go-
spodarki – to właśnie leczenie i profi-
laktyka zwierząt daje mi najwięcej saty-
sfakcji. Dlatego cieszę się, że udało mi
się połączyć przyjemne z pożytecznym
i pracuję jako lekarz weterynarii.

Starając się o dotację Kwiatkowski
korzystał z pomocy PK KSU działają-
cego przy Federacji Stowarzyszeń Nau-
kowo-Technicznych NOT w Ostrołęce.

– Konsultanci zdiagnozowali moje po-
trzeby i oczekiwania, następnie udzieli-
li pełnej, profesjonalnej informacji skąd
mogę otrzymać dotację. Uzyskałem też
pomoc w interpretacji zasad rekrutacji
oraz wskazówki dotyczące wypełnienia
dokumentów rekrutacyjnych – mówi le-
karz. – Co doprowadziło do otrzymania
dotacji. �

Krzysztof Kwiatkowski ma swoją lecznicę przy ul. Szkolnej w Lelisie, tel. 605 225 971

Oni miel
na bi

Jan Kaniecki spełnia swoje marzenia

Wypełniam niszę
na emeryturze
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Jeszcze jako pracownik jednej
z ostrołęckich firm Rafał Bałon
rozważał pomysł uruchomienia

własnej firmy. Z własną działalnością
wiązał plany na przyszłość. Kiedy stra-
cił pracę, był zmuszony podjąć właś-
ciwe działania. Pan Rafał nie miał wy-
starczającej kwoty pieniędzy, więc
szukał wsparcia ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Jednak nie wiedział gdzie
może uzyskać informacje na ten te-
mat.

O Punkcie Konsultacyjnym KSU
w Ostrołęce dowiedział się od znajo-
mych, którzy już korzystali z bezpłat-
nych konsultacji. Postanowił odwiedzić

stronę internetową PK KSU gdzie zna-
lazł adres siedziby. Zadzwonił do
Punktu Konsultacyjnego i umówił się
na konsultacje. Konsultantka PK KSU
szczegółowo przedstawiła zaintereso-
wanemu podstawowe założenia, cele
i wytyczne w ramach dofinansowania
(działanie 8.1.2), wskazała dane
teleadresowe instytucji prowadzącej re-
krutację.

W tym czasie środkami finansowymi
dysponowała jedna z ostrołęckich firm,
ale trzeba było precyzyjnie wypełnić
formularz zgłoszeniowy oraz pozosta-
łe załączniki. Jednym z dodatkowych
dokumentów był szczegółowy opis włas-
nego pomysłu dotyczący planowanej
firmy. Formularz w wielu punktach nie
był zrozumiały dla Pana Rafała, ale jak
sam twierdzi:

– Wiedziałem, że z niezrozumiałymi
zagadnieniami z formularza mogłem
zgłosić się po fachową pomoc do kon-
sultantów PK KSU z FSN-T NOT
w Ostrołęce. Bez ich pomocy nie był-
bym w stanie prawidłowo go wypełnić.
Dzięki współpracy z konsultantami zło-
żony wniosek został zakwalifikowany
do dofinansowania.

Dzięki fachowemu wsparciu mery-
torycznemu uzyskanemu w PK KSU
na lokalnym rynku pojawiła się
nowoutworzona firma „PPU Rafał
Bałon” zajmująca się obróbką drewna,
produkcją elementów palet przemy-
słowych, więźby dachowej oraz desek,
łat i kontrłat. Aktualnie firma jest w fa-
zie początkowego rozwoju, a liczba
klientów rośnie. �

i pomysł
znes!

Rafał Bałon przy maszynie do obróbki drewna

Sylwia Kowalczyk mieszka w małej
miejscowości na terenie powiatu
ostrowskiego. Od dawna wiedzia-

ła, że jest wiele projektów unijnych, ale
nie sądziła, że ona sama może skorzy-
stać z jednego z nich. W poszukiwaniu
informacji trafiła na dyżur Punktu Kon-
sultacyjnego KSU, prowadzony w PUP
w Ostrowi Maz. To po raz pierwszy do-
wiedziała się od konsultantki PK KSU
o możliwościach uzyskania bezzwrot-
nego wsparcia finansowego na plano-
wane przedsięwzięcie.

– To dzięki informacjom uzyskanym
w PK KSU zdecydowałam się wreszcie
zrealizować swoje plany, marzenia i za-
łożyć własną firmę – mówi Sylwia Ko-
walczyk. – Chcę sama decydować
o swoim życiu, o tym jak wygląda mo-
ja praca, robić w życiu to, co lubię, co
daje mi satysfakcję. Nie od razu wie-
działam, czym będzie zajmowała się
moja firma. Mam wiele zainteresowań,
wiele rzeczy lubię robić: organizować,
tworzyć nowe projekty, jestem plasty-
kiem i uwielbiam rękodzieło, które sa-
ma również tworzę, od lat rysuję też
portrety w ołówku. Lubię i potrafię
również malować dekoracyjnie ściany,

projektować i aranżować wnętrza. Ma-
rzyła mi się własna galeria sztuki. Chcę
też gromadzić wokół siebie ciekawych
i zdolnych ludzi, dać pracę rękodziel-
nikom takim jak ja, rozwijać i promo-
wać kulturę regionu. Chciałam również
pracować razem ze swoim mężem, któ-
ry jest budowlańcem, stworzyć coś
wspólnego.

Dzięki uzyskanym informacjom
w PK KSU Pani Sylwia zaczęła po-
rządkować swoje zainteresowania
i zdolności. Wymyśliła coś, co łączy to
wszystko w całość...

– Zakładam firmę, która zajmować się
będzie kreacją wizerunku działalności
firm, artystów i fundacji poprzez działa-
nia projektanckie i wykonawcze. Znaj-
dzie się też w nie miejsce na internetową
galerię rękodzieła – tłumaczy.

W tym przekonaniu złożyła dokumenty
w celu ubiegania się o dofinansowanie
na uruchomienie własnej działalności.

– Bez dofinansowania będzie mi bar-
dzo trudno zacząć. Otrzymane wspar-
cie zamierzam zainwestować w niez-
będny sprzęt oraz w zorganizowanie so-
bie własnego, niezależnego warsztatu
pracy – planuje Sylwia Kowalczyk. �

Sylwia Kowalczyk chce sama decydować o swoim życiu

Palety, więźby i łaty

Jak marzenia stają się
rzeczywistością
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Kazimierz Augustyniak, ostrołęcki
wynalazca, inżynier sanitarny,
skończył Politechnikę Warszaw-

ską. Pracował w biurze projektów oraz
na budowach w Olsztynie, nadzór in-
westycji i eksploatacja urządzeń ciep-
lnych w OZCP w Ostrołęce, przygoto-
wanie i realizacja inwestycji w spół-
dzielczości rolniczej w Ostrołęce,
organizowanie i rozwój zakładu robót
inżynieryjnych i instalacyjnych w Kom-
binacie Budowlanym w Ostrołęce, przy-
gotowanie i nadzór inwestycji w Urzę-
dzie Miasta w Ostrołęce.

Odznaczony wieloma odznaczenia-
mi państwowymi i resortowymi – zło-
ty i srebrny krzyż zasługi, złota odzna-
ka za zasługi dla budownictwa, odzna-
ka za zasługi dla woj. ostrołęckiego,
odznaka za zasługi dla spółdzielczości
rolniczej i inne.

Emeryt od 2001 r. Prowadzi działal-
ność gospodarczą na własny rachunek,
w zakresie projektowania i nadzoru in-
westycji. Pasjonuje się wynalazczością
i innowacyjnością, którym poświęca naj-
więcej czasu, a które mu towarzyszą przez
całe życie zawodowe. Jest posiadaczem
pięciu patentów i dwóch zgłoszeń pa-
tentowych, w tym pięciu z dziedziny
ochrony środowiska naturalnego, jedne-
go z budownictwa i jednego z rolnictwa.

Patenty i zgłoszenia:
1. Dziedzina – ochrona środowiska na-

turalnego:
a) biologiczne oczyszczalnie ścieków

typ BIO–KA Ix/, typ BIO-KA II
i typ BIO-KA III – patenty nr
165509, nr 194484 i nr 209182

b) czerpakowy odławiacz osadów –
patent nr 199541

c) zespół mechaniczno–biologiczne-
go oczyszczania ścieków – zgło-
szenie patentowe P.381382

2. Dziedzina – budownictwo
a) konstrukcja z elementów prefa-

brykowanych – patent nr 197364
3. Dziedzina – rolnictwo:

a) kolumna suszarnicza zbóż: – zgło-
szenie patentowe P. 384278

Dwa modele biologicznych oczysz-
czalni ścieków, oraz forma i odlew pre-
fabrykowanych elementów, wykonane
zostały systemem gospodarczym, przy
wydatnej pomocy Jana Prusaczyka pre-
zesa GS „SCH” w Myszyńcu, szczegól-
nie przy wykonaniu modelu oczysz-
czalni BIO-KA typ I.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków
jak i czerpakowy odławiacz osadów,
działają na podobnej zasadzie tj.
w walcowym, stacjonarnym, otwar-
tym zbiorniku, w którego ścianach
szczytowych. zawieszony jest, walco-
wy ażurowy, obrotowy mieszak,
na obwodzie którego osadzone są
czerpaki powietrzno-ściekowe lub osa-
du. Istotnym elementem urządzeń są
czerpaki, bo to one dostarczają po-
wietrze do ścieków lub odbierają osad
z dna zbiornika. Zasadę ich działania
można porównać do „odwracania
szklanki” – każdy, kto spojrzy na sto-
jącą szklankę, powie, że jest ona pu-
sta, co nie jest prawdą, gdyż znajduje
się w niej powietrze. Odwróćmy
szklankę dnem do góry i spróbujmy ją
zanurzyć pionowo, w pojemniku z wo-
dą. Szklanka z powietrzem będzie sta-
wiała opór, gdyż siła wyporu sprężo-
nego powietrza, stara się ją wypchnąć
do góry. Przy uchyleniu nieco szklan-
ki od pozycji pionowej, zaczynają się
ulatniać bąble powietrzne, a ich miej-
sce zajmie woda.

Podczas jednego obrotu mieszaka:
w I ćwiartce – czerpaki są napełnione
powietrzem i częściowo ściekami, w II
ćwiartce – zaczyna ulatniać się powie-
trze, w III – ulatnia się powietrze i za-
stępują go ścieki i w IV – są tylko ście-
ki, które wylewają się na powierzch-
nię ścieków w zbiorniku.

Powietrze to między innymi tlen, któ-
ry jest niezbędny dla życia mikroorga-
nizmów, które zjadają zgromadzone
w ściekach zanieczyszczenia organicz-
ne i jako cięższe, pływają w ściekach,
a po jakimś czasie opadają na dół. Osad
ten, zwany potocznie „osadem czyn-

nym”, w większości usuwany jest na
zewnątrz, np. za pomocą czerpakowe-
go odławiacza osadu.

Zespół mechaniczno – biologiczne-
go oczyszczania ścieków, to zestawie-
nie – biologicznej oczyszczalni ścieków
i czerpakowego odławiacza osadów
oraz znanych w technice rozwiązań, zo-
stał zgłoszony przez NOT Oddział
Ostrołęka do Akceleratora Innowacji
NOT w Warszawie. Komisja Oceny
Projektów pozytywnie oceniła przed-
stawione rozwiązanie, a Zarząd za-
kwalifikował temat do realizacji w póź-
niejszym terminie, ze względu na du-
że nakłady.

Dla realizacji prototypu „Zespołu
mechaniczno biologicznego oczyszcza-
nia ścieków”, Akcelerator Innowacji sp.
z o.o. upoważniła właściciela patentów
do wystąpienia, do osób fizycznych,
przedsiębiorstw i gmin, z prośbą o zgła-
szanie potrzeb w tym zakresie, mając
na względzie znaczący udział spółki w fi-
nansowaniu oraz przejęcie całości spraw
związanych z przygotowaniem i reali-
zacją inwestycji. Potrzeby w tym zakre-
sie należy zgłaszać do NOT Rady Re-
gionalnej w Ostrołęce.

Konstrukcja z elementów prefabry-
kowanych – to możliwość składania ka-
nałów z dwóch prefabrykowanych ele-
mentów.

Kolumna suszarnicza zbóż to zesta-
wienie trzech pionowych kolumn –
dwie zewnętrzne, do zsypu zboża
po skośnych przemiennie ustawionych
perforowanych płytach, w środowisku
powietrza ciepłego oraz środkowa tran-
sportowa, z taśmowym podnośnikiem
z perforowanymi kubełkami w środo-
wisku powietrza zimnego. Cała masa
zboża, permanentnie, przemiennie
przebywa w środowisku zimnym i cie-
płym.

Kazimierz Augustyniak uważa, że je-
go wieloletnie kontakty z Urzędem Pa-
tentowym RP pozwoliły mu na zrozu-
mienie idei i istoty rozwiązań, precyzji
ich opisywania, ale ma też określone
spostrzeżenia i uwagi:
– nieprawdopodobnie długo okres od

zgłoszenia do uzyskania patentu, ok.
5 lat, ostatnio okres ten został skró-
cony.

– wiele wynalazków i nowoczesnych
rozwiązań nie jest wykorzystywana,
ze względu na brak środków i brak in-
stytucji wspierających i pomagających.

– wynalazczość i innowacyjność jest si-
łą napędową gospodarek, ale środki
unijne nie są dostępne dla wynalaz-
ców.

– niska świadomość społeczeństwa w dzie-
dzinie wynalazczości i innowacyjności,
a wynalazcy traktowani są jak ludzie
nawiedzeni, niepoważni.

– ludzie z głową, ale słabi finansowo,
nie mają szans na wdrożenie swoich
rozwiązań lub ochrony swoich pa-
tentów.

– opłaty za ochronę patentową powin-
ny być naliczane od dnia uzyskania
patentu a nie od daty zgłoszenia.

– na wykonanie modeli, badania, opła-
ty zgłoszeniowe i ochronne wyna-
lazków, poniesiono znaczne koszty,
a korzyści poza satysfakcją nie ma
żadnych. �

Korzyści, poza satysfakcją z patentu nie ma żadnej – uważa Kazimierz Augustyniak

Ciężki los wynalazcy

Kazimierz Augustyniak: – Nie ma pieniędzy
na realizację cennych wynalazków
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Pani Marto, jak to się stało, że zaję-
ła się Pani świadczeniem usług kos-
metycznych?

– Kosmetologią interesuję się
od dawna, w zasadzie kończąc szkołę
średnią byłam zdecydowana co chcia-
łabym robić w przyszłości – chciałam
być kosmetyczką. Słuszność mojego wy-
boru została potwierdzona na studiach
oraz w praktyce. Uwielbiam ten zwód,
wykonywanie zabiegów kosmetycznych
sprawia mi ogromną przyjemność, a za-
dowolone klientki powodują, że czuję
również satysfakcję. I tak moje zain-
teresowania przekształciły się w pasję
oraz sposób zarabiania na życie.

Jak ocenia Pani początki działania
swojego salonu?

– No cóż, nie ukrywam, że przysło-
wie „początki bywają trudne” spraw-
dza się również w moim przypadku.
Wyrobienie sobie zaufania u klientek
wymaga czasu, bywa że trwa to dobrych
kilka miesięcy. Grono moich klientek
powiększa się powoli, aczkolwiek kon-
sekwentnie. Otwierając tego typu dzia-
łalność trzeba się liczyć z długim cza-
sem zdobywania stałych klientów. Mo-
im sposobem na ich pozyskaniejest
głównie „poczta pantoflowa”, nie re-
klamuję się szerokiemu gronu poten-
cjalnych klientów, chcę aby to klienci
świadomie wybrali moje usługi. Dlate-
go największą wagę przywiązuję do ja-
kości świadczonych przeze mnie usług,
również przez indywidualne podejście
do każdej klientki.

Jakie zabiegi najczęściej Pani wyko-
nuje?

– Dużą popularnością wśród wyko-
nywanych przeze mnie zabiegów cieszą
się: manicure oraz regulacja brwi z hen-
ną lub bez. Jesień to idealna pora
na odnowę naskórka, dlatego zabieg
złuszczania naskórka również często
wykonuję. Makijaże to kolejna usługa,
z której coraz więcej pań korzysta,
zwłaszcza w weekendy, kiedy odbywa-
ją się różne uroczystości. Hitem ostat-
nio są paznokcie hybrydowe, wielu Pa-

niom je wykonuję, ich specyfiką jest
trwałość – utrzymują się do 3 tygodni
i najważniejsze, że nie niszczą płytki pa-
znokciowej.

Czy jakość kosmetyków i specjali-
styczny sprzęt odgrywają ważną rolę
w świadczonych przez Panią usługach?

– Oczywiście, zarówno kosmetyki jak
i odpowiedni, nowoczesny sprzęt w tym
oświetlenie, mają ogromne znaczenie
w mojej pracy. Pozwalają mi wykony-
wać zabiegi na wyższym poziomie.
W swoim salonie stosuję kosmetyki wy-

łącznie renomowanych firm, takich jak:
Peggy Sage, Artdeco, Revlon, Erbel,
Bielenda, Inglot i innych. Oprócz kos-
metyków i sprzętu, równie dużą wagę
przywiązuję do relacji z klientkami.
Bardzo ważna jest atmosfera w salonie,
staram się, aby klientki podczas wizyty
w salonie czuły się komfortowo, a wy-
chodząc aby czuły się piękne i zrelak-
sowane.

Co nowego planuje Pani wprowadzić
w swoim salonie w najbliższym czasie,
jakie nowe usługi?

– W najbliższym czasie planuję wpro-
wadzić zabieg mikrodermabrazji dia-
mentowej, sztuczne rzęsy wykonywane
metodą 1:1 oraz zabiegi wyszczuplające
ciało. W planach mam wprowadzenie
również innych zabiegów, ale będę to
robiła sukcesywnie i oczywiście w poro-
zumieniu z klientkami, dostosowując
swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań.

Co Pani najbardziej lubi w swoim za-
wodzie?

– Jest wiele rzeczy, które lubię, po-
cząwszy od najważniejszej, że robię to
co jest moją pasją, czym się interesuję
od dawna, poprzez to, że ciągle się roz-
wijam, poszerzam swoją wiedzę, naby-
wam nowe umiejętności. Aż po bezpo-
średni kontakt z ludźmi, który jest dla
mnie również ważny, poznaję nowe oso-
by, wymieniam opinie, doświadczenia.

Wykonywanie tego zawodu jest speł-
nieniem moich planów i marzeń, bar-
dzo się cieszę, że mam możliwość ro-
bienia tego, co naprawdę uwielbiam,
taka praca jest wielką przyjemnością.

Na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej otrzymała Pani dotację z Powia-
towego Urzędu Pracy, proszę powiedzieć,
czy trudno było otrzymać te środki?

– W moim przypadku nie było to trud-
ne, udało mi się otrzymać dotację za
pierwszym razem, w stosunkowo krótkim
czasie. Myślę, że powody mojego sukce-
su są co najmniej dwa: pierwszy, że trafi-
łam akurat z moim pomysłem w odpo-
wiednim czasie, kiedy urząd pracy miał
środki na ten cel i wpisałam się w ich kry-
teria, a drugi chyba jeszcze ważniejszy, że
miałam wsparcie konsultantów z Punktu
Konsultacyjnego KSU działającego przy
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT Radzie Regionalnej w Os-
trołęce. To ich pomoc w postaci wiary-
godnej informacji oraz wsparcie dopro-
wadziły do uzyskania przeze mnie dotacji.
Gdyby nie otrzymane środki, byłoby mi
o wiele trudniej uruchomić działalność
z własnych środków.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu
sukcesów. �

Wywiad z Martą Chaberek, właścicielką salonu kosmetycznego „CHABER”

Wygląd ma znaczenie

Usługi kosmetyczne cieszą się coraz większą popularnością, bardziej dbamy o siebie, przywiązujemy
większą wagę do swojego wyglądu. Daje się to zaobserwować również w mniejszych miejscowościach
– uważa Marta Chaberek

Salon mieści się w Lelisie przy ul. Szkolnej 76, funkcjonuje na rynku od sierpnia bie-
żącego roku. Firma swoim obszarem działania obejmuje teren gminy Lelis, Ostrołękę
i okolice. „CHABER” świadczy usługi: manicure, pedicure, henna, zabiegi z alg, masaż,
makijaż dzienny i wieczorowy, depilację, peeling kawitacyjny, malowanie paznokci
lakierami hybrydowymi. Salon świadczy również usługi mobilne z dojazdem do klienta
– tel. 668 486 030.
Firma została uruchomiona dzięki dotacji otrzymanej z PUP w Ostrołęce. Nieoceniona
podczas starania się o datację okazała się pomoc konsultantów z Punktu Konsulta-
cyjnego działającego przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radzie
Regionalnej w Ostrołęce. Bez ich wsparcia oraz fachowej porady uzyskanie dotacji
byłoby o wiele trudniejsze.
Marta Chabetek właśnie kończy studia na kierunku kosmetologii w Państwowej Wyż-
szej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Ukończyła także kilka kursów,
ostatnio w firmie JADWIGA m.in. z zabiegów na twarz. Cały czas stara się dokształ-
cać i doskonalić swoje umiejętności.
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Możesz produkować łódź, dzięki której Twoi klienci będą obserwować dno, bez wchodzenie do wody

Poznaj Wizjer-5 open
Ta niezwykła łódź, poza typowymi

funkcjami, służy do obserwacji dna
akwenu wodnego.

Umożliwiają to trzy okna zamonto-
wane w dnie łodzi. Posiada ona wbu-
dowane reflektory, umożliwiające oglą-
danie dna także nocą. Przeznaczona
jest przede wszystkim dla ludzi, któ-
rzy boją się lub nie mogą pływać
pod wodą, a chcieliby oglądać bogactwo
obrazów ukryte pod powierzchnią wo-
dy. Także dla rodziców, dziadków, któ-
rzy chcieliby pokazać swoim maluchom
podwodne cuda bez ryzyka kontaktu
z głębinami.

Łódź jest niezatapialna, nawet po cał-
kowitym zalaniu wodą. Dzięki brakowi
kontaktu z wodą umożliwia ona obser-
wacje dna nawet w bardzo zimnych wo-
dach. Nadaje się doskonale do połowu
ryb, gdyż przezroczyste dno umożliwia
obserwację ławic, a nawet obserwację jak
ryba „bierze” przynętę. Łódź zapewnia
niezapomniane wrażenia.

Jeśli zainteresował Cię ten pomysł
do kupienia, skontaktuj się z pracowni-
kami NOT w Ostrołęce. �

…a tak na wodzie …a tędy możemu zanużyć się w wodzie nie mocząc ubrania

Tak prezentuje się Wizjer-5 nocą w przystani
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W ramach Programu Leonar-
do da Vinci „Transfer Inno-
wacji” Rada Regionalna

FSNT NOT w Ostrołęce, wspólnie
z partnerami z Francji, Belgii i Hi-
szpanii realizuje projekt „RISKY”.
„Ochrona w głąb” jako rodzaj zaa-
wansowanej ochrony, jest pojęciem
określającym działania mające na ce-
lu zapewnienie bezpieczeństwa i nie-
zawodności zabezpieczeń przed ata-
kami.

„Ochrona w głąb” jest sposobem
zapewnienia bezpieczeństwa insta-
lacji na każdym etapie i na każdym
poziomie systemu informacyjnego.
„Securization” (securizacja) sieci jest
jednym z kroków wdrożeniowych,
który powinny zrobić wszystkie or-
ganizacje by uniknąć skutecznych
ataków na swój majątek. Wiele du-
żych firm, jak np. Ministerstwo Go-
spodarki we Francji, RSA w USA
(które dostarczają tokenów dla uwie-
rzytelniania), Sony, Royal Bank of
Scotland, włożyło mnóstwo wysiłku
w rozwiązywanie tych problemów.
Ale to samo czeka firmy małe i śred-
nie.

Jakie są zagrożenia?
Dziś podejmowanych jest wiele prób

ataków na adres IP, więc praktycznie
każdy powinien być tymi negatywnymi
zjawiskami zaniepokojony. Pierwsze
i najważniejsze dla potencjalnych na-
pastników jest znalezienie hostów do-
stępnych w internecie, dla zainstalowa-
nia „botnetów”. Dalej hosty są wyko-
rzystywane do ataku na wiele innych
celów w całym Internecie. Tak więc,
z jednej strony, hosty mogą być wyko-
rzystane do nielegalnej działalności, ale
ponadto mogą być powiązane z syste-
mem informacji, obrazu, wpłynąć mo-
gą również na wydajność. Ponadto, ze
względu na wiele luk w użytkowaniu,
do wielu włamań mogłoby dojść od stro-
ny firmy. Może to spowodować utratę
lub uszkodzenie danych, uniemożliwić
czy utrudnić samonaprawę i doprowa-
dzić do wielu innych niemiłych a możli-
wych konsekwencji, co może skutkować
utratą klientów czy zerwaniem umów.

Jak mogę sobie
z tym poradzić?

Obecnie stan wiedzy zaleca co naj-
mniej:

– stworzenie zapory, która filtruje
pakiety przychodzące oraz blokuje da-
ne destabilizujące praę systemu;

– zarządzanie zasadami bezpieczeń-
stwa firewall, aby uniknąć błędnej kon-
figuracji ochrony;

– zarządzanie schematami sieci
i w przypadku naprawy sieci dozwolo-
ne są tylko niezbędne wymiany i tylko
przez ściśle określonych użytkowni-
ków/serwisantów;

– zapewnienia, że wszystkie hasła ad-
ministrator/root są wystarczająco silne
i regularnie zmieniane;

– kontrola wad sieci przez proxy
i ochrona antywirusowa na bramie, aby
uniknąć zanieczyszczenia spowodowa-
nego surfowaniem.

– jeśli to możliwe, sprawdzać połą-
czenia sieciowe poprzez testy włamań.

Należy pamiętać o wszystkim, wi-fi,
zdalnym dostępie lub wzajemnych po-
łączeniach z klientami lub innymi part-
nerami, ponieważ te linki mogą być
również wykorzystane do ataku na
Twoje aktywa. Projekt „RISKY” ma
na celu zapewnienie odpowiednich na-
rzędzi oraz stworzenie odpowiednich
możliwości, z wykorzystaniem istnieją-

cych innowacji, do budowania dyna-
micznej pracy opartej na Systemie
Szkolenia Zawodowego.

Projekt prowadzony jest w oparciu
o konkretne doświadczenia zagrożenia
i zarządzanie atakami w otoczeniu
Przedsiębiorstwa i dostosowany jest
do potrzeb MŚP.

W dzisiejszych czasach odczuwamy
brak odpowiedniej kadry fachowców
w zakresie oceny ryzyka i tworzenia
skutecznych systemów ochrony i za-
bezpieczeń. Aby odpowiedzieć na obec-
ne obawy, „RISKY” został opracowa-
ny dzięki współpracy wielu prestiżo-
wych partnerów europejskich, takich
jak francuska firma SCASSI CON-
SEIL, występująca jako lider projektu.
Projekt „RISKY” – Transfer Innowa-
cji został uruchomiony z wieloma part-
nerami i będzie realizowany w ciągu
najbliższych 2 lat. �

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności zabezpieczeń przed atakami z sieci

RISKY, czyli jak chronić firmę

Laurent Pelud – Dyr. SCASSI Conseil i Kazimierz
Łoniewski, Członek Zarządu RR FSNT NOT

Rada Doradców oraz partnerzy projektu „RISKY” na spotkaniu roboczym w sali Uniwersytetu w Tuluzie
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Rada Regionalna FSNT NOT
w Ostrołęce wraz z Centralnym
Instytutem Ochrony Pracy-

Państwowym Instytutem Badawczym,
28 listopada 2011 r. zorganizowała
w Ostrołęce seminarium pn. „Zagro-
żenia psychospołeczne i kultura bez-
pieczeństwa w miejscu pracy”. W se-
minarium uczestniczyli pracodawcy,
uczestnicy procesów produkcyjnych
oraz osoby, zainteresowane psycho-
społecznymi zagrożeniami w miejscu
pracy.

Seminarium otworzył Wojciech Za-
jąc – Prezes Zarządu Rady Regional-
nej FSNT NOT w Ostrołęce. Alfred
Brzozowski, kierownik Ośrodka Pro-
mocji CIOP-PIB w Warszawie wyjaś-
nił istotę zagrożeń „twardych” (hałas,
czynniki mechaniczne), które są roz-
poznane i w miarę jasno opracowane
są procedury postępowania, jakie środ-
ki ochronne należy stosować.

Wraz z rozwojem cywilizacji coraz
istotniejsze stają się jednak zagroże-
nia „miękkie”, stres, mobbing. Prob-
lemem jest sposób radzenia sobie z te-

go rodzaju zagrożeniami. Jak tworzyć
zdrowe środowisko pracy, jak promo-
wać kulturę bezpieczeństwa pracy.
Adam Pszczółkowski z Ostrołęckie-
go Oddziału Państwowej Inspekcji
Pracy wskazał najczęściej występujące
psychospołeczne zagrożenia w miej-
scu pracy. Pokazał stres i inne czyn-
niki psychospołeczne w aspekcie eko-
nomicznym. Na straty w pracy moją
wpływ współczesne stresory: przecią-
żenia ilościowe oraz jakościowe, nie-
dociążenie jakościowe, niejasność ro-
li zawodowej, fizyczne warunki pra-
cy, konflikt roli zawodowej, brak
kontroli nad pracą. Zachęcał do eli-
minowania przyczyn stresu, bo to się
po prostu opłaca. Dr Dorota Żoł-
nierczyk-Zreda, kierownik Pracowni
Psychologii Społecznej CIOP-PIB
w Warszawie apelowała o niezapo-
minanie o zagrożeniach psychospo-
łecznych w pracy, pokazywanie spo-
sobów przeciwdziałania tym zagro-
żeniom zarówno na poziomie
ogólnym, przedsiębiorstwa, a także
indywidualnym. Zagrożenia psycho-

społeczne są nieuniknione, wynikają
z sytuacji gospodarczej, finansowej.
Są efektem wysokiego bezrobocia,
rynku pracodawców, warunków i kul-
tury w miejscu pracy.

Istotne jest ciągłe rozwijanie włas-
nych umiejętności radzenia sobie
z problemami na każdym poziomie.
Warto zapamiętać, że korzyści wyni-
kające z przeciwdziałania zagrożeniom
psychospołecznym przekładają się
na konkretne rezultaty w zakładzie pra-
cy, w postaci obniżonej absencji, mniej-
szej liczby wypadków, zwiększonej wy-
dajności w pracy, obniżonej rotacji pra-
cowników, zwiększenia zaangażowania
w pracę i wreszcie polepsza wizerunek
przedsiębiorstwa.

Z bardzo ciekawym referatem wy-
stąpił mgr Andrzej Najmiec z Zakła-
du Ergonomii CIOP-PIB, „Kształto-
wanie kultury bezpieczeństwa w przed-
siębiorstwie”. Swoje tezy i wyniki badań
popierał przykładami i praktykami
z różnych organizacji. Wszystko to
świetnie układało się w całość, wszyst-
ko miało logiczne uzasadnienie i wew-

nętrznie było przyjmowane wręcz en-
tuzjastycznie. Ale kulturę bezpieczeń-
stwa pracy będziemy kształtować jesz-
cze długo. Jest to długotrwały proces
modyfikacji zachowań. Lecz to się opła-
ci pod względem ekonomicznym i spo-
łecznym.

Na zakończenie mgr Magdalena
Warszewska-Makuch z Zakładu Er-
gonomii CIOP-PIB swoje wystąpie-
nie poświęciła mobbingowi w miejscu
pracy, jego przyczynom, konsekwen-
cjom i przeciwdziałaniu. Organizato-
rzy w czasie seminarium starali się za-
chęcić pracodawców również do po-
szukiwania nowych metod
motywowania pracowników i zwięk-
szania wydajności ich pracy. Semina-
rium towarzyszyło stanowisko Punk-
tu Konsultacyjnego KSU oraz wysta-
wa prac nagrodzonych w europejskim
konkursie fotograficznym poświęco-
nym tematyce bezpieczeństwa pracy,
zorganizowanym w ramach kampanii
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pra-
cy. Dobre dla ciebie. Dobre dla fir-
my” w 2010 r. �

Większa absencja, liczba wypadków, zmniejszona wydajność w pracy, większa rotacja pracowników, mniejsze
zaangażowanie w pracę i zły wizerunek firmy, czyli:

Stres i mobbing w pracy

Specjaliści z CIOP-PIB. Od lewej: dr D. Żołnier-
czyk-Zreda, A. Najmiec, M. Warszewska-Makuch Adam Pszczółkowski z ostrołęckiego Oddziału PIP mówi o czynnikach psychospołecznych w aspekcie ekonomicznym
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Już po raz drugi Dom Kultury Polskiej
w Wilnie zgromadził przedsiębior-
ców, polityków, inżynierów i nau-

kowców oraz urzędników z Polski i Litwy,
zainteresowanych perspektywami roz-
woju przedsiębiorczości i współpracą bi-
znesową środowisk naukowo-technicz-
nych. 20 października 2011 r. odbyła się
tam II Międzynarodowa Konferencja
z cyklu „Przedsiębiorczość bez barier”,
która była kontynuacją wcześniejszych
spotkań poświęconych współpracy inży-
nierów budownictwa Polski i Litwy w za-
kresie usług transgranicznych.

Dominującym tematem tegorocznej
konferencji były czynniki rozwoju przed-
siębiorczości w kontekście współpracy
środowisk inżynieryjno-technicznych
Polski i Litwy. Organizatorzy, tj. Rada
Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Polskich na Litwie oraz Mazowiecka
Okręgowa Izba Inżynierów Budowni-
ctwa, za cel przyjęli dalsze rozwijanie
kontaktów polsko-litewskich w zakre-
sie biznesu, nauki, kultury, turystyki, po-
przez promowanie dobrosąsiedzkiej
współpracy i poszerzanie wiedzy o ryn-
kach polskim i litewskim.

Konferencję uroczyście otworzył Je-
rzy Mozyro, Przewodniczący Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Polskich
na Litwie z siedzibą w Wilnie. Następnie
głos zabrał Kazimierz Łoniewski, Czło-
nek Zarządu Rady Regionalnej FSNT
NOT w Ostrołęce, odczytując listy od Pa-
tronów Honorowych Konferencji tj. Ja-
rosława Kalinowskiego, posła do Parla-
mentu Europejskiego, Adama Struzika,
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go oraz bardzo ciepło i z sentymentem
przyjęty list od Ewy Mańkiewicz-Cudny,
Prezesa FSNT-NOT.

Następnie Kazimierz Łoniewski za-
prezentował przedstawicieli środowisk
biznesowo-naukowych z Polski, w tym
Wiesława Szczepkowskiego, właścicie-
la firmy OMIS SC, zdobywcę tytułu naj-
lepszej „Firmy Inżynierskiej Mazowsza
roku 2011”, Członka Zarządu Rady Re-
gionalnej FSNT NOT w Ostrołęce.

Po prezentacji litewskich uczestników
konferencji do Prezydium Konferencji
zaproszono Ryszarda Kowalskiego –
I Radcę Ambasady RP w Wilnie oraz
Jerzego Kotowskiego – Zastępcę Prze-
wodniczącego Mazowieckiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa.
Po wystąpieniu Artura Ludkowskiego,
dyrektora DKP, merytoryczną część
spotkania rozpoczął Waldemar Toma-
szewski, poseł do Parlamentu Europej-
skiego, który przedstawił w skrócie bie-
żącą sytuację na Litwie w odniesieniu
do zamierzeń wpływających na dalszą
integrację środowisk biznesowo-tech-
nicznych Polski i Litwy. Po czym do dy-
skusji o determinantach rozwoju przed-
siębiorczości w kontekście współpracy
SNT zaprosił Kazimierz Łoniewski.

W dalszej części konferencji o barie-
rach i korzyściach płynących z usług
transgranicznych w szeroko rozumianym
budownictwie, mówił Jerzy Kotowski
oraz Krzysztof Latoszek – Przewodniczy
Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, a o per-
spektywach polsko-litewskiej współpra-
cy gospodarczej mówił Ryszard Kowal-

ski, I Radca Ambasady RP w Wilnie, kie-
rownik Wydziału Promocji Handlu i In-
westycji. Zagadnienia kształcenia przysz-
łych specjalistów z zakresu budownictwa
i informatyki przybliżył dr inż. Andrzej
Borusiewicz – Dziekan Wydziału Tech-
nicznego z Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży. Z bardzo aktualnym tematem
– o dyrektywach nowego podejścia UE
z szerokim komentarzem z zakresu bez-
pieczeństwa eksploatacji maszyn, wy-
stąpił Vincas Čenkus, Zastępca Kierow-
nika Działu Techniki i Normatywów Li-
tewskiej Inspekcji Pracy.

Następnie z ciekawą koncepcją, rów-
nież pod względem biznesowym, wy-
stąpił prof. dr hab. Leon Ustinowicz
z Wileńskiego Uniwersytetu Technicz-
nego im. Gedymina w Wilnie. Z kolei
Władysław Kondratowicz – Zastępca
Dyrektora Administracji Samorządu
Rejonu Wileńskiego – omówił zagad-
nienia związane z inwestycjami z udzia-
łem środków z UE prowadzonymi
w Rejonie Wileńskim. Wiele miejsca
poświęcił rezultatom, a także proble-
mom związanym z realizacją inwesty-

cji i właściwym prowadzeniem prac
przygotowawczych oraz samym proce-
sem budowlanym.

Konferencja stała się doskonała oka-
zją do powołania Punktu Informacyjno-
Doradczego świadczącego komplekso-
we usługi dla przedsiębiorców i osób za-
mierzających rozpocząć działalność
gospodarczą. PID będzie świetnym
miejscem do współpracy środowisk in-
żynieryjnych, naukowych i biznesowym
pracujących na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości, w oparciu o kapitał inte-
lektualny osób współpracujących z PID.
Zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem PID przedstawili: Robert Niewia-
domski i Kazimierz Łoniewski. W przer-
wie konferencji w holu DKP, dzięki
Centralnemu Instytutowi Ochrony Pra-
cy – PIB w Warszawie, zaprezentowa-
na została wystawa prac nagrodzonych
w europejskim konkursie fotograficz-
nym, poświęconym tematyce bezpie-
czeństwa pracy, zorganizowanym w ra-
mach kampanii „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre
dla firmy” w 2010 r. �

W Wilnie warto współpracować, warto robić interesy

Współpraca bez barier

Od lewej: tłumacz, J. Mozyro (SIiTPnL), J. Kotowski (MOIIB), R. Kowalski (I Radca Ambasady RP), K. Łoniewski (NOT), W. Tomaszewski (Europoseł)
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Punkty Konsultacyjne KSU
Usługi informacyjne PK KSU są bezpłat-

ne, ponieważ są współfinansowanie przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – poddziałanie 2.2.1 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy
PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług
informacyjnych dla przedsiębiorców i osób za-
mierzających rozpocząć działalność gospodarczą
poprzez finansowanie sieci Punktów Konsulta-
cyjnych (PK)”.

Zakres bezpłatnych usług informacyjnych:
Bezpłatne usługi informacyjne udzielane

w Punktach Konsultacyjnych KSU obejmują in-
formacje nt:
� administracyjno-prawnych aspektów prowa-

dzenia działalności gospodarczej,

� możliwości uzyskania wsparcia finansowego
na realizację projektów,
� możliwości korzystania z usług specjalistycz-

nych,
� innych istotnych dla firm informacji.

Statystyki PK
Prezentujemy statystyki z działalności PK KSU

z okresu realizacji – od 1 września 2008 r. do 31
października 2011 r.

W tym czasie, Punkt Konsultacyjny KSU ob-
służyły łącznie 1646 klientów niepowtarzających,
tj. średnio 48 klientów na miesiąc. W ramach PK
zrealizowano łącznie 1772 usługi, tj. średnio 52
na miesiąc.

Miejscem realizacji usług informacyjnych w ra-
mach PK KSU była lokalizacja główna w 57,6%

(1020 usług), dyżur w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Ostrowi Mazowieckiej 30,9% (549 usług),
usługa u klienta i seminaria 3,61% (64 usług).

Wśród klientów PK KSU największą grupę sta-
nowiły osoby zamierzające rozpocząć działalność
gospodarczą (68,9%) oraz mikroprzedsiębiorcy
(29,1%). Pozostałe grupy, tj. małe i średnie firmy,
stanowiły odpowiednio 1,80% i 0,20% liczby klien-
tów PK KSU.

Największym zainteresowaniem, wśród klien-
tów PK KSU, cieszyły się informacje dotyczące
możliwości uzyskania wsparcia na realizację pro-
jektów w latach 2007–2013 ze środków publicz-
nych (1485 usługi) oraz informacje w zakresie
podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji
z prowadzenia działalności gospodarczej (475
usług). Pozostałe zakresy bezpłatnych usług in-

Rada Regionalna FSNT NOT
w Ostrołęce od wielu lat współ-
pracuje ze Stowarzyszeniem In-

żynierów i Techników Polskich na Li-
twie.

Prekursorem tej ciągle rozwijającej
się współpracy był pochodzący z Go-
worowszczyzny śp. Ryszard Ciskowski.
Współzałożyciel struktur Solidarności
w Zakładach Sprzętu Okrętowego
„Famor” w Bydgoszczy. Lektor NSZ
Solidarność Regionu Bydgoskiego
w latach 80. Członek Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich. Były dyrektor i wiceprezes
Egzekutywy Kongresu Polonii Amery-
kańskiej w stanie Connecticut, preze-
sem United Polish Society of Conne-
cticut i dyrektor krajowy Kongresu Po-
lonii Amerykańskiej. Członek licznych
organizacji i stowarzyszeń m.in. Związ-
ku Narodowego Polskiego i Stowarzy-
szenia Weteranów Armii Polskiej,
gdzie pełnił funkcję komendanta pla-
cówki w CT. Członek Stowarzyszenia
„Polonia Technica” w Nowym Jorku
i Rady Polskich Inżynierów w Ame-
ryce Północnej. To przy jego udziale
oraz wsparciu p. Wojciecha Ratyń-
skiego ówczesnego Prezesa FSNT

NOT i p. Ewy Mańkiewicz-Cudny,
obecnej Prezes FSNT NOT, kontakty
inżynieryjno-naukowe pomiędzy Wil-
nem i Ostrołęką nabrały zupełnie in-
nego wymiaru. Do historii przeszły już
wspólnie organizowane konferencje,
spotkania biznesowe, przedsięwzięcia
sportowo-rekreacyjne z udziałem Po-
laków i Litwinów.

To aktywne włączenie się Mazowie-
ckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa nadało drugi bieg tej dzia-
łalności. Do współpracy udało się za-
prosić ludzi z szeroką wiedzą i bogatym
doświadczeniem. Wśród nich: prof.
Leona Ustinowicza z Uniwersytetu
Gedymina, znawcę i specjalistę z za-
kresu budownictwa, prof. Bogusława
Grużewskiego, Prezesa Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy, dyrektora
Instytutu Pracy i Badań Socjalnych
w Wilnie, Stanisława Sankowskiego
właściciela firmy „Veskonas”, Zyg-
munta Klonowskiego przedsiębiorcę
i wydawcę „Kuriera Wileńskiego” i wie-
le innych zacnych osób, wszystkich nie
sposób wymienić. Na słowa uznania za-
sługuje Wilniuk p. Henryk Falkowski,
wieloletni wiceprzewodniczący Stowa-
rzyszenia w Wilnie, nie szczędzący ni

czasu, ni wysiłku, dla zmaterializowa-
nia wspólnych pomysłów.

Kolejnym naszym wyzwaniem jest
wspieranie kontaktów biznesowych,
naukowo-technicznych i kulturalno-
sportowych, do tworzenia przyjaznych
stosunków gospodarczych pomiędzy
Wileńszczyzną i Mazowszem. Zapra-

szamy do współpracy z organizacjami
i firmami zlokalizowanymi na Wileń-
szczyźnie i na Mazowszu, znajdziecie
nas Państwo w Ostrołęce w Domu
Technika NOT oraz w Wilnie w Domu
Kultury Polskiej. Możecie Państwo li-
czyć na nasze wsparcie na Wileń-
szczyźnie. �

Wspieramy kontakty biznesowe

Wilno-Ostrołęka. Nowe otwarcie

Uczestnicy konferencji „Przedsiębiorczość bez barier”, a wśród nich: J. Piątek, S. Olszewski, W. Kondra-
towicz, L. Ustinowicz
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Punkty Konsultacyjne KSU
formacyjnych cieszyły się mniejszym zaintere-
sowaniem klientów PK KSU i stanowiły odpo-
wiednio 250 usług (na temat możliwości i zasad
korzystania z usług specjalistycznych) oraz 80
usług (z zakresu innych informacji, np. tele-
adresowych).

Charakterystyka klientów PK KSU
Analizą klientów PK KSU zostały objęte dwie

grupy odbiorców, czyli przedsiębiorców oraz po-
zostałych klientów (osób zamierzających rozpo-
cząć działalność gospodarczą w momencie sko-
rzystania z usługi informacyjnej Punktu Konsul-
tacyjnego KSU).

W przypadku przedsiębiorców większość klien-
tów to mężczyźni (54,6%). Biorąc pod uwagę fakt,
że udział kobiet wśród mikro, małych, średnich

przedsiębiorców wynosi w Polsce 38% (GUS,
2010), to udział kobiet wśród klientów PK na po-
ziomie 45–47% należy uznać za wysoce satysfak-
cjonujący. Trudno jest oczywiście powiedzieć,
z czego wynika taka sytuacja. Może ona być wy-
nikiem tego, że na znaczny odsetek kobiet wśród
klientów PK wpływ ma fakt, że kobiety stanowią
też większość wśród konsultantów. Nie można za-
tem wykluczyć sytuacji, w której kobiety – przed-
siębiorcy lub szczególnie kobiety pragnące roz-
począć działalność gospodarczą – są skłonne ko-
rzystać z oferty PK, gdyż łatwiej jest im rozmawiać
z innymi kobietami.

Klienci PK są w większości wypadków osobami
dobrze wykształconymi. Aż 28,7% klientów –
przedsiębiorców, legitymuje się wykształceniem
wyższym (licencjackim i magisterskim); w przy-

padku pozostałych klientów udział ten jest istot-
nie niższy (choć nadal dość wysoki) i wynosi 39%.

Mimo znacznego udziału dobrze wykształco-
nych klientów, bardzo dużą grupą pozostają oso-
by o wykształceniu średnim (34,5% wśród przed-
siębiorców i 39,5% wśród pozostałych).

Z kolei wyraźna, choć zasadniczo niewielka, gru-
pa klientów o niskim wykształceniu (podstawowe
oraz zasadnicze zawodowe), wymaga zapewne
od konsultantów jasnego przekazu informacji,
prawdopodobnie także dłuższego czasu, który trze-
ba poświęcić takim klientom, a także używania
w miarę prostych form przekazu.

Zróżnicowanie klientów PK pod względem wy-
kształcenia oznacza zatem dla konsultantów ko-
nieczność znacznej elastyczności w traktowaniu

Spółka UAB „Romada” poszuku-
je kontaktów ze sklepami i hurtownia-
mi specjalizującymi się w sprzedaży
sprzętu wędkarskiego.

*
Spółka UAB „MPS LITWA” po-

szukuje partnera w Polsce, który spe-
cjalizuje się w produkcji opakowań
z plastyku na specjalne zamówienie
(skrzynki, skrzynki składane)

*
Spółka UAB „Trys drakonai” pro-

dukująca wyroby z pianki poliureta-
nowej poszukuje w Polsce producenta
sztucznej skóry.

*
Spółka hurtowo sprzedająca na-

czynia ze szkła (kieliszki, wazony itd.),
fajansu, porcelany kostnej (kubki, talerze
itd.) szuka producenta danych wyrobów.

*
Sp z o. o. „Hidro Geo Consulting”

jest firmą geologiczną. Podstawową
działalnością firmy są konsultacje
w sprawach związanych z geologią i hy-
drogeologią, a także nadzór nad pra-
cami geologicznymi i hydrogeologicz-
nymi. Zajmuje się również m.in. oceną
potencjału geotermicznego warstw ge-
ologicznych ziemi (warunki, charak-

terystyka), projektowaniem i wykona-
niem eksploatacyjnych odwiertów wod-
nych (studni głębinowych) oraz pro-
jektowaniem i wykonaniem sond geo-
termicznych. Wykonuje także badania
hydrogeologiczne, w tym ustalanie pa-
rametrów hydrogeologicznych posz-
czególnych warstw wody. Poszukuje
firm do współpracy.

*
UAB „Inviktus” jest firmą zajmują-

cą się projektowaniem i wykonywaniem
inwestycji budowlanych w zakresie cie-
płownictwa i wodno-kanalizacyjnych.
Specjalnością firmy są odnawialne źród-
ła energii w szczególności energii
geotermalnej. Mnogość wykonanych
projektów zarówno z sektora prywat-
nego jak i publicznego przekłada się
na spore doświadczenie w danej bran-
ży. Firma wykonuje projekty zarówno
na Litwie, jak i w innych krajach UE.
Zatrudnia inżynierów wielu branż po-
krewnych co pozwala na wykonanie in-
westycji od początku do końca. Firma
posiada uprawnienia budowlane.

Poszukujemy firm pokrewnych branż
do współpracy z Polski, chętnie weź-
miemy udział w projektach wspólnych
jako podwykonawcy lub wykonawcy.

Możemy przyjąć pokrewne przedsta-
wicielstwo firmy z Polski.

*
UAB „SUFRA” zajmuje się dosta-

wami narzędzi do obróbki metali skra-
waniem, cięcia, pomiaru i inne. Działa
na rynku litewskim i ościennych. Re-
prezentuje producentów Europy Środ-

kowej i Wschodniej, oraz pozaeuro-
pejskie. Stale poszukujemy partnerów
do współpracy.

*
Oferty i zapytania prosimy kierować

do Rady Regionalnej FSNT NOT w Os-
trołęce lub bezpośrednio na adres e-mail:
info@plt.lt. �

Chcesz robić interesy z partnerami z Litwy?

Zaproszenie do współpracy

Uczestnicy konferencji: drugi od prawej Zygmunt Klonowski – przedsiębiorca i wydawca „Kuriera Wileńskiego”

ciąg dalszy na str. 16



27 grudnia 201116 Pomysł na biznes

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkty Konsultacyjne KSU
klientów i wypracowania metod współpracy, za-
równo z klientami o niskim formalnym wykształ-
ceniu, jak i bardzo dobrze wyedukowanymi.

Wśród przedsiębiorców, będących klientami PK,
znaczną grupę tworzą osoby samozatrudnione.
Stanowią one ponad 23,6% ogółu klientów w ra-
mach tej grupy. Generalnie większość przedsię-
biorców korzystających z usług PK stanowią fir-
my zatrudniające poniżej 10 osób (a więc
mikroprzedsiębiorcy). Z tej grupy pochodzi aż
29,1% ogółu klientów-przedsiębiorców. Mali
przedsiębiorcy to nieco ponad 1,8%, zaś przed-
siębiorcy średni oraz spoza sektora MŚP, to tylko
poniżej 1% ogółu klientów.

Jak wynika ze statystyk PK KSU branże,
w których działają przedsiębiorcy – klienci PK,

to typowe branże, w których tradycyjnie funk-
cjonują mikroprzedsiębiorcy. Dominują przed-
stawiciele firm handlowych i usługowych. Wśród
usług najczęściej pojawiają się usługi budowla-
ne (niecałe 7%), usługi doradcze i edukacyjne
(niecałe 5%), gastronomiczne oraz fryzjerskie
i kosmetyczne (po 3,7%). Wśród podmiotów
handlowych dominują z kolei firmy handlujące
żywnością (5%, de facto są to zapewne w więk-
szości sklepy spożywcze), artykułami elektro-
technicznymi i elektronicznymi (4,6%) oraz ar-
tykułami gospodarstwa domowego (2,6%).
Branża produkcyjna nie jest zbyt licznie repre-
zentowana, jednakże są wśród niej firmy zaj-
mujące się produkcją i przetwórstwem żywnoś-
ci (3,6%).

Przedsiębiorcy – klienci PK określają swoje fir-
my jako rozwijające się (43%) lub posiadające
ustabilizowaną pozycję rynkową (40%). Jedno-
cześnie charakterystyczny jest bardzo niewielki
udział klientów, których przedsiębiorstwa znaj-
dują się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej,
powodującej zagrożenie dalszego funkcjonowa-
nia firmy (1,3%) lub też takie, które znajdują się
w likwidacji (1,7%).

Klienci PK, nie będący przedsiębiorcami, to
w znacznej części osoby młode. Aż 40% z nich
nie przekroczyło 30 roku życia. Z drugiej jed-
nak strony wśród klientów pojawia się też wy-
raźna grupa osób w bardziej zaawansowanym
wieku – 14% z nich to osoby powyżej 50 roku
życia. �

W jesienną grudniową sobotę
na ostrowskim basenie spotkali
się miłośnicy aktywnego spę-

dzania czasu, uczestnicząc w II Między-
narodowych Zawodach Pływackich
„MASTERS” o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Mazowieckiej Okręgowej Iz-
by Inżynierów Budownictwa. Zawody
zorganizowane zostały przez Mazowie-
cką Okręgową Izbę Inżynierów Budow-
nictwa, Radę Regionalną FSNT NOT
w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Polskich na Litwie.
Zostały one objęte patronatem przez
Ewę Mańkiewicz-Cudny, Prezesa Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych NOT oraz Andrzeja Rocha Do-
bruckiego, Prezesa Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa.

Wśród kibiców i zawodników trady-
cyjnie już do sportowej rywalizacji stawi-
li się inżynierowie budownictwa, archi-
tekci, członkowie stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych NOT oraz naukowcy
z Polski i Litwy. Z Wilna do rywalizacji
zgłosiła się drużyna z przewodniczącym
stowarzyszenia Jerzym Mozyro na czele.
Najliczniej reprezentowana była War-

szawa. Gospodarze zawodów, Rada Re-
gionalna FSNT NOT oraz Biuro Tere-
nowe MOIIB w Ostrołęce, wystawili rów-
nież swoją drużynę. W silnym składzie
wystąpiły drużyny z woj. podkarpackiego
i kujawsko-pomorskiego. Swoich przed-
stawicieli miało Śląskie i Łódzkie. Z Ma-
zowsza przybyły teamy z Ciechanowa,
Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec.

Zawody otworzyli: Mieczysław Grodz-
ki Przewodniczący Rady MOIIB, Kazi-
mierz Łoniewski Członek Zarządu Ra-
dy Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce,
Jerzy Mozyro, Przewodniczący Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Pol-
skich na Litwie oraz oczywiście Włady-
sław Krzyżanowski, Burmistrz Ostrowi
Maz., któremu towarzyszyła zastępczyni
Danuta Janusz oraz Dyrektor MOSiR
Waldemar Konarzewski.

Zawodnicy startowali na dystansach
25 m i 50 m w pięciu kategoriach z po-
działem na płeć i wiek. W kategorii ko-
biet najlepsze czasy na dystansie 25 m sty-
lem dowolnym osiągnęły: Beata Bugajska
z Radomia (NOT) w kategorii wiekowej
do 30 lat, Katarzyna Dąbrowska – do 40
lat, Aleksandra Niespodziana – do 60 lat;

a dystansie 25 m stylem klasycznym: Mał-
gorzata Brodowska (do 30), Joanna
Żmich-Fórmaniak (do 40), Czesława
Bella (powyżej 60). W kategorii kobiet
50 m stylem dowolnym: Beata Bugajska
(do 30), Katarzyna Dąbrowska (do 40)
Jolanta Chmielewska (do 50), Aleksan-
dra Niespodziana (do 60). W kategorii
kobiet 50 stylem klasycznym: Joanna
Żmich-Fórmaniak (do 40), Joanna
Chmielewska (do 50), Czesława Bella ze
Śląska (powyżej 60).

W kategorii mężczyzn 25 stylem
grzbietowym: Włodzimierz Przytulski
(do 60), Jan Kaniecki (Członek Zarzą-
du Rady Regionalnej FSNT NOT
w Ostrołęce, SIMP) z Ostrowi Maz., (po-
wyżej 60). W kategorii mężczyzn 25 sty-
lem dowolnym: Paweł Karasiński (do

30), Tomasz Dąbrowski (do 40), Woj-
ciech Jan Spyra (do 50), Leszek Madej
(do 60), Marcin Stryczyński (powyżej 60).
W kategorii mężczyzn 25 stylem kla-
sycznym: Bogdan Mościcki (do 30), Piotr
Raczyński (do 40), Grzegorz Feliga
z Ostrowi Maz., (do 50), Robert Kot (do
60), Henryk Falkowski ze SIiTPnL z Wil-
na (powyżej 60). W kategorii mężczyzn
50 stylem dowolnym: Marcin Hemerling
z Biura MOIIB (do 30), Leszek Gazda
(do 40), Leszek Król (do 50), Włodzi-
mierz Szymczak (do 60), Włodzimierz
Jarzyna (powyżej 60). W kategorii męż-
czyzn 50 stylem klasycznym: Leszek Gaz-
da (do 40), Robert Kot (do 50), Wło-
dzimierz Jarzyna (do 60).

Do zobaczenia w 2012 r. �

KAZIMIERZ ŁONIEWSKI

Jak ryby
w wodzie

Zwycięzcy jednej z konkurencji otrzymali medale oraz dyplomy z rąk M. Grodzkiego – Przew. MOIIB, W. Krzy-
żanowskiego – Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej i Danuty Janusz – jego Zastępczyni
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