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Od wielu lat na śląskim rynku pracy 

wśród osób bezrobotnych dominują ko-

biety. Niewątpliwie wpływ na taki stan rze-

czy mają m.in. zakorzenione stereotypy ze 

względu na płeć oraz stereotypy ze względu 

na wiek. Wśród części pracodawców panu-

je przekonanie, że ze względu na obowiązki 

wynikające z prowadzenia domu czy opieki 

nad dziećmi i osobami zależnymi kobiety są 

mniej dyspozycyjnymi i przez to gorszymi 

pracownikami. Ponadto w województwie 

śląskim silnie zakorzeniony jest tradycyjny 

podział ról w rodzinie, z którego wynika, że 

kobieta powinna pozostać w domu i opiekować się dziećmi, a obowiązek utrzymania rodziny 

spoczywa na barkach mężczyzny. Jednocześnie problem bezrobocia dotyka w sposób szcze-

gólny kobiety po 50 roku życia, które pomimo bogatego doświadczenia zawodowego, głównie 

właśnie z racji swojego wieku, mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. W obliczu barier, któ-

re utrudniają bezrobotnym kobietom wejście lub powrót na rynek pracy, często jedynym rozwią-

zaniem, które daje im taką możliwość jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Z tych przesłanek narodził się Projekt Jestem przedsiębiorcza – zakładam firmę współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 

VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo-

ści i samozatrudnienia), realizowany w okresie 1.03.2012 r. - 31.01.2014 r. przez Proton Relations 

sp. z o.o. w partnerstwie z Instytucją szkoleniową Muster-in, skierowany do mieszkanek Podre-

gionu gliwickiego (Powiat gliwicki, miasta: Gliwice oraz Zabrze), który dał realną szansę bezrobot-

nym paniom na spełnienie marzeń 

o własnej firmie. Celem projektu 

było zapewnienie kompleksowe-

go wsparcia w procesie zakładania 

i prowadzenia własnej działalno-

ści gospodarczej 30 kobietom za-

mieszkującym Podregion gliwicki 

(w tym 18 w wieku 50–64 lata) i do-

prowadzenie do powstania dobrze 

zarządzanych firm.



W trakcie udziału w Projekcie Uczestniczki otrzymały zarówno wsparcie finansowe, jak 

i merytoryczne tj.:

1. Dotację inwestycyjną w wysokości do 40.000 zł na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej.

2. Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł, przyznawane 

przez okres 12 miesięcy.

3. 120 godzinne szkolenie przed rejestracją firmy.

4. Doradztwo indywidualne przed założeniem firmy obejmujące m.in. aspekty prawne i podat-

kowe, przygotowania wniosków o przyznanie dotacji oraz doradztwo indywidualne po 

rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące doraźną pomoc mery-

toryczną dla nowopowstałych firm. 

5. Doradztwo biznesowe.

6. Spotkania z doradcą zawodowym w celu wypracowania Indywidualnych Planów 

Działania.

7. Udział w spotkaniach Grup wsparcia, czyli paneli dyskusyjnych, których celem była 

wymiana doświadczeń pomiędzy Uczestniczkami projektu. 

W efekcie tych działań powstało 29 prężnie działających firm, mających za sobą pierwsze 

sukcesy na rynku.

Jak wyglądała droga do sukcesu?
Otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie było łatwą procedurą, o czym 

przekonało się 30 uczestniczek naszego projektu. 

Pierwszą przeszkodą, z jaką musiały zmierzyć się 

kandydatki do udziału w projekcie, był etap rekruta-

cji. Do projektu zgłosiło się 127 osób. Spośród wszyst-

kich chętnych do projektu zakwalifikowanych zosta-

ło ostatecznie 30 pań. 

Udział w projekcie Uczestniczki rozpoczęły od in-

dywidualnych spotkań z doradcami: zawodowym 

(opracowanie Indywidualnych Planów Działań) oraz 

indywidualnym (zdiagnozowanie potrzeb szkolenio-

wo-doradczych). 

Kolejnym ważnym etapem projektu było 120 godzin-

ne szkolenie przed rejestracją firmy, które dało pa-

niom merytoryczne przygotowanie do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej. 



W trakcie zajęć omawiane były następujące obszary tematyczne:

aspekty prawne i formalne prowadzenia i zakładania firmy,

procedury zakładania firmy, w tym przygotowanie dokumentów,

rachunkowość,

marketing,

IT w biznesie, w tym obsługa programów do wystawiania faktur,

źródła finansowania rozwoju firmy.

Cykl szkoleń kończył się testem spraw-

dzającym uzyskaną wiedzę oraz otrzy-

maniem certyfikatów. 

W trakcie zajęć duży nacisk kładziono na 

rozwijanie umiejętności praktycznych, a ich 

celem było m.in. przygotowanie Biznespla-

nów i Wniosków o przyznanie wsparcia fi-

nansowego na rozwój działalności gospo-

darczej. Każda z Uczestniczek mogła na tym 

etapie liczyć na indywidualną pomoc dorad-

ców. Projekt zakładał pierwotnie, że wypła-

conych zostanie 28 dotacji, jednak w trakcie 

jego trwania okazało się, że wszystkie Panie będą miały możliwość otrzymania wsparcia finanso-

wego, jeśli tylko ich wnioski zostaną ocenione pozytywnie. Ostatecznie podpisanych zostało 29 

Umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

Co warto zauważyć, wszystkie Uczestniczki po zarejestrowaniu działalności i otrzymaniu środków 

finansowych objęte były bogatym pakietem wsparcia merytorycznego, zarówno w zakresie 

doradztwa biznesowego, jak i indywidualnego (to cieszyło się największym zainteresowaniem). 

Cyklicznie odbywały się również spotkania grup wsparcia, które dawały paniom możliwość 

wymiany własnych doświadczeń, uwag związanych z prowadzeniem własnej firmy. 

Udział w projekcie dawał również możliwość ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe 

w wysokości 700 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

28 pań skorzystało z tej możliwości, a otrzymane środki pomogły przetrwać trudny okres zwią-

zany z organizacją i rozwojem firmy. Ponadto dla 12 Uczestniczek w najtrudniejszej sytuacji finan-

sowej przewidziano również dodatkową formę wsparcia, tj. przedłużone wsparcie pomostowe.

Jednym z najbardziej czasochłonnych etapów było niewątpliwie rozliczenie otrzymanych środ-

ków pod względem formalno-rachunkowym. Ponadto u każdej z Uczestniczek odbyły się trzy 

wizyty monitoringowe, które miały na celu weryfikację informacji przedstawionych w rozlicze-

niach oraz sprawdzenie poprawności realizowania zobowiązań wynikających z podpisanych 

Umów. 



Doświadczenia z pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej            
na podstawie rozmów z Uczestniczkami projektu.

Po upływie roku od założenia pierwszej firmy w ramach naszego projektu odbyło się spotkanie 

Grupy wsparcia, podczas którego Uczestniczki wymieniły się spostrzeżeniami z pierwszego roku 

prowadzenia firm, wskazując zarówno na pozytywne, jak i negatywne aspekty posiadania 

własnej działalności gospodarczej. Panie opowiedziały o swoich doświadczeniach, a także o tym, 

co dał im udział w projekcie. Owocem spotkania jest zaprezentowana poniżej tabela.

+ -
poprawa relacji w rodzinie/małżeństwie brak wystarczającej ilości klientów

nabranie pewności siebie i wzrost poczucia 
własnej wartości

sezonowość branż

nabycie poczucia samodzielności oczekiwania cenowe / roszczeniowość klientów

„Wzrósł mój prestiż w rodzinie                                  
/ wśród znajomych”

konieczność ciągłego śledzenia      
skomplikowanych przepisów 

„ Jestem wzorem dla innych” brak możliwości dłuższego odpoczynku

łatwość załatwiania spraw urzędowych                  
/ życzliwość urzędników

zazdrość i zawiść w otoczeniu

niezależność / wolność w podejmowaniu decyzji
różnice pomiędzy założeniami w Biznesplanie           

a rzeczywistością

nienormowany czas pracy, rozsądnie 
zorganizowany

docenienie przez klientów

mała biurokracja

możliwość wyposażenia firmy

opieka merytoryczna w ramach projektu

możliwość przeznaczenia zarobionych 
pieniędzy od razu na inwestycje,                                             

bez konieczności ich gromadzenia                       
na zakup podstawowego wyposażenia

Jak możemy zauważyć wśród Uczestniczek projektu zdecydowanie podniosła się samoocena 

oraz wzrosło poczucie własnej wartości. Zmiana ta spowodowała automatyczną poprawę rela-

cji rodzinnych oraz zmianę postrzegania własnej osoby przez otoczenie. Panie wskazały także, 

że plusem jest możliwość samodzielnego gospodarowania swoim czasem, wyraziły zado-

wolenie z opieki merytorycznej, jaką otrzymały w ramach projektu oraz ze wsparcia finansowe-

go, które pozwoliło im wyposażyć swoje firmy. Do negatywnych aspektów prowadzenia firmy 

Uczestniczki zaliczyły brak możliwości dłuższego odpoczynku, ponieważ muszą skupić się na 

pozyskiwaniu klientów, których wciąż brakuje, a ci którzy są, oczekują jak najniższych cen. Jed-

nak panie, zapytane czy mając obecne doświadczenia ponownie zdecydowałyby się na założe-

nie firmy, zgodnie odpowiedziały TAK.



ADA HAFT - Małgorzata Rojek
ul. Franciszkańska 1, 41-819 Zabrze
Tel: 603 941 781
www.adahaft.pl   e-mail: adahaft@op.pl 

O firmie: 
Studio haftu i usługi krawieckie, indywidualne projekty wzoru haftu, produk-
cja wszelkiego rodzaju szat i strojów liturgicznych dla kościoła i zgromadzeń 
zakonnych: habity, ornaty, kapy, welony, stuły, komże, alby, dalmatyki, brusy. 
Dodatkowo wystrój kościołów na różne okazje.

AGWOOD - Alina Galant
ul. Domeyki 6, 44-105, Gliwice
Tel: 606 680 610
www.agwood.pl   e-mail: kontakt@agwood.pl

O firmie: 
Sprzedaż drewna opałowego-kominkowego. Jest to drewno suche (20-24% 
wilgotności), połupane i pocięte na kawałki. W asortymencie głównie buk, 
dąb, brzoza. Drewno sprzedawane w metrach przestrzennych układanych.

AS - Joanna Cichocka
ul. Zwycięstwa 52A, 44 – 100 Gliwice
Tel: 32 231 72 21 wew. 372

O firmie: 
Sklep z tkaninami w Gliwickim Centrum Handlowym. Tkaniny ubraniowe, obi-
ciowe i narzutowe. Szeroki wybór tkanin włoskich (wełna, jedwab, wiskoza). 
Kompleksowa obsługa z doradztwem, doborem koloru oraz kroju dla indywi-
dualnego klienta.

CGN projekt - Katarzyna Cygan
ul. 3 Maja 49/5, 41-800 Zabrze
Tel: 509 503 708
e-mail: cgnprojekt@interia.pl

O firmie: 
Doradztwo oraz projektowanie architektoniczne obejmujące m.in:
-  opracowywanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynków 

nowoprojektowanych lub istniejących,
-  sporządzanie projektów zagospodarowania terenu,
-  adaptacje projektów typowych wraz z doradztwem wyboru projektu,
-  wsparcie techniczne dla biur architektonicznych przy opracowywaniu 

dokumentacji budowlanej.

CLOUD architecture.design - Katarzyna Seweryn
ul. Damrota 9/8, 44-100 Gliwice
Tel: 609 090 507
www.cloud-arch.pl   e-mail: info@cloud-arch.pl 

O firmie: 
Projektowanie architektoniczne, aranżacje wnętrz, tworzenie projektów gra-
ficznych oraz webdesign, wykonywanie wielobranżowej, kompleksowej 
dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla: 
domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiek-
tów użyteczności publicznej, obiektów usługowych oraz obiektów przemy-
słowych i magazynowych.

Prezentacja firm utworzonych przy wsparciu środków 
w ramach projektu JESTEM PRZEDSIĘBIORCZA ZAKŁADAM FIRMĘ

cloud
architecture design



COMA Firma Usługowa - Maria Copija
ul. SDKPiL 4/8, 44-100 Gliwice
Tel: 514 668 518
www.coma-sprzatanie.pl   e-mail: kontakt@coma-sprzatanie.pl

O firmie: 
Profesjonalne sprzątanie obiektów o dowolnym charakterze. Oferta 
skierowana do klientów indywidualnych oraz firm. Opieka nad domami, 
mieszkaniami, sprzątanie biur oraz pielęgnacja zieleni. Szeroki zakres 
usług jednorazowych, obejmujący sprzątanie po pracach remontowo-bu-
dowlanych i przeprowadzkach.

DRIADA - Ewa Klimaszewska
ul. Ocicka 10/1, 47-400 Racibórz
Tel:  608 635 178
www.driadaprojekt.pl   e-mail: kontakt@driadaprojekt.pl

O firmie: 
Projektowanie wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej, projektowa-
nie i realizacja ogrodów. Tworzenie projektów zgodnie z filozofią feng-shui. 

ERAWLIK - Elżbieta Anioł-Rawlik
ul. Stokrotek 5, 41-807 Zabrze
Tel: 607 248 864
e-mail: elzbieta.rawlik@erawlik.pl

O firmie: 
Projektowanie i wykonywanie materiałów reklamowych dla firm.

FISZER - Małgorzata Fiszer
ul. Sowińskiego 11, 44-121 Gliwice
Tel: 605 852 901, 32 234 22 01
www: fiszer.biz   e-mail: jan.fiszer@gmail.com 

O firmie: 
Działalność w branży usług motoryzacyjnych, oparta na 30-letnim doświad-
czeniu zawodowym. Serwis aut osobowych i dostawczych wszystkich 
marek. W ofercie znajduje się: mechanika pojazdowa, elektromechanika, 
diagnostyka komputerowa, wymiana opon, samochody 4x4, geometria za-
wieszenia, serwis klimatyzacji. 

Firma Handlowa - Bożena Zawodny
ul. I. Paderewskiego 56, 44-105 Gliwice
Tel: 508 556 899
e-mail: bozena.zawodny@gmail.com

O firmie: 
Sprzedaż wędlin i mięsa najwyższej jakości. Mięso bez wody i chemii, wędli-
ny od najlepszych Mistrzów Masarskich firmujących wyroby swoim nazwi-
skiem.

Firma Handlowa GALI - Gabriela Lipska
Knurów

O firmie: Sprzedaż butli LPG oraz gazów technicznych. 

Fit@Roll Gabinet Dietetyki i Masażu - Małgorzata Hryniewicz
ul. Wolności 103, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
Tel: 600 832 891
www.kkgzabrze.pl   e-mail: kkgzabrze@gmail.com

O firmie: 
Gabinet Dietetyki i Masażu – porady dietetyczne, indywidualne plany żywie-
niowe, analiza składu ciała, odkwaszanie i odtruwanie organizmu.
Klub Kwadransowych Grubasów – zajęcia fitness na sali i basenie skierowa-
ne dla osób z nadwagą.      



 
FOTOGRAFIA - Agnieszka Ozdoba-Dałkowska
ul. Piłsudczyków 14B/b, 44-196 Knurów
Tel: 684 230 280
www.agnieszkaozdoba.pl   
e-mail: agnieszka@agnieszkaozdoba.pl

O firmie: 
Fotografia: rodzinna, dziecięca, sesje: niemowląt, ciążowe, ślubne, reportaże 
ślubne.

Gabinet Kosmetyczny MARGO - Małgorzata Grudzińska-Oćwieja
ul. Jasna 31 B, 44-100 Gliwice
Tel: 507 110 263
www.kosmetykamargo.pl   e-mail: malgorzata.ocwieja@onet.pl

O firmie: 
Kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i odmładzająca przeznaczona dla róż-
nych typów cer. Zabiegi na twarz i ciało z zastosowaniem żelazka prze-
ciwzmarszczkowego i antycellulitowego. Zabiegi odchudzające (lipoder-
mologia), mezoterapia mikroigłowa, mikrodermabrazja, usuwanie zbędnego 
owłosienia, body piercing, makijaż oraz manicure  i pedicure. 

HOOF POWER 

Katarzyna Zapolska-Downar
Tel: 795 011 086

O firmie: 
Pielęgnacja kopyt u koni, werkowanie, werkowanie naturalne, kucie, kucie 
ortopedyczne, masaż leczniczy, sportowy oraz stretching koni.

K@ - Krystyna Rogalska
ul. Banacha 1/3, 44-100 Gliwice
Tel: 509 468 774
www.karogalska.pl   e-mail: ka.rogalska@gmail.com 

O firmie: 
Trener: sprzedaży, marketingu, kompetencji miękkich i autoprezentacji, styli-
zacja ubioru, stylizacja i autoprezentacja osób +45, konsultant e-marketingu 
i przedstawicielka firm w w/w zakresie.

KIMI - Kinga Gołąbek
ul. Pszczyńska 145/7, 44-100 Gliwice
Tel: 530 80 30 36
www.kimi-architekci.pl   e-mail: biuro@kimi-architekci.pl

O firmie: 
Pracownia architektoniczna zajmująca się kompleksowym projektowaniem 
przestrzeni. Projektowanie budynków, wnętrz oraz zagospodarowania terenu. 

MW MODA - Maria Wielgus
ul. Paderewskiego 16/3/1, 44-120 Pyskowice
Tel: 32 233 29 00; 518 333 593
www.mwmoda.pl   
e-mail: sklep@mwmoda.pl; 
zamowienia@mwmoda.pl 

O firmie: 
Sprzedaż wysyłkowa odzieży damskiej i niemowlęcej w ramach prowadzo-
nego sklepu internetowego. 
Firma poza własną stroną www.mwmoda.pl wystawia również towary na 
portalach aukcyjnych np. ALLEGRO.  



NEXTRA - Wanda Gemza
ul. Zimorodka 8/15, 44-100 Gliwice
Tel: 504 12 12 73
www.alerodzinka.pl   e-mail: biuro@alerodzinka.pl

O firmie: 
Producent naklejek na samochód Ale Rodzinka. Ale Rodzinka  to humory-
styczny i oryginalny sposób na pokazanie siebie i swojej rodziny.  Sklep in-
ternetowy posiada w ofercie 157 wzorów. Naklejki można naklejać na tylnej 
lub bocznej szybie samochodu lub na każdej gładkiej powierzchni. 

red@Car sprzedaż części samochodowych - Krystyna Kubiak
ul. Niedziałkowskiego 53of/4b, 41-800 Zabrze
Tel: 506 933 439

O firmie: 
Sprzedaż części samochodowych. 

SERWIS INTERNETOWY gdziewyjechac.pl - Anna Nowak 
ul. Godulska 1/8, 41-907 Bytom
Tel: 664 907 272
www.gdziewyjechac.pl   e-mail: redakcja@gdziewyjechac.pl

O firmie: 
Serwis internetowy, poradnikowo-informacyjny, w którym można znaleźć 
przewodniki, praktyczne podpowiedzi dotyczące samodzielnego organizo-
wania wakacji, czy też weekendowych wypadów. Za pomocą serwisu można 
zakupić bilety lotnicze w promocyjnych cenach (model prowizyjny), a także 
rezerwować noclegi, wczasy, czartery, czy kalkulować koszty wakacji. Marka 
gdziewyjechac.pl jest również obecna w wielu kanałach społecznościowych 
oraz specjalnej aplikacji mobilnej na telefony umożliwiającej między innymi 
kalkulowanie dokładnych kosztów wakacji. 

SIŁA Ubezpieczeń
ul. Tarnogórska 80, 44-100 Gliwice
Tel: 32 233 31 23, 794 103 224
www.silaubezpieczen.pl, www.facebook.pl/silaubezpieczen 
e-mail: biuro@silaubezpieczen.pl

O firmie: 
Kompleksowa obsługa w zakresie ubezpieczeń oraz rozwiązań finanso-
wych. Zapewnienie dostępu do ofert wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych 
będących na polskim rynku. 

STRÓM ARCHITEKCI - Katarzyna Rogowska
siedziba: ul. Średnia 1/3, 44-100 Gliwice
oddział: ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków
Tel: 795 560 085
www.stromarchitekci.pl, www.greenwalls.co, www.bukietlove.pl 
e-mail: rogowska@stromarchitekci.pl; katarzyna@rogowska.eu

O firmie: 
Działania projektowe i wykonawcze z zakresu szeroko pojętej architektury 
krajobrazu. Tworzenie zielonych ścian we wnętrzach oraz aranżacja wnętrz 
zielenią. Aranżacje kwiatowe na śluby oraz wesela.

Studio Rozwoju Osobistego Kobiet OPAL
ul. Konwalii 44, 44-153 Smolnica
Tel:  503 021 114
www.studio-opal.pl   e-mail: info@studio-opal.pl

O firmie: 
Organizacja warsztatów dla Pań dostarczających wiedzy, narzędzi i wsparcia 
w rozwoju zainteresowań oraz dążeniu do zmian. Zajęcia dla Pań w każdym 
wieku. 



TWÓJ ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI - Barbara Sumera
ul. Góry Chełmskiej 23/1, 44-100 Gliwice
Tel: 693 121 579
www.twojswiatnieruchomosci.pl   
e-mail: biuro@twojswiatnieruchomosci.pl

O firmie: 
Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościa-
mi (kupno, sprzedaż, najem mieszkań, domów, działek, lokali i obiektów 
użytkowych) oraz zarządzania nieruchomościami. Terenem działalności 
są głównie Gliwice oraz pobliskie miejscowości Górnego Śląska.  Licencja 
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8631, licencja zarządcy nieru-
chomości nr 21770. 

Usługi w zakresie: NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH, 
TŁUMACZEŃ, PILOTAŻU WYCIECZEK - Dorota Szczechowiak 
ul. Witkiewicza 22/3, 44-100 Gliwice
Tel: 509 406 307
www.deutschhaus.pl   e-mail: kontakt@deutschhaus.pl

O firmie: 
Nauka języków obcych, tłumaczenia, pilotaż wycieczek.

WORK_GROUP1
ul. Jasnogórska 11/504, 44-100 Gliwice
Tel:  605 062 132
www.workgroup1.com   e-mail: work_group1@interia.eu

O firmie: 
Pozaszkolne formy edukacji, szkolenia zawodowe, wyszukiwanie miejsc 
pracy i pozyskiwanie pracowników, pośrednictwo pracy za granicą. 

120% USŁUGI ARCHITEKTONICZNE - Aneta Nosal
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 124c, 41-800 Zabrze
Tel: 663 767 423
www.120procent.pl   e-mail: arch.nosal@gmail.com

O firmie: 
Usługi architektoniczne i około architektoniczne, projektowanie wnętrz, 
domów, obiektów handlowych i biurowych.

92°Coffee
ul. Sobieskiego 11/E6, 40-081 Katowice
Tel: 32 73 90 392
www.92coffee.pl   e-mail: office@92coffee.pl 

O firmie: 
Sklep internetowy, którego głównym celem jest szerzenie wiedzy o kawie, 
edukowanie społeczeństwa oraz sprzedaż wysokiej jakości kaw wypala-
nych w polskich palarniach i sprzętów do jej parzenia. Organizacja szko-
leń z parzenia kawy na terenie całej Polski.

 

Wszystkim Uczestniczkom, z którymi mieliśmy ogromną przyjemność pracować przez ostatnie dwa lata, z całego 
serca dziękujemy. Życzymy Wam wytrwałości w dążeniu do celów, które sobie wytyczyłyście, dalszego realizowania 
się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jesteśmy przekonani, że stworzone przez Was firmy są dla Was 
kluczem do sukcesu i realizacji swoich marzeń.

Zespół projektowy:

Joanna Jeleniewska - Koordynatorka projektu

Janusz Kowalski - Asystent projektu

Justyna Kubanek - Specjalistka ds. szkoleń

Iwona Niedojadło - Indywidualna doradczyni, trenerka, coach, właścicielka Instytucji szkoleniowej Muster-in



Proton Relations Spółka z o.o.
ul. Wilcza 9 
00-538 Warszawa
tel.: (22) 628 04 90 
faks: (22) 292 31 17 
e-mail: biuro@protonrelations.pl
www.protonrelations.pl

Muster-in Iwona Niedojadło
Dębska Kuźnia, ul. Ozimska 12
46-053 Chrząstowice
tel. / faks: (77) 454 86 67
tel. 502 533 647
e-mail: biuro@musterin.pl
www.musterin.pl

+48 601 845 360
j.kowalski@protonrelations.pl 

Doradca Zarządu

ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa
Proton Relations sp. z o.o. 


