
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, tel.: 59 833 71 49, 59 833 57 50

e-mail: stowdeb@pro.onet.pl / www.stowdeb.pl

N
r 1

49
/2

01
2

2012r.
Czerwiec

Uroczyste podsumowanie projektu „Wspólna sprawa – Twój sukces”
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W dniu 17 maja 2012r. w Ośrodku/ Inkubato-
rze Przedsiębiorczości w Debrznie miało 
miejsce spotkanie podsumowujące realizację 
projektu „Wspólna sprawa – Twój sukces”. 

Uroczystość była okazją do dokonania podsu-
mowania realizacji ww. projektu. 

Ponadto podczas spotkania p. Anna 
Kozicka – konsultantka Lokalnego Punktu Infor-
macyjnego w Debrznie zaprezentowała moż-
liwości pozyskania środków fi nansowych na 
rozwój przedsiębiorczości w sektorze mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast 
p. Aldona Lewicka z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Człuchowie przedstawiła możliwości rozwoju dzia-
łalności gospodarczej oraz formy wsparcia, z jakich 
mogą skorzystać pracodawcy. 

W spotkaniu wzięli udział Benefi cjenci projektu 
wraz z osobami towarzyszącymi, Zastępca Prezesa 
Stowarzyszenia, zespół realizujący projekt, przed-
stawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie 
oraz doradcy, trenerzy prowadzący spotkania dorad-
cze i szkolenia organizowane w ramach niniejszego 
projektu.

Projekt „Wspólna sprawa – Twój sukces” reali-
zowany był przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Roz-
woju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 
czerwca 2010r. do 18 maja 2012r. w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia oraz współfi nansowany przez Europej-
ski Fundusz Społeczny. 

W ramach w/w przedsięwzięcia wyłoniona 
została grupa 25 osób, która wzięła udział w cyklu 

>>>dokończenie artykułu na str 2
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Festyn integracyjny w Człuchowie
16 czerwca 2012 roku Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Chojnicach uczestniczył w Festynie Integra-
cyjnym w Człuchowie.

Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Zabawa była częścią realizowanego 
przez MOPS  projektu „Promocja Integracji Społecz-
nej na terenie Miasta Człuchowa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Festyn miał charakter integracyjno-
edukacyjny, mający na celu integrację mieszkańców 
miasta, zapoznanie ich z organizacjami i instytucjami 
działającymi na terenie Powiatu Człuchowskiego. 
Festyn oparty był na wspólnej zabawie dzieci z doro-
słymi. Nie zabrakło występów muzycznych pod-
opiecznych Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, 
pokazów człuchowskiej policji oraz straży pożarnej. 
Do specjalnych atrakcji należała przejażdżka kucy-
kiem. Nie brakowało również dobrej muzyki, darmo-
wej kiełbaski z grilla oraz konkursów z nagrodami dla 
dzieci i młodzieży.

Wszyscy mogli skorzystać z bezpłatnych 
porad przedstawicieli różnych instytucji. Swoje sto-
iska miały między innymi: Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Choj-
nicach, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, 
Lokalny Punkt Informacyjny z Debrzna. Można 
było  poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Euro-
pejskiej oraz uzyskać odpowiedź na konkretne 
pytanie skierowane bezpośrednio do specjalistów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się publikacje  
o tematyce unijnej. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Zainteresowani otrzymali gadżety promocyjne RO 
EFS m.in. balony, notesy, długopisy, teczki, breloczki  
z żetonem, smycze oraz kubki. 

Mimo, że pogoda nie była wymarzona wszyscy 
dobrze się bawili.

Joanna Adamiak-Nosińska
Kierownik RO EFS w Chojnicach

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
w Chojnicach

ul. Gimnazjalna 1/1, Chojnice
tel. 52 565 17 29

e-mail. animator_chojnice@roefs.pl, info_chojnice@roefs.pl ; 
www.chojnice.roEFS.pl

szkoleń obejmujących m. in. program płatnik, marke-
ting, reklamę, biznesplan, obsługę klienta i psycho-
logię oraz w spotkaniach doradczych, podczas któ-
rych z pomocą doradców opracowane zostały biz-
nesplany, podlegające ocenie Komisji Rekrutacyjnej. 
Komisja wyłoniła 20 najlepszych biznesplanów, które 
uzyskały rekomendacje do dofinansowania formie 
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przed-
siębiorczości. Tym samym w kwietniu 2011r. na tere-
nie powiatu człuchowskiego powstało 20 nowych firm 
(dziesięć zarejestrowanych zostało na terenie gminy 
Człuchów, sześć na terenie gminy Debrzno, dwie 
w gminie Czarne i po jednej w gminie Przechlewo i 
Koczała), w tym m.in. pracowania projektowa i nad-
zór budowlany, usługi sprzątania, usługi odwiertu 
sterowanego, butik odzieżowo – jubilerski , laborato-
rium dentystyczne, agencja muzyczna, usługi geode-
zyjne, produkcja i sprzedaż rolet tekstylnych,  sklep 
motoryzacyjny, język duński – tłumaczenia, warsztat 
samochodowy. Ponadto każdy z uczestników otrzy-
mał podstawowe wsparcie pomostowe na pokrycie 
bieżących opłat związanych bezpośrednio z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo 15 
osób, których firma uzyskała najniższy wynik finan-
sowy, miała możliwość otrzymywania przedłużonego 
wsparcia pomostowego przez kolejne sześć mie-
sięcy w tej samej kwocie.

 Kolejnym etapem realizacji projektu 
była organizacja dodatkowych szkoleń dla uczestni-
ków projektu z zakresu, m.in. zarządzanie firmą, mar-
keting w biznesie, rachunkowość i księgowość w fir-
mie, techniki negocjacji, prawo zamówień publicznych 
oraz organizacja dwóch wizyt studyjnych do Kaszub-
skiego Instytutu Rozwoju w Kościerzynie oraz do 
Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słup-
sku, celem których było zwiększenie wiedzy uczest-
ników projektu „Wspólna sprawa – Twój sukces” 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także skorzystanie z doświadczeń przedsiębior-
ców, którzy założyli własną działalność gospodar-
czą w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej.

Anna Zelek
Debrzno 17 maja 2012r.

>>>dokończenie artykułu ze str 1.



Kącik Porad Obywatelskich

Przemoc w rodzinie
Czym jest przemoc w rodzinie?

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie z 2005 r., określa, czym jest przemoc w rodzi-
nie.  Pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe 
albo powtarzające się umyślne działanie lub zanie-
chanie naruszające prawa lub dobra osobiste człon-
ków rodziny. Przemoc prowadzi do  narażenia pod-
danych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykal-
ność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje 
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a 
także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

Najczęstszymi metodami stosowanymi przez 
sprawców są m.in.: 
• groźby, które często przejawiają się w agresyw-

nej gestykulacji, zastraszaniu przy wykorzysta-
niu przewagi fizycznej, niszczeniu sprzętów, tłu-
czeniu naczyń, 

• nękanie to np.: śledzenie i sprawdzanie dru-
giej osoby, podsłuchiwanie rozmów, otwieranie 
korespondencji, poniżanie i zawstydzanie przy 
innych, 

• przemoc fizyczna, np. popychanie, szarpanie, 
policzkowanie, obezwładnianie, przytrzymy-
wanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie 
otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, 
parzenie, nieudzielenie koniecznej pomocy, uży-
cie broni, pozbawienie jedzenia i picia, snu, itp.,

• przemoc psychiczna, to każde zachowanie, któ-
rego celem jest umniejszanie poczucia własnej 
wartości ofiary, wzbudzenie w ofierze strachu 
oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa 
i kontroli nad własnym życiem, np. ciągła kry-
tyka poglądów, religii, zachowań, pochodzenia, 
uczuć wyglądu, wmawianie choroby psychicz-
nej, wrogie nastawianie dzieci, izolacja spo-
łeczna, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów 
z innymi osobami, domaganie się posłuszeń-
stwa, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, sto-
sowanie gróźb, itp., 

• przemoc seksualna, np. zmuszanie do pożycia 

seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, sadystyczne 
formy współżycia seksualnego, krytyka zacho-
wań seksualnych kobiety, itp. 

• przemoc ekonomiczna, np. grożenie niedawa-
niem pieniędzy na życie, w przypadku nie speł-
nienia żądań partnera, odbieranie zarobionych 
pieniędzy, wydzielanie zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, 
nie zaspokajanie podstawowych, materialnych 
potrzeb rodziny, itp.

 
Artykuł 207 kodeksu karnego stanowi:

§ 1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie 
nad osobą lub przemijającym stosunku zależności 
od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą niepo-
radną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony 
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 

Jak postępować w przypadku przemocy
Zawiadomienie policji 
• Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
• Zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa przez 

interweniujących funkcjonariuszy policji (art. 15 
ust. 1 pkt 3 Ustawy o Policji - Policja ma prawo 
zatrzymać osoby stwarzające w sposób oczywi-
sty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzkiego, a także mienia).

• Poprosić funkcjonariuszy o okazanie legitymacji 
służbowej, a także uzyskanie informacji o nazwie 
i siedzibie jednostki, która podjęła interwencję. 

• Żądania, aby zatrzymano sprawcę na 48 godzin. 
• Wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej 

(notatek służbowych), jako dowodów w sprawie 
karnej przeciw sprawcy przemocy. 

• Zgłoszenia interweniujących policjantów na świad-
ków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

• W razie zastrzeżeń do zachowania policji, osoba, 
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która ją wezwała, ma prawo złożenia skargi do 
bezpośrednich przełożonych tych policjantów.

Zgłoszenie przestępstwa 
Zaraz po interwencji policji lub np. następnego 

dnia ofi ara ma prawo zawiadomić prokuratora o 
popełnieniu przestępstwa. Może to zrobić ustnie lub 
pisemnie (listem poleconym lub składając pismo oso-
biście). Prokuratura nie później niż w ciągu 6 tygo-
dni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie ma 
obowiązek odpowiedzieć, czy wszczyna postępo-
wanie przeciwko sprawcy. Jeśli prokuratura odmówi, 
ofi ara ma prawo złożyć zażalenie. Trzeba pamiętać, 
że ofi ara przemocy ma także prawo do zapoznania 
się z aktami sprawy.

Dowody popełnienia przestępstwa
• dowody rzeczowe np. zniszczone sprzęty, zdję-

cia, podarte ubrania, nagrania awantury, może to 
być także kalendarz, w którym są zapisane daty 
wszystkich incydentów, świadków, którzy mogą 
potwierdzić wersję ofi ary jak i osób, którym się 
ofi ara skarżyła, 

• zeznania świadków, czyli członków rodziny, sąsia-
dów, znajomych, a także osób,  które pośred-
nio wiedziały o akcie przemocy. warto zwracać 
uwagę na to co się dzieje jak największej liczby 
osób, nie można się wstydzić i ukrywać przed 
innymi aktów przemocy;

• obdukcja lub zaświadczenie o stanie zdrowia opi-
sujące obrażenia, jakich doznała ofi ara przemocy, 
która została pobita lub zgwałcona; obdukcje 
wykonywane są odpłatnie. Jednak na potwierdze-
nie rodzaju i rozmiarów doznanych urazów ciała 

osoba pokrzywdzona może przedstawić jakiekol-
wiek inne zaświadczenie lekarskie np. od lekarza 
pierwszego kontaktu, wydane przez lekarza przy 
zgłoszeniu się na ostry dyżur bądź też kartę infor-
macyjną ze szpitala. Dokument taki można uzy-
skać bezpłatnie w każdej placówce służby zdro-
wia, do której pokrzywdzony się zgłosi. 

• notatki dokumentujące kolejne akty przemocy; na 
karcie B „Niebieskiej Karty” znajduje się miejsce 
na zrobienie takich notatek; nie mając takiej karty 
trzeba zapisać, kto był sprawcą przemocy, kiedy 
to się stało i w jakim miejscu, na czym polegała 
przemoc, kto widział i słyszał przebieg zdarzenia, 
czy była interwencja policji, czy sprawca działał 
pod wpływem alkoholu. 

• dowody z interwencji policyjnych; warto zapisać 
nazwiska policjantów lub ich numery służbowe; 
oni również mogą być świadkami;  można też 
dowiedzieć się o numer pod jakim interwencja 
została zarejestrowana i poprosić o kopie notatki 
służbowej (lub karty meldunku o przeprowadzo-
nej interwencji). 

Dariusz Urbański

Podstawa prawna
1. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm., tekst jednolity dostępny na stronie http://www.lex.com.pl/kodek-
sy/?akt=97.88.553.htm)
2. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 89, poz. 555, tekst jednolity dostępny na stronie http://www.lex.com.pl/
kodeksy/?akt=97.89.555.htm)

Ofi ary przemocy w rodzinie mogą uzyskać 
porady pod numerami NIEBIESKIEJ LINII:

Warszawska „Niebieska Linia”
tel.: 22 668 70 00

Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie 
w godzinach 14.00 - 22.00;

dyżur prawny w ramach poradni odbywa się 
w poniedziałki i środy w godzinach: 18.00 - 22.00.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”

801 120 002
działa od poniedziałku do soboty 

w godz. 8.00- 22.00, 
w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
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SZUKASZ MIEJSCA DLA SWOJEJ FIRMY?PRZYJDŹ DO IPC! 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

Perłowa Inwestycja to kompleksowa strategia rozwoju gospodarczego i promocji terenów inwestycyjnych 
gminy Debrzno, której kluczowym elementem jest Zielony Park Przemysłowy Cierznie obejmujący obszar 
56,63 ha, na który składają się: 

 Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 
 Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (obszar 9,87ha) 
 tereny inwestycyjne (obszar 45,26ha) 

 
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE 

Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego 
poprzez wsparcie powstawania i rozwoju MŚP. 

 lokalne centrum obsługi inwestora 
 wynajem: 

powierzchni biurowej- czynsz najmu: 20-25 zł netto za 1m2 
powierzchni produkcyjno- magazynowo- usługowej- czynsz najmu: 8-12 zł netto za 1m2 

 profesjonalna obsługa biurowa 
 obsługa spotkań, szkoleń i konferencji 
 nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej dla firm znajdujących się w IPC 
 zwolnienie z podatku od nieruchomości dla firm znajdujących się w IPC 

 
INWESTYCJE 

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 obszar 9,8736ha 
 zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu: realizacji nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy 
 maksymalna intensywność pomocy wynosi odpowiednio: 

40% dla dużego przedsiębiorcy (ponad 250 pracowników) 
50% dla średniego przedsiębiorcy (50-250 pracowników) 
60% dla mikro (mniej niż 10 pracowników) i małego przedsiębiorcy (10-49 pracowników) 

 ponadto każdemu inwestorowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości 
 
Pozostałe tereny inwestycyjne- obszar 45,26ha 

KONTAKT: 
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 

Cierznie 64 
77-310 Debrzno 

tel. +48 59 722 13 33, 784 418 365 
NIP: 843 16 11 037 

REGON: 221596036 
e-mail:info@perlowainwestycja.pl 

 



 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ! 

CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

CZŁUCHOWIE 

Zaprasza wszystkich, którzy maja pomysł na wsparcie lokalnych inicjatyw, 

chcą doskonalić działanie swojej organizacji, mają problemy w dziedzinie 

prawa, księgowości, promocji lub pozyskiwania środków zewnętrznych. 

OFERUJEMY - BEZPŁATNIE: 

• Doradztwo i konsultacje z zakresu zakładania i funkcjonowania  

organizacji pozarządowych  

• Wsparcie techniczne (xero, drukarka, fax, komputer, Internet ) 

• Dyżury eksperckie z zakresu prawa, promocji, finansów i pozyskiwania 

środków oraz zarządzania 

 

Czynne od pn. do pt. w godz. 7.00 – 15.00 

ul. Plantowa 28, 77 – 300 Człuchów 

tel. 59 8223547 

wioletta.dykalska@zmw.pl 

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" 
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Ogrodowa 26, 77-310 DEBRZNO
tel. +48 59 833 57 50, +48 59 833 71 49
tel. kom. +48 502 043 654 
fax +48 59 833 71 79
www.stowdeb.pl
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl
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