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Osiągniemy sukces!
W dniu 25.07.2013r. w siedzibie Stowarzyszenia 
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
odbyło się uroczyste podpisanie umów na 
otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej z 
uczestnikami projektu.

Zgodnie z założeniami projektu na tere-
nie województwa pomorskiego miało powstać 20 
nowych przedsiębiorstw. Jednakże z uwagi na fakt, 
iż nie wszystkie przyznane dotacje były w maksymal-
nej kwocie 40.000,00 zł, pojawiły się oszczędności, 
w wyniku czego ostatecznie przyznano 21 dotacji 
inwestycyjnych na otwarcie własnej działalności 
gospodarczej. 

Należy nadmienić, że w projekcie uczestni-
czyło 25 osób, które w okresie od 12.04.2013 r. do 
30.06.2013r. brały czynny udział w podstawowym 
wsparciu szkoleniowo – doradczym z cyklu „Moja 
firma”. Uczestnictwo w wymienionym wsparciu było 
obligatoryjne i stanowiło podstawę do ubiegania się 
o otrzymanie dofinansowania. Podczas szkoleń oraz 
indywidualnych spotkań doradczych w zakresie: 
merytorycznym, finansowym i zawodowym, uczest-
nicy projektu stworzyli następujące dokumenty: biz-
nesplan zaplanowanego przedsięwzięcia na okres 
funkcjonowania 3 lat oraz Indywidualny Plan Dzia-
łania. Stworzone dokumenty podlegały ocenie Komi-
sji Oceniającej Wnioski. Projekt zakładał udzielenie 
wsparcia szkoleniowo – doradczego 25 uczestnikom 
projektu, ale dofinansowanie w formie jednorazowej 
dotacji inwestycyjnej miało być udzielone 20 benefi-
cjentom Pomocy. Eliminacja 5 uczestników projektu  
miała na celu zmotywować osoby ubiegające się o 
wsparcie finansowe, by stworzone dokumenty były 
na wysokim poziomie merytorycznym. Rekrutacja 
do dofinansowania opierała się na ocenie złożonych 
biznesplanów. Te z najwyższą punktacją zostały 
rekomendowane do otrzymania wsparcia inwestycyj-
nego. 

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja  

przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Mając na uwadze przyznanie dodatkowej dota-
cji, w efekcie końcowym, powstało 21 nowych firm. 
Zakres już działających przedsiębiorstw jest zróżni-
cowany. Firmy, które powstały w ramach projektu to 
m.in.: warsztat samochodowy, biuro rachunkowe,  klub 
fitness, produkcja wyrobów rękodzielniczych, projekto-
wanie i nadzór budowlany, zakład fryzjerki, firma szko-
leniowa psów, usługi transportowe, zakład elektrome-
chaniczny, zakład krawiecki, firma ogólno budowlana, 
sklep z odzieżą itp.

Dla przedsiębiorców udział w projekcie jesz-
cze się nie kończy. Dodatkową formą wsparcia będą 
szkolenia z cyklu „Jestem przedsiębiorcą” w wymiarze 
128h zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących 
następujące bloki tematyczne: zamówienia publiczne, 
zarządzanie firmą, rachunkowość i księgowość, techniki 
negocjacji, motywacja i zarządzanie czasem. Ponadto 
przewidziano bezpłatne usługi doradcze w zakresie 
merytorycznym i finansowym dla przedsiębiorców oraz 
możliwość skorzystania z porad radcy prawnego przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej.

Beneficjenci Pomocy kontynuujący  udział w pro-
jekcie mają możliwość zwrotu kosztów przejazdu na 
szkolenia jak i na spotkania doradcze. 

Ważną formą wsparcia jest także otrzymywanie 
wsparcia pomostowego podstawowego przez 20 bene-
ficjentów w kwocie 1500,00 zł. oraz dla osoby, która 
otrzymała dodatkową dotację w kwocie 1000,00 zł.

Wsparcie to wypłacane będzie przez okres 6 
pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospo-
darczej. Wypłacane będzie w miesięcznych transzach 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obligatoryjnych 
związanych z prowadzoną firmą. 

Koordynator Merytoryczny Projektu
Katarzyna Dudzic
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UWAGA!!! 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 

POJEZIERZE KRAJEŃSKIE 

ZAPRASZA  NA  CYKL  SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH  
NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI  POZYSKANIA  ŚRODKÓW  

FINANSOWYCH  W  RAMACH  OSI  4  PO  RYBY  2007‐2013  
ORAZ  NA  WARSZTATY  Z  PISANIA  WNIOSKÓW  

SPOTKANIA INFORMACYJNE: 

11 LIPCA 2013 (czwartek) 
08.00‐11.00 ZAKRZEWO 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 
 
12.00‐15.00 LIPKA 
Urząd Gminy, sala narad 
 
16.00‐19.00 DEBRZNO 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” 
 

12 LIPCA 2013 (piątek) 
08.00‐11.00 ZŁOTÓW 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 
 
12.00‐15.00 JASTROWIE 
Urząd Gminy i Miasta, sala posiedzeń 
 
16.00‐19.00 OKONEK 
Urząd Miasta, sala konferencyjna 

 
15 LIPCA 2013 (poniedziałek) 
08.00‐11.00 KOCZAŁA 
Gminny Ośrodek Kultury 
 
12.00‐15.00 PRZECHLEWO 
Urząd Gminy, sala posiedzeń 
 
16.00‐19.00 RZECZENICA 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 

16 LIPCA 2013 (wtorek) 
08.00‐11.00 KAMIEŃ KRAJEŃSKI 
Miejsko‐Gminny Ośrodek Kultury 
 
12.00‐15.00 CZŁUCHÓW 
Urząd Gminy, sala obrad 

23 LIPCA 2013 (wtorek) 
12.00‐15.00 CIERZNIE 
Inkubator Przedsiębiorczości 
Sala konferencyjna 
 

WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

5 SIERPNIA 2013 (poniedziałek) CZŁUCHÓW 
Hotel i Restauracja Nad Jeziorem, sala konferencyjna 
10.00 – 14.00 Operacje niekomercyjne 
15.00 – 19.00 Operacje komercyjne 

7 SIERPNIA 2013 (środa) PRZECHLEWO 
Urząd Gminy, sala posiedzeń 
9.00 – 13.00 Operacje niekomercyjne 
13.30 – 17.30 Operacje komercyjne 

 
9 SIERPNIA 2013 (piątek) JASTROWIE   
Urząd Gminy i Miasta, sala posiedzeń 
9.00 – 13.00 Operacje niekomercyjne 
13.30 – 17.30 Operacje komercyjne 
 
19 SIERPNIA 2013 (poniedziałek) CIERZNIE 
Inkubator Przedsiębiorczości 
9.00 – 13.00 Operacje niekomercyjne 
14.00 – 18.00 Operacje komercyjne 
 

12 SIERPNIA 2013 (poniedziałek) ZAKRZEWO 
Hala Sportowo‐Widowiskowa, sala 
konferencyjna 
10.00 – 14.00 Operacje niekomercyjne 
15.00 – 19.00 Operacje komercyjne 

 

*Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia swego uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach telefonicznie lub mailem na adres Biura LGR Pojezierze Krajeńskie. 
**W spotkaniach i szkoleniach w poszczególnych gminach i powiatach mogą uczestniczyć również mieszkańcy innych gmin i powiatów obszaru LGR Pojezierze 
Krajeńskie oraz osoby spoza obszaru, które chcą realizować swoje projekty na obszarze LGR Pojezierze Krajeńskie. 
***Udział w spotkaniach informacyjnych i warsztatach z pisania wniosków jest jednym z lokalnych kryteriów wyboru! 
 

M.Procajło ‐ Galanty 



Kącik Porad Obywatelskich

JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI 
WYDANEJ PRZEZ ZUS?

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
odmówił wypłaty zasiłku chorobowego, nie przy-
znał renty możemy zakwestionować zarówno 
odmowę przyznania prawa do świadczenia, jak 
również jego wysokość. W tym celu można zgło-
sić sprzeciw lub dochodzić swoich praw przed 
sądem.

Wszelkie informacje o terminach i zasadach 
wniesienia odwołania znajdują się na decyzji dostar-
czonej przez ZUS. Należy pamiętać, aby postępo-
wać zgodnie z pouczeniem, które jest zamieszczone 
zwykle na jej końcu. Można zanieść osobiście lub 
wysłać pocztą do oddziału ZUS, który przyznania 
świadczenia odmówił. 

 Odwołanie powinno zawierać:
• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
• imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby 

ubezpieczonej lub jego przedstawiciela ustawo-
wego albo pełnomocnika,

• oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer decyzji 
nadany przez ZUS),

• określenie i uzasadnienie zarzutów i wniosków,
• dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
• żądania dotyczące sposobu rozwiązania sprawy,
• odręczny podpis ubezpieczonego, jego przedsta-

wiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Po złożeniu odwołania w oddziale ZUS, urzęd-
nicy mają 30 dnia na zmianę lub uchylenie swojej 
decyzji. Wówczas wydawana jest nowa decyzja. 
Jeśli jest ona dla starającego się o świadczenie 
satysfakcjonująca postępowanie kończy się na tym 
etapie. Jeśli jednak ZUS nie zmieni poprzedniego 
postanowienia, ma obowiązek w ciągu 30 dni od 
złożenia odwołania przesłać sprawę do sądu wraz z 
kompletem akt i uzasadnieniem odmowy przyznania 
świadczenia.

 

Niektóre sprawy o świadczenie z ubezpie-
czenia społecznego wymagają wydania orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS. Osoba, która nie zgadza się 
z decyzją lekarza orzecznika ZUS, może złożyć sto-
sowane odwołanie w formie sprzeciwu. Procedura 
w tym przypadku jest dwustopniowa. Oznacza 
to, że najpierw występujemy do komisji lekarskiej 
ZUS-u, a potem dopiero do sądu pracy i ubezpie-
czeń społecznych. 

Orzeczenie lekarza orzecznika jest m.in. pod-
stawą do przyznania lub odmowy przyznania renty z 
tytułu niezdolności do pracy. Jeśli nie zgadzamy się 
z orzeczeniem, można wnieść sprzeciw w ciągu 14 
dni od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy za 
pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS-u wła-
ściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Sprzeciw składamy ustnie do protokołu lub 
pisemnie. Po sporządzeniu protokołu należy popro-
sić o wykonanie jego kopii. Powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę, aby na protokole znajdowała się 
data sporządzenia, data przyjęcia sprzeciwu, dane 
składającego sprzeciw, dane sporządzającego pro-
tokół, dane jednostki ZUS przyjmującej sprzeciw, 
sygnatura sprawy, zwięzły opis sprawy i zarzuty 
osoby składającej sprzeciw, podpis osoby składa-
jącej sprzeciw pod protokołem oraz enumeratywnie 
wymienione załączniki składane do pisma. 

Po złożeniu sprzeciwu komisja lekarska bada 
na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku 
zasadność podniesionych zarzutów oraz wykonuje 
badanie poszkodowanego. Na podstawie przepro-
wadzonych czynności Komisja wydaje ponowne 
orzeczenie.

Jeśli po wydaniu decyzji komisji lekarskiej 
nadal jesteśmy z niej niezadowoleni, przysługuje 
nam prawo odwołania do sądu okręgowego - sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych.
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Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warto pamiętać, wnosząc odwołanie do 
sądu, że jeśli kwestionujemy orzeczenie lekarza 
orzecznika ZUS-u, a nie zgłosiliśmy wcześniej 
sprzeciwu do komisji lekarskiej, sąd odrzuci 
odwołanie.

Jeśli po ogłoszeniu wyroku sądu 
nie zgadzamy się z jego treścią, 
możemy wnieść apelację. W pierw-
szej kolejności powinniśmy zło-
żyć wniosek o doręczenie wyroku 
w okresie 7 dni od ogłoszenia 
wyroku wraz z uzasadnieniem. 
Następnie w terminie do dwóch 
tygodni od daty doręczenia 
orzeczenia sądu okręgowego 
składamy apelację do sądu 
apelacyjnego. 

Jeśli sprawa została 
niekorzystnie rozstrzy-
gnięta przez sąd ape-
lacyjny, można wnieść 
skargę kasacyjną do 
Sądu Najwyższego. 
Taki pozew sporzą-
dzić powinien jed-
nak radca prawny 
lub adwokat. 
Sąd Najwyż-
szy rozpa-
truje sprawy pod 
kątem niewłaściwej 
interpretacji przepisów 
lub błędów proceduralnych.

 Kiedy odwołanie nie przysługuje?
Zgodnie z przepisami nie przysługuje odwoła-

nie od decyzji:
- przyznającej świadczenie w drodze wyjątku 

oraz odmawiającej przyznania takiego świadczenia,
- w sprawach o umorzenie należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne. 
Osobie, której sprawa została 

niekorzystnie rozstrzygnięta 
w tych dwóch przypadkach, 
przysługuje prawo do wniesie-
nia wniosku jedynie do Prezesa 
Zakładu o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, na zasadach dotyczących 

decyzji wydanej w pierwszej 
instancji przez ministra. 

Mamy na to 14 dni od 
daty dostarczenia 
decyzji.

O s t a t e c z n ą 
decyzję prezesa 

ZUS-u możemy 
zaskarżyć do woje-

wódzkiego sądu admini-
stracyjnego (za pośred-

nictwem prezesa ZUS-u, 
w terminie 30 dni od daty 

doręczenia decyzji). Od 
wyroku WSA przysługuje 

nam natomiast skarga kasa-
cyjna do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.                                   

Magdalena Kamowska

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)
Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
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Inwestycje w innowacje

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Wyższą 
Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie 
realizuje projekt pn.: „Inwestycje w innowacje 
– element warunkujący rozwój przedsiębior-
czości w regionie człuchowsko-chojnickim” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy 
sfery nauki i przedsiębiorstw.

Od marca do czerwca b.r. trwały szkolenia i 
doradztwo dla przedsiębiorców z powiatu człuchow-
skiego i chojnickiego, które w szczególny sposób 
wsparły indywidualny rozwój każdej z firm. Celem 
organizowanych przez Stowarzyszenie szkoleń było 
połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Oferta 
szkoleniowa obejmowała aspekty działalności przed-
siębiorstwa pod kątem innowacyjności, a zakres tema-
tyczny był przystosowany do specyfiki i konkretnych 
potrzeb mikro i małych firm. Szkolenia prowadziła 
doświadczona kadra naukowa, specjaliści – praktycy, 
a także przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony 
był na warsztatowe i aktywizujące formy i metody 
treningu. Poprzez omawianie wybranych przykładów 
uczestnicy szkoleń przyswoili umiejętności i pozyskali 
niezbędne narzędzia do zastosowania w codziennej 
praktyce.  Zakres tematyczny szkoleń obejmował 
m.in. założenia badawcze analizy opłacalności pro-
jektu, warunki przyznawania pomocy dla przedsiębior-
ców na działania inwestycyjne w ramach wybranych 
funduszy UE, informatyczne narzędzia codziennej 
komunikacji z interesariuszami, zastosowanie narzę-
dzi marketingowych oraz ich przydatność. 

Z myślą o przedsiębiorcach Stowarzyszenie 
zorganizowało także specjalistyczne konsultacje 
indywidualne oraz w systemie e-learningu dla przed-
stawicieli 12 firm z powiatu człuchowskiego i chojnic-
kiego, dostosowane do indywidualnych potrzeb każ-
dego z przedsiębiorstw. Podstawowy zakres doradz-
twa obejmuje badanie opłacalności realizacji pro-
jektów inwestycyjnych, możliwość uzyskania dotacji 
lub pożyczki na działanie inwestycyjne na podstawie 
wybranego projektu innowacyjnego, doradztwo w 
zakresie optymalizacji wykorzystania informatycz-
nych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. 

Po rozeznaniu indywidualnych potrzeb każdej 
z firm opracowane zostaną biznesplany dla każdego 
przedsiębiorstwa, tj. stworzona zostanie osobista, 
indywidualna wizja rozwoju firmy przy współpracy 
przedsiębiorstwa z pracownikami naukowymi. 

Projekt przerósł nasze oczekiwania. Nie sądzi-
liśmy, że spotka się z tak dużym zainteresowaniem. 
Liczymy na to, ze w firmach objętych wsparciem doj-
dzie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Tym 
bardziej ze w naszej gospodarce zachodzą ciągłe 
zmiany, z tego względu przedsiębiorcy, którzy pra-
gną utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą iść z 
duchem czasu. Innowacje są jednym z kluczowych 
czynników wpływających na poprawę konkurencyj-
ności przedsiębiorstw. 

Cieszymy się również, że projekt przyczynił się 
do współpracy między przedsiębiorstwami i kadrą 
naukową. Kolejnym etapem projektu będzie wizyta stu-
dyjna naszych przedsiębiorców w Centrum Transferu 
Wiedzy i Innowacji Service Inter Lab w Szczecinie.

Magdalena Kamowska
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Tydzień międzynarodowych spotkań w Debrznie

„Debrzno - Weinbach - Blatno - nasze prawa 
i  możliwości w Unii Europejskiej”  
to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie 
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w 
dniach  7-14 lipca w ramach programu Europa 
Dla Obywateli, Poddziałanie 1.1 „Spotkanie 
mieszkańców miast partnerskich”.

Projekt został stworzony w oparciu o ogólne  
i szczegółowe cele programu „Europa Dla Obywateli”, 
zaś  działania podjęte w ramach projektu zrealizo-
wane zostały w odniesieniu do priorytetów Unii Euro-
pejskiej: wartości, prawa i możliwości dla obywateli 
oraz obywatelskie zaangażowanie w życie demokra-
tyczne w UE.

Projekt zgromadził mieszkańców trzech 
partnerskich miast: Debrzna, Blatna (Czechy)  
i Weinbach (Niemcy), a działania podjęte w pro-
jekcie zachęciły obywateli i organizacje oby-
watelskie do wzajemnych kontaktów, umac-
niających dialog międzykulturowy  (jedność  
w różnorodności), budowanie więzi między obywa-
telami „starej” UE, a nowymi członkami UE, a także 
rozbudziły w nich poczucie współodpowiedzialności 
za rozwój UE oraz ośmieliły do działania na płasz-
czyźnie lokalnej. Projekt był wydarzeniem, które miało 
ogromne znaczenie dla naszej społeczności, wpłynął  
na dalszy rozwój partnerstwa między polską, nie-
miecką i czeską gminą. Proponowany program pro-
jektu obejmował 8 dni i był podzielony na dwie części. 
Pierwszą z nich była część teoretyczna, na którą skła-
dały  się debaty, dyskusje, prezentacje multimedialne, 
pogadanki.  Na drugą część - praktyczną - składały 
się gry, zabawy integracyjne, quizy, wyjazdy, zwiedza-
nie zabytków i warsztaty, np.: zajęcia integracyjne nad 

jeziorem Żuczek, „To, co nas łączy” - zajęcia integra-
cyjne, „Bajka o Ćwierćlandii”, wzajemne poznawanie 
się, uczenie się podstawowych zwrotów  i tworze-
nie „Słowniczka aktywnego obywatela UE” w trzech 
językach (09.07.2013), wyjazd do Gdańska, wizyta 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego, spotkanie  z politykami samorządowymi oraz 
pracownikiem Departamentu Współpracy Zagranicz-
nej , zwiedzanie zabytków Gdańska (10.07.2013), czy 
„Poznaj nasz powiat”- zwiedzanie Człuchowa, wizyta 
w redakcji gazety regionalnej, prezentacja wybranych 
inwestycji powstałych dzięki wsparciu UE. Realiza-
cja projektu umocniła i wzbogaciła przyjaźń między 
trzema zaprzyjaźnionymi gminami i stała się impul-
sem  dla dalszej współpracy  partnerskiej. Spotkanie 
gmin Debrzno - Weinbach - Blatno zachęciło obywa-
teli do wzajemnych kontaktów, umacniających dialog 
międzykulturowy, budowania więzi między obywate-
lami. Działania podjęte w ramach projektu uświado-
miły obywatelom, że warto umieć korzystać ze swoich 
praw i możliwości, jakie daje UE, warto być w zjed-
noczonej Europie. Projekt stworzył dla uczestników 
most komunikacyjny, który udowodnił, że nieważne 
są odległości na mapie, które można szybko poko-
nać, gdy dąży się do poznania i zrozumienia drugiego 
człowieka.

Justyna Porbes

„Ten projekt został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w 
nich zawartość merytoryczną”.


