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9 maja w godz. 14.00-16.00-porady prawne 
 

Damian Sieradz -adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w 
Radomiu. Doświadczenie zawodowe zbudował wykonując również 
zawód radcy prawnego w Radomiu. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym, upadłościowym oraz budowlanym. Posiada też 
bogate doświadczenie w postępowaniach odszkodowawczych w 
zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym 
wynikających z wypadków komunikacyjnych – występował w 
kilkudziesięciu sprawach w tym zakresie, reprezentując zarówno 
największe towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, jak i osoby 
poszkodowane. W kancelarii zajmuje się również prowadzeniem  
spraw w postępowaniu administracyjnym. 

 
 
  

 
 
16 maja-w godz. 14.00-16.00-porady z zakresu pozyskiwania funduszy   
                                                        unijnych 

 

  
Monika Kutkiewicz-Słomka – absolwentka stacjonarnych studiów na 
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
na kierunku Europeistyka, ze specjalnością Fundusze Unii Europejskiej. 
Tytuł magistra obroniła pracą magisterską dotyczącą problematyki 
rewitalizacji zdegradowanych obszarów Radomia z wykorzystaniem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej, której promotorem był prof. dr. 
hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, założyciel Katedry Europeistyki na UW.  
 
Od 2012 roku związana zawodowo z tematyką Funduszy Europejskich,            

z naciskiem na przygotowywanie i rozliczanie Projektów pro-eksportowych w perspektywach Unii 
Europejskiej na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Uczestniczka licznych szkoleń i spotkań informacyjnych 
w obszarze Funduszy UE organizowanych przez PARP oraz Fundację MŚP.  Z ramienia przedsiębiorców, 
współtworzyła w Ministerstwie Rozwoju, Branżowe Programy Promocji dla 12 kluczowych branż 
polskiej gospodarki w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand.  
 



 

 
23 maja w godz. 14.00-16.00-konsultacje z zakresu IT 
 

 
  

Mateusz Rus - certyfikowany programista z kilkuletnim, praktycznym 
stażem w dziedzinie budowania indywidualnych rozwiązań informatycznych 
w technologiach Microsoft .NET. Od początku pracy zawodowej zagłębia się 
w tematykę optymalizacji czasu i prowadzenia przedsiębiorstwa z użyciem 
systemów CRM oraz ERP wspomagających tego typu działania. Chętnie dzieli 
się zdobytą wiedzą i zawsze służy pomocą. Jeden ze współwłaścicieli spółki 
MRSolutions, która zajmuje się szeroko pojętym działaniami IT.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Michał Rdzanek- współwłaściciel firmy MRSolutions, realizującej działania w 
zakresie tworzenia stron internetowych, aplikacji dedykowanych, projektów 
graficznych oraz kampanii marketingowych. Michał od lat zajmuje się 
szeroko pojętym marketingiem internetowym oraz jest zafascynowany 
nowinkami technologicznymi co zaowocowało serią szkoleń „Twoja firma w 
social mediach”, które były prowadzone wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową 
Ziemi Radomskiej. Postanowił przekuć swoje pasje oraz zdobyte 
doświadczenie na wykreowanie nowej marki, której misją jest stworzenie 
lepszej strony świata IT.  
 

 
 
 

 
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze (najpóźniej w przeddzień konsultacji)  

zgłaszanie chęci skorzystania z porad naszych konsultantów. 
 

Kontakt: Urszula Miśkiewicz, 600-245-881; u.miskiewicz@radomskibiznes.pl 
 

Zapraszamy!!! 
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