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Organizator: 
Miasto Dąbrowa Górnicza 
Miejsce: różne lokalizacje. 

 
 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Aleja Tadeusza Kościuszki 25 
14 listopada 2017 
godz. 16.30 
Inauguracja Fabryki Kreatywnego Biznesu. Myśl globalnie – działaj lokalnie! - wykład 
inauguracyjny  dr Tomasza Kasprowicza z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Inauguracja projektu edukacyjnego z zakresu przedsiębiorczości „Fabryki Kreatywnego Biznesu”  
– II edycja 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Anna Saltarska Stachura, tel. (32) 295 96 86, e-mail: asaltarska@dabrowa-gornicza.pl   
 

Miejsce: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A 
14 listopada 2017 
godz. 10.00 – 12.00 
Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne? – konsultacje z pracownikiem Centrum Aktywności 
Obywatelskiej. 
Konsultacje z pracownikiem Centrum Aktywności Obywatelskiej na temat: Jak założyć 
przedsiębiorstwo społeczne. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Magdalena Mike, tel. 668-573-952, e-mail: mmike@dabrowa-gornicza.pl    
 
Miejsce:  
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21. (I piętro – sala nr 1) 
15 listopada 2017 
godz. 10.00 – 12.00 
Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorcy.  
Podczas konsultacji przedsiębiorcy będą mogli uzyskać porady i porozmawiać pracownikami: 
Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Referatu 
Aktywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz 
Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Paweł Lelas, tel. (32) 295 69 90, e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl   
 
Miejsce: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A 
15 listopada 2017 
godz. 10.00 – 12.00 
Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne? – konsultacje z pracownikiem Centrum Aktywności 
Obywatelskiej. 
Konsultacje z pracownikiem Centrum Aktywności Obywatelskiej na temat: Jak założyć 
przedsiębiorstwo społeczne. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Magdalena Mike, tel. 668-573-952, e-mail: mmike@dabrowa-gornicza.pl   
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Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21. (I piętro – sala nr 1) 
15 listopada 2017 
godz. 12.30 – 14.00 
Google vs. Facebook. Promuj się i rywalizuj z największymi!  
Szkolenie poprowadzi Jacek Uroda - pasjonat nowych mediów i marketingu, przedsiębiorca 
(JACO.PRO / Nord Digital). Celem szkolenia będzie ukazanie dobrych praktyk w marketingu 
internetowym. Zostanie omówione narzędzia budowania zaangażowania społeczności internetowych 
oraz zarządzania relacjami z potencjalnymi Klientami w sieci. Ważnym elementem warsztatu będzie 
przedstawienie zasad budowania skutecznej sprzedaży online oraz możliwości monitorowania marki 
w sieci. Zostanie ukazana rola narzędzi Google i Facebooka w działaniach promocyjnych. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Zgłoszenia:  http://STP2017.evenea.pl 
 
Miejsce: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A 
16 listopada 2017 
godz. 10.00 – 12.00 
Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne? – konsultacje z pracownikiem Centrum Aktywności 
Obywatelskiej. 
Konsultacje z pracownikiem Centrum Aktywności Obywatelskiej na temat: Jak założyć 
przedsiębiorstwo społeczne. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Magdalena Mike  tel. 668-573-952, e-mail: mmike@dabrowa-gornicza.pl   
 
Miejsce: Pałac Kultury Zagłębia , Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1  
16 listopada 2017 
godz. 17.00 
Gala Przedsiębiorczości  
Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców w celu wymiany i nawiązania kontaktów biznesowych. 
Punktem kulminacyjnym Gali będzie uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu o Nagrodę 
Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Anna Saltarska Stachura (32) 295 96 86, asaltarska@dabrowa-gornicza.pl     
 
Miejsce: Reden Panorama Bar - Holiday Inn, Aleja Róż 1A   
17 listopada 2017 
godz. 17.00 
Business Chillout - „Odczarowanie sprzedaży” – wystąpienie Mariusza Malickiego, trenera 
sprzedaży  i biznesu. 
Spotkanie networkingowe. Jego celem jest integracja lokalnej społeczności osób prowadzących 
działalność gospodarczą, a także uzyskanie praktycznej wiedzy. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
Zgłoszenia: https://biznes-chillout-3.evenea.pl/ 
 
 
 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
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Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 30  
18 listopada 2017 
godz. 15.00 - 18.00 
Warsztaty florystyczne dla dzieci.  
Warsztaty florystyczne dla dzieci, które dają  nieograniczone możliwości twórczej ekspresji. Podczas 
warsztatów można poznać zarówno najnowsze trendy we florystyce, jak również  zrobić kwiatowe 
arcydzieła.  
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  
tel. (32) 262 54 61 
 
 
Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 30  
13-17 listopada 2017 
Nagranie płyty z kolędami przez dzieci z Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej i Dąbrowy Górniczej 
Kontakt:  
tel. (32) 262 54 61 
 
Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 30  
14 listopada 2017 
godz. 16.00 - 18.00 
Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci.  
Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci- praca z materią na bryle, charakterystyka i możliwości materiału, 
ćwiczenia z użyciem różnych narzędzi. 
Kontakt:  
tel. (32) 262 54 61 
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Organizator: 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

Miejsce: Hotel Altus Prestige, Katowice, ul. Uniwersytecka 13 
 
15 listopada 2017 
godz. 10.00 – 14.30  
FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu 
W ramach tego wydarzenia planujemy interesujące wykłady oraz dyskusje panelowe z zakresu 
innowacji, współpracy nauki i biznesu, wsparcia unijnego  
oraz przedsiębiorczości.  
Ofertę konferencji wzbogaci „Przestrzeń informacyjna”. W jej ramach nieodpłatnie zapraszamy do 
współpracy Partnerów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucje wdrażające Programy 
Ramowe, Ogólnopolskie oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w częściach 
poświęconych wspieraniu rozwoju sektora MŚP oraz firm dużych. 
Wydarzenie uzupełni również podsumowanie 10 lat działalności Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości oraz rozstrzygnięcie plebiscytu dla przedsiębiorców prowadzonego przez ŚCP wraz 
z Dziennikiem Zachodnim. 
 
Szczegóły i rejestracja: Pani Adriana Witkowska-Konieczny, adriana.witkowska@scp-slask.pl;  telefon: 
32 743 91 71. 
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Organizator: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
Miejsce: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37 

 
16 Listopada godz. 09:30 – 18:00 
17 listopada 09:30 – 13:00 
Innowacyjne Gliwice. Zobacz. Poznaj. Dotknij. 
W dniach 16-17 listopada, w Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice” odbędzie się kolejna 

edycja Festiwalu Innowacji i Technologii. Wydarzenie odbywa się w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości. 

Poprzednia edycja Festiwalu przyciągnęła do Gliwic ponad 500 zwiedzających, którzy uczestniczyli w 

wykładach, dyskusjach panelowych, warsztatach oraz targach, gdzie 22 wystawców przedstawiało 

swoją ofertę. W ramach tegorocznej edycji ponownie zajrzymy w świat innowacji, nowoczesnych 

technologii i nowatorskich rozwiązań. 

W ramach dwudniowego Festiwalu odbędzie się V Międzynarodowe Forum Innowacji – Nowe 

Technologie, Nowe Horyzonty, czyli debaty z udziałem międzynarodowych ekspertów, praktyków 

dotyczące innowacji i potencjału inwestycyjnego Gliwic. MedicaSilesia, czyli panele dyskusyjne 

dotyczące rozwoju i przyszłości medycyny w obszarze robotyki i sztucznej inteligencji. Odwiedzający 

Festiwal będą mieli okazję ,,dotknąć” innowacyjnych rozwiązań 10 firm oraz jednostek badawczo-

rozwojowych, które będą wystawcami podczas targów, a także nawiązać nowe relacje biznesowe w 

trakcie spotkań  brokerskich. 

Drugiego dnia zapraszamy na konferencję Badania, Rozwój, Innowacje - Nauka w dobie globalnego 

transferu technologii - wydarzenie poruszające zagadnienia kooperacji pomiędzy biznesem  

a nauką, podczas którego w gronie ekspertów zostaną omówione dobre praktyki i najciekawsze 

technologie Politechniki Śląskiej o potencjale międzynarodowym. 17 listopada odbędzie się także 

gala konkursu „Innowator Śląska 2016”, podczas której wyróżnione zostaną innowacyjne osiągnięcia 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/


 

 

 
 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w województwie śląskim 

 
13 - 19 listopada 2017 r.  

  
 

 

 

                                                           

  
WYDZIAŁ GOSPODARKI, TURYSTYKI I SPORTU 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
tel.: 32 77 40 002, fax: 32 77 40 979,  

email: gospodarka@slaskie.pl, www.slaskie.pl 

9 

przedsiębiorstw i instytucji naukowych naszego regionu oraz panel dyskusyjny ,,Innowacje – Start-

upy – Rozwój – Finansowanie”. 

Tegoroczna edycja Festiwalu jest organizowana przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości  

i Rozwoju sp. z o.o., Miasto Gliwice i Politechnikę Śląską. Wydarzenie objęte jest honorowym 

patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka 

Województwa Śląskiego. 

Wydarzenie jest bezpłatne – zapraszamy do rejestracji! 
Kontakt: Wojciech Michałowski, tel. 32 339 31 53, e-mail wmichalowski@gapr.pl 
Szczegóły i rejestracja: www.fi-it.pl  
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Organizator: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Kościuszki 30, 40-048 Katowice 
 
14 listopada 2017 
godz. 9.00-13.00 
ABC podejmowania działalności gospodarczej 
 Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości  na temat finansowania, procedur rejestracji działalności 
gospodarczej , form opodatkowania  i kosztów ZUS. 
Szkolenie otwarte – dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): : Magdalena Miszczak  32 757 33 89 

 
Miejsce:  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
17 listopada 2017 
godz. 9.00-13.00 
Rekrutacja i selekcja pracowników 
 Szkolenie z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników dla pracodawców 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): : Maciej Zegarek 32 757 33 36 

 
16 listopada 2017 
godz. 9.00-13.00 
ABC NOWEGO PRZEDSIĘBIORCY  
 Szkolenie zamknięte dla pracowników urzędów pracy. Tematyka: obowiązki osoby rozpoczynającej 
prowadzenie działalności gospodarczej względem ZUS, e-Składka - nowy wymiar rozliczeń. 
Kontakt: Magdalena Miszczak  32 757 33 89,  Jolanta Drobot 32 7573336 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): : Magdalena Miszczak  32 757 33 89, Jolanta Drobot 32 

7573336. 
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Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” 

Śląskie Towarzystwo Marketingowe 
Miejsce: sala warsztatowa Pro Silesii, ul. Opolska 15, Katowice 

 
 
16 listopada 2017 
Godzina: 17:00-20:00 
Wieczór z Marketingiem 2.0 - Jak współpraca sektorów biznesu, nauki i samorządu wpływa na 
rozwój przedsiębiorczości? 
Wieczór z Marketingiem w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zostanie zorganizowany 
przy współpracy dwóch podmiotów – Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz Pro Silesii.  
Podzielony zostanie na 3 części: 
1. Znaczenie relacji biznes – nauka – samorząd w procesie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. 
2. Śląska przedsiębiorczość – analiza rynku.  
3. RODO – czyli co czeka wszystkie przedsiębiorstwa od 2018 roku?  
 
Szczegóły i rejestracja/Kontakt: Amanda Caban; tel. 726 069 659; prosilesia@prosilesia.pl 
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Organizator: 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza 
 
 
13 listopada 2017 r.  
godz. 9.30-14.00 
Stawiam na kreatywność – warsztat 

W ramach warsztatu uczestnicy zwiększają swoją indywidualną kreatywności i innowacyjności 
związaną z praktyką w zakresie działania biznesowego, podnoszą skuteczność radzenia sobie z 
barierami poznawczymi i społecznymi w pracy grupowej nad twórczym rozwiązywaniem problemów, 
nabywają umiejętności praktycznego korzystania z technik pobudzających kreatywność podczas 
realizacji wyznaczonych celów. 
Prowadzący - Agnieszka Żarecka - certyfikowany trener, coach i mentor biznesu, konsultant 

biznesowy, doświadczony manager, przedsiębiorca oraz wolontariusz.  

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 
 
 
13 listopada 2017 r.,  
godz. 10.00-12.00 
Pierwsze kroki po otwarciu biznesu, czyli jak pozyskać klientów bez dużych nakładów finansowych?  

- warsztat 

Nie od dziś wiadomo, że kluczem do sukcesu firmy jest właściwie poprowadzona kampania 

marketingowa. Rynek usług i produktów systematycznie wzrasta, konkurencja dwoi się i troi aby 

pozyskać jak największą liczbę klientów. Gdzie szukać zleceń? Co zrobić, aby zdobyć kolejnych 

klientów w istniejącym biznesie? Odpowiedź na te i inne pytania poznają Państwo na warsztacie. 

Prowadzący - prelegenci z ramienia współpracy z Akademickim Inkubatorami Przedsiębiorczości AIP 

Śląsk.  

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 
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14 listopada 2017 r.,  
godz. 9.30.00-14.00 
Ja Lider – warsztat 

Warsztat ukierunkowany jest na budowanie kompetencji przywódczych wykorzystywanych  
w pracy zawodowej na stanowiskach menagerskich, jak i również w pracy projektowej przez 
członków zespołu. Uczestnicy poznają zasady kreowania własnego autorytetu, nabywają 
umiejętności budowania, kierowania oraz motywowania grupą.  
Prowadzący: Agnieszka Żarecka - certyfikowany trener, coach i mentor biznesu, konsultant 

biznesowy, doświadczony manager, przedsiębiorca oraz wolontariusz.. 

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 
 
15 listopada 2017 r.,  
godz. 9.00-10.30 
 „Kreowanie pomysłów biznesowych ” - czyli jak założyć firmę i zarobić pierwszy milion?  

- wykład inauguracyjny 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest 
zrealizowany pod hasłem „Kreatywność kluczem do sukcesu w biznesie”. Rozwiązaniem dla 
początkujących przedsiębiorców jest odkrywanie innowacyjnych pomysłów na założenie 
własnej firmy, poszukiwanie potrzeb i nisz na rynku. Kreatywność, umiejętność generowania 
niekonwencjonalnych pomysłów jest jedną z determinantów sukcesu w obranym celu jakim 
jest dobrze prosperująca firma. W ramach wykładu zostaną omówione techniki generowania 
pomysłów, metody poszukiwania niezaspokojonych potrzeb konsumentów oraz  sposoby 
finansowania startupów. Prowadzący z własnego doświadczenia oraz z doświadczeń ponad 
520 firm które wspierał od początku działalności spróbuje odpowiedzieć na pytanie jak 
zmienić pasję w biznes, jakie przeszkody można napotkać oraz jak z nimi walczyć aby 
utrzymać się na rynku.  
Prowadzący: Mateusz Maik – trener biznesu, mentor, przedsiębiorca. W Inkubatorach pełni funkcję 

Dyrektora AIP. Pomaga w rozwoju 56 Inkubatorów AIP w całej Polsce, w których funkcjonuje blisko 

2600 marek.  

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl  
 
15 listopada 2017 r.,  
godz. 11.00-13.00 
Bądź przedsiębiorczy na co dzień, nie stój inwestuj! – szkolenie 

Gra na giełdzie czy inwestowanie na rynku Forex to ryzykowne zajęcie. Duży zysk finansowy 
to złoto dla zuchwałych, jednak poza odwagą i odrobiną szczęścia przyda się także wiedza i 
odpowiednie przygotowanie. Czym powinien się cechować dobry inwestor? Podczas 
szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady inwestowania, dzięki którym zwiększą 
szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji. Szkolenie 
przeznaczone jest przede wszystkim dla początkujących inwestorów. 
Prowadzący - Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych Szczegóły i rejestracja (osoba do 

kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl  

mailto:gospodarka@slaskie.pl
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15 listopada 2017 r.,  
godz. 11.00-13.00 
Planuj przyszłość, rozwijaj swoją przedsiębiorczą osobowość  - warsztat  

Kim jest osoba przedsiębiorcza? Czy każdy człowiek może zostać przedsiębiorcą? Jakimi cechami i 
umiejętnościami powinien odznaczać się przedsiębiorca, aby skutecznie kierować dużą lub małą 
firmą? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące przedsiębiorczości i związanych z nią zagadnień 
znajdziesz na szkoleniu pt.: Planuj przyszłość, rozwijaj swoją przedsiębiorczą osobowość. 
Prowadzący - Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach  

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 

15 listopada 2017 r.,  
godz. 11.00-13.00 
Praca w zespole kluczem do sukcesu firmy - warsztat 

Warsztat w trakcie którego uczestnicy poznają determinanty dobrych relacji w zespole, 
dowiedzą się czym jest inteligencja emocjonalna, jak należy realizować zasadę „Jedna firma, 
jeden zespół, jeden cel, jeden sukces”. Prowadzący wraz z grupą spróbuje odpowiedzieć na 
pytanie „Czy konflikt zawsze musi być bolesny” i jak komunikacja może nam pomóc w 
procesie realizacji obranego celu. 
Prowadzący 

Szymon Cieślar - doktorant WSB. Autor recenzowanych publikacji naukowych. W swoim naukowym 

obszarze badawczym zajmuje się głównie problematyką mikroprzedsiębiorczości, współpracą 

międzyorganizacyjną oraz niskobudżetowymi metodami budowania przewagi konkurencyjnej.  

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 

16 listopada 2017 r., 
godz. 9.30-11.00 
Jak zostać wirtuozem wystąpień publicznych - warsztat 

Umiejętność autoprezentacji oraz wystąpień publicznych to niezaprzeczalnie cechy dobrego 
przedsiębiorcy. Warsztat jest skierowany do osób które chcą nauczyć się skutecznie prezentować 
swoje idee, pomysły, produkty, chcą wiedzieć co wpływa na jakość wystąpień publicznych oraz jak 
przekonać innych do współdziałania w obranym kierunku. 
Prowadzący - Prelegenci z ramienia współpracy z Akademickim Inkubatorami Przedsiębiorczości AIP 

Śląsk.  

Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 
 
16 listopada 2017 r., 
godz. 12.00-14.00 
Młodzi innowacyjni czyli jak stworzyć biznes warty miliony? Wykorzystanie technik kreatywności 
do tworzenia pomysłów biznesowych - warsztat  
Przyszłość należy do ludzi twórczych, szybko myślących, mających niekonwencjonalne pomysły 
i rozwiązania. Techniki kreatywności i metody twórczego działania mogą znacząco poprawić jakość 
życia, efektywność i wydajność pracy oraz nauki.  W ramach spotkania uczestnicy przećwiczą 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/


 

 

 
 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w województwie śląskim 

 
13 - 19 listopada 2017 r.  

  
 

 

 

                                                           

  
WYDZIAŁ GOSPODARKI, TURYSTYKI I SPORTU 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
tel.: 32 77 40 002, fax: 32 77 40 979,  

email: gospodarka@slaskie.pl, www.slaskie.pl 

15 

wybrane techniki kreatywności a także skorzystają z możliwości zastosowania metod twórczego 
myślenia do rozwiązywania indywidualnych problemów oraz grupowych zadań. 
Prowadzący 
Mgr Małgorzata Małecka – Tomala - trenerka, skuteczny menadżer i koordynator projektów. 
Doktorantka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i koordynator Zagłębiowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.  
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 
 
17 listopada 2017 r.,  
godz. 13.00-15.00 
Inwestycja w kompetencje pracownika kluczem do sukcesu Twojej Firmy 
- spotkanie przedsiębiorców  
 13.00 – 13.30 Bądź liderem innowacyjnych rozwiązań, wyznaczaj kierunek rozwoju swojej branży / 
Śląski Związek Pracodawców Lewiatan, Prowadzący: Konrad Bajger  
13.30 – 14.00 Jak efektywnie rozwijać potencjał pracowników w odpowiedzi na wyzwania biznesowe 

/ Human Partner / Prowadzący Marcin Kowalski 
14.00 - 14.30 Baza usług rozwojowych – korzyści dla przedsiębiorców i ich pracowników / WSB / 

Prowadzący Małgorzata Małecka-Tomala  
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Weronika Nowak 32 295 93 29, wnowak@wsb.edu.pl 
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Organizator: 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15 
 
14 listopada 2017 
godz. 10:00-12:00 
Złoty (na) interes 
 

 
 
Przydzielanie dofinansowania unijnego w perspektywie 2014-2020 wchodzi w decydującą fazę. 
Warto zapoznać się z możliwościami pozyskania środków pomocowych w ramach dostępnych 
programów operacyjnych. Wsparcie może dotyczyć zarówno inwestycji w środki trwałe, jak również 
realizację projektów badawczo-rozwojowych. Bardzo istotną szansą jest również możliwość 
pozyskania dofinansowania na szkolenia i doradztwo. 
 

Głównym celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości pozyskania dofinansowania dla 

przedsiębiorców z województwa śląskiego. 

 
Szczegółowa tematyka spotkania obejmuje: 

• Możliwości otrzymania wsparcia działalności rozwojowej 2017/2018 w ramach dostępnych 

programów operacyjnych, w tym RPO, POIR, POWER. 

• Inwestycja w środki trwałe, oprogramowanie, nowe produkty – przegląd kryteriów. 

• Przygotowanie dobrego projektu – od czego zacząć? 

 

Metodologia: wykład połączony z prezentacją, dyskusja 

Prowadzący:  
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Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): www.rig.katowice.pl, tel. 32 351 11 86, 
szkolenia@rig.katowice.pl , Aleksandra Rolling - Specjalista w Zespole ds. Edukacji, Doradztwa  
i Projektów 
 
 
15 listopada 2017 
godz. 10:00-12:00 
Kiedy Zamawiający zatrzyma wadium? - teoria i praktyka 
Szczegółowa tematyka spotkania:  
1. Podstawy zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust.5 PZP. 
2. Problem uzupełniania dokumentów przez wykonawcę (art. 46 ust. 4a PZP). 
3. Dochodzenie przez wykonawcę zwrotu nienależnie zatrzymanego wadium. 
4. Wadium w formie poręczenia – wsparcie dla przedsiębiorców startujących w przetargach 
• Dlaczego wadium w formie poręczenia? 
• Warunki uzyskania poręczenia wadialnego 
• Wymogi przy ubieganiu się o poręczenie wadialne 
• Wniosek o poręczenie i wymagane dokumenty 
• Zasady udzielania poręczeń wadialnych 
• Gwarancje kontraktowe po wygranym przetargu  
Metodologia: wykład połączony z dyskusją; po części merytorycznej zapraszamy zainteresowane 
osoby do indywidualnych konsultacji z ekspertami prowadzącymi semianrium 
Prowadzący: Marta Owczarczyk i Piotr Źlik z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy oraz Anna Caban 
reprezentująca Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

  
 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): www.rig.katowice.pl, tel. 32 351 11 86, 
szkolenia@rig.katowice.pl , Aleksandra Rolling - Specjalista w Zespole ds. Edukacji, Doradztwa  
i Projektów 
 
 
17 listopada 2017 
godz. 10:00-17:00 
Biznes z wyższej półki 
Biznes z wyższej półki to najskuteczniejsze narzędzia, które zmienią Twój biznes  

w 5 wymiarach, kadrowym, marketingu, strategii, motywacji i przywództwa. Techniki i wiedza oparta 

na ponad 8 letnim międzynarodowym doświadczeniu oraz najnowszej psychologii osiągnięć. 

Obowiązkowe, dla każdego kto prowadzi biznes, kto chce go rozwinąć i ustabilizować. Jeżeli nie wiesz 

co nie działa w Twojej firmie, to na tym szkoleniu znajdziesz odpowiedź. Jeżeli chcesz wejść na 

kolejny poziom ze swoim biznesem to zdobędziesz tutaj odpowiednie narzędzia. 

 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/
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Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie jego uczestnikom nowoczesnych technik zarządzania 

i rozwoju przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie sprawdzonych praktyk biznesowych. Uczestnicy 

dowiedzą się ponadto jak stworzyć stabilny i rentowny biznes. 

Biorąc udział w szkoleniu: 
 Zbudujesz osobowość Lidera, dzięki której zmotywujesz i zainspirujesz pracowników tak, aby 

to oni sami pracowali nad rozwojem Twojej firmy; 
 Zaczniesz rozwijać swoją firmę tak, aby stać się w końcu przedsiębiorcą i przestać być 

„rzemieślnikiem – specjalistą”; 
 Nauczysz się tworzyć wizerunek interesującego pracodawcy, który przyciągnie specjalistów  

z branży i wiarygodnego partnera biznesowego przyciągając odpowiednich klientów; 
 Zdobędziesz umiejętności przekazywania odpowiedzialności i skutecznego delegowania 

zadań swoim pracownikom. 
Program:  

 Moduł I - Mindset przedsiębiorcy. Podejście do ludzi i biznesu ukierunkowane na 
funkcjonowanie i rozwój firmy 

 Moduł II - Praktyczna motywacja siebie i inspiracja pracowników. Napędzanie zespołu do 
działania 

 Moduł III - Kompetencje Managerskie – przekazywanie odpowiedzialności, delegowanie 
zadań i rozwój zespołu 

 Moduł IV - Tworzenie wizerunku siebie jako naturalnego lidera, ciekawego pracodawcy  
i wiarygodnego partnera biznesowego 

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, a w szczególności do:  
 Prezesów i Właścicieli firm sektora MŚP 
 Dyrektorów i Managerów ds. Strategii 
 Dyrektorów i Managerów ds. HR 
 Managerów i Team Leaderów zarządzających zespołami 

Metodologia:  
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu i dużego zaangażowania uczestników. Narzędzia  
są przekazywane za pomocą prawdziwych przykładów, które pokazują skuteczność i sposób ich 
zastosowania zaraz po szkoleniu. 

Prowadzący:  

 
 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): www.rig.katowice.pl, tel. 32 351 11 86, 
szkolenia@rig.katowice.pl , Aleksandra Rolling - Specjalista w Zespole ds. Edukacji, Doradztwa  
i Projektów 
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Organizator: 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Miejsce: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała. 
 
Miejsce: budynek L sala 318 
13 listopada 2017 
godz. 9.40 – 12.00 
E-składka – nowy wymiar rozliczeń 
Pakiet nowego przedsiębiorcy 
PROWADZENIE Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 
Miejsce:  budynek L sala 120 
14 listopada 2017 
godz. 12.00 – 14.00 
Jak zaplanować własny biznes/projekt - tworzenie modeli biznesowych. 
PROWADZENIE Mateusz Maik – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
 
Miejsce:  budynek L sala 334 
15 listopada 2017 
godz. 11.15 – 12.45 
O zarabianiu w Social Mediach. 
PROWADZENIE Piotr Staszak - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
 
Miejsce:  budynek L I piętro 
16 listopada 2017 
godz. 9.00 – 17.00 
Świeża Krew do pierwszej Pracy – Odkryj swój kapitał 
PROWADZENIE Credit Agricole S.A. 
 
Miejsce:  budynek L sala 324 
17 listopada 2017 
godz. 9.45 – 11.15 
Chłopska szkoła biznesu – gra edukacyjna 
PROWADZENIE Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Filia w Bielsku-Białej) 
 
Szczegóły i rejestracja: 
https://www.facebook.com/biurokarierath/  
Izabela Konior, Monika Błotko; biurokarier@ath.bielsko.pl ; tel. 33 82 79 419 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/
https://www.facebook.com/biurokarierath/
mailto:biurokarier@ath.bielsko.pl
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Organizator: 
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 

Miejsce: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie 
 
Termin wydarzeń: 
17 listopada 2017 r.   
„Firma na Start” – finał konkursu 
Konkurs dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponad podstawowych i ponadgimnazjalnych w 
Siemianowicach Śląskich. Zadaniem konkursowym przygotowanym dla uczestników jest stworzenie 
pomysłu na firmę w naszym mieście i sporządzenie biznesplanu. 
 
Kontakt: Jakub Nowak 32 760 53 58,j_nowak@um.siemianowice.pl, Marta Szaleniec 32 760 53 59, 
m_szaleniec@um.siemianowice.pl 
 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Marta Szaleniec 32 760 53 59 

 
 
 
 
 

 
 

Organizator: 
Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji 

Miejsce: Katowice, ul. Bankowa 11B, Aula Nr 8 
15 listopada 2017 
godz. 11.50 – 13.20 
Wykład „Spółki osobowe vs. spółki kapitałowe – zalety i wady wyboru określonej formy 
działalności gospodarczej”  
 
Kontakt i rejestracja: Piotr Pinior; piotr.pinior@us.edu.pl  
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Organizator: 
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy 

Miejsce: ul. Zamkowa 7, 42-436 Pilica 
 
13 listopada 2017r.  
godz. 10.00 – 12.30 
Przedsiębiorczy jak licealista – pomysły młodzieży na start-upy w gminie Pilica 

Inicjatywa organizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy w 

ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości stanowi prezentację pomysłów na start-upy 

młodzieży pilickiego liceum. Celem projektu jest promowanie i motywowanie do rozwijania postaw 

przedsiębiorczych na poziomie lokalnym. Wydarzenie obejmuje dwa etapy: w pierwszej części, 

uczniowie zaprezentują autorskie propozycje na pierwszą firmę, zlokalizowaną na terenie gminy 

Pilica. Drugą część będzie stanowić dyskusja i wymiana opinii oraz doświadczeń m.in. w formie 

panelu ekspertów – przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Pilica, lokalnych przedsiębiorców, 

menedżerów instytucji publicznych i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Podsumowaniem 

wydarzenia będzie głosowanie, w którym społeczność szkolna oraz zaproszeni goście wyłonią 

najlepszy pomysł na start-up.  

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kabalska, mkabalska@gmail.com, 603 860 666 
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Organizator: 

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach 

Miejsce: Hotel Diament, Katowice ul. Wita Stwosza 37 
 

 
16 listopada 2017       
godz. 12:00-15:00         
„MŚP czyli kto? Status przedsiębiorstwa w świetle europejskiej definicji- korzyści i konsekwencje”. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym, podczas którego poruszone zostaną następujące 
zagadnienia: 

 definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z prawem wspólnotowym, 

 zasady obliczania i kumulacji danych przedsiębiorstwa,  

 definicja pracownika i zasady obliczania liczby zatrudnionych,,  

 definicja przedsiębiorstw partnerskich i związanych oraz zasady uwzględniania ich danych,  

 powiązania między przedsiębiorstwami zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych lub 
grupy osób, zyskiwanie i utrata statusu MSP.   

 
Zaproszenie kierujemy  przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o 
wsparcie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. 
Kontakt:  Anna Muzyczuk 32 72 85 829, a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl , Anna Hojn 32 72 85 865 
a.hojn@oddzial.fgsa.pl  
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Anna Muzyczuk 32 72 85 829, 

a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl , Anna Hojn 32 72 85 865 a.hojn@oddzial.fgsa.pl 

 
13 listopada 2017       
godz. 7:00-10:00 i 14:00-17:00         
Rozpocznij z nami Tydzień Przedsiębiorczości- rozpocznij z nami działalność gospodarczą 
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach zaprasza na dzień otwarty i konsultacje z pracownikami 
merytorycznymi. 13 listopada w godzinach 7:00-10:00 oraz 14:-17:00. Tematy konsultacji: 
- pomoc i wsparcie w założeniu działalności gospodarczej 
- możliwości uzyskania pożyczek w ramach programu Rozpocznij działalność- poŻyczymy Ci sukcesu 
- "Pomysł na biznes" oraz "Dotacje na 50+" - dotacje dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/
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Zaproszenie kierujemy  przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o 
wsparcie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. 
 
Kontakt:   w.tkocz@fgsa.pl   a.gajewska@fgsa.pl 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  w.tkocz@fgsa.pl , a.gajewska@fgsa.pl  Tel. 32 200 84 57 
 

14 listopada 2017       
godz. 7:00-10:00 i 14:00-17:00         
Pomnażaj z nami zyski!- pozyskaj kapitał na rozwój 
Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na konsultacje przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. W siedzibie Spółki (Katowice, ul. Sokolska 8) w godzinach 7:00-10:00 oraz 14:00-
17:00 czekają pracownicy merytoryczni, którzy udzielą wszelkich informacji w zakresie: 
- pożyczek dla firm z oprocentowaniem preferencyjnym od 0,75% 
- pożyczek dla firm z oprocentowaniem nawet 1% w ramach ŚFP 
- faktoringu dla firm 
 
Zaproszenie kierujemy  przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o 
wsparcie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. 
Kontakt:   w.tkocz@fgsa.pl; a.gajewska@fgsa.pl  
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  w.tkocz@fgsa.pl , a.gajewska@fgsa.pl  Tel. 32 200 84 57 
 
17 listopada 2017       
godz. 7:00-10:00 i 14:00-17:00         
Inwestuj w kompetencje swoje i pracowników! Oferta Bazy Usług Rozwojowych 
Fundusz Górnośląski  S.A. w Katowicach zaprasza na konsultacje w zakresie: 
- Możliwości pozyskania finansowania na szkolenia i rozwój pracowników 
- Możliwości pozyskania finansowania na rozewój kadr i kapitału ludzkiego 
dotacje na szkolenia w ramach projektu "Wsparcie rozwojowe MSP w województwie śląskim" 
Pracownicy merytoryczni Funduszu Górnośląskiego udzielą wszelkich informacji w godzinach 7:00-
10:00 oraz 14:00-17:00 w Oddziale Spółki ( Katowice, ul. Powstańców 17) 
 
Zaproszenie kierujemy  przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o 
wsparcie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. 
Kontakt:   w.tkocz@fgsa.pl   a.gajewska@fgsa.pl 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu):  w.tkocz@fgsa.pl , a.gajewska@fgsa.pl  Tel. 32 200 84 57 
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Organizator: 

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 

Miejsce: Katowice, ul. Krasińskiego 8 
 

 
14 listopada 2017r.  
godz.10.00 – 14.00  
Dzień z Pracodawcą 
Wydarzenie organizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ma 
na celu pogłębienie relacji między instytucją naukową, a sektorem przemysłowym. Wiąże się to z 
organizacją szkoleń przez przedstawicieli przedsiębiorstw, wykładów dotyczących organizacji firmy i 
przedstawienia profilu swojej działalności, a co się z tym wiąże - również wymagań stawianych 
przyszłym pracownikom. Jest to doskonała forma uświadomienia studentom, w jaki sposób 
wykorzystać można wiedzę zdobywaną podczas studiów oraz w jakim kierunku się specjalizować tuż 
przed zakończeniem edukacji  
i podjęciem pracy zawodowej. Inicjatywa organizacji „Dnia z Pracodawcą” jest zgodna  
z oczekiwaniami  studentów jak i wielu partnerów przemysłowych. Podjęta przez nas forma 
organizacji spotkania doświadczonego grona pracowników prestiżowych firm istniejących na rynku z 
naszymi studentami jest interesująca i przyniesie wymierne korzyści zarówno dla studentów 
poszukujących ofert praktyk i staży, jak i dla przedstawicieli sektora przemysłowego, stając się okazją 
do pozyskania nowych pracowników, nawiązania i pogłębienia współpracy naukowo-badawczej oraz 
pozyskania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność w 
pokrewnych branżach. W tym dniu przedstawiciele firm będą mogli zaprezentować swoje firmy w 
formie stanowiska wystawowego, wykładu lub szkolenia dla uczestników wydarzenia 
 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): Dorota Pasek, dorota.pasek@polsl.pl, 535 810 221 

 
 
 
 
 
 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/
mailto:dorota.pasek@polsl.pl


 

 

 
 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w województwie śląskim 

 
13 - 19 listopada 2017 r.  

  
 

 

 

                                                           

  
WYDZIAŁ GOSPODARKI, TURYSTYKI I SPORTU 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
tel.: 32 77 40 002, fax: 32 77 40 979,  

email: gospodarka@slaskie.pl, www.slaskie.pl 

25 

 

 
 

Organizator: 
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Produkcji 

Miejsce: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ul. Roosevelta 26 (Budynek A),  
sala A114 

 
15 listopada 2017 
godz. 10:00 – 12:00 
Debata pt. "Wspieranie przedsiębiorczości przez naukę - jak inżynieria produkcji może wspierać 
biznes" 
Opis wydarzenia 
Podczas debaty przedsiębiorcy oraz osoby planujące stworzenie biznesu będą mogli uzyskać porady i 
przedyskutować kwestie dotyczące przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw w następujących 
obszarach: 
- Jak naukowiec zostaje biznesmenem? - wpływ połączenia nauki i biznesu na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
- Czy postawa przedsiębiorcza jest konieczna do zarzadzania projektem badawczym? - zarządzanie 
projektami w nauce i biznesie, 
- Patenty i przedsiębiorczość -  wpływ połączenia nauki i biznesu na wzrost innowacyjności w 
przedsiębiorstwie. 
Panel dyskusyjny będzie prowadzony przez Dr hab. inż. Jarosława Brodnego, 
Prof. nzw. Politechniki Śląskiej i wezmą w nim udział eksperci w zakresie przedstawianych i 
dyskutowanych dziedzin. 
Szczegóły i rejestracja (osoba do kontaktu): 
Tomasz Wałek, tel.: 501 422 729, email: tomasz.walek@polsl.pl  
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Organizator: 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” 

Miejsce: Twój StartUp, ul. Berka Joselewicza 1, 42-202 Częstochowa 
 
 

13 listopada 2017 
godz. 17:00-18:00 
Jakie pułapki czekają na drodze początkujących przedsiębiorców? Case study – Paulina Bulek 
Otwierasz własną firmę i chcesz dowiedzieć się jakich błędów uniknąć? A może nie wiesz jakie 
zasadzki czekają na Ciebie na drodze przedsiębiorcy? Opowiem Ci o tym, co sprawiło, że moja firma 
wykoleiła się z torów rynkowych i nie dotarła do stacji przeznaczenia. 
 

13 listopada 2017 
godz. 18:15-20:15 
Jak stworzyć skuteczną stronę internetową dla firmy? Technologia, marketing i psychologia – 
Michał Krawczykowski 
Jeśli odpowiednio zbudujesz stronę WWW swojej firmy, będzie ona częściej odwiedzana przez 
internautów i zdobędzie dla Ciebie więcej klientów. 
Na prezentacji dowiesz się, jak zbudować stronę, która: 

 zdobędzie większy ruch z Google 

 zwiększy wiarygodność Twojej firmy 

 zamieni więcej internautów w Twoich klientów 

 pomoże Ci tworzyć skuteczniejsze kampanie reklamowe, czyli reklamować się niższym 
kosztem 

 będzie chętniej odwiedzana przez użytkowników mediów społecznościowych 
Pokażę Ci wyniki badań marketingowych i psychologicznych i sprawdzone rozwiązania 
wykorzystywane przez skutecznych przedsiębiorców na całym świecie, także w Polsce. 
 
14 listopada 2017 
godz. 17:00-18:30 
Tworzenie modeli biznesowych - jak zarabiać na darmowych usługach?- Tomasz Ociepa 
W ramach prelekcji zaprezentowana zostanie idea modelu biznesowego jako współczesnego 
narzędzia służącego analizie i doskonaleniu pomysłu biznesowego, a także komunikacji z 
potencjalnymi inwestorami. Omówione zostaną elementy, które są niezbędne w każdym 
przedsięwzięciu, bez względu na jego skalę. Całość zostanie poparta przykładami firm, które odniosły 
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globalny sukces dzięki nietypowym modelom biznesowym, opartym na świadczeniu bezpłatnych 
usług. 
 
15 listopada 2017 
godz. 17:00-17:45 
Ochrona Danych Osobowych – jak spełnić wymagania ustawy w firmie- Cezary Suchan 
Szkolenie będzie służyło nabyciu wiedzy przez uczestników w zakresie obowiązków bezpiecznego 
pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w celu minimalizacji ryzyka ich 
utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia. Uczestnicy poznają kontekst prawny oraz podstawową 
terminologię, a także wymagany przez ustawę zakres dokumentacyjny /polityka bezpieczeństwa, 
instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, niezbędne upoważnienia i klauzule/. Poruszone 
będą również zagadnienia dotyczące zakresu obowiązków Administratora Danych Osobowych, 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji, roli Generalnego Inspektora Danych Osobowych /GIODO/ 
– w tym obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO oraz zakresu odpowiedzialności karno-finansowej 
dla firm i organizacji nie spełniających wymagań ustawowych. 
 
15 listopada 2017 
godz. 18:00-19:30 
BUSINESSWOMEN - czy wygląd zewnętrzny ma znaczenie – Iwona Góra 
Na prezentacji omówione zostaną zagadnienia takie jak: 
 
Czy efekt halo istnieje? (Jak to jest z tym "PIERWSZYM WRAŻENIEM"?) 
Kolory mocy - na jakie kolory w swojej garderobie może pozwolić sobie KOBIETA BIZNESU? 
Przykładowe stylizacje (prawidłowe i do poprawki) 
Makijaż biznesowy - kiedy dopuszczalna jest czerwona szminka na ustach? 
 
16 listopada 2017 
godz. 17:00-17:45 
Księgowość dla początkującego przedsiębiorcy – Marta Janas 
Jakie podatki płacić? Jakie dokumenty gromadzić? Jak ogarnąć całą firmę pod względem księgowym? 
O czym muszę wiedzieć rozpoczynając działalność gospodarczą? Spotkanie z właścicielem Biura 
Rachunkowego PIT Martą Janas. 
 

16 listopada 2017 
godz. 17:45-19:15 
Jaka komunikacja na Facebooku generuje sprzedaż?– Mateusz Nowak 
Dlaczego sprzedaż przez Facebooka, to nie to samo co sprzedaż przez wyszukiwarkę? Czy Facebook 
ma słabe strony? W jakich sytuacjach nie warto inwestować w komunikację na Facebooku? 
 
17 listopada 2017 
godz. 17:00-18:30 
Jak odnaleźć się na rynku usług językowych - wprowadzenie do profesji tłumacza, tłumacza 
przysięgłego, lektora – Marta Psykała 
I BLOK: Prezentacja prelegentów 
II BLOK: Opis prowadzonej działalności 
III BLOK: Tłumaczenie komercyjne 

mailto:gospodarka@slaskie.pl
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IV BLOK: Praca tłumacza przysięgłego + praca lektora 
 
17 listopada 2017 
godz. 18:45-20:15 
Sposoby na efektywne prowadzenie własnej działalności w wolnym zawodzie – Marta Psykała  
 
VI BLOK: Współpraca freelancera z TS krok po kroku 
VII BLOK: Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi 
IV BLOK: Praca tłumacza przysięgłego + praca lektora 
 
Kontakt: Tomasz Ociepa, 698 467 077, tomasz.ociepa@twojstartup.pl  
Rejestracja: www.stpczestochowa.pl  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organizator: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie 

Miejsce: Technikum Logistyczne, Technikum Mody i Branżowej Szkole Zawodowej  oraz Zasadniczej 
Szkole Zawodowej 

 
Termin wydarzeń:  
13-18 listopada  2017  
 
Konkurs na najlepszy biznesplan. 
 
Kontakt i rejestracja: Nauczycielka przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Ewa Szymlak; 
ewszy@o2.pl  
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Organizator: 
Agencja Rozwoju Zawiercia 

Miejsce: różne lokalizacje.  
 
14 listopada 
godz. 10.00-13.00 
Miejski Ośrodek Kultury, Zawiercie, ul. Piastowska1 
Targi Pracy – oferty, staże, praktyki, dotacje, szkolenia 
Agencja Rozwoju Zawiercia wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu – Centrum Aktywizacji 
Zawodowej zaprasza na targi pracy. 
Kontakt: Justyna Wesołowska 32 494 13 39, j.wesolowska@zawiercie.eu 
 
15 listopada  
godz. 13.00-15.00  
Galeria Muzealna Leszka Dutki, Zawiercie, ul. Leśna 10 
Internetowe Rewolucje GOOGLE – warsztaty i konsultacje 
Podczas spotkania Google Internetowe Rewolucje dowiedzieć się można między innymi o tym jak:  
- dać się znaleźć w wyszukiwarce Google; 
- skutecznie docierać zarówno do lokalnych społeczności jak i użytkowników za granicą; 
- jak analizować dane, by prawidłowo ocenić jak nasz biznes radzi sobie w internecie. 
Spotkanie poprowadzi: Doradca Google Internetowe Rewolucje 
Kontakt: Justyna Wesołowska 32 494 13 39, j.wesolowska@zawiercie.eu 
 
16 listopada  
godz. 10.00-13.00 
Galeria Muzealna Leszka Dutki, Zawiercie, ul. Leśna 10 
E-składka – nowe zasady opłacania składek ZUS 
Jednolity Plik Kontrolny – co warto wiedzieć? 
E-składka – Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki. 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat e-składki przyjdź na szkolenie. 
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – jaki jest cel wprowadzenia tego typu rozwiązania? Jaka jest struktura 
JPK? Kto i od kiedy będzie zobligowany do jego przekazania? Wyjaśniamy na szkoleniu. 
Spotkanie poprowadzą: pracownicy ZUS Zawiercie i Urzędu Skarbowego w Zawierciu. 
 
Kontakt: Justyna Wesołowska 32 494 13 39, j.wesolowska@zawiercie.eu 
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