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ORGANIZATOR:

Koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej: 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, 

tel. 32 295 67 10, e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl.

Szczegółowe informacje: dabrowa-gornicza.com.

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Hasłem tegorocznej, dwunastej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest „Biznes 
bez Barier”. Podczas tego największego w Polsce wydarzenia promującego świadomy rozwój 
i aktywną postawę wobec życia chcemy docenić to, jak ważną wartością w biznesie jest różno-
rodność, ale również zastanowić się nad tym, jakie narzędzia mogą pomóc osobom, dla których 

przedsiębiorczość stanowi prawdziwe wyzwanie. Od 18 do 24 listopada odbędzie się wiele 
ciekawych wydarzeń skierowanych do mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz regionu. Zapraszamy 
do udziału! 

 WYDARZENIA ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 PONIEDZIAŁEK, 18 LISTOPADA 2019 

Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

9.00-10.30   Prawo pracy i sprawy komornicze w świetle nowych przepisów prawa

Seminarium dla przedsiębiorców
(zgłoszenia: https://seminarium-dla-przedsiebiorcow-tp2019-s.konfeo.com)

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

17.00   Eee-promocja, czyli 10 największych błędów popełnianych w marketingu 
internetowym

Prowadzenie: Jacek Uroda – pasjonat nowych technologii oraz komunikacji 
marketingowej, właściciel firmy JACO.PRO, Business Development Director w agencji 
interaktywnej Nord Digital, wykładowca akademicki
(zgłoszenia: https://eee-promocja-tp2019-s.konfeo.com) 

 WTOREK, 19 LISTOPADA 2019 

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

9.00-15.00   How to create innovations using the Design Thinking method –
closed training

Prowadzenie: doradcy z Akademickiego Biura Karier Akademii WSB 
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 295 93 29 lub e-mailem: abk@wsb.edu.pl)

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

13.00-15.00   Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorcy
Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Skarbowego, PKO Banku Polskiego, Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
oraz Referatu Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego
(zgłoszenia: https://punkt-konsultacyjny-dla-przedsiebiorcy-tp2019-s.konfeo.com)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

16.00-18.00   Kafel dekoracyjny

Warsztaty z ceramiki artystycznej dla dorosłych, realizacja pracy płaskiej ozdabianej 
przy użyciu narzędzi rzeźbiarskich; prowadzenie: Joanna Słoń
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61)

Miejska Biblioteka Publiczna, al. Tadeusza Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza

16.30   IV edycja Fabryki Kreatywnego Biznesu

Inauguracja kolejnej odsłony projektu edukacyjnego z zakresu przedsiębiorczości

 ŚRODA, 20 LISTOPADA 2019 

Zespół Szkół Ekonomicznych, al. Piłsudskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza

10.00-12.00   Współpraca szkoły z pracodawcami standardem jakości kształcenia 
zawodowego

Konferencja połączona z targami pracy organizowanymi przez Ochotniczy Hufiec Pracy

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

13.00-14.30   Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – ochrona 
przed ryzykiem

Szkolenie organizowane wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń i Doradztwa Agencji Rozwoju 
Lokalnego w Sosnowcu, na którym zostaną poruszone zagadnienia przydatne zarówno 
dla przedsiębiorców, jak i osób, które dopiero rozważają założenie własnej działalności; 
podczas zajęć zasygnalizowane zostaną obowiązki przedsiębiorców i zagrożenia 
wynikające z ich niedopełnienia; prowadzenie: Olena Krawczyk-Antoniuk – trenerka, 
prawnik, mediatorka sądowa, arbitra w sądach arbitrażowych, pełnomocnik 
ds. systemu zarządzania jakością, audytor wewnętrzny w zakresie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji 
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 295 93 29 lub e-mailem: abk@wsb.edu.pl)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

15.00-17.45   Przedsiębiorcze hobby: jak z kartonowego pudełka stworzyć szkatułkę 
na skarby – ozdabianie pudełek metodą decoupage’u

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-7 lat mające na celu kształtowanie w nich postaw 
przedsiębiorczych – dziecko tworzy rzeczy, które mu się podobają, co rozwija jego 
wyobraźnię i kreatywność, a to z kolei sprawia, że nabiera ono większej pewności siebie; 
prowadzenie: Anna Podsiedlik
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61)

Pałac Kultury Zagłębia, pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

17.00   Gala Przedsiębiorczości 

Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców w celu nawiązania i wymiany kontaktów 
biznesowych, którego punktem kulminacyjnym będzie uroczyste wręczenie nagród 
laureatom Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego
(zgłoszenia: https://gala-przedsiebiorczosci-tp2019-s.konfeo.com)

 CZWARTEK, 21 LISTOPADA 2019 

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

11.20-14.30   Nowoczesne modele biznesowe – jaką drogę wybrać? 

Szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą informacje na temat wykorzystywania 
zasobów korporacji do rozwoju własnej działalności gospodarczej; poprowadzą je 
pracownicy firmy Allianz: Andrzej Jasiński (14 lat pracy w branży ubezpieczeniowej, 
13 lat pracy na stanowiskach menedżerskich, 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń 
z zakresu produktów ubezpieczeniowych na życie) oraz Jacek Korzeniewski (22 lata pracy 
w branży ubezpieczeniowej, 19 lat pracy na stanowiskach menedżerskich, koordynacja 
sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i grupowych na życie)
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 295 93 29 lub e-mailem: abk@wsb.edu.pl)

13.00-14.30   Sztorm – chaos jako żywioł. Metoda Bonzai – planowanie nielinearne

Szkolenie, w trakcie którego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z Bonzai –  
metodą planowania, której podstawą jest myślenie nielinearne; prowadzenie: 
Ewa Majchrzyk-Hes – autorka metody Bonzai, trenerka i projektantka  
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 295 93 29 lub e-mailem: abk@wsb.edu.pl)

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

14.00-17.00   Konsultacje biznesowe
(zapisy co godzinę)

Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, podczas których najczęściej 
następuje omówienie pomysłu na biznes (praktyczne spojrzenie okiem przedsiębiorcy), 
udzielane są porady i przedstawiane możliwe nowe rozwiązania, szanse i zagrożenia 
dla danego pomysłu
(zgłoszenia pod nr. tel. 533 322 578 lub e-mailem: martyna.gizler@inkubator-dabrowa.pl)

18.00-21.00   Business Mixer vol. 8

Spotkanie networkingowe, którego celem jest integracja lokalnej społeczności 
osób prowadzących własne biznesy oraz przekazanie im wysokiej jakości wiedzy 
przez uznanych ekspertów 
(zgłoszenia: https://business-mixer-tp2019-s.konfeo.com)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

16.00-18.30   Elementy makramy w formach dekoracyjnych

Warsztaty z tkaniny artystycznej przeznaczone dla dorosłych, realizacja form 
dekoracyjnych z użyciem wiązań makramowych; prowadzenie: Kinga Bielec 
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61)

 PIĄTEK, 22 LISTOPADA 2019 

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

11.20-14.30   Biznes to podróż. Od pomysłu do stworzenia firmy

Szkolenie dotyczące procesu budowy biznesu oraz kryteriów, jakie zostały opracowane 
na potrzeby weryfikacji projektów biznesowych; uczestnicy otrzymają checklistę 
z pytaniami, na podstawie której będą mogli przeanalizować poszczególne obszary 
i wychwycić ewentualne rodzaje ryzyka związane z ich pomysłem
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 295 93 29 lub e-mailem: abk@wsb.edu.pl)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

17.00-18.30   Tworzenie kreacji marketingowej w sieci

Warsztaty z zakresu grafiki komputerowej dla młodzieży i dorosłych (obejmujące 
również wprowadzenie do tematyki social mediów, stron WWW i materiałów 
akcydensowych), pomagające zbudować wyrazistą identyfikację wizualną firmy – 
silna i spójna tożsamość marki jako trwała inwestycja procentująca pozyskaniem 
nowych klientów; prowadzenie: Sylwia Wójcik
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61) 
 
 
 
 

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

18.00   Zagłębie Kobiet Przedsiębiorczych

Spotkanie skierowane do wszystkich przedsiębiorczych pań z Zagłębia i Śląska
(zgłoszenia pod nr. tel. 533 322 578 lub e-mailem: martyna.gizler@inkubator-dabrowa.pl)

 SOBOTA, 23 LISTOPADA 2019 

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

11.20-17.55   How to work effectively in a team – closed training

Prowadzenie: doradcy z Akademickiego Biura Karier Akademii WSB 
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 295 93 29 lub e-mailem: abk@wsb.edu.pl)

 
 
 
 POZOSTAŁE WYDARZENIA  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12

  Spotkania informacyjne o różnorodnej tematyce w grupach do 12 osób
(18-22 listopada 2019 r. w siedzibie PUP w Dąbrowie Górniczej – po wcześniejszym 
zgłoszeniu; czas trwania spotkania: ok. 60 min)

•  Wachlarz możliwości – formy wsparcia dla osób wchodzących lub powracających na rynek 
pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

•  Barometr zawodów – diagnoza aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, tendencje, 
oczekiwania pracodawców, kierunki rozwoju

(zapisy do 7 listopada 2019 r. pod nr. tel. 32 262 37 39 – wew. 241, lub osobiście – pokój nr 11)

  Konsultacje indywidualne
(18-22 listopada 2019 r., w godz. 9.00-14.00, w siedzibie PUP w Dąbrowie Górniczej)

•  Wsparcie dla biznesu – konsultacje z doradcą klienta w zakresie oferowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej form wsparcia dla pracodawców 
(pokój nr 25)

•  Przedsiębiorczy Ty – konsultacje z doradcami zawodowymi w zakresie opracowywania 
dokumentów aplikacyjnych i przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych 
(pokój nr 29)

•  W stronę kompetencji przedsiębiorczych – konsultacje z doradcami zawodowymi 
z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych (pokój nr 29)

  Konsultacje z doradcą zawodowym
(20 listopada 2019 r., w godz. 12.00-15.30, w Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria) 

  Chłopska szkoła biznesu – w stronę kompetencji przedsiębiorczych (gra symulacyjna)

Warsztaty przeznaczone dla zorganizowanych grup szkolnych 
(21-22 listopada 2019 r., w siedzibie PUP w Dąbrowie Górniczej – po wcześniejszym 
zgłoszeniu; czas trwania warsztatów: 2 godz. zegarowe, zapisy do 7 listopada 2019 r.  
pod nr. tel. 32 262 37 39 – wew. 241, lub osobiście – pokój nr 11)

  Jak odnieść sukces na rynku pracy?

Porady grupowe adresowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w dąbrowskim 
urzędzie pracy
(18-19 listopada 2019 r., zapisy do 15 listopada 2019 r. w siedzibie PUP w Dąbrowie 
Górniczej – pokój nr 11)

Udział we wszystkich wydarzeniach 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

w Dąbrowie Górniczej jest bezpłatny.
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KOORDYNATOR 
OGÓLNOPOLSKI:

KOORDYNATOR 
REGIONALNY:


