
WYDARZENIA ŚWIATOWEGO  
TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
pod honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Marcina Bazylaka

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 odbędzie się  
pod hasłem „Nowa normalność”. Tak określony temat  
prowokuje do zadania wielu pytań: Czym ma być nowa  
normalność i czy już w niej funkcjonujemy? Jak w nowej  

rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne  
nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty  

należałoby wprowadzić?

Organizowane wydarzenia odbędą się w dwóch formach:

online za pomocą specjalnej platformy,

jako tradycyjne spotkania, w mniejszym  
niż zazwyczaj gronie.

Zapraszamy do udziału!

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA 2020

Konsultacje online
9.00, 9.30 » Doradztwo prawne – Piotr Łysko 
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, 
podczas których najczęściej udzielane są porady w zakresie 
formy prowadzenia działalności, tworzenia i zabezpieczania 
umów oraz dotyczące bieżących problemów natury prawnej
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP)

Konsultacje online
16.00, 16.45, 17.30, 18.15 » Doradztwo marketingowe – 
Rafał Daniecki
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, 
podczas których najczęściej następuje analiza dotychczasowych 
działań marketingowych w sieci oraz dobór odpowiednich 
grup docelowych, kanałów i narzędzi promocji online
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30,  
41-300 Dąbrowa Górnicza
16.00 » Szkolenie dla młodzieży: Zainspiruj się i działaj.  
Rysunek, malarstwo*
Prowadzenie: Iwona Wilk
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30,  
41-300 Dąbrowa Górnicza
15.00-19.00 » Druk na tkaninie. Kreatywne tworzenie 
wzoru na formy użytkowe*
Prowadzenie: Kinga Bielec 
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61)

Konsultacje online
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 » Doradztwo biznesowe –  
Michał Kucharski 
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami,  
podczas których najczęściej następuje omówienie danego 
pomysłu na biznes oraz przedstawienie związanych z nim 
szans i zagrożeń  
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP)

Konsultacje online
10.00, 11.00 » Doradztwo reklamowe – Grzegorz Szymański
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, 
podczas których najczęściej następuje analiza dotychczasowych 
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działań reklamowych oraz dobór grupy docelowej  
i odpowiedniej formy reklamy zewnętrznej
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP) 

Wydarzenie online
17.00-19.00 » PRO-MOC-JA. Dlaczego nie sprzedajesz  
w internecie?!
Prowadzenie: Jacek Uroda – pasjonat nowych technologii 
oraz komunikacji marketingowej, właściciel firmy JACO.PRO, 
Business Development Director w agencji interaktywnej  
Nord Digital, wykładowca akademicki, członek społeczności 
Business Link 
(zgłoszenia: https://prelekcja-tp2020-s.konfeo.com)

Konsultacje online
10.00, 11.00 » Doradztwo księgowe – Monika Lipowicz- 
-Okrajni i Bożena Urbańska
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, 
podczas których najczęściej udzielane są praktyczne porady 
w zakresie wyboru formy rozliczeń oraz wskazówki dotyczące 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP)

Konsultacje online
10.00, 11.00 » Doradztwo reklamowe – Grzegorz  
Szymański
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, 
podczas których najczęściej następuje analiza dotychczasowych 
działań reklamowych oraz dobór grupy docelowej i odpowiedniej 
formy reklamy zewnętrznej
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP)

Urząd Miejski (I piętro – sala nr 1), ul. Graniczna 21,  
41-300 Dąbrowa Górnicza
10.00-12.00 » Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorcy
Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, 
Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Referatu 
Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego 
(zgłoszenia pod nr. tel. 662 138 251 lub e-mailem:  
plelas@dg.pl)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30,  
41-300 Dąbrowa Górnicza
15.00-16.30 » Warsztaty florystyczne dla dzieci:  
sztuka układania kompozycji kwiatowych*

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020

Prowadzenie: Katarzyna Zakosztowicz, Anna Podsiedlik
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61)

Konsultacje online
16.00, 16.45, 17.30, 18.15 » Doradztwo marketingowe – 
Rafał Daniecki
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsię-
biorcami, podczas których najczęściej następuje analiza 
dotychczasowych działań marketingowych w sieci oraz 
dobór odpowiednich grup docelowych, kanałów i narzędzi 
promocji online
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP) 

Wydarzenie online
18.00 » Biznes Mixer. Jak pozyskiwać klientów  
na LinkedIn?
Spotkanie networkingowe, którego celem jest integracja 
lokalnej społeczności osób prowadzących własne  
biznesy oraz przekazanie im wysokiej jakości wiedzy przez 
uznanych ekspertów; prowadzenie: Konrad Kitaszewski  
z Leadhub i Akademii Generowania Leadów
(zgłoszenia: https://biznes-mikser-tp2020-s.konfeo.com)

Spotkanie online
9.00-10.00 » Aktualne rozwiązania PKO Banku Polskiego  
dla przedsiębiorców – leasing i wynajem  
długoterminowy samochodów oraz faktoring/ 
finansowanie faktur 
Webinar dla przedsiębiorców
(zgłoszenia: https://leasing-wynajem-tp2020-s.konfeo.com) 

Konferencja online 
11.00 » Rola pracodawców w kształceniu zawodowym –  
wakacyjne staże zawodowe 
Organizator: Zespół Szkół Ekonomicznych,  
al. Józefa Piłsudskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Wydarzenie online
17.00 » Gala Przedsiębiorczości 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom V edycji Konkursu  
o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego
(zgłoszenia: https://gala-przedsiebiorczosci-tp2020-s.konfeo.com)

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30,  
41-300 Dąbrowa Górnicza
15.00-18.00 » Naczynie – warsztaty dla dzieci*
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Prowadzenie: Joanna Słoń
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61) 

 

Konsultacje online
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 » Doradztwo biznesowe –  
Mateusz Maik 
Indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębior-
cami, podczas których najczęściej następuje omówienie 
danego pomysłu na biznes oraz przedstawienie  
związanych z nim szans i zagrożeń
(zgłoszenia: https://app.evenea.pl/event/dip-listopad-STP) 
 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30,  
41-300 Dąbrowa Górnicza
17.00-18.30 » Fotomonotypia jako jedna z technik 
dekoracji*
Prowadzenie: Sylwia Wójcik
(zgłoszenia pod nr. tel. 32 262 54 61) 
 
Wydarzenie online
18.00 » Zagłębie Kobiet Przedsiębiorczych
Spotkanie skierowane do wszystkich przedsiębiorczych pań 
(zgłoszenia pod nr. tel. 533 322 578 lub e-mailem:  
martyna.gizler@inkubator-dabrowa.pl) 

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
Warsztaty online na platformie Teams prowadzone przez  
Katarzynę Dywańską – doradcę zawodowego 

 
 

9.00-10.30 » Dokumenty aplikacyjne – wizytówka  
w poszukiwaniu pracy

 
9.00-10.30 » Jak zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej 
i czego można się spodziewać?

 

9.00-10.30 » W stronę kompetencji przedsiębiorczych – 
zbadaj swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe 
(testy predyspozycji) 

PIĄTEK, 20 LISTOPADA 2020

9.00-10.30 » Bądź online – dlaczego warto mieć profile 
zawodowe na LinkedIn i GoldenLine

 

9.00-10.30 » Giełda pracy online – aktualne oferty pracy 
w PUP i warunki zatrudnienia 
 

 
AKADEMIA WSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W ramach tegorocznej edycji Światowego Tygodnia  
Przedsiębiorczości Akademickie Biuro Karier organizuje 
Program Mentorski jako formę spotkań online  
pozwalających na wymianę informacji i czerpanie inspiracji. 
W trakcie spotkania uczestnik będzie miał możliwość  
porozmawiania z wybranym mentorem, zadania pytań 
i uzyskania pomocy w rozstrzygnięciu wątpliwości.  
Wsparcie to ma na celu pobudzenie aktywności i otwartości 
do podejmowania szeroko rozumianych działań  
przedsiębiorczych. 
 
Rejestracja na spotkanie online z wybranym mentorem 
odbywa się przez stronę http://wsb.edu.pl/stp. 
W przypadku braku wolnych miejsc zachęcamy do kontaktu  
z Biurem Karier (tel. 32 295 93 29). 

 
 
 

10.00 » Pomysł na biznes lub miejsce w biznesie  
w erze chmury obliczeniowej
Mentor: Tomasz Siemek

12.00 » Jak stworzyć własną markę z pasji i robić  
w życiu to, co się kocha, na przykładzie marki  
kosmetycznej B. Loves Plates znanej i uwielbianej  
w 57 krajach na pięciu kontynentach!
Mentor: Anna Morawska

14.00 » Pewność siebie jako kompetencja niezbędna  
do budowania kariery i biznesu
Mentor: Barbara Lech 
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9.30 » Czy da się założyć firmę i żyć z tego,  
co uwielbia się robić?
Mentor: Karol Grzesica – Centrum Gier „Furia”

12.00 » Pomysł na biznes lub miejsce w biznesie  
w erze chmury obliczeniowej
Mentor: Tomasz Siemek

13.30 » Pewność siebie jako kompetencja niezbędna  
do budowania kariery i biznesu
Mentor: Barbara Lech 

10.00 » Efektywna firma w branży rozrywkowej?
Mentor: Michał Kucharski

12.00 » LinkedIn jako narzędzie budowania marki  
osobistej i źródło
Mentor: Konrad Kitaszewski

16.30 » Akcja renowacja – od rzemiosła do akademii
Mentor: Aleksander Kądziela 

 
 
 

10.00 » Blaski i cienie w zawodzie rzeczoznawcy  
majątkowego? Dobry start na przykładzie działalności 
gospodarczej Anny Korfanty
Mentor: Anna Korfanty 

12.00 » LinkedIn jako narzędzie budowania marki  
osobistej i źródło
Mentor: Konrad Kitaszewski

14.00 » Od bułki do spółki – czy przedsiębiorczość  
jest dla mnie? 
Mentor: Marcin Pałys

17.00 » Pisanie książek dla dzieci – praca, która  
umożliwia zarobek i realizowanie pasji, gdy jest się 
pełnoetatową mamą 
Mentor: Izabella Michta
 

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020
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PIĄTEK, 20 LISTOPADA 2020

18.30 » Praca na etacie, praca w fundacji – czy można  
to połączyć?
Mentor: Joanna Musiał

9.00 » Jak wyróżnić się na rynku technologicznym – 
marka osobista w świecie technologii
Mentor: Marta Czapik

12.00 » FAJNA Spółdzielnia Socjalna – fajne produkty, 
fajne życie. Przedsiębiorczość społeczna dla każdego?
Mentor: Bob Kamiński

13.00 » 10 lat wyzwań w świecie tradera
Mentor: Michał Dzierżęga

11.00 » Warsztat nowoczesnej edukatorki. Podróż  
w gąszcz dżungli edukacji
Mentor: Izabela Wyppich 

 * W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w MOPT obejmuje 
działania artystyczne wyłącznie dla dzieci i młodzieży będącej  
wychowankami MOPT.

 

SOBOTA, 21 LISTOPADA 2020

Udział we wszystkich wydarzeniach Światowego  
Tygodnia Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej  
jest bezpłatny.  
 
Koordynator Światowego Tygodnia  
Przedsiębiorczości: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, 
Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi  
Inwestorów (tel. 32 295 67 10, 662 138 251,  
e-mail: plelas@dg.pl) 
 
Szczegółowe informacje: 

PARTNERZY:
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