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16-22 LISTOPADA 2015 

 
O Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to szeroka oferta wydarzeń, w ramach których przedsiębiorcy, 
szkoły i uczelnie wyższe, instytucje oraz organizacje pozarządowe wspólnie podejmują działania na 
rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w swoich krajach.  
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia są: Carl Schramm - CEO amerykańskiej 
Fundacji Kauffmanna, były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oraz brytyjska organizacja Make 
Your Mark. Twórcy i organizatorzy Światowego Tygodnia mają na celu promocję przedsiębiorczości 
rozumianej nie tylko jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale także jako świadomego 
kształtowania ścieżki kariery zawodowej, rozwijania wiedzy i umiejętności wśród młodych ludzi– 
uczniów, studentów, absolwentów, start-upów, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 
Działania podejmowane w ramach ŚTP mają pobudzić i rozwinąć aktywność, inicjatywę, kreatywność 
czy umiejętność podejmowania decyzji - czyli cechy niezbędne u przyszłych przedsiębiorców.   
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 
Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister Pracy i Polityki 
Społecznej, Konfederacja Lewiatan, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 
Organizatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości a 
koordynatorem regionalnym na Pomorzu – Agencja Rozwoju Pomorza SA. Z roku na rok wydarzeń 
promujących przedsiębiorczość jest coraz więcej.  W zeszłym roku w ŚTP na Pomorzu 
uczestniczyło kilka tysięcy osób. 
 
http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/  
https://www.facebook.com/GEW.Poland  
http://www.gew.co/  

 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Gdyni 
 
Wzorem lat ubiegłych Miasto Gdynia, już po raz ósmy, zaprasza do udziału w wydarzeniach 
organizowanych w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w dniach 16–
22 listopada 2015r.  
 
W bieżącym roku wszystkie gdyńskie wydarzenia koordynowane są przez Gdyńskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości (GCWP) – opracowano wspólny harmonogram (załącznik nr 1) dla 
inicjatyw realizowanych przez GCWP, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Fundację 
Gospodarczą oraz Powiatowy Urząd Pracy.  
  
Przygotowano szereg różnych propozycji skierowanych zarówno do przedsiębiorców, osób, które 
myślą o założeniu własnej firmy, jak i młodzieży szkolnej i studentów. Wśród propozycji znalazły się  
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bezpłatne szkolenia i spotkania, warsztaty, indywidualne konsultacje czy badania predyspozycji 
przedsiębiorczych.  
Zainteresowani będą mieli też okazję poznać m.in. zasady skutecznego marketingu internetowego 
oraz radzenia sobie z trudnościami w biznesie. Dowiedzą się jak założyć startup bez pieniędzy albo 
promować małą firmę. Będzie też o roli trendu w biznesie czy sposobach wykorzystania nowych 
technologii w komunikacji z klientami, które przedstawi Natalia Hatalska.  
Nie zabraknie także „tradycyjnych” tematów jak: podstawy zakładania działalności gospodarczej czy 
zmiany podatku VAT.  
 
ŚTP rozpocznie uroczyste spotkanie Platformy Mikroprzedsiębiorczości KLUCZ z udziałem prof. 
Dariusza Filara. Platforma to cykliczne spotkania biznesowe właścicieli mikro i małych firm mające na 
celu wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, zdobywanie wiedzy o gospodarce, ekonomii i 
finansach, współpracę w różnych dziedzinach oraz rozwój osobisty. 
 
Zaplanowano także Giełdę Pracy Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym.  
 
Ciekawym wydarzeniem będzie też konferencja 2+1 Akademia Przedsiębiorczości organizowana 
przez 2+1 Biuro Rachunkowe pod patronatem Miasta. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy 
aktywnie prowadzą swoją firmę i nastawieni są na jej rozwój. Misją Akademii jest rozwinięcie w 
uczestnikach cech przedsiębiorczości oraz ukazanie jej w różnych wymiarach - jako ciągły rozwój, 
podążanie za trendami, innowacyjne działania i poszukiwanie nowych rozwiązań w organizacji firmy. 
Konferencja podzielona jest na cztery bloki tematyczne: Księgowość w praktyce, Zarządzanie firmą, 
Trendy w e-marketingu oraz Motywacja w biznesie – gościem specjalnym będzie Iwona Guzowska. 
 
Specjalnie dla młodzieży przygotowano lekcje i warsztaty z przedsiębiorczości połączone z projekcją 
filmu Startup Kids oraz Dzień Otwarty w GCWP. Wizyta w Centrum to możliwość praktycznego 
poznania procedury zakładania własnej firmy oraz sposobów wspierania gdyńskiej przedsiębiorczości. 
 
W ramach projektu Sukces na Szpilkach zapraszamy także na organizowane wspólnie z Agencją 
Rozwoju Pomorza spotkanie z kobietami, które odniosły sukces w biznesie – będzie to znakomita 
okazja do wymiany doświadczeń na tym polu. Projekt to możliwość zdobycia wiedzy i poszukiwania 
rozwiązania kobiecych dylematów pogodzenia roli żony i matki z jednej strony oraz bizneswoman z 
drugiej. 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wraz z Fundacją Gospodarczą zorganizują 19 listopada w Gdyńskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG. Będzie to okazja do udziału 
w warsztatach na temat pisania wniosków o dotację, poznania źródeł pozyskiwania środków na 
działalność gospodarczą, rozliczeń podatkowych w firmie oraz możliwości uzyskania różnych form 
wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy. Dodatkowo warsztatom towarzyszyć będą 
konsultacje z doradcami PUP czy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w zakresie badania 
predyspozycji przedsiębiorczych, udzielania dotacji oraz pozyskiwania środków finansowych z innych 
źródeł.  
 
Informacje o wydarzeniach w województwie pomorskim pojawią się wkrótce na stronie: 
http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl/  
oraz stronach gdyńskich organizatorów: 

• Miasto Gdynia/ Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl 
• Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni: http://ppnt.pl/pl  
• Fundacja Gospodarcza: www.fungo.com.pl/  
• Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni: www.pupgdynia.pl/  


