
OPIS SZKOLENIA: 

TERMIN SZKOLENIA:  20 luty 2020

godz. 09.00 - 13.00 (5 h szkoleniowych)

MIEJSCE SZKOLENIA: 

Uczestnicy otrzymają także, podaną w prosty i przystępny sposób, praktyczną 

wiedzę o formach opodatkowania, formach prawnych i najważniejszych 

obowiązkach przedsiębiorcy wobec takich instytucji jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

BALTIQ PLAZA strefa WORQ, ul. Świętojańska 43/23 81-391 Gdynia (II piętro), 

wejście od ul. Wybickiego

GRUPA SZKOLENIOWA: 

maksymalnie 8 osób

JAK ZAŁOŻYĆ I Z SUKCESEM ROZWIJAĆ FIRMĘ to kameralne, jednodniowe 

szkolenie w trakcie ktoŕ ego uczestnicy dowiedzą się jak stawać się 

przedsiębiorcą, jakie cechy i postawy są dla niego pożądane. Poznają sposoby 

i źródła pomysłów na własną firmę oraz to, jak je rozwijać i oceniać.

Zajęcia prowadzone są przez Grażynę Zalewską-Pawlisz, doświadczonego 

trenera i praktyka przedsiębiorczości, od 18 lat szkolącego uczestników 

Gdynńskiego Biznes Planu, współpracującą z Gdyńskim Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości, Strefą Kobiet O4 FLOW w Olivia Business Center, 

Pracodawcami Pomorza i wieloma innymi organizacjami wspierającymi 

przedsiębiorców . Przez jej ręce przeszło kilkanaście tysięcy pomysłów które stały 

się firmami, z których duża część rozwinęła się, rozwija i odnosi sukcesy na rynku.

Jeżeli planujesz założyć firmę lub niedawno założyłeś albo jesteś w trakcie jej 

rozwoju to szkolenie jest dla Ciebie.

JAK ZAŁOŻYC ́ I Z SUKCESEM ROZWIJAC ́ FIRMĘ.
informacje o szkoleniu 
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ź  dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej

11.15 - 13.00 - zajęcia

PRZEBIEG SZKOLENIA:

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

9.00 - 11.00 - zajęcia

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

11.00 - 11.15 - przerwa na kawę lub herbatę

Po szkoleniu będziesz wiedział czy i w jakim stopniu posiadasz cechy dobrego 

przedsiębiorcy. Dowiesz się jak i gdzie szukać pomysłów na własne 

przedsięwzięcia biznesowe i jak je rozwijać. Poznasz formalności związane 

z zakładaniem własnej firmy, w jakiej formie prawnej możesz ją założyć, z jakich 

form opodatkowania możesz skorzystać i gdzie szukać źródeł finanasowania  

pomysłów na własny biznes.

ź  materiały szkoleniowe w formie papierowej

ź  kawę, herbatę, wodę mineralną , słodki poczęstunek
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zinkstudio pl.
Z nami stworzysz swoją firmę.
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