
-

ABC Przedsiębiorczości w pigułce
Czyli praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

„ABC Przedsiębiorczości” to cykl szkoleń, organizowanych przez Zamek Cieszyn 
od 15 lat. Kierujemy go zarówno do studentów, osób bezrobotnych, jak i tych, 
którzy pracują, ale mają pomysł na biznes i chcą go zrealizować. Szkolenie ma 
na celu przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do założenia i prowadzenia 
własnej firmy. Wykłady oraz konsultacje prowadzą m.in. przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczości, a także doradca podatkowy, aktywni przedsiębiorcy. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw niezbędnych informacji z zakresu prawa, 
księgowości, podatków, zdobywają wiedzę na temat źródeł wsparcia finansowego 
oraz niefinansowego. Ponadto mają szansę dowiedzieć się jak wykreować pomysł 
na biznes, jak go komunikować i jak dobrze zaprojektować usługę w firmie. 
Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa: www.zamekcieszyn.pl.
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Szczegóły i formularz rejestracyjny na stronie: www.zamekcieszyn.pl
Więcej informacji – Dział Przedsiębiorczości: kkruszy@zamekcieszyn.pl

Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3 abc

3.11.2020 (wtorek) / 9.00 – 9.45
ABC projektowania usług w firmie. 
Lubomira Trojan, zastępca  Dyrektora Zamku Cieszyn, dział wzornictwa

3.11.2020 (wtorek) / 10.15– 11.00
ABC komunikacji (nie tylko) wizualnej. 
Aleksandra Obracaj, dział wzornictwa Zamku Cieszyn

3.11.2020 (wtorek) / 11.30 – 12.30
Dotacje PUP na założenie firmy. Jak wypełnić formularz. 
Małgorzata Szoblik, inspektor działu Instrumentów Rynku 
Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

4.11.2020 (środa) / 9.00 – 11.00
Przedsiębiorca jako płatnik. Wybór formy opodatkowania, Polska Klasyfikacja 
Działalności i VAT. Obowiązek fiskalizacji. Terminy składania zeznań do US. Współpraca 
z biurem podatkowym. Formy prawne prowadzenia firmy. Wady i zalety spółek. 
Dorota Kawulok, Kancelaria Podatkowa Powiernik, biegły sądowy

4.11.2020 (środa) / 11.15 – 12.15
Oferta Banku PKO BP dla przyszłych przedsiębiorców. 
PKO Bank Polski Oddział 1 w Cieszynie

4.11.2020 (środa) / 12.30 – 13.10
ABC rejestracji firmy – warsztat wypełniania dokumentów. 
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta Cieszyn

5.11.2020 (czwartek) / 10.00 – 10.40
Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy. 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, 
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

5.11.2020 (czwartek) / 11.30 – 12.30
ZUS dla przedsiębiorców oraz program dofinansowania przedsiębiorstw. 
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, Zakład  Ubezpieczeń 
Społecznych Inspektorat w Cieszynie


