
 

 

Malbork 

Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Aleja Wojska Polskiego 493 w godzinach od 10.00 do 14.00. 
 Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

  
PROGRAM POMORSKIEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - IDG  

 

Hala Sportowa 

10.00 – 10.20   Powitanie uczestników i rozpoczęcie Pomorskiego Dnia 
Przedsiębiorczości 

10:20 – 13:45 Udzielanie informacji na stoiskach: 

 instytucji zaangażowanych w proces uruchomienia działalności 
gospodarczej, partnerów lokalnego rynku pracy, gmin powiatu 
malborskiego,  

 instytucji udzielających informacji o środkach unijnych  

 osób prowadzących działalność gospodarczą które otrzymały 
środki na jej podjęcie lub rozwój z funduszy publicznych 

10:20 – 13:45 Event dla młodych „POWER 2 WORK”:  

 informacje o możliwościach jakie oferują fundusze europejskie, 

 konsultacje CV i listu motywacyjnego, rozmowy o przyszłości 
edukacyjnej i zawodowej, 

 informowanie o zakładaniu działalności gospodarczej,  

 Barometr zawodów – zawody poszukiwane na rynku pracy, 
jakich kandydatów potrzebują pomorscy pracodawcy, a jakich 
jest za dużo 

 informacje o bezpiecznych wyjazdach za granicę i usługach  
EURES 

 informacje dotyczące podejmowania działalności 
gospodarczej za granicą 

A także fotobudka i możliwość zrobienia zdjęć biznesowych oraz inne atrakcje   

13:45 – 14:00 Wręczenie podziękowań i zakończenie 

 



Sala pod Halą Sportową   

Wykład dla młodzieży o poszukiwaniu pracy i pomysłu na siebie - Karol 
Wyszyński prowadzący kanał „Szukam Pracy” na You Tube (w ramach 
POWER 2 Work) 

Sala szkoleniowa nr 04 – Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

10:30 – 12:30 Gra CASHFLOW dla młodzieży - nauka praktycznych umiejętności 
inwestowania i gromadzenia majątku poprzez zabawę (w ramach 
POWER 2 Work) 

Sala szkoleniowa nr 07 - Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

10:30 – 11:30 Chłopska Szkoła Biznesu – edukacyjna gra ekonomiczna dla młodzieży 
pomagająca zrozumieć współczesne mechanizmy gospodarcze (w 
ramach POWER 2 Work) 

 

Sala szkoleniowa nr 08 - Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
11:00 – 13:00  „Biznes Szminką Pisany” – warsztat dla kobiet zamierzających 

rozpocząć własną działalność gospodarczą 

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji „Szpital Jerozolimski”  
82 – 200 Malbork, Aleja Armii Krajowej 68 

9:00 – 10:00 Formy wspierania biznesu przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział 
w Gdańsku 

 
10:15 – 11:15 E-składka – nowy wymiar rozliczeń dla przedsiębiorców - Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Sztumie 

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Aleja Armii Krajowej 70, s. 27 II piętro 

09:00 – 14:00 „Kompetencje na miarę potrzeb” – Zajęcia z Trenerem Umiejętności 
Miękkich 

Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17 

9:30 – 14:30  Szkolenie dla pracodawców sektora publicznego „Rozliczanie podatku 

od towarów i usług VAT w 2017 i 2018 r.  w jednostkach samorządu 

terytorialnego”  

 

 

 

 

 


