
Bądź w centrum wyjątkowych wydarzeń
w ramach  

Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości

skorzystaj z wiedzy i doświadczeń właścicieli
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targi przedsiębiorców
okazja do rozmowy twarzą w twarz

wymiana wizytówek
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Jacek Krupa
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Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości
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Szanowni Państwo, 

Fundacja POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, z ogromną
przyjemnością zaprasza do uczestnictwa
w UNIWERSYTECIE WIEDZY PRAKTYCZNEJ.
Potrzeba tej inicjatywy to pochodna zgromadzonego 
doświadczenia oraz wynik społecznej potrzeby do
budowania i utrzymywania relacji, także biznesowych.
Tylko poprzez, opartą na wzajemnym zaufaniu
współpracy, możemy zdobywać najwyższe szczyty
naszych zawodowych celów oraz ambicjonalnych
marzeń. 
Wszystkich, którzy MYŚLĄ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
zapraszamy serdecznie.
Razem budujmy KAPITAŁ SPOŁECZNY!

Do zobaczenia. 

Bożena Damasiewicz
Prezes Fundacji POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Kiedy?
29 listopada (wtorek) 2016 od 9.00 – 18.00

Gdzie? 
MMC Brainville – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu

Po co?
żeby bezpłatnie czerpać z wiedzy wieloletnich managerów

żeby poznać nowych partnerów biznesowych
żeby efektywnie spędzić czas

żeby zainwestować w swoją przyszłość

Dla kogo?
dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą
dla tych, którzy planują wkroczyć na ścieżkę biznesu

dla tych, którzy myślą o swojej przyszłości



0915 – 1000 Nowa era komunikacji – rozwiązania multimedialne
– Leszek Skocki, Dyrektor IT MMC Brainville 

1000 – 1045 Budowanie marki luksusowej
– Katarzyna Świderska, Dyrektor Marketingu WIŚNIOWSKI

1045 – 1130 Biznes model JA
– Zdzisław Dąbczyński, Właściciel WIMED

1130 – 1145 Przerwa kawowa

1145 – 1230 Współczesne wyzwania rynku pracy
– Stanisława Skwarło, Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy

1230 – 1315
Wyzwania rekrutacyjne – pokolenie X,Y,Z
– Anna Ziółko, Zastępca Dyrektora Personalnego ds. Rekrutacji i Rozwoju 
NEWAG

1315 – 1330 Przerwa kawowa

1300 – 1345 Rynek lokalny – rynek globalny
– Rafał Świerczek, Właściciel Agencji Handlowej RAFA

1345 – 1410

Opóźnienia w zapłacie z perspektywy proaktywnej i reaktywnej,
czyli parę słów o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć
– Andrzej Kadzik, radca prawny, Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego 
Andrzej Kadzik & Współpracownicy

1410 – 1430

ZUS  dla Biznesu – przedsięwzięcia, programy, nowoczesna
e-administracja
– Danuta Ogorzały, Główny Specjalista,
Wieloosobowe Stanowisko Koordynacji Usług Dochodowych

1430 – 1500 Przerwa na lunch

1500 – 1545 Jak prosto wspomagać kondycję
– Zdzisław Dąbczyński, Właściciel WIMED

1545 – 1630 Konkurencja na rynku globalnym
– Ryszard Florek, Właściciel FAKRO, Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu

WPROWADZENIE DO NETWORKINGU

1630 – 1715

Wyzwania przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo prawne
– czyli jak skupić się na biznesie, bez oglądania się za siebie?
– Radosław Ostrowski, wspólnik, adwokat w Kancelarii Axelo
Ostrowski Domagalski i Wspólnicy 

1715 – 1800 Networking

NETWORKING

Spotkaj się twarzą w twarz w przedsiębiorcami.
Pozyskaj informacje o ich ofercie.
Dowiedz się w jakich obszarach możecie współpracować.
Razem zadziałajcie na rzecz gospodarczego rozwoju regionu. 

Zapraszamy na
NETWORKING WIECZOROWĄ PORĄ.

Nie zapomnij zabrać ze sobą
swojej wizytówki!

program



Potwierdź obecność
do 25 listopada 2016
pod numerem:
667 67 49 67
lub mailowo:
biuro@dts24.pl

Doświadczeni praktycy, 
menedżerowie i specjaliści 
zachęcają do uczestnictwa,
wśród nich m.in.:

Katarzyna Świderska – dyrektor marketingu WIŚNIOWSKI
od 19 lat związana z branżą budowlaną i markĄ WIŚNIOWSKI, tworzyła a obecnie zarządza Działem Marketingu tej 
marki, najważniejszy projekt zawodowy – rebranding i repozycjonowanie marki WIŚNIOWSKI.
Absolwentka Sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu – NLU, kierunków zarządzanie marketingiem oraz zarządzanie 
strategiczne. Karierę rozpoczynała w warszawskiej agencji reklamowej. 

Zdzisław Dąbczyński – właściciel WIMED
Przedsiębiorca, który w 1988 założył firmę WIMED, oferującą systemy oznakowania dróg, oznakowania osób 
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Otrzymał tytuł „Doctora Humoriscausa” od Rektora Politechniki 
Krakowskiej za wkład w promowanie piosenki i poezji w środowisku drogowym.

Stanisława Skwarło – dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy
od 26 lat związana jest z publicznymi służbami zatrudnienia, kierując Sądeckim Urzędem Pracy w Nowym Sączu. 
Jest cenionym fachowcem z dziedziny rynku pracy, wykazuje duże zaangażowanie w podejmowaniu inicjatyw na 
rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. Jej działania ukierunkowane są na rozwój kompetencji i doświadczenia 
zawodowego osób zarejestrowanych oraz rozwój i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości przy jednoczesnej 
dbałości o sytuację osób pozostających bez pracy.

Anna Ziółko – zastępca Dyrektora Personalnego ds. Rekrutacji i Rozwoju  NEWAG
Od 8 lat zdobywa doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiada za modelowanie i prze-
prowadzanie procesów rekrutacji, głównie na stanowiska inżynierskie i menedżerskie, planowanie i realizację 
procesów rozwojowych. Absolwentka kierunku socjologia na Akademii Górniczo – Hutniczej. 

Andrzej Kadzik – radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego
Andrzej Kadzik & Współpracownicy
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i administracyjnym. Wicedziekan ds. Aplikacji Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie, członek Krajowej Rady Radców Prawnych, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 
Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczący Zespołu ds. pytań na kolokwia ustne na aplikacji radcowskiej 
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz członek Komisji odwoławczej od wyników egzaminu radcowskiego 
II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Janusz Komurkiewicz – Członek zarządu FAKRO
Członek zarządu FAKRO sp. z o.o., od 2008 r. Dyrektor Marketingu Polska, związany z FAKRO od 1994 r. Od 
2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi.  Absolwent Politechniki Krakowskiej 
i Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.


