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16 Listopad: WIELKI POCZĄTEK!!! WKRACZAMY DO LUBLINA!!! 

1. Marsz przedsiębiorców (organizator: Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS) – 

event rozpoczynający ŚTP, przemarsz głównymi ulicami Lublina propagujący przedsiębiorczość  

i wzywający do wszelkiej aktywności i działań w tym kierunku. Pragniemy aby wzięli w nim udział 

ludzie biznesu, studenci, kadra naukowa uczelni, szkół, przedstawiciele mediów a takŜe wszyscy 

chętni, utoŜsamiający się z naszymi działaniami. W marszu wezmą udział uczestnicy kolejnego 

wydarzenia, jakim jest speednetworking. Podczas przemarszu pragniemy ułoŜyć wielkie puzzle 

wręczając uczestnikom kartki, które połączone w odpowiedni sposób ukaŜą pewien obraz 

związany z tematyką ŚTP. Wymarsz godz. 14.30 spod Urzędu Miasta w Lublinie  

w kierunku speednetworkingu. Trasa przemarszu: Urząd Miasta, Krakowskie Przedmieście, 

Lipowa, aula Uniwersytetu Przyrodniczego. 

2. Speednetworking- godz. 15.15 - (organizator: FML, SFBCC we współpracy z BNI 

Polska) – głównym celem eventu jest poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej tematyki 

marketingu, przedsiębiorstw i biznesu. KaŜdy student ma 2 minuty na indywidualną rozmowę  

z przedsiębiorcą, po czym następuje zmiana pary rozmówców, która   wyznaczana jest sygnałem 

dźwiękowym. Podczas spotkania w ubiegłym roku nastąpiło połączenie „na Ŝywo” z Ambasadą 

Wielkiej Brytanii w Warszawie.  Tegoroczne spotkanie pragniemy zrobić na dwóch płaszczyznach: 

przedsiębiorca – przedsiębiorca i przedsiębiorca-student. Będzie miała tu miejsce 

ogromna i niezwykle wartościowa wymiana kontaktów. Młodzi Lidzie będą mieli okazję 

zapoznania się z kreowaniem sieci biznesu. Chcemy zgromadzić w jednym  miejscu i czasie 

kilkaset przedsiębiorczych indywidualności. Spotkanie rozpocznie wykład Grzegorza Turniaka- 

prezesa BNI o ogromnej roli networkingu i systemu rekomendacji we współczesnym systemie 

biznesu.  

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekty: Anna Magdziak, e-mail: 

anna.magdziak125@gmail.com, tel: 603 992 265  

16-19 listopad; 22listopad: 

1. Kiermasz charytatywny (organizator: Koło Naukowe MenedŜerów PL) – Światowy 

Tydzień  Przedsiębiorczości to projekt nie tylko promujący przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, 
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ale równieŜ rozwijający umysły i osobowość. Dlatego nie mogłoby w nim zabraknąć eventów 

charytatywnych. Chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym w realizacji ich marzeń. Organizując 

kiermasz charytatywny moŜemy pomóc im w rozwoju i sprawić, Ŝe ich buzie będą uśmiechnięte.  

Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dla Dzieci  

i MłodzieŜy Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oraz osoby 

niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej Nałęczowskiego Stowarzyszenia 

Charytatywnego wykonają prace o temacie „Przedsiębiorczość”.  To niesłychane jak wielką 

radość moŜemy im sprawić kupując ich wyroby. Teczki na dokumenty, kasetki na 

korespondencję,  pudełka, koperty, wazony, świeczniki to jedne z niewielu dzieł produkowanych 

na co dzień przez naszych małych artystów. Jednak na wykonywanie prac potrzebne są finanse  

i otwarte serca. WspomoŜe to kiermasz organizowany podczas Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości.  

          W dniach 16-19.11.09r. Studenci z Koła Naukowego MenedŜerów Politechniki 

Lubelskiej będą sprzedawać prace kolejno na czterech uczelniach tj. Politechnice Lubelskiej, 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zaś 22.11.09r. prace moŜna będzie nabyć w Centrum 

Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego podczas imprezy podsumowującej ŚTP.  Zebrane 

pieniądze w całości przekaŜemy ośrodkom. Przyjdź na stoisko i wybierz coś dla siebie i swoich 

bliskich. Podziel się radością!!!  

Miejsce:  

16.11 Politechnika Lubelska 

17.11 UMCS 

18.11 WSPA 

19.11 KUL 

22.11 UP 

Osoba odpowiedzialna za projekt: Ilona Janek, Koło Naukowe MenedŜerów, Politechnika 

Lubelska, Tel.669552308, e-mail: ilona_janek@o2.pl 

 

 



 
 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 

16 – 22 LISTOPAD 2009 

 
 

16-17 listopad:  

SZKOLENIE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I OBSŁUGI 

PROGRAMU „PŁATNIK” (Fundacja Studenckie Forum Business  Centre Club, Region 

Lubelski)  

Dzień I – 16.11.2009 r. „SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE” 

1. Ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w świetle 

obowiązujących przepisów (60 min - prowadzący: M. Romańska-Ściseł). 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz zbiegi tytułów do ubezpieczenia (30 min - prowadzący: 

M.Romańska-Ściseł). 

3. Obowiązki osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako płatnika składek. (15 min - 

prowadzący: M. Romańska-Ściseł). 

4. Rejestracja działalności gospodarczej i „jedno okienko” (45 min. – prowadzący 

M.Raszewski). 

5. Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentacji zgłoszeniowej  

i rozliczeniowej (30+25 min. – prowadzący M. Raszewski). 

6. Podstawa wymiaru składek oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP (20 min. – prowadzący M. Raszewski). 

7. Odpowiedzialność osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz zakres przedmiotowy 

ulg stosowanych przez Zakład (45 min – prowadzący D. Mańko). 

Dzień II – 17.11.2009 r. „PROGRAM ‘PŁATNIK’ – INTERFEJS I PODSTAWOWE 

FUNKCJE” 

1. Podstawowe informacje dotyczące programu „Płatnik” (15 min – prowadzący 

M.Raszewski). 

2. Instalacja i konfiguracja programu (30 min – prowadzący M. Raszewski). 

3. Zakładanie i modyfikowanie kartoteki płatnika i ubezpieczonego (45 min – prowadzący 

M.Raszewski). 

4. Generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych (60 min – prowadzący 

M.Raszewski). 
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5. Omówienie przekazu elektronicznego oraz certyfikatów kwalifikowanych (30 min – 

prowadzący M. Raszewski). 

6. Ćwiczenia z zakresu samodzielnej obsługi programu (90 min – prowadzący M.Raszewski). 

Osoba odpowiedzialna za projekt: Marcin Müller, Przewodniczący Lubelskiego Studenckiego 

Forum BCC, mail: m.muller@sfbc.org.pl,  tel: 667 380 777 

17 Listopad: 

1. Salon biznesu - Lublin dla Przedsiębiorczych - godz. 10.00-13.00 - 

(organizator: AIP Lublin) – Jest to wyjątkowe spotkanie waŜnych osobistości pochodzących z 

grona władz samorządowych i wojewódzkich, przedsiębiorców lokalnych, działaczy akademickich, 

a takŜe studentów, którzy będą mogli porozmawiać na róŜne tematy, podzielić się swoimi 

poglądami i spostrzeŜeniami. Wśród zaproszonych gości znajdują się: Prezydent Miasta Lublin, 

Lubelski klub biznesu, Lubelska Fundacja Rozwoju, Poseł Magdalena Gosiąr-Marek, Lubelska 

Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oraz inni przedsiębiorcy. 

Miejsce: Aula Wydziału Ekonomicznego UMCS. 

Osoba odpowiedzialna z projekt: Jacek Piotrowski, Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości, e-mail: 606 107 234; tel: j.piotrowski85@gmail.com 

2. Warsztaty z coachingu- godz. 16.00-18.00 - (organizator: AEGEE Lublin) – 

Coaching jest współpracą między trenerem a osobą, której pomaga. NiezaleŜnie od tego, czy jest 

to menadŜer, kierownik, czy zwykły człowiek – coach ma pomagać mu realizować własne cele 

(nawet te najśmielsze). Jeśli ktoś czuje, Ŝe jego Ŝycie (zawodowe i osobiste) nie idzie w takim 

kierunku, jak powinno, to coach jest od tego, Ŝeby mu pomóc. Celem coachingu jest usunięcie 

przeszkód i barier, które powstrzymują osobę przed spełnieniem swoich marzeń i Ŝyciowych 

celów. Pomaga jej  zrozumieć, co ogranicza jej rozwój i jak powinna pokonywać przeszkody, 

które pojawiają się w drodze do sukcesu.  

KaŜdy ma duŜy potencjał, tylko nie kaŜdy potrafi go wydobyć z siebie i właśnie te warsztaty mają 

nam w tym pomóc! Zadania, symulacje i komentarze trenera pozwolą nam odkryć w sobie 

nieznane dotąd pokłady energii i nauczą nas efektywnie je wykorzystywać. Od tego momentu 

uwierzymy, Ŝe niemoŜliwe zajmuje tylko trochę więcej czasu. 

Miejsce: Sala w akademiku Ikar 
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Osoba odpowiedzialna z projekt: Olga Targońska, Wiceprezydent ds. Fund Raising, 

Europejskie Forum Studentów AEGEE – Lublin, tel. 507 107 547, mail: olgatargonska@gmail.com 

3. Kultura dzielenia się wiedzą – Warsztaty z Providentem (organizator: Forum 

Młodych Lewiatan) - Warsztaty przeznaczone są w szczególności dla studentów wydziałów 

nieekonomicznych. Celem projektu jest przekazanie uŜytecznej wiedzy na temat rynku pracy oraz 

obecności studenta na nim. W tym roku poruszymy problem lobbingu w organizacjach. 

Miejsce: sala na WE UMCS 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekty: Anna Magdziak, e-mail: 

anna.magdziak125@gmail.com, tel: 603 992 265  

18 Listopad: 

1. MPK tour (organizator: AIP Lublin) –podczas ŚTP w autobusach MPK kursujących  

w pobliŜu centrum miasta w określonych godzinach znajdziecie Państwo osobę, która będzie 

jeździła osoba (w koszulce z logotypem GEW-u). Szkoleniowiec udzielał będzie wskazówek 

odnoszących się rozpoczynania własnej działalności, pomysłu na biznes i innych procedur. KaŜda 

chętna osoba będzie miała moŜliwość zapoznania się z wiedzą i narzędziami dotyczącymi 

kreowania biznesu. 

Miejsce: autobus MPK w Lublinie 

Osoba odpowiedzialna z projekt: Jacek Piotrowski, Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości, e-mail: 606 107 234; tel: j.piotrowski85@gmail.com 

2. Spotkanie kobiet sukcesu - godz. 18.00-21.00 - (organizator: Koło Naukowe 

MenedŜerów PL) –      Spotykamy się w nieformalnej atmosferze przy kawie, herbacie i ciastku 

aby poznawać się, dyskutować.  Poprosimy naszych gości o zajęcie miejsca przy stole razem  

z przybyłymi studentkami. I oczywiście zaproponujemy kawę lub herbatę do drobnego 

poczęstunku. 

Następnie oddamy Paniom głos, by mogły przedstawić się i krótko opowiedzieć o tym, 

czym się zajmują . Studentki równieŜ będą musiały się przedstawić. Przewodnicząca dyskusji 

będzie poruszała tematy i prosiła o wypowiedź naszych gości. Po zakończeniu wypowiedzi danej 
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osoby, kaŜdy uczestnik będzie mógł zadawać dodatkowe szczegółowe pytania , jeśli nie będzie 

pytań przejdziemy do kolejnego tematu.  

Druga częścią spotkanie będzie warsztat ze sztuki autoprezentacji, który jest kluczowym 

elementem prowadzącym do osobistego i zawodowego sukcesu. 

Na zakończenie zaprosimy wszystkich do podziwiania i nauki makijaŜu biznesowego, 

który zostanie wykonany przez kosmetyczkę z Instytutu Zdrowia i Urody Bonsai 

Miejsce: Instytut Zdrowia i Urody BONSAI, ul. Kazimierza Wielkiego 8, Lublin 

Osoba odpowiedzialna za projekt: e-mail: ilona_janek@o2.pl, Ilona Janek, Koło Naukowe 

MenedŜerów, Politechnika Lubelska, Tel. 669 552 308 

3. Otwarta firma – (organizator: AEGEE Lublin) – Chcemy by choć na chwilę jeden  

z wydziałów UMCS zamienił się w pręŜnie pracującą firmę. KaŜda sala to jej osobny dział 

– marketingu, kadr, finansów, exportu, itp. Poprzez przedstawienie ich specyfiki pragniemy 

zwiększyć świadomość studentów o pracy w korporacjach, aby ułatwić im wybór praktyk, staŜy,  

a nawet przyszłej pracy. Prezentacja poszczególnych działów firm ma na celu pokazanie ich 

specyfiki, zadań, które wykonują oraz roli w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Chcemy 

takŜe by studenci uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, których często wstydzą się 

zadawać podczas praktyk czy staŜy. podczas kilkugodzinnego spotkania uczestnicy będą mieli 

okazję porozmawiać z przedstawicielami róŜnego rodzaju firm, którzy zaprezentują specyfikę 

swojej organizacji, jej działów oraz pracy, którą się w danych firmach wykonuje. Zaproszeni 

przedstawiciele firm: Adecco, Emperia, śagiel, BOŚ, Telekomunikacja Polska, Herbapol, 

Warta i wiele innych.  

Miejsce: sala Wydziału Prawa i Administracji UMCS.  

Osoba odpowiedzialna z projekt: Olga Targońska, Wiceprezydent ds. Fund Raising, 

Europejskie Forum Studentów AEGEE – Lublin, tel. 507 107 547, mail: olgatargonska@gmail.com 

19 Listopad: 

1. Cash Flow- godz. 14.00-17.00 - (organizator: Koło Naukowe MenedŜerów PL  

i Studenckie Forum BCC Lublin) - uczestnicy gry w Cash Flow będą mieli okazję podejmować 

długoterminowe decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko. Gra pozwala w łatwy i przyjazny 

sposób, bo przez zabawę, zdobywać wiedzę z dziedziny biznesu. Uczestnik, jako osoba 
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wykonująca wylosowany zawód, poprzez środki pozyskane podczas turnieju nabywa 

nieruchomości, inwestuje w papiery wartościowe, zakłada lokaty terminowe oraz zaciąga kredyty 

na inwestycje, generując w ten sposób dochód pasywny. Ryzyko związane jest ze zmianami 

zachodzącymi na rynku i w indywidualnym rozrachunku gracza. 

Program spotkania: 

5 minut: przedstawienie gry i Roberta Kiyosakiego 

10 minut: filmik o inteligencji finansowej i CashFlow 

45 minut: pierwsza część rozgrywki (z nauką i pomocą bankierów) 

15 minut: przerwa na piffo 

50 minut: druga część rozgrywki 

10 minut: czas na podsumowania i feedback. 

Miejsce: studencki klub Kazik przy Politechnice oraz klub Tifosi. 

Osoba odpowiedzialna za projekt: Mateusz Grzywnowicz, m.grzywnowicz@sfbcc.org.pl 

+48 600 318 609- koordynator projektu,  Marcin Müller, Studenckie Forum BCC Lublin, 

m.muller@sfbcc.org.pl, tel: 667 380 777 

20 Listopad: 

1. I-Commerce- biznes XXI wieku, czyli sposób na biznes dla kaŜdego  

- 16.00-19.00 - Spotkanie poprowadzi Grzegorz Mankiewicz, który jest zaangaŜowany w ten 

niezwykły biznes od 17 lat. PokaŜe uczestnikom pokonywanie barier i dąŜenie do celu poparte 

własnymi doświadczeniami.  Całość szkolenia zostanie podzielone na dwa bloki: 

Blok I- Zasady biznesu, 

Blok II- Strategia oraz plan marketingowy I-Commerce. 

Blok I Będzie zawierał następujące aspekty: 

- Jak funkcjonuje wolny rynek? 

-Sposoby generowania dochodu na podstawie Kwadrantu Przepływu Gotówki Roberta Kiyosaki. 

-Omówienie zasad biznesu I-Commerce oraz nowych trendów biznesowych w ekonomii, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na personalny franchising przy uŜyciu Internetu.  

Blok II będzie  zawierał: 

-przedstawienie czym jest dochód pasywny, 
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-ukazanie nowych moŜliwości biznesowych, które są oparte na sprawdzonym przez 50 lat 

systemie biznesu.  

- Podstawowe zasady prowadzenia biznesu. 

- Korzyści wynikające z prowadzenia tego typu działalności. 

Miejsce: sala nr 10 Biblioteki Głównej UMCS,  

Osoba odpowiedzialna za projekt: ElŜbieta Fijołek, Forum Młodych PKPP Lewiatan, e-mail: 

fijolek.ela@gmail.com, tel: 510 911 975. 

2. Szkolenie skuteczna sztuka negocjacji - godz. 9.00-14.00 - mające na celu 

ukazanie profili osobowości i technik negocjacyjnych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu a takŜe 

przygotowanie uczestników do skutecznego prowadzenia negocjacji, poznanie stylów i technik 

negocjacyjnych oraz przećwiczenie ich w praktyce, omówiony zostanie harwardzki projekt 

negocjacyjny. Szkolenie przeprowadzone będzie w formie warsztatów tak aby uczestnicy 

zdobywali wiedzę poprzez praktykę. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję poznać skuteczne 

sposoby panowania nad własnymi emocjami oraz sposoby wywierania wpływu na partnera 

podczas negocjacji.  

Prowadzić szkolenie będzie Anna Grabowska, specjalista do spraw Szkoleń, Grupa Handlowa 

Emperia. 

Miejsce: sala nr 10 Biblioteki Głównej UMCS, 

Osoba odpowiedzialna za projekt: Małgorzata Goluch, Forum Młodych PKPP Lewiatan,  

e-mail: goskag@op.pl, tel: 505 287 999. 

3. Noc Przedsiębiorczości – godz. 19.00-6.00 - (organizator: Liceum 

ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Koło Naukowe Ekonomistów UMCS, 

Wydział Ekonomiczny UMCS). Grupa 40 uczniów klas licealnych będzie miała prawdziwy 

zastrzyk wiedzy ekonomicznej połączonej ze świetna zabawą. Uczestnicy podczas szkoleń  

i prezentacji poznają Ŝycie organizacji studenckich, moŜliwości załoŜenia własnej 

firmy w AIP oraz gry integracyjne uświadamiające znaczenie pracy w grupie.  

W kolejnej części  zostanie zaprezentowana specyfika funkcjonowania i inwestowania 

na GPW, kształtowanie współczesnego marketingu poparte szerokim pokazem 
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nowoczesnych reklam. Uczniów odwiedzą studenci i pracownicy naukowi WE UMCS oraz 

absolwenci SGH. 

Miejsce: Liceum ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 

Osoba odpowiedzialna za projekt: Małgorzata Mańkowska, Liceum ogólnokształcące im. 

Stanisława Staszica w Lublinie, tel: 609 672 804, mail: mankowska@o2.pl 

19-20 Listopad: 

1. Biznes w krzywym zwierciadle - (organizator: Forum Młodych Lewiatan oraz Koło 

Naukowe MenedŜerów PL). Warsztaty łączące naukę budowanie profesjonalnego biznes planu ze 

świetną zabawą. Uczestnicy warsztatów- „przyszli biznesmeni” pierwszego dnia (19 listopada) 

przychodzą na 2- godzinny warsztat z zakresu tworzenia biznes planu, gdzie obowiązują nieco 

odmienne stroje biznesowe- na wesoło. Po czym uczestnicy będą rozdzielani  

w 3-osobowe grupy. Przez kolejne 2 godziny będą mieli za zadanie stworzyć ramy swych 

najbardziej zwariowanych przedsięwzięć biznesowych pod czujnym okiem komisji. Gościem 

honorowym i największym kibicem druŜyn będzie Inspektor Gadget ☺. Jest to nasza tajemnicza 

postać zespołowa... Ujawni się wyłącznie podczas tego projektu.... 

Dzień drugi (20 listopada)- pod znakiem ZORRO nowego trendu rynkowego- 

Zwariowanej Organizacji Rozmyślanych Rozmyśleń Organizatorskich – grupy mają 4 godziny do 

pełnego opracowania swych nowatorskich niezwykle pomysłów. Ich rozmyślaniom będzie 

towarzyszył nasz szlachetny gość- Inspektor Gadget. Uwaga! Najnowsze technologie na rynku 

dostarczają trzepaczki do chodników i szampony dla kur. My Polacy dbamy o polski drób! ☺. 

Gotowe biznes plany zostaną przekazane do sejfu Inspektora Gadgeta.  

W sobotę (21 listopada) wszystkie prace zostaną sprawdzone przez komisję i Inspektora 

Gadgeta. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości w Lublinie. Najlepsza druŜyna otrzyma od przewodniczącego Komisji 

atrakcyjne nagrody.Pomysł zostanie opublikowany na regionalnej i ogólnopolskiej stronie ŚTPwP. 

22 Listopad: 

1. Przedsiębiorczy Lublin się bawi- zapraszamy na najlepsza imprezę w mieście! 

Miejsce: klub studencki OranŜada 
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22 Listopad: 

1. Ciuchcia biznesowa  (organizator: wszystkie organizacje wchodzące w skład Komitetu 

Organizacyjnego ŚTP w regionie lubelskim) – wydarzenie poprzedzające kończący happening  

w formie przemarszu grupy  ludzi tworzącej pociąg, wyruszający z miasteczka  

i przemierzający centrum miasta.  

2. Wydarzenie wieńczące ŚTP w Lublinie - godz. 14-16 - (organizator: Zarząd 

Uczelniany Studentów UMCS) – wydarzenie kończące obchody Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości. Ponownie będzie miało miejsce spotkanie wszystkich osobistości, które  

w jakikolwiek sposób miały kontakt z odbywającym się w tym roku ŚTPwP.  

Miejscem spotkania będzie Sala na I piętrze Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie. 

Osoba odpowiedzialna za projekt: ElŜbieta Wrona, Zarząd  Uczelniany Samorządu Studentów 

UMCS, e-mail: elawrona88@wp.pl, tel: 514 992 740. 

Dodatkowe event’y (odbywające się w trakcie innych eventów 

przez cały tydzień): 

1. Otwarta firma (film dokumentalny) (organizator: SF BCC we współpracy z AEGEE) 

– pragniemy w  formie filmu dokumentalnego w ciekawy sposób ukazać specyfikę działania 

wybranych lubelskich firm.  

2. Warsztaty z rachunkowości- Akademia Rachunkowości - (organizator: Koło 

Naukowe Ekonomistów UMCS) – w tym dniu planujemy przeprowadzić pierwsze spotkanie 

szkoleniowe związane z zagadnieniami rachunkowości. Szkolenia tego typu cieszą się wielkim 

zainteresowaniem wśród młodych ludzi, gdyŜ stanowią praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej 

na studiach oraz zwiększają szanse na rynku pracy z tego obszaru. 


