
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość + Odkryj nowy wymiar współpracy w biznesie! 

 

3 grudnia 2014 r., godz. 9:30  

 

Gdański Park Naukowo-Technologiczny,  

bud C, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe 
 

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników  

  

10.00- 10.15 Powitanie uczestników  
Marcin Żukowski – Dyrektor Biura Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Sp. z o. o.   
 

10.15 -11.00   Sesja networkowa / prezentacje spółdzielni  
Sylwia Myszka, Progressive Partners 

 Współcześnie konferencje nie służą tylko do poszerzania wiedzy i horyzontów w 
określonym temacie. Dziś, powinny także dawać okazję do poznania się i 
nawiązywania relacji z różnymi partnerami, którzy mogą wspierać prowadzoną przez 
uczestnika działalność. Nie ma znaczenia czy reprezentujesz biznes czy podmiot 
ekonomii społecznej – ważne jest to, abyś dał się poznać!  Ta sesja to aktywna część 
wydarzenia, po której wyjdziesz z wizytówkami i nawiązanymi pierwszymi relacjami 
z ważnymi dla Ciebie osobami! Przygotuj się do tego! Zabierz wizytówki i pomysł na 
to, jak w krótkich słowach przedstawić swoją działalność.  
 

11.00-11.30   Dobra Praktyka „Z biznesem nam po drodze”   
Zbigniew Prałat,  Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

 Przedsiębiorstwo społeczne to nowy partner na rynku. Co wnosi do współpracy i 
jakie korzyści może przynieść biznesowi? Co stanowi wyzwanie w komunikacji 
między tymi podmiotami? Opowieść o współpracy poznańskich przedsiębiorstw 
społecznych z biznesem  
 

11.30-12.00 Dobra Praktyka „Nie tylko dla zysku”  
Katarzyna Nowa, Orbis, grupa hotelowa Accor, 

 Jak wygląda współpraca z perspektywy biznesu? Dlaczego warto współpracować z 
podmiotami ekonomii społecznej? Co trzeba wziąć pod uwagę decydując się na 
takie rozwiązania? 
Poznamy spojrzenie ze strony biznesu na temat współpracy ze spółdzielnią MaM  
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12.00-12.30 Przerwa kawowa/stoiska wystawiennicze 
 

12.30-13.00 Inspiracje Filmowe „Biznes napędzany społecznie” 
 GFIS i Fundacja "Sprawni Inaczej” 

 Zobacz co potrafią firmy, które powstały by zmieniać świat na lepsze. Posłuchaj, 
zainspiruj się i zapytaj społecznych przedsiębiorców o to, jak osiągnęli sukces. Po 
inspiracjach filmowych zapraszamy do rozmowy z Marianną Sitek-Wróblewską z 
GFIS oraz  Justyną Rogińską z Fundacji "Sprawni Inaczej" 

  

13.00-14.00 Lunch „Apetyt na współpracę” sieciujący obiad branżowy 

 To wyjątkowa okazja, aby przy obiedzie móc nawiązać głębsze relacje z 
interesującymi Cię partnerami z branży. Jak mawiają przedsiębiorcy sukcesu – nie 
jedz nigdy obiadu sam. To jest zawsze okazja, aby kogoś ciekawego poznać i 
nawiązać współpracę. 
 

14.00-15.00 Panel „Marka odpowiedzialna społecznie”  
Grzegorz Pellowski z Cukiernia- Piekarnia Pellowski  i Piotr Mikołajczak- Saint 
Gobain- Nowa historia Dawida i Goliata, czyli dlaczego w Kole udało się 
partnerstwo społeczno-prywatne.  

 Usłyszysz wyjątkową historię rodzinnego biznesu lokalnego, który działa 
odpowiedzialnie już od czterech pokoleń. Przekonasz się, ze zarówno duży jak i mały 
biznes może czerpać korzyści ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i 
budować markę firmy odpowiedzialnej.   
 

15.00-15.15 Podsumowanie Forum - Inspiracje na 2015: Jaką wartość może Wam przynieść 
współpraca z podmiotami ekonomii społecznej w 2015? Jak możecie wykorzystać 
potencjał dzisiejszego forum?   
Zofia Barańska, Piotr Wołkowiński 

 Zanim wrócisz do codziennych obowiązków, poświęć chwilę, aby zobaczyć czego 
doświadczyłeś podczas tego forum i jak możesz użyć tego do dostarczenia większej 
wartości swojej pracy w 2015 roku? Aktywnie podsumujemy dzisiejsze spotkanie!  
 

 Prowadzący Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości:   

 Zofia Barańska – Progressive Partners 

  

 


