
 

  

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

III Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 

Zysk i wartości w biznesie. Odkryj nowy wymiar współpracy! 

 

9 czerwca 2015 r., godz. 9:00  

 

Gdański Park Naukowo-Technologiczny  

bud C, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe 
 

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników  

  

9.00- 9.15 Powitanie uczestników  

Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. 

Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska, Prezes Gdańskiego Obszaru 

Metropolitarnego1    

 

9.15- 9.30   Społecznie odpowiedzialna firma - społecznie odpowiedzialne terytorium - jakie 

relacje biznesowe można zbudować ze spółdzielnią socjalną lub NGO? 

 

Piotr Wołkowiński - Pełnomocnik GOM ds. Ekonomii Społecznej, europejski ekspert 

rozwoju lokalnego, konstruujący akcelerator innowacji społecznej 

  

9.30-10.15   Z tej współpracy osiągniemy więcej - Moderowana sesja służąca nawiązaniu 

kontaktów biznesowych  

  

 Panel moderuje Aleksandra Harasiuk - Broker OWES   

Podczas panelu uzyskamy odpowiedzi na pytania tj.: Jakie produkty może 

zaproponować przedsiębiorstwo społeczne? Co wnosi do współpracy? Jakie korzyści 

może przynieść biznesowi?  

 

10.15-11.00 Wielowymiarowa współpraca w biznesie-korporacjach, MŚP, pokolenie Y, 

przedsiębiorstwa społeczne. Nowe rozwiązania dla firm: czy łączą nas wartości?- 

panel dyskusyjny  

 

Uczestnicy Panelu: 

Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. 

Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu Olten Group Sp. z o.o. współtwórca akceleratora 

innowacji społecznej,  

                                                           
1
 obecność do potwierdzenia 
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Tomasz Smorgowicz - Prezes Zarządu Studio 102  

Wojciech Bystry - Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

 

 Podczas panelu uczestnicy Forum uzyskają odpowiedzi na pytania: 

 Po co nam wartości w biznesie?  

 Jaką osiągniesz korzyść z realizacji celów społecznych?  

 Jakimi wartościami kierować się w biznesie?  

 Dlaczego warto współpracować z podmiotami ekonomii społecznej?  

 

Panel moderuje Jacek Kotarbiński - konsultant, trener i coach, zajmujący się 

wspieraniem zespołów marketingu i sprzedaży w zakresie procesów budowania 

wartości przedsiębiorstw, racjonalizacji zarządzania markami, optymalizacji 

procesów poprawy rentowności a także zagadnieniem szeroko pojętych innowacji. 

 

11.00-11.15 Przerwa kawowa 

 

11.15-12.00 Pitching - Zobacz co potrafią firmy, które powstały by zmieniać świat na lepsze! 

 Sesja prezentacji firm społecznych ocenianych przez przedstawicieli biznesu  

  

12.00-13.00 Lunch „Apetyt na współpracę”  

 To wyjątkowa okazja, aby przy obiedzie móc nawiązać głębsze relacje  

z interesującymi Cię partnerami biznesowymi.  

  

  

  

  

  

  

  

 


