
  

 

Załącznik nr.1 

Harmonogram Szkolenia ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 
 

 

Organizator 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

Podkarpacka Agencja  Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.  

Tytuł 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji 

„ABC Przedsiębiorczości”  I gr 

Miejsce 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

ul.1 Maja 49 (Sala szkoleniowa) 

Skarżysko-Kamienna 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Data realizacji 

szkolenia/zajęć/ 

/stażu/konferencji 

 

 

Przedmiot/ 

Temat 

Godziny realizacji  Liczba godzin  

11.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (prawne 

podstawy, wybór formy, 

rejestracja, otoczenie 

rynkowe, etyka) 

8:00-14:00 

(w tym przerwa na 

catering) 

6 

12.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

13.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

14.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

15.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę 
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 



  

Harmonogram ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

Organizator 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

Podkarpacka Agencja  Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.  

Tytuł 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji 

„ABC Przedsiębiorczości”  II gr 

Miejsce 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

ul.1 Maja 49 (Sala szkoleniowa) 

Skarżysko-Kamienna 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Data realizacji 

szkolenia/zajęć/ 

/stażu/konferencji 

 

 

Przedmiot/ 

Temat 

Godziny realizacji  Liczba godzin  

11.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (prawne 

podstawy, wybór formy, 

rejestracja, otoczenie 

rynkowe, etyka) 

14:15-20:15 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

12.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

14:15-20:15 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

13.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

14:15-20:15 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

14.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

14:15-20:15 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

15.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

14:15-20:15 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Harmonogram ABC PRZEDSIEBIORCZOŚCI 
 

 

Organizator 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

Podkarpacka Agencja  Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.  

Tytuł 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji 

„ABC Przedsiębiorczości”  III gr 

Miejsce 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

ul.1 Maja 49 (Sala szkoleniowa) 

Skarżysko-Kamienna 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Data realizacji 

szkolenia/zajęć/ 

/stażu/konferencji 

 

 

Przedmiot/ 

Temat 

Godziny realizacji  Liczba godzin  

18.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (prawne 

podstawy, wybór formy, 

rejestracja, otoczenie 

rynkowe, etyka) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

19.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

20.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

21.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

22.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Harmonogram ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

Organizator 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

Podkarpacka Agencja  Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.  

Tytuł 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji 

„ABC Przedsiębiorczości”  IV gr 

Miejsce 

szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

ul. Warszawska 34/619  25-312 Kielce 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Data realizacji 

szkolenia/zajęć/ 

/stażu/konferencji 

 

 

Przedmiot/ 

Temat 

Godziny realizacji  Liczba godzin  

11.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (prawne 

podstawy, wybór formy, 

rejestracja, otoczenie 

rynkowe, etyka) 

8:00-14:00 

(w tym przerwa na 

catering) 

6 

12.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

13.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(prawa, obowiązki, 

rachunkowość, rozliczenia 

ZUS, US, zarządzanie, 

marketing, promocja, 

sytuacje kryzysowe, 

technik informat. 

biznesie) 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

14.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

15.12.2017r. 

„ABC Przedsiębiorczości” 

Biznes Plany, analizy 

finansowe 

8:00-14:00 

 (w tym przerwa na 

catering) 

6 

 
 
 
 

 


