
 

 
 

Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018 w Szczawnie-Zdroju! 

 

Zapraszamy do udziału w Inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 13 

listopada 2018r. w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju.  

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Regionalny Koordynator Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości, wraz z Partnerami: Dolnośląskimi Pracodawcami oraz ośrodkiem Enterpise 

Europe Network afiliowanym przy DARR S.A. zapraszają Państwa serdecznie do udziału w  

Inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (STP) to międzynarodowa inicjatywa promująca świadomy 

rozwój, aktywną postawę wobec życia  i podejmowania biznesowych inicjatyw. Organizowany jest 

od 2008 roku w ponad 160 państw na całym świecie. Każdego listopada organizacje, instytucje i 

firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, 

debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności 

gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, 

negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. 

Inauguracja STP odbędzie się w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju w 

dniu 13 listopada 2018 roku w godzinach 9:00–16:00. 

I część Inauguracji nawiązywać będzie do tematyki związanej z gruntowną reformą prawa 

gospodarczego pod nazwą Konstytucja Biznesu, której celem jest poprawa środowiska prawno-

instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. W tej części spotkania udział wezmą 

przedstawiciele instytucji publicznych oraz otoczenia biznesu.  

Podczas II części Inauguracji omówione zostaną szczegóły z zakresu prawa podatkowego związanego 

z dynamicznymi zmianami w obszarze podatku od towarów i usług VAT oraz pierwsze doświadczenia 

związane z wprowadzeniem mechanizmu tzw. podzielonej płatności Split Payment. 

W trakcie spotkania będzie możliwość rozmowy z ekspertami z Instytucji Wspierających 

Przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku również przy stoiskach informacyjnych zorganizowanych w holu 

Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park. 

 

 

 

 

 



 

Więcej informacji na temat udziału w Inauguracji STP na stronie WWW.darr.pl oraz pod numerem: 

74 648 04 423. 

Szczegółowy program Inauguracji STP dostępny jest TUTAJ.  

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.  

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny! Liczba miejsc jest ograniczona. 

PONADTO …. 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 

wraz z Dolnośląskimi Pracodawcami oraz ośrodkiem Enterprise Europe Network zapraszają Państwa 

serdecznie do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach: 

 13.11.2018 - Po Co Nam E-Marketing, czyli o dobrych praktykach sprzedażowo-

marketingowych w MŚP.  

Organizator: Dolnośląscy Pracodawcy, miejsce szkolenia: Wrocław 

 14.11.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

oraz planowane zmiany w 2019r.  

Organizator: DARR SA, miejsce szkolenia: Szczawno-Zdrój 

 14.11.2018 - Pół roku po wdrożeniu RODO w firmach – co się zmieniło? Wnioski i 

rekomendacje dla przedsiębiorców. 

Organizator: Dolnośląscy Pracodawcy, miejsce szkolenia: Wrocław 

 14.11.2018 – Kanwa - praktyczne narzędzie planowania i komunikacji przedsięwzięć i 

działań biznesowych.   

Organizator: DARR SA, Szkoła Zarządzania Zmianą, Dozamel Sp. z o.o., miejsce szkolenia: 

Wrocław 

 15.11.2018 - Przygotowanie umowy w handlu międzynarodowym – czyli jak prawidłowo 

podpisać umowę z zagranicznym kontrahentem.  

Organizator: DARR SA, miejsce szkolenia: Szczawno-Zdrój,  

 15.11.2018 – Warsztaty Klastra Edukacyjnego „INVEST IN EDU” i wizyta w 

przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie WSSE w Wałbrzychu dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

Organizator: DARR S.A., WSSE „Invest Park” Sp. z o.o., miejsce warsztatów i wizyt: 

Wałbrzych 

 15.11.2018 – Time management, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie. 

Organizator: Dolnośląscy Pracodawcy, miejsce szkolenia: Szczawno-Zdrój 

 16.11.2018 - Dyżur eksperta w zakresie: Systemu Monitorowania Drogowego Przewozu 

Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT.  

Organizator: DARR SA, miejsce konsultacji: Szczawno-Zdrój 

 

Więcej informacji na temat udziału w szkoleniach i warsztatach: 

http://www.darr.pl/
Program_InauguracjaSTP_media.pdf
FORMULARZ.pdf


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Aleksandra Kucharska 

Email: Aleksandra.kucharska@darr.pl 

Tel.: 074 64 80 423 

Dolnośląscy Pracodawcy 

Agnieszka Humen-Kłyza  

Email: agnieszka.klyza@dp.org.pl 

Tel.: 74 64 80 534 

 

 

Wydarzenia organizowane 

w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  

zostało objęte Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

 

Patronat medialny 
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