
 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY 

 ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA  

 

 

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 

                    zaprasza do udziału w warsztatach: 

                    „ BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET 50 +   

                   WSPARCIE W ZAKŁADANIU WŁASNEGO BIZNESU” 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach  9 i 10 października 2019 roku, 

w Stowarzyszeniu CENTRUM B7 Os. Centrum B bl. 7 (wejście od Al. Przyjaźni)  

 

PROGRAM WARSZTATÓW 

 

I DZIEŃ – 9.10.2019 r.  

 

 9.45 – 10.00     rejestracja uczestników 

  

10.00 – 11.30   

„ Prawne uwarunkowania prowadzenia biznesu; formy prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej; podstawy negocjacji w biznesie”  - wykład, 

zagadnienia praktyczne, dyskusja. 

Prowadzenie dr Magdalena Makieła: adwokat, mediator, arbiter, specjalizujący się 

w sprawach gospodarczych, mediacjach gospodarczych oraz w sprawach 

międzynarodowych. członkini Rady Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, członkini 

Loży Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie. Więcej informacji: www.adwokat-makiela.pl 

 

 

11.30 – 11.45             przerwa kawowa   

 

 

http://www.adwokat-makiela.pl/


11.45 – 12.30  

 

„ Sposoby pozyskiwania klientów biznesowych i pomysł na biznes” - wykład, 

zagadnienia praktyczne, dyskusja. 

Prowadzenie Jadwiga Wiśniowska – Prezes Zarządu firmy Mix electronics S.A. – 

doświadczona przedsiębiorczyni, ekspertka w swojej branży, członkini Rady Izby 

Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, członkini Loży Kobiet Biznesu przy IPH 

w Krakowie.  

 

12.30 – 13.15  

 

 „ Pozyskiwanie środków na działalność biznesową” - wykład, zagadnienia 

praktyczne, dyskusja. 

Prowadzenie Grażyna Trytek - Dyrektor Rozwoju Regionu, Region Małopolski Bank 

Gospodarstwa Krajowego, członkini Loży Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie. 

 

13.15 – 13.30   przerwa kawowa  

 

13.30 – 15.00  

„ Zasady efektywnej organizacji pracy-jak budować markę osobistą i wizerunek 

w sieci”  - wykład, zagadnienia praktyczne, dyskusja. 

Prowadzenie Anna Buczek  – Sekwencja Biznesu Anna Buczek, Trener biznesu, 

Project Manager, Przez ponad 15 lat pracowała w strukturach korporacyjnych 

czołowych firm tj.: ORLEN SA, PZU SA, Armatura Kraków SA.  na stanowisku 

Dyrektora ds. Korporacyjnych, jest autorem formuły szkoleń w cyklu SPRINTÓW, czyli 

krótkich, intensywnych warsztatów z zastosowania konkretnych narzędzi i metod 

w praktyce. Członkini Loży Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie. Więcej informacji 

www.sekwencjabiznesu.pl 

 

 

II. DZIEŃ: - 10.10.2019 r.  

 

10.00-11.30  

„ Bezpieczeństwo prowadzenia biznesu: ochrona danych firmy, ochrona danych 

osobowych, cyberbezpieczeństwo, ubezpieczenia” - wykład, zagadnienia 

praktyczne, dyskusja. 

 

http://www.sekwencjabiznesu.pl/


Prowadzenie Agnieszka Stupkiewicz – Radca prawny | Broker, absolwentka prawa 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii na 

Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od stycznia  2013 r. członek Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Krakowie.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostce organizacyjnej samorządu 
terytorialnego, gdzie przez kilka lat była odpowiedzialna za kwestie prawne 
i organizacyjne. Od 2018 r. pracuje w Cliffsidebrokers S.A. Broker Ubezpieczeniowy 
i Reasekuracyjny z siedzibą w Krakowie. 
 

 
 

 

11.30 – 11.45   przerwa kawowa   

 

11.45 – 12.30  

 

„ Biznes, Promocja i marketing z wykorzystaniem nowoczesnych mediów” 

- wykład, zagadnienia praktyczne, dyskusja. 

Prowadzenie Agata Seredyka – Prezes zarządu safe it Sp. z o.o., zawodowo porusza 

się w dwóch obszarach: księgowości i informatyce. Specjalizuje się w obsłudze 

przedsiębiorców w zakresie rozwiązań informatycznych, technologicznych, 

bezpieczeństwa danych oraz wdrażaniu tych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 

Doradza również przedsiębiorcom w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, 

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz systemu ubezpieczeń 

społecznych. Członkini Loży Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie. 

 

 

12.30 – 13.15   

 

      „ Biznes a usługi bankowe”  - wykład, zagadnienia praktyczne, dyskusja. 

Prowadzenie Renata Deptała - Dyrektor Regionu, Region Małopolski Bank 

Gospodarstwa Krajowego, członkini Loży Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie. 

 

13.15 – 13.30  przerwa kawowa  

 

13.30 – 14.15 

 

„ Przygotowanie modelu finansowego biznesu: uproszczony biznes plan, 

koszty działalności” - wykład, zagadnienia praktyczne, dyskusja. 



Prowadzenie Alicja Mędrek – Bukowska  - Prezes Zarządu firmy AP Group, której 

jest właścicielem, zajmuje się szeroko pojętym doradztwem gospodarczym, 

pozyskiwaniem finansowania oraz doradztwem inwestycyjnym. Specjalizuje się 

w planowaniu i organizacji procesów inwestycyjnych, optymalizacją źródeł 

finansowania, zarówno dla działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej oraz 

w opracowywaniu stosownych dokumentów tj. biznes plany, studia wykonalności, 

analizy opłacalności, wrażliwości i due dilligence. Członkini Loży Kobiet Biznesu przy 

IPH w Krakowie. 

 

 

14.15 – 15.00  

„ Start – up – czyli pomysł na biznes - ” wykład, zagadnienia praktyczne, dyskusja. 

 

 

 Prowadzenie Magdalena Ostasz - Członek Zarządu Krakowskiego Centrum 

Innowacyjnych Technologii INNOAGH, spółki z udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. Spółka tworzy startupy technologiczne oraz rozwija biznes oparty na 

wiedzy i nowoczesnych technologiach. Radca prawny,  specjalizujący się w prawie 

gospodarczym, prawie zamówień publicznych oraz prawie własności intelektualnej.  

 

 

Podsumowanie warsztatów i wręczenie certyfikatów.  

 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Uczestniczki warsztatów otrzymują pakiet startowy – materiały szkoleniowe, 

niespodziankę, poczęstunek a także certyfikat ukończenia warsztatów.   


