
 

 

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 SIERPIEŃ 2015 ROK

02.08.2015r. godz. od 10:00 do 14:00  

SPOTKANIE ŚNIADANIE   

„Spotkanie śniadanie” to możliwość aktywnego spędzania niedzielnego przedpołudnia na świeżym 

powietrzu.  

Ekologiczne śniadania, świeża kawa i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 

Każde spotkanie jest inne! 

https://www.facebook.com/pages/Spotkanie-Śniadanie/1572819416317673 

Miejsce: skwer obok pomnika Wincentego Pstrowskiego, ul. 3-Maja w Zabrzu 

 

09.08.2015r. godz. od 10:00 do 14:00 

SPOTKANIE ŚNIADANIE   

„Spotkanie śniadanie” to możliwość aktywnego spędzania niedzielnego przedpołudnia na świeżym 

powietrzu.  

Ekologiczne śniadania, świeża kawa i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 

Każde spotkanie jest inne! 

https://www.facebook.com/pages/Spotkanie-Śniadanie/1572819416317673 

Miejsce: skwer obok pomnika Wincentego Pstrowskiego, ul. 3-Maja w Zabrzu 

 

11.08.2015r. godz. od 13:00 do 15:00 

KONSULTACJE Z ZAKRESU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Celem konsultacji w ZCRP jest doradztwo w zakresie: źródeł finansowania działalności 

przedsiębiorstw ze środków UE, wskazania źródła finansowania (programu, konkursu, 

działania) do potrzeb przedsiębiorców, terminów i zasad składania wniosków, poziomu 

dofinansowania oraz danych kontaktowych instytucji, do których składane są wnioski, 

zasad budowania konsorcjów i partnerstw w projektach, możliwości bezpłatnych szkoleń 

dla pracodawców i pracowników sfinansowanych ze środków publicznych. 

Konsultacje przeprowadzi dr inż. Agata Pradela, doktor nauk ekonomicznych. 
Miejsce szkolenie: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

12.08.2015r. godz. od 13:00 do 15:00 

Szkolenie:  NABYWANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH   

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jakie należy spełnić warunki aby uzyskać prawo do świadczenia 

przedemerytalnego, jakie są wymagane dokumenty, jaka jest wysokość świadczenia, kiedy 

powstaje prawo do świadczenia przedemerytalnego i kiedy to prawo ustaje, kiedy prawo do 

świadczenia ulega zawieszeniu? 

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu. 

Miejsce szkolenie: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

16.08.2015r. godz. od 10:00 do 14:00 

SPOTKANIE ŚNIADANIE   

„Spotkanie śniadanie” to możliwość aktywnego spędzania niedzielnego przedpołudnia na świeżym 

powietrzu.  

Ekologiczne śniadania, świeża kawa i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 

Każde spotkanie jest inne! 

https://www.facebook.com/pages/Spotkanie-Śniadanie/1572819416317673 

Miejsce: skwer obok pomnika Wincentego Pstrowskiego, ul. 3-Maja w Zabrzu 

 

 

 

 



 

 

18.08.2015r. godz. od 13:00 do 15:00 

Szkolenie:  ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKU VAT 

Na szkoleniu omówione zostaną m.in  zmiany w zakresie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego 

obciążenia,  odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy,  

zmiany w regulacji dotyczących tzw. ulgi za złe długi oraz zmiany w odliczeniu podatku naliczonego 

przy nabyciu paliwa do samochodu osobowego. 

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Zabrzu. 

Miejsce konsultacji: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

21.08.2015r. godz. od 10:00 do 13:00  

Spotkanie: BIZNESPLAN KROK PO KROKU   

Czym jest biznesplan? Kiedy robimy biznesplan? Analiza SWOT, co powinien zawierać biznesplan? 

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu 

biznesowego własnej firmy. 

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 

Miejsce spotkania: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

23.08.2015r. godz. od 10:00 do 14:00 

SPOTKANIE ŚNIADANIE   

„Spotkanie śniadanie” to możliwość aktywnego spędzania niedzielnego przedpołudnia na świeżym 

powietrzu.  

Ekologiczne śniadania, świeża kawa i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 

Każde spotkanie jest inne! 

https://www.facebook.com/pages/Spotkanie-Śniadanie/1572819416317673 

Miejsce: skwer obok pomnika Wincentego Pstrowskiego, ul. 3-Maja w Zabrzu 

 

24.08.2015r. godz. od 17:00 do 19:00 

Szkolenie: CASHFLOW  

Cashflow to gra o unikalnym, edukacyjnym charakterze. W jej trakcie uczestnik ma niepowtarzalną 

okazję nauczyć się podstaw tzw. inteligencji finansowej. 

Po grze nie będą już obce zasady rachunkowości, inwestowania w papiery wartościowe, 

nieruchomości, a także spółki przynoszące przychód pasywny. 

Sesję gry poprowadzi przedstawiciel Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. 

Miejsce szkolenie: siedziba AIP Zabrze, ul. Wolności 274 

 

25.08.2015r. godz. od 13:00 do 15:00 

Szkolenie:  OBOWIĄZKI PODATNIKÓW REJESTRUJĄCYCH OBROTY ZA POMOCĄ KAS FISKALNYCH 

W związku z trwającą akcją ,, Nie daj się oszukać - sprawdź paragon" na szkoleniu zostaną omówione 

prawa i obowiązki ciążące na przedsiębiorcy rejestrującym obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych. 

Dodatkowo zaprasza się wszystkich zainteresowanych którzy chcą się włączyć do naszej kampanii,  

poprzez żądanie wydania paragonu i sprawdzenie jego poprawności. Na spotkaniu będzie można 

się dowiedzieć, kto i kiedy ma obowiązek wydać paragon, jakie informacje ma zawierać  paragon 

fiskalny i jak nie dać się oszukać.  

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Zabrzu. 

Miejsce szkolenie: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

25.08.2015r. godz. od 13:00 do 15:00 

KONSULTACJE Z ZAKRESU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Celem konsultacji w ZCRP jest doradztwo w zakresie: źródeł finansowania działalności 

przedsiębiorstw ze środków UE, wskazania źródła finansowania (programu, konkursu, 

działania) do potrzeb przedsiębiorców, terminów i zasad składania wniosków, poziomu 

dofinansowania oraz danych kontaktowych instytucji, do których składane są wnioski, 

zasad budowania konsorcjów i partnerstw w projektach, możliwości bezpłatnych szkoleń 

dla pracodawców i pracowników sfinansowanych ze środków publicznych. 

Konsultacje przeprowadzi dr inż. Agata Pradela, doktor nauk ekonomicznych 
Miejsce szkolenie: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

Zapisz się! 

tel. (32) 273-97-70 

zcrp@um.zabrze.pl 

Dołącz do nas na 

Facebooku! 

www.facebook.com/um.zcr



27.08.2015r. godz. od 8:30 do 14:30 

KONSULTACJE NT. WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ MOBILNY PUNKT 

INFORMACYJNY  W ZABRZU 

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu oferowana przez 

pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  

w Katowicach. Konsultanci będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania 

wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej  

2014 – 2020. 

Miejsce konsultacji: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

28.08.2015r. godz. od 10:00 do 13:00 

Szkolenie: SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę jak krok po kroku należy przygotować  

się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jakie niezbędne dokumenty należy złożyć, jakie są 

możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz wiele innych niezbędnych informacji. 

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 

Miejsce szkolenia: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3 

 

30.08.2015r. godz. od 10:00 do 14:00 

SPOTKANIE ŚNIADANIE   

„Spotkanie śniadanie” to możliwość aktywnego spędzania niedzielnego przedpołudnia na świeżym 

powietrzu.  

Ekologiczne śniadania, świeża kawa i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 

Każde spotkanie jest inne! 

https://www.facebook.com/pages/Spotkanie-Śniadanie/1572819416317673 

Miejsce: skwer obok pomnika Wincentego Pstrowskiego, ul. 3-Maja w Zabrzu 

  

ZAPISZ SIĘ! 

ZADZWOŃ: (32) 273-97-70, NAPISZ: ZCRP@UM.ZABRZE.PL 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO SKORZYSTANIA  
Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH  

Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 
Godziny konsultacji: 

Poniedziałek 14:00 – 17:00 
Piątek 7:30 – 10:30 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną (32) 273-97-70 

 

Inkubator AIP w Zabrzu,  

przy ul. Wolności 274 zaprasza przedsiębiorców  

do skorzystania ze swojej oferty! 

Informacji o możliwościach jakie daje AIP, udziela koordynator AIP Zabrze – 

Tomasz Gołębiewski, tomasz.golebiewski@inkubatory.pl 

DYŻURY PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK: OD 10:00 DO 16:00 

 

mailto:zcrp@um.zabrze.pl
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