
Znajdź pomysł na siebie!  

Ja - przedsiębiorca 
19 listopada 2019 r. 

 
 

Panel ekspercki 
 

10:00 - 10:20 Jak założyć własną działalność gospodarczą, ulgi  

w składkach ZUS; System ubezpieczeń społecznych   
Anna Bychowska / Opiekun Płatnika Strategicznego  
Katarzyna Basaraba-Trawka / Wydział Ubezpieczeń i Składek 
 

10:20 - 10:40 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju  
Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości 
Enterprise Europe Network – największa sieć wsparcia dla firm sektora MŚP,  
zajmująca się m.in. wsparciem dla start-up’ów i scale-up’ów. 
Marek Leśniak / Kierownik Enterprise Europe Network | Local Manager 
 

10:40 - 11:00 Dofinansowanie działalności gospodarczej  

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie 
Marta Zapasa / stanowisko ds. Wspierania Przedsiębiorczości (dotacje) 
 

11:00 - 11:20 Klaster IT Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie 
Zakładanie działalności gospodarczej, startupu oraz możliwe formy wsparcia 

Rafał Malujda, Klaster IT / radca prawny 
Agnieszka Zamaro–Wiśniewska / Business Accounting Office,  
księgowa, biegły rewident 
 

11:20 - 11:40 Szansa na biznes Aleksandra Romanowicz 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Biuro Informacji i Promocji EFS 

 

Lokalni przedsiębiorcy 
 

12:00 - 14:00 Clochee 
Clochee to kosmetyki naturalne do pielęgnacji twarzy i ciała. Wybierane 
surowce roślinne posiadają certyfikaty, pochodzą one z kontrolowanych 
plantacji. W produktach Clochee nie ma też żadnych odzwierzęcych 
substancji, dlatego nadają się one dla wegan i wegetarian. 
 

 

 Metal Madness  
Firma zajmuje się szeroko pojętą obróbką metalu. Wieloletnie 

doświadczenie w branży budowlanej owocuje stałą współpracą  
z projektantami wnętrz oraz architektami. Gdy Metal Madness ponosi 
nadmiar fantazji tworzy własne wynalazki, od surowej prostej elegancji  
po drapieżne i surrealistyczne abstrakcje. 
 

 

 SAPS Enterprise Startup   
Misją firmy Dogcessories jest tworzenie innowacyjnych akcesoriów,  
w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w relacji człowieka  
z psem. Tworząc nowe produkty, firma pracuje bezpośrednio z pasjonatami 
psich sportów i profesjonalistami w zakresie specjalistycznej pracy z psami. 
 

 GREENBOX EUROPE Startup  
Firma założona w 2013 roku przez Miguela Gaudencio, producenta  
i reżysera filmowego, jest europejską firmą produkcyjną z biurami  
w Szczecinie. Greenbox EUROPE robi filmy, w których priorytetem nie jest 

budżet, ale ludzie i związane z nim pomysły. Czasami zdobywają nagrody 

lub wywołują kontrowersje. 
 

14:00 - 14:30 Konsultacje z doradcami zawodowymi   
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Szczecinie 
 

Goście specjalni: 
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