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Data Miejsce 
Godziny 

Tematyka zajęć 
od do 

 26.11.2018 Puszczykowo 11.00 19.00 

Wprowadzenie do Ekonomii Społecznej.                                                                     
Elementy zarządzania PES.   
Źródła finasowania PES.                                                                            
Planowanie działań. 

 27.11.2018 Puszczykowo 9.00 17.00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura 
organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego). 

 28.11.2018 Puszczykowo 9.00 17.00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (Cele marketingowe. Budowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa). 

 29.11.2018 Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo 
w gospodarce – planowanie strategiczne). 

 30.11.2018 Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (Analiza pomysłu na przedsiębiorstwo 
społeczne). 
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10.12.2018r. Puszczykowo 11:00 19:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  (marketing – cele, plany krótko i 
długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie 
promocji, dystrybucja). 

11.12.2018r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  
(zasoby firmy – rachunkowość  i podatki w przedsiębiorstwie społecznym) 

12.12.2018r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
społecznych). 

13.12.2018r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (strategie promocji, dystrybucja 
produktów). 



14.12.2018r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (harmonogram działań, plan 
marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia). 
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 28.01.2019r. Puszczykowo 11.00 19.00 

Wprowadzenie do Ekonomii Społecznej.                                                                     
Elementy zarządzania PES.                                                                                 
Źródła finasowania PES.                                                                             
Planowanie działań. 

29.01.2019r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura 
organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego). 

30.01.2019r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (Cele marketingowe. Budowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa). 

31.01.2019r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo 
w gospodarce – planowanie strategiczne). 

01.02.2019r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (Analiza pomysłu na przedsiębiorstwo 
społeczne). 
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25.02.2019r. Puszczykowo 11:00 19:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  (marketing – cele, plany krótko i 
długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie 
promocji, dystrybucja). 

26.02.2019r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  
(zasoby firmy – rachunkowość  i podatki w przedsiębiorstwie społecznym). 

27.02.2019r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
społecznych). 

28.02.2019r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (strategie promocji, dystrybucja 
produktów). 



01.03.2019r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (harmonogram działań, plan 
marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia). 
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13.05.2019 r. Puszczykowo 11.00 19.00 

Wprowadzenie do Ekonomii Społecznej.                                                                     
Elementy zarządzania PES.                                                                                 
Źródła finasowania PES.                                                                             
Planowanie działań. 

14.05.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura 
organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego). 

15.05.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (Cele marketingowe. Budowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa). 

16.05.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo 
w gospodarce – planowanie strategiczne). 

17.05.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (Analiza pomysłu na przedsiębiorstwo 
społeczne). 
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03.06.2019 r. Puszczykowo 11:00 19:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  (marketing – cele, plany krótko i 
długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie 
promocji, dystrybucja). 

04.06.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  
(zasoby firmy – rachunkowość  i podatki w przedsiębiorstwie społecznym). 

05.06.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
społecznych). 

06.06.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (strategie promocji, dystrybucja 
produktów). 



07.06.2019 r.  Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (harmonogram działań, plan 
marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia). 
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 09.09.2019 r. Puszczykowo 11.00 19.00 

Wprowadzenie do Ekonomii Społecznej.                                                                     
Elementy zarządzania PES.                                                                                 
Źródła finasowania PES.                                                                             
Planowanie działań. 

10.09.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura 
organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego). 

11.09 .2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (Cele marketingowe. Budowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa). 

12.09.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo 
w gospodarce – planowanie strategiczne). 

13.09.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (Analiza pomysłu na przedsiębiorstwo 
społeczne). 
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30.09.2019 r. Puszczykowo 11:00 19:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  (marketing – cele, plany krótko i 
długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie 
promocji, dystrybucja). 

01.10.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego  
(zasoby firmy – rachunkowość  i podatki w przedsiębiorstwie społecznym). 

02.10.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
społecznych). 

03.10.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (strategie promocji, dystrybucja 
produktów). 



04.10.2019 r. Puszczykowo 09:00 17:00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (harmonogram działań, plan 
marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia). 
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 02.12.2019 r. Puszczykowo 11.00 19.00 

Wprowadzenie do Ekonomii Społecznej.                                                                     
Elementy zarządzania PES.                                                                                 
Źródła finasowania PES.                                                                             
Planowanie działań. 

03.12.2019 r.  Puszczykowo 9.00 17.00 
Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 
społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura 
organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego). 

04.12.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Marketing przedsiębiorstwa społecznego (Cele marketingowe. Budowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa). 

05.12.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo 
w gospodarce – planowanie strategiczne). 

06.12.2019 r. Puszczykowo 9.00 17.00 
Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (Analiza pomysłu na przedsiębiorstwo 
społeczne). 

 


