
 

 

 

O biznesie po 40-stce – podsumowanie spotkania w 
Trutnovie 
 

Własna firma po 40-stce? Jak najbardziej. O tym, jak rozpocząć biznes i 
co jest niezbędne do odniesienia sukcesu dyskutowano 27 kwietnia w 
Trutnovie.  
 
Kolejne spotkanie organizowane w ramach projektu "Miasta Trutnov i 
Świdnica razem dla biznesu" odbyło się pod hasłem "Biznes dla 
początkujących 40+". W ramach wydarzenia zainteresowani wzięli udział w 
prelekcjach prowadzonych przez przedsiębiorców i osoby doświadczone w 
prowadzeniu własnej działalności, doradców i ekspertów, którzy 
zaprezentowali podstawowe zasady biznesu. 
 
Goście spotkania poznali wady i zalety z założenia własnej firmy, by 
uzmysłowić sobie, iż decyzja ta powinna być przemyślana, rozważna i 
poprzedzona planem działania. Prelegenci poruszyli takie zagadnienia jak 
dobra komunikacja, inteligencja emocjonalna, wynagradzanie siebie 
samego, przeinwestowanie, umiejętność liczenia zysków, ale również strat, 
wyciągania wniosków, stałego doskonalenia się, szkolenia, podnoszenia 
swoich kompetencji. Zdaniem prelegentów nie bez znaczenia jest również 
własna motywacja, znajomość swoich mocnych stron i umiejętnego 
wykorzystywania zasobów oraz potencjału, którymi dysponujemy. 
Uczestnicy zgodzili się co do tego, że biznes wymaga odwagi i determinacji.  
 
Spotkanie wzbogacił panel dyskusyjny. Trzy przedsiębiorcze kobiety 
opowiedziały gościom historie swoich biznesów. Zwróciły uwagę na 
odpowiedni dobór pracowników, ustalanie jasnych zasad w przypadku 
prowadzenia działalności ze wspólnikami. Doświadczenia trzech kobiet 
sukcesu pokazały, jak radzić sobie z trudnościami, które mogą spotkać nas 
szczególnie w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia firmy. 
 
Dyskusja uświadomiła także, jak duże znaczenie mają kwestie takie jak 
umiejętność rozwiązywania konfliktów na linii pracodawca i pracownik 
oraz umiejętne oddzielanie spraw firmowych od życia prywatnego. 
Znaczenie ma też świadomość czym prowadzenie własnej działalności 
różni się od pracy na etacie, bieżąca analiza własnego biznesu, ponoszonych 
kosztów, niekiedy odwaga do wprowadzania poważnych zmian, a w 
niektórych przypadkach wycofania się z biznesu.  



 

 

 
Wiele istotnych kwestii poruszyli także sami słuchacze. Każdy z paneli 
kończył się serią pytań ze strony uczestników spotkania. Poza 
odpowiedziami otrzymali oni wskazówki dotyczące tego, gdzie konkretnie 
mogą udać się w celu uzyskania informacji na temat własnej działalności. W 
Trutnovie poza doradcami w instytucjach takich jak Urząd Pracy, Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, źródłem wiedzy dla 
przyszłych przedsiębiorców jest również Centrum Technologii w Hradec 
Kralove, grupy Mastermind w Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w 
Trutnovie, czy projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" 
realizowany przez Miasto Trutnov oraz Gminę Miasto Świdnica,  w ramach 
którego zorganizowane zostało spotkanie "Biznes dla początkujących 40+". 
 
Wkrótce kolejne inicjatywy w ramach tego projektu. Bieżące informacje na 
jego znajdują się na stronie http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-
biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-eksportera/projekt-razem-
dla-biznesu.php oraz na fanpage’u 
https://web.facebook.com/swidnicarazemdlabiznesu/   
 
 
Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 
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