
PROJEKT  BIZNES PRZY TABLICY 

 -CYKL SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI

             W dniach 16–20 listopada 2015 r. Rolnik  uczestniczył  w   

Światowy Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który obchodzony był w 143 

krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, 

brytyjska  organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja 

Kauffmana. 

 

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie 

środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze 

postawy i inicjatywy młodych ludzi. 

 



W ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pt. 

Otwarta firma, zorganizowane zostały spotkania z pracodawcami-

przedstawicielami lokalnego biznesu na terenie szkoły w zakresie 

tematyki ; etyczny biznes, finanse, konsument, marketing firmy, 

pracownik i pracodawca, własna firma. 
 

 
 

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz 

nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła 

natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty 

edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do 

planowania ścieżki edukacyjnej. 



Partnerzy –firmy i pracodawcy biorący udział w projekcie Biznes 

przy tablicy; 

1. Auto Moto Mix S.C.  -Ostróda 

2.PHU Perkoz SP z o.o - Lichtajny  

3.Net System -0stróda 

4. ORKIRO-Ośrodek Rekreacji Konnej i Rozwoju Osobistego-

Brzydowo 

 

Uczniowie klas III Technikum Pojazdów Samochodowych 

,Technikum Energii Odnawialnej  uczestniczyli w spotkaniu z Panem 

Zenonem Plewką z firmy  Auto Moto Mix S.C.  zajmującej się 

sprzedażą , serwisowaniem części i akcesoriów  samochodowych. 

 

  
 



Uczniowie klas  III Zasadniczej Szkoły Zawodowej A ,B uczestniczyli 

w zajęciach prowadzonych przez Pana Krzysztofa Obrębskiego  z 

firmy PHU -Perkoz ,która  jest jednym z kluczowych dealerów firmy 

New Holland . 

Główną działalnością firmy jest sprzedaż maszyn i urządzeń 

rolniczych ,doradztwo  działu handlowego oraz serwis . Perkoz 

współpracuje z renomowanymi firmami, które  są producentami   

kombajnów, ciągników, maszyn uprawowych, opryskiwaczy, wozów 

paszowych, oraz maszyn do produkcji kompostów . 

 

  

 

 

 

 



 

Uczniowie klasy  III  Technikum Informatycznego uczestniczyli w 

spotkaniu z panami : Pawłem Tadlą i Piotrem Borkowskim z firmy 

Net System . 

 Firma ta zajmuje się  sprzedażą i dostawą komputerów stacjonarnych 

oraz notebooków, outsourcingem usług informatycznych, budową 

sieci komputerowych, projektowaniem systemów informatycznych, 

serwisem  i usługami wsparcia technicznego. 
 

  
 

 

 



Uczniowie klasy II Technikum Agrobiznesu  uczestniczyli w 

spotkaniu z panią Anną Michalak z firmy ORKIRO .Zajmuje się ona 

nie tylko  prowadzeniem ośrodka  rekreacji  jazdy  konnej ,który 

oferuje  formy aktywnego wypoczynku  (min; program Pony Games 

,warsztaty rozwojowe z udziałem koni, jazda konna, zajęcia przy 

koniach jak i kucykach) ale również działalnością związaną z 

prowadzeniem i funkcjonowaniem  agrobiznesu. 

 

  

 

  

 

 



Dzięki spotkaniom uczniowie mogli pozyskać wiedzą i umiejętności z 

zakresu oczekiwań pracodawcy wobec potencjalnych pracowników, 

etycznego działania w biznesie –  na przykładzie danej firmy, 

przykłady różnorodnych działań, jakie podejmuje firma w celu 

zachęcenia klienta do podjęcia decyzji o zakupie wybranego 

produktu/usługi ,przykłady skutecznych i nieskutecznych kampanii 

reklamowych, wpływu otoczenia na realizację pomysłu na biznes , 

skutecznego zarządzania firmą. 

 

Koordynator projektu 

doradca zawodowy- Marzena Światła-Zakrzewska  

 

 

 


