Urząd Statystyczny we Wrocławiu we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim Oddziałem Okręgowym we Wrocławiu oraz Wyższą
Szkołą Bankową we Wrocławiu ma przyjemność zaprosić wszystkich,
którzy chcieliby się spotkać ze statystyką w ramach wydarzenia z cyklu

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
organizowanego w dniach 18-22 listopada br.
Program obejmuje propozycje dla różnych grup odbiorców:

• Studentów
Praktyczne wykorzystanie zasobów statystyki publicznej

• Uczniów Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych
Mamy pomysł i co dalej?

• Wszystkich Zainteresowanych
Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych
w Polsce w świetle badań eksperymentalnych GUS

• Uczniów Szkół Podstawowych
Jak wykorzystywać statystykę przy prowadzeniu działalności gospodarczej

• Uczniów Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych
Rejestr REGON – co to jest i komu jest potrzebny?

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numer telefonu 71 37 16 362.
W przypadku zainteresowania lekcjami organizowanymi
w Oddziałach Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
prosimy o kontakt pod numerami tel.:
Jelenia Góra (tel. 75 64 24 056), Legnica (tel. 76 86 65 202), Wałbrzych (tel. 74 88 69 220).

Serdecznie zapraszamy!

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla Studentów

Studentów zapraszamy na warsztaty pt.

Praktyczne wykorzystanie
zasobów statystyki publicznej
(120 min.)
18.11.2019 r. godz. 10:00-12:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Wrocław, ul. Oławska 31
Szkolenie uwzględni zawartość informacyjną banków i baz
danych: Banku Danych Lokalnych, STRATEG-a, Portalu Geostatystycznego, Dziedzinowych Baz Wiedzy, Bazy Demografia, Atlasu
Regionów, Eurostat-u.
Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu informacji
zawartych na stronach Portalu Informacyjnego GUS i urzędów statystycznych oraz poznają ścieżki dostępu do danych i wskaźników
statystycznych dostępnych w formie elektronicznej. Ponadto poznają banki i bazy danych oraz ich zasoby, zdobędą umiejętność
wyszukiwania danych statystycznych i nauczą się generować
zestawienia tabelaryczne, mapy i wykresy.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych
i Ponadgimnazjalnych

Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Narodowy Bank Polski Oddział
Okręgowy we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na zajęcia pt.

Mamy pomysł i co dalej?
(60 min.)
19.11.2019 r. godz. 8:30-9:30, 10:00-11:00, 11:30-12:30
MIEJSCE: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak dobrać formę przedsiębiorstwa
do rodzaju działalności gospodarczej, jakie są formy organizacyjne przedsiębiorstw i jak posługiwać się przepisami prawa
w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa.
W ramach zajęć przewidziano N I E S P O D Z I A N K Ę - zwiedzanie
skarbca bankowego wrocławskiego Oddziału Narodowego Banku
Polskiego - jednego z nielicznych w Polsce zachowanych w oryginalnym stanie sprzed 110 lat.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla Wszystkich Zainteresowanych

Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w wykładzie otwartym pt.

Specyfika funkcjonowania
przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
w świetle badań eksperymentalnych GUS,
który wygłosi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB.
(60 min.)
20.11.2019 r. godz. 10:00-11:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Wrocław, ul. Oławska 31
Przedsiębiorstwa rodzinne są istotnym elementem polskiej gospodarki. Chociaż identyfikuje się je głównie poprzez majątki i nazwiska właścicieli czy głośne procesy sukcesyjne, to ich znaczenie jest zdecydowanie większe. Zarówno ich wkład w rozwój gospodarki - udział w tworzeniu PKB, zatrudnieniu jak i innowacyjność są dostrzegalne i budzą
podziw. Mniej wiadomo o źródłach tych sukcesów. Rzadko też analizuje się ich odmienność i specyfikę funkcjonowania.
Badania eksperymentalne (Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP), które zrealizował Urząd Statystyczny we Wrocławiu na grupie ponad 40 tysięcy przedsiębiorstw małych i średnich pozwalają po raz pierwszy w Polsce na taką skalę dokonać identyfikacji
zachowań firm rodzinnych. W czasie spotkania zwrócimy uwagę na najważniejszy z nich. Sprawdzimy jaka jest skala biznesu rodzinnego w
Polsce i na Dolnym Śląsku, na czym polega „inność” firm rodzinnych,
jakie są ich główne bariery rozwojowe.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla Uczniów Szkół Podstawowych

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia pt.

Jak wykorzystywać statystykę przy
prowadzeniu działalności gospodarczej
dla uczniów klas V
(45 min.)
21.11.2019 r. godz. 8:00-12:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Wrocław, ul. Oławska 31
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się kto to jest przedsiębiorca i na
czym polega prowadzenie działalności gospodarczej. W trakcie wspólnej zabawy poznają podstawowe pojęcia statystyczne (wykres słupkowy, dominanta, średnia arytmetyczna) oraz nauczą się tworzyć i odczytywać wykresy statystyczne.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych
i Ponadgimnazjalnych

Uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
zapraszamy na zajęcia pt.

Rejestr REGON – co to jest
i komu jest potrzebny?
(45min.)
22.11.2019 r. godz. 9:00-12:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Wrocław, ul. Oławska 31
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, gdzie i w jaki sposób zarejestrować własną działalność gospodarczą, zapoznają się również
z podstawami prawnymi regulującymi funkcjonowanie rejestru
REGON. Ponadto podpowiemy jak zarejestrować firmę i uzyskać
numer REGON. Pokażemy w jaki sposób, korzystając ze strony
internetowej GUS, zdobyć informacje na temat firm, które nas
interesują.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Oddziałach Urzędu Statystycznego
we Wrocławiu JELENIA GÓRA

Uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
zapraszamy na zajęcia pt.

Rejestr REGON – co to jest
i komu jest potrzebny?
(45min.)
18.11.2019 r. godz. 8:00-12:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze
Jelenia Góra, ul. 1 Maja 1
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, gdzie i w jaki sposób zarejestrować własną działalność gospodarczą, zapoznają się również
z podstawami prawnymi regulującymi funkcjonowanie rejestru
REGON. Ponadto podpowiemy jak zarejestrować firmę i uzyskać
numer REGON. Pokażemy w jaki sposób, korzystając ze strony
internetowej GUS, zdobyć informacje na temat firm, które nas
interesują.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Oddziałach Urzędu Statystycznego
we Wrocławiu LEGNICA

Uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
zapraszamy na zajęcia pt.

Rejestr REGON – co to jest
i komu jest potrzebny?
(45min.)
19.11.2019 r. godz. 9:00-12:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
Legnica, ul. Jaworzyńska 65
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, gdzie i w jaki sposób zarejestrować własną działalność gospodarczą, zapoznają się również
z podstawami prawnymi regulującymi funkcjonowanie rejestru
REGON. Ponadto podpowiemy jak zarejestrować firmę i uzyskać
numer REGON. Pokażemy w jaki sposób, korzystając ze strony
internetowej GUS, zdobyć informacje na temat firm, które nas
interesują.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Oddziałach Urzędu Statystycznego
we Wrocławiu WAŁBRZYCH

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia pt.

Jak wykorzystywać statystykę przy
prowadzeniu działalności gospodarczej
dla uczniów klas V
(45min.)
20.11.2019 r. godz. 8:00-12:00
MIEJSCE: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu
Wałbrzych, ul. Adama Mickiewicza 14
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się kto to jest przedsiębiorca i
na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej. W trakcie
wspólnej zabawy poznają podstawowe pojęcia statystyczne (wykres słupkowy, dominanta, średnia arytmetyczna) oraz nauczą się
tworzyć i odczytywać wykresy statystyczne.

