
Global Entrepreneurship  Week czyli Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości obchodzony  w lędzińskim PZS 
oraz w 160  innych krajach świata ma na celu propagowanie szeroko pojętej 
przedsiębiorczości.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach w ramach tego tygodnia  
realizował także program „Otwarta firma”, w którym właściciele lub 
pracownicy różnych firm oraz instytucji  spotykają się z uczniami i jako 
praktycy włączają się w proces edukacji  młodych ludzi w celu ich lepszego 
przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub 
znalezienia swojego miejsca na runku pracy

Pierwsze spotkanie w tym cyklu odbyło się z przedstawicielem 
Młodzieżowego Biura Pracy-panią Marią Konopka. Sposoby pozyskania 
pracy, utrzymanie się na rynku oraz podwyższanie swoich kwalifikacji- to 
główne zagadnienia poruszane na tym spotkaniu. Zajęcia w formie warsztatów 
odbyły się w salach lekcyjnych z uczniami klas maturalnych, czyli tymi, 
którzy- jeśli nie podejmą dalszej nauki na studiach wyższych-  najszybciej 
znajdą się na rynku pracy. 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to znacznie więcej niż tylko jeden 
tydzień w roku. Jak dowiadujemy się ze strony Fundacji ŚTP - jest to globalny 
ruch społeczny, który ma promować przedsiębiorczość pośród mieszkańców 
całego świata, bez względu na wiek i płeć.
„W ramach zeszłorocznego ŚTP, z pomocą Partnerów z całej Polski odbyło się 
ponad 2500 eventów gromadzących łącznie ponad 100 000 ludzi. Co roku, 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest współtworzony przez szeroką gamę 
firm, organizacji pozarządowych, agencji rządowych, publiczne i prywatne 
uczelnie, jak również osoby prywatne, które będą chciały dzielić się swoją 
wiedzą, ekspertyzą i doświadczeniem z innymi. 
Polska jest jednym z liderów dzięki największej liczbie partnerów, 
zorganizowanych eventów i liczbie osób biorących w nich udział. Na ręce  
Fundacji społeczność międzynarodowa przekazała nagrody Country of the year
i Largest number of partners podczas Światowego Kongresu 
Przedsiębiorczości w Moskwie w 2014 roku i w Mediolanie w 2015 roku”.

Kolejne spotkanie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
odbyło się z udziałem pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, 
który tegorocznym maturzystom przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy 
oraz możliwości wsparcia i dofinansowania , jakie oferuje tyski PUP. 



Zagadnienia poruszane na spotkaniu , to: 
- pomysł na biznes
- elementy biznesplanu
- rejestracja podmiotu gospodarczego
- poszukiwane zawody
oraz projekty skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców i 
pracodawców.

Inną, niezwykle ciekawą inicjatywą, związaną z realizacją przez lędziński 
PZS programu „Otwarta firma”, było zaproszenie na lekcję podstaw 
przedsiębiorczości przedstawicieli różnych firm i instytucji, aby zaznajomić 
uczniów z  ich  cennym doświadczeniem zawodowym. 
Pierwsza klasa mundurowa zaprosiła na zajęcia Pana Grzegorza Linka- 
pracownika straży zakładowej FCA Poland (dawna nazwa Fiat Auto 
Poland ) oraz członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim. Jest
także absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w 
Częstochowie.

Pan Linek w ciekawy sposób przedstawił uczniom tajniki zawodu 
strażaka, w tym poszczególne wymagania dotyczące predyspozycji, stanu 
zdrowia, wykształcenia i kwalifikacji. Zaprezentował uczniom ciekawy film ze 
szkoleń, ćwiczeń, akcji ratunkowych oraz innych zajęć, w jakich uczestniczą 
aspiranci.

Opowiedział zarówno o istniejących zagrożeniach, jak i ogromnej 
satysfakcji z pracy w służbie społeczeństwu.

Tematem spotkania były także  działania ratownicze, omówienie 
wyposażenia technicznego oraz ratownictwo medyczne.
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