Uchwała Nr XVI/300/12
Rady Miasta Gdyni
z 25 stycznia 2012 roku

nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI
DLA GDYNI” – Medal Nr 47
Działając na podstawie § 11 Statutu Miasta Gdyni (MRMG Nr 27/04, poz. 223), Rada Miasta Gdyni uchwala, co
następuje:

§1
Nadaje się Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA
GDYNI” – Medal Nr 47 – Pani Irenie Muszkiewicz-Herok.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski

UZASADNIENIE

Pani Irena Muszkiewicz-Herok od wielu lat zaangaŜowana jest w działania na rzecz rozwoju
gdyńskiej i pomorskiej przedsiębiorczości. Od 1996 roku jest Członkiem Zarządu, a od 2003
roku Prezesem Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Jako Wiceprzewodnicząca
Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Gdyni i Sopocie czynnie uczestniczy w opracowywaniu strategii i programów
mających na celu walkę z problemem bezrobocia w naszym regionie. Nieprzerwanie od 1996
roku reprezentuje region pomorski w Radzie Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Swoją wiedzę wykorzystuje takŜe w pracach Pomorskiej
Rady Przedsiębiorczości. Jest równieŜ Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Kobiet
Biznesu.
Wśród wielu zasług Pani Ireny Muszkiewicz-Herok na rzecz Gdyni i jej mieszkańców naleŜy
wymienić jej bezcenny wkład w budowanie programu współpracy gdyńskiego samorządu z
organizacjami pozarządowymi. Była ona czynnie zaangaŜowana w proces tworzenia
programu, a następnie przez wiele lat jako członek Komisji Konsultacyjnej i reprezentant
środowiska organizacji pozarządowych, współorganizowała współpracę gdyńskiego
samorządu z podmiotami trzeciego sektora, wnosiła twórcze uwagi i wkład w budowanie
gdyńskiego społeczeństwa obywatelskiego. Od pierwszej edycji pełni takŜe funkcję
Sekretarza Jury Gdyńskiego Biznesplanu – konkursu dającego szansę gdynianom na
realizację zawodowych pasji i pomysłów. Ponadto była pomysłodawcą projektów z zakresu
aktywizacji zawodowej osób długotrwale pozostających bez pracy i wielu szkoleń i
warsztatów.
Projekty realizowane przez Fundację Gospodarczą, której Prezesem oraz Dyrektorem
Generalnym jest Pani Irena Muszkiewicz-Herok są niezwykle innowacyjne i pozwalają na
wdraŜanie efektywnych rozwiązań. Jako przykład wymienić moŜna między innymi
Pomorskie Miasteczko Zawodów – nowatorskie przedsięwzięcie, dzięki któremu mieszkańcy
Gdyni mogą otrzymać bezpłatną pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Pomorskie
Miasteczko Zawodów świadczy usługi w zakresie badania predyspozycji zawodowych,
organizuje warsztaty aktywizacji zawodowej, a takŜe wspiera rozwój indywidualnej
przedsiębiorczości. W bezpłatnej ofercie jest cykl szkoleń z zakresu zakładania działalności
gospodarczej, tworzenia biznesplanu, roli i znaczenia marketingu w przedsiębiorstwie, a takŜe
metod skutecznego ubiegania się o pracę. Gdynianie mogą teŜ brać udział w licznych kursach
z zakresu uŜytkowania komputera, oraz korzystać z doradztwa biznesowego dla małych i
średnich przedsiębiorstw.
Wśród zainicjowanych przez Panią Irenę Muszkiewicz-Herok projektów jest wiele działań,
które realizowane są dzięki skutecznemu pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej i innych
źródeł zewnętrznych. Dotyczy to między innymi działalności Punktu Konsultacyjnego, w
którym gdynianie mogą uzyskać informacje na temat zakładania i prowadzenia firmy,
marketingu, finansów, pozyskiwania dotacji ze środków unijnych oraz informacji na temat
przygotowywania wniosków do programów pomocowych.
Wśród obecnie realizowanych przez Fundację Gospodarczą i dofinansowanych projektów są
aŜ dwa oferujące oprócz doradztwa i szkoleń takŜe dotacje inwestycyjne i półroczne lub
roczne wsparcie pomostowe dla nowoutworzonych firm. Są one skierowane do osób
będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, bowiem do osób powyŜej 45 roku
Ŝycia (projekt „Moja firma – moja przyszłość) oraz poniŜej 25 roku Ŝycia (projekt „Dobry
Start”). Na dodatkowe podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe 30 % grupy docelowej w obydwu

projektach stanowią osoby niepełnosprawne. W sumie oba projekty pomogły w utworzeniu w
Gdyni 50 nowych firm.
Silna pozycja rynkowa Fundacji Gospodarczej pozwoliła na zlokalizowanie przy niej w 2009
roku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, w którym kaŜdy gdynianin moŜe
uzyskać wyczerpujące informacje na temat funduszy europejskich, czy teŜ pomoc w ich
rozliczaniu.
Przytoczone jedynie w skrócie zasługi wskazują, Ŝe Pani Irena Muszkiewicz-Herok to osoba
niezwykle zaangaŜowana w działania na rzecz wszystkich gdynian. Przyznanie jej medalu im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem uznania za szereg działań realizowanych w
naszym mieście, dzięki którym młode gdynianki i gdynianie mają szansę na dobry start w
dorosłe Ŝycie, a zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości nie muszą kojarzyć się ze
skomplikowanymi procedurami, lecz sukcesem w szeroko pojętym świecie biznesu.
Projekt wnosi na sesję 25 stycznia Komisja Statutowa.
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek

