
Irena Muszkiewicz - Herok 

 

Kobieta atrakcyjna zawodowo, wprawdzie jest to 

dokładna nazwa projektu, za który Fundacja 

Gospodarcza w Gdyni otrzymała w 2008 roku nagrodę 
główną w unijnym konkursie na ciekawe pomysły 

i dobre praktyki na rynku pracy, ale zarazem jakże 
trafny jest to opis tegorocznej laureatki Medalu 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Za wybitne zasługi 
dla Gdyni - pani Ireny Muszkiewicz-Herok.  

Jej zawodowe dokonania - to wspaniały przykład 

aktywności, której motorem jest pasja, kreatywność, 
odwaga, determinacja w dążeniu do celu, talent organizacyjny ale przy tym wielka wrażliwość. 

Kobieca wrażliwość. Dzięki tym cechom pani prezes - Fundacja, której od lat szefuje, należy do 

najprężniejszych w skali kraju - instytucji realizujących nowoczesne programy walki z bezrobociem, 
zwłaszcza przez rozbudowany system szkoleń i długofalowe projekty stymulujące przedsiębiorczość. 

Pani Irena Muszkiewicz-Herok jest 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 także w pracach Pomorskiej Rady 

Przedsiębiorczości.  

Wśród wielu zasług Pani Ireny Muszkiewicz-Herok na rzecz Gdyni i jej mieszkańców należy wymienić 

jej bezcenny wkład w budowanie programu współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. 

Od pierwszej edycji, czyli od 10 lat pełni także funkcję Sekretarza Jury konkursu Gdyński Biznesplan. 

Wśród nowych projektów realizowanych przez Fundację Gospodarczą są również takie, które oprócz 

doradztwa i szkoleń, oferują dotacje inwestycyjne i półroczne lub roczne wsparcie pomostowe dla 
nowoutworzonych firm. 

Warto wiedzieć, że rocznie z usług Fundacji Gospodarczej korzysta kilka tysięcy klientów, z czego 

większość to mieszkańcy Gdyni - najmłodszy z nich dotychczas miał 15 lat a najstarszy 80 ...  

Przyznanie medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego pani Prezes Irenie Muszkiewicz-Herok jest 

wyrazem uznania za jej wielka pracę, dzięki której młode gdynianki i gdynianie mają szansę na dobry 

start w dorosłe życie, a zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości kojarzą się z nadzieją na realny 
sukces w biznesie.  
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