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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Ponad 80 bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań dla przedsiębiorczych w ramach 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 

Dnia 16 listopada rusza ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie 

wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych 

inicjatyw. Obejmuje ono 160 krajów oraz tysiące bezpłatnych przedsięwzięć spod znaku przedsiębiorczości. Idea 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zjednała rzesze swoich sympatyków także w Polsce.  

 

 

Global Entrepreneurship Week to największe na świecie święto przedsiębiorczości, stawiające w centrum uwagi 

innowatorów, start-upowców i wszystkich tych, którzy swoją działalnością tworzą miejsca pracy, rozwiązują problemy 

społeczne i ekonomiczne. Celem organizatorów i partnerów przedsięwzięcia jest inspirowanie ludzi na całym świecie 

do odkrywania swojego przedsiębiorczego potencjału, rozwijania kompetencji i sieci kontaktów. Zaangażowanych jest 

w nie ponad 11 000 organizacji partnerskich na całym świecie.  

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe i pozarządowe, 

firmy, szkoły i uniwersytety działające wspólnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Partnerem ŚTP może zostać 

każdy. Wystarczy zarejestrować na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl przynajmniej jedno bezpłatne 

wydarzenie (szkolenie, warsztat, konferencję, wykład) tematycznie związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością, 

które odbędzie się między 16 a 22 listopada.  

 

Dzięki takiej formule przedsięwzięcia, w listopadzie na chętnych całej Polsce będzie czekać ponad 2000 bezpłatnych 

wydarzeń. Część z nich już widoczna jest w wyszukiwarce na stronie internetowej projektu. Organizatorzy wydarzeń 

mogą liczyć na promocję swojej działalności i uczestnictwo w międzynarodowym ruchu Global Entrepreneurship 

Week.  

 

Mówi się, że Polacy nie potrafią ze sobą współpracować, badania wskazują na dramatycznie niski poziom zaufania 

społecznego w naszym kraju. A jednak przy takich okazjach widać, że także w Polsce zaczynają powstawać trwałe 

fundamenty tzw. ekosystemu na rzecz przedsiębiorczości. O tym, jak ten ekosystem rozwijać, bazując na najlepszych 

praktykach z Wielkiej Brytanii, Malty i Stanów Zjednoczonych, porozmawiamy na konferencji inaugurującej ŚTP 17 

listopada w Warszawie  – mówi Justyna Politańska, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem w Polsce objęli: Ministerstwo Gospodarki, Minister Pracy i Polityki 

Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, PARP i Konfederacja Lewiatan.  

 
Tak wielka skala wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia regionalnych koordynatorów, czyli instytucji, które są 
liderami w promowaniu rozwoju gospodarczego w swoim województwie i które dobrowolnie wspierają ideę ŚTP. W 
województwie kujawsko-pomorskim koordynatorem regionalnym ŚTP 2015 jest Bydgoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. 
 

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/
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Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego została koordynatorem regionalnym tegorocznej edycji wydarzenia w 

województwie kujawsko-pomorskim, a w jego przygotowanie zaangażowali się partnerzy z pięciu największych miast 

regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Tak szeroki format kooperacji umożliwi 

promocję postaw przedsiębiorczych oraz budowanie dobrego klimatu gospodarczego w całym województwie   – 

podkreśla Edyta Wiwatowska, prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego współpracuje przy realizacji projektu z partnerami wspierającymi rozwój 

innowacyjnych rozwiązań gospodarczych w regionie, m.in.: „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem 

Pracodawców, Centrum Wspierania Biznesu, Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, Kujawsko-

Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Akademickimi Inkubatorami 

Przedsiębiorczości, Business Link, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetem Technologiczno-

Przyrodniczym, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Bankową, 

Wyższą Szkołą Gospodarki, Project Management Institute Poland Chapter oraz Powiatowymi Urzędami Pracy. Program 

wydarzenia na Kujawach i Pomorzu tworzą warsztaty, szkolenia, debaty, konferencje oraz spotkania z 

przedsiębiorcami. Regionalna oferta obejmuje ponad 80 propozycji, a ich lista dostępna jest na stronie 

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl . 

 

Patronat honorowy nad inicjatywą w województwie kujawsko – pomorskim objęli: Prezydent Miasta Bydgoszczy, 

Prezydent Miasta Torunia, Prezydent Miasta Włocławek, Prezydent Grudziądza oraz Prezydent Miasta 

Inowrocławia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów:  

 

Organizator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015 - Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

 

Justyna Politańska 

justyna@tydzienprzedsiebiorczosci.pl  

tel: 783329973 

 

twitter @GEWPoland  

facebook.com/GEW.Poland   

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl   

 

Koordynator Regionalny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015 – Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. 

z o.o. 

 

Łukasz Machała 

lukasz.machala@barr.pl  

tel: 52 58 58 287 
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