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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
WŚRÓD LAUREATÓW X GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data publikacji 16.03.2014

14 marca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały
statuetki i dyplomy. Wśród nagrodzonych uczestników projektu znalazły się 23 ﬁrmy, urzędy i
instytucje, w tym Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim. W uroczystości wziął
udział insp. Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim, któremu
statuetkę wręczali dr Irena Sroka, Przewodnicząca Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, oraz
Henryk Wujec, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

„Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w
planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość
zweryﬁkowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem ﬁrmą.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zachęca do udziału w programie partnerów ze świata biznesu, dzięki czemu w
„Dniu przedsiębiorczości” uczestniczą duże międzynarodowe ﬁrmy, banki oraz instytucje i urzędy państwowe, a dzięki
aktywności szkół również małe lokalne ﬁrmy.
Zwieńczeniem programu była X Gala Przedsiębiorczości, podczas której najaktywniejsze szkoły, ﬁrmy i instytucje
biorące udział w akcji uhonorowane zostały statuetkami i dyplomami.
W tym roku Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim już po raz drugi została laureatem „Dnia
Przedsiębiorczości”. Znaleźć się w gronie 23 najaktywniejszych ﬁrm, wybranych z kilku tysięcy instytucji to duży
zaszczyt i wyróżnienie - podkreśla insp. Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim. Insp.
Kamiński, który wziął udział w uroczystości, otrzymał statuetkę najaktywniejszej instytucji z rąk dr Ireny Sroki,
Przewodniczącej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, oraz Henryka Wujca, Doradcy Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej.
Program „Dzień przedsiębiorczości” objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W
Komitecie Honorowym „Dnia przedsiębiorczości” zasiadają: Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu w KPRP, Henryk Wujec
– Doradca Prezydenta RP i Zbigniew Modrzewski – Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
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