
czyli o tym, jak działa WPT



Instytucja 

odpowiedzialna społecznie

Wrocławski Park Technologiczny to największa w Polsce instytucja otoczenia

biznesu pod kątem liczby firm działających na jej terenie. Ich różnorodność jest

dla nas dowodem na to, że oferta WPT jest dostosowana do potrzeb biznesu

różnego typu, działającego w każdej skali. W WPT wierzymy, że przyszłość

trzeba zaprojektować. To nie tylko najlepszy sposób na rozwój, ale też na

wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą energia, know-how oraz

kreatywność przepełniająca Wrocław i jego mieszkańców.

WPT to również instytucja biznesu odpowiedzialna społecznie. Jesteśmy

blisko przedsiębiorców, lokalnej, wrocławskiej społeczności. Pomagamy

rozwijać ich przedsiębiorcze postawy i zaangażowanie społeczne.

Przyszłość trzeba 
zaprojektować. 

Zróbmy to razem. 



Wsparcie medyków

w trakcie pandemii

Walka z pandemią koronawirusa to niezwykle trudne zadanie, szczególnie

dla osób, które są na pierwszej linii frontu – całego personelu

medycznego, który często z nadludzkim wysiłkiem walczy o nasze zdrowie

i życie. Nie mogliśmy stać obok tego obojętnie, dlatego postanowiliśmy

choć trochę go wspomóc.

Od listopada 2020 dostarczaliśmy codziennie do Wojewódzkiego Szpitala

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, obiady dla personelu placówki.

Przygotowywał je zespół Cafe Równik, wyjątkowej klubokawiarni działającej na

wrocławskim Nadodrzu, w której pracują osoby z niepełnosprawnościami

intelektualnymi, oraz działająca w WPT firma cateringowa KINIA, która zadbała

również o logistykę dostaw obiadów.

posiłków przekazanych medykom



Kampania społeczna

Bez mikro nie ma makro

Bez mikro nie ma makro to kampania społeczna Wrocławskiego Parku

Technologicznego i miasta Wrocław pokazująca, jak dużą rolę odgrywają

mikroprzedsiębiorstwa. Promuje mikrofirmy, czyli najmniejsze przedsiębiorstwa,

które są siłą nie tylko lokalnej, ale i krajowej gospodarki. W ramach kampanii

skupialiśmy się na pokazywaniu mieszkańcom Wrocławia tego, jak ważne,

szczególnie w okresie pandemii COVID-19, jest wspieranie mikrofirm na

różne sposoby – dokonywanie zakupów ich produktów i usług, ale też

polecanie ich działalności innym mieszkańcom miasta!

docenionych w konkursie 

#bezmikroniemamakro

do których w social media dotarła 

kampania



Academic Box to przestrzeń warsztatowo-koncepcyjna stworzona przez WPT,

dedykowana studentom działającym w kołach naukowych z wrocławskich

uczelni wyższych. Jest to unikatowy w skali kraju program wspierający

studenckie inicjatywy. Umożliwia on studentom zrzeszonym w kołach

naukowych bezpłatne korzystanie z zaplecza, które pozwala na rozwijanie

projektów naukowych w komfortowych warunkach. Działała on nieprzerwanie,

mimo trudności związanych z pandemią COVID-19, od lutego 2020 roku.

Działające w Academic Box koła naukowe, przy wsparciu WPT, odnoszą

sukcesy na międzynarodowych konkursach i realizują ważne społecznie

projekty, pomocne w obliczu kryzysów jak wojna w Ukrainie.

Działalność

Academic Box



Miasto i biznes

bez barier

W okresie pandemii COVID-19 nie zwolniliśmy tempa, jeśli chodzi

o wspieranie rozwoju miasta bez barier. W 2021 roku zainaugurowaliśmy

działalność Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA, który

powstał po to, by wspierać biznes bez barier. Przez okres 5-lat mogą się w nim

rozwijać firmy z różnych branż będące na początku swojej biznesowej drogi.

Jego głównym celem jest promowanie integracji w biznesie oraz aktywności

zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. W projekt jego

utworzenia zostało zaangażowanych ponad 30 organizacji pozarządowych,

instytucji publicznych, firm i uczelni wyższych.



Strefa Informacji Biznesowej - miejsce, w którym urzędy i instytucje udzielają bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom w prowadzeniu

i rozwijaniu działalności gospodarczych. WPT zapewnia wydzieloną przestrzeń, w której pracownicy WPT oraz urzędnicy i eksperci spotykają się

z przedsiębiorcami. W zamyśle Strefy Informacji Biznesowej, to urzędy i instytucje wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm. Współpraca

pomiędzy WPT, a poszczególnymi instytucjami potwierdzona została podpisanymi listami intencyjnymi. W ramach działalności Strefy Informacji Biznesowej

organizowane są zarówno szkolenia dla szerszego audytorium jak i indywidualne spotkania pozwalające rozwiązać konkretne problemy, z jakimi borykają się

firmy. Eksperci i pracownicy urzędów i instytucji służą swoją wiedzą i fachowym wsparciem, które częstokroć okazuje się nieocenioną pomocą na drodze do

sukcesu biznesowego.



„Projektujemy przyszłość. Edukacja” to efekt połączenia sił

i doświadczeń Wrocławskiego Parku Technologicznego i Fundacji Pro

Mathematica. Projekt ma na celu zaprojektowanie edukacji, która będzie

odpowiedzią na wyzwania stojące przed uczniami polskich szkół. W ramach

projektu prowadzone są liczne działania mające integrować osoby działające na

rzecz polskiej szkoły i dostarczać im praktyczne narzędzia do działania.

Projektowanie przyszłości

polskiej edukacji

„Liczymy się dla edukacji”

- 7-8.10.2022 we Wrocławiu

opracowujący materiały 

dotyczące m.in. kompetencji 

przyszłości

poświęcone aktualnym 

problemom polskiej szkoły 



Dziękujemy!

Justyna Pater-Synówka
@: justyna.pater@technologpark.pl
T: 781 871 877 


