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Informacja prasowa 

Santander Bank Polska ogłasza nabór na program stypendialny w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Meksyku.  

Santander Bank Polska ogłasza nabór do międzynarodowego projektu stypendialnego dla przyszłych 
przedsiębiorców - TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019. Do udziału w inicjatywie mogą aplikować 
studenci uczelni, uczestniczących w programie Santander Universidades.   

TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 to międzynarodowy projekt rozwojowy przeznaczony dla aspirujących 
startupowców. Realizowany jest on w największych ośrodkach innowacji, takich jak Dolina Krzemowa, Nowy 
Jork, Londyn, Boston, Meksyk i San Diego. W ramach programu stypendialnego Santander Universidades 
sfinansuje udział w projekcie 25 studentom z całego świata. 

– TrepCamp Entrepreneurial Simulator to wyjątkowy projekt, pozwalający uczestnikom w ciągu kilku tygodni 
nabyć bezcenne doświadczenia, które przedsiębiorcy często muszą zdobywać latami. Nic więc dziwnego, że 
inicjatywa budzi ogromne zainteresowanie kandydatów z całego świata. Cieszę się, że dzięki programowi 
Santander Universidades, w tym globalnym projekcie mogą uczestniczyć także studenci z Polski. Jestem 
przekonany, że zdobyta wiedza, motywacja oraz kreatywność sprawią, że studenci rodzimych uczelni znajdą się 
w gronie finalistów – mówi Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce. 

Podczas trzytygodniowego szkolenia TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 uczestnicy będą pracować w 
multidyscyplinarnych zespołach, których zadaniem będzie opracowanie innowacyjnego, kompleksowego 
rozwiązania jednego z globalnych wyzwań. 

W pracach koncepcyjnych uczestnicy projektu będą wspierani przez grupę międzynarodowych mentorów i 
przedsiębiorców. Program obejmuje również seminaria z udziałem ekspertów, wizyty w inkubatorach, 
akceleratorach oraz ośrodkach innowacji wiodących światowych firm, a także prezentacje przed panelem 
międzynarodowych inwestorów.  

Zwieńczeniem TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 będzie konkurs Global Demo Day dla najlepszych 
projektów z poszczególnych ekosystemów. Zwycięzcy otrzymają wsparcie w zakresie rozpoczęcia własnego 
projektu startupowego. 

Dodatkowe informacje dla studentów z Polski na temat TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 można 
znaleźć na stronie: https://santander.pl/santanderuniversidades-pl/aktualnosci/stypendium-santander-trepcamp-entrepreneurial-

simulator-2019.html 

 

 

Pytania dotyczące programu można również kierować na adres mailowy: santander.universidades@santander.pl 

Program stypendialny Santander TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019, obok Santander-Yale International 
Experience Summer Program, Summer Workshop-Social Innovation and Financial Inclusion in the Digital Age 
oraz Santander W50: Preparing Our Women Board Members of Tomorrow, to kolejny już projekt o charakterze 
społecznym zainicjowany przez Grupę Santander w 2019 r. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, 
są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking 
w Santander Bank Polska.   

*** 

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.



 

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. 
z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1.020.883.050 zł. 
Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. 
 

Santander Bank Polska S.A. jest drugim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, który oferuje rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek 
partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji 
najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest zadowolenie i lojalność klientów, stąd Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne 

funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy 
Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. 

-------- 
Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz 
obu Amerykach i jest największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej. Według stanu na koniec 2018 r. grupa posiadała 144 mln 
klientów, 13 000 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w jej bankach przez klientów (łącznie depozyty i aktywa w zarządzaniu) 
wynosiła 981 mld EUR. W 2018 r. Grupa Santander wypracowała zysk należny akcjonariuszom na poziomie 7 810 mln EUR, co stanowi wzrost o 18% w 
porównaniu z poprzednim rokiem. 
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