Bartosz Bartoszewicz
Wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia
Absolwent VI LO w Gdyni oraz Politologii na UG. W ostatnich
latach ukończył studia MBA, ukierunkowane na szeroko
rozumiany rozwój kompetencji niezbędnych do skutecznego i
efektywnego zarządzania. Doświadczenie zawodowe
zdobywał pracując w kraju i za granicą, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Malezji i Wielkiej Brytanii. Przebywając w
Londynie, zdobył certyfikat PRINCE2, potwierdzający
umiejętności profesjonalnego zarządzania projektami. Od
urodzenia mieszkaniec Gdyni, uhonorowany Złotą Honorową
Odznaką Miłośnika Gdyni.
Na rzecz gdyńskiego samorządu działa już aktywnie ponad 20 lat. Swoje pierwsze doświadczenia
w działalności publicznej zdobywał jako nastolatek w organizacjach pozarządowych. Organizował
obozy młodzieżowe i zloty, powoływał kluby zainteresowań i grupy nieformalne, a także realizował
projekty wolontariackie oraz akcje charytatywne. Po ukończeniu studiów - w charakterze Kierownika
Biura - przez cztery lata koordynował prace organizacyjne Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Następnie przez blisko trzy lata zajmował się koordynacją i wdrażaniem projektów w obszarze
edukacji, realizowanych dla potrzeb szkół, dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Jego kolejnym krokiem
w karierze było powołanie własnej firmy. Jako przedsiębiorca odnosił sukcesy we wdrażaniu
dedykowanych rozwiązań dla biznesu z wykorzystaniem nowych technologii.
Radny Miasta Gdyni od 2006 roku. W 2007 roku Prezydent Gdyni powołał go na swojego
Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Przez kolejnych 5 lat koordynował współpracę
samorządu z podmiotami III sektora. Rozwiązania, które proponował w sferze działalności NGO
zostały nagrodzone przez Europejski Instytut Administracji Publicznej wyróżnieniem EPSA 2009. W
latach 2013-2014 kierował sztabem organizacyjnym Red Bull Air Race. Sprawna realizacja
przedsięwzięcia pozwoliła jej organizatorom zdobyć nagrodę „Skrzydeł Trójmiasta", przyznawaną
przez czytelników portalu Trójmiasto.pl.
Na co dzień jest zwolennikiem aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Ukończył z sukcesem
różnego rodzaju biegi, w tym maraton, Bieg Katorżnika oraz tegoroczny Herbalife Triatlon Gdynia.
Jest także zapalonym podróżnikiem, który wybiera miejsca, w których można na jakiś czas
zatrzymać się i chłonąć wiedzę na temat lokalnych zwyczajów. W ostatnich latach samotnie
przewędrował Irak i Iran, o czym opowiadał na gdyńskich Kolosach. Uwielbia podróże, które - obok
Gdyni - są jego największą pasją.
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