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Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie 
dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych 
umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej 
i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, obecnej w 118 krajach. 
Nasze programy przygotowują do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Więcej 
informacji znajduje się na stronie: www.junior.org.pl.
W roku szkolnym 2016/2017 w działaniach Fundacji wzięło udział 356 603 uczniów, dzięki czemu łączna suma uczestników 
programów wynosi 7 137 908! Wskutek tego Polska – pod względem liczby zaangażowanych uczniów – znalazła się  
na trzecim miejscu wśród 118 krajów zrzeszonych w organizacji Junior Achievement Worldwide oraz na pierwszym miejscu 
w Unii Europejskiej. 

nasze wartości:
•	 	Wiara w nieograniczony potencjał młodzieży.
•	 	Przywiązanie do podstawowych zasad wolnego rynku i przedsiębiorczości.
•	 	Pasja oraz uczciwość i doskonałość w działaniu.
•	 	Szacunek dla talentów, kreatywności, poglądów i doświadczeń każdej jednostki.
•	 	Wiara w siłę współpracy i partnerstwa.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ma status organizacji pożytku publicznego. Środki pozyskane z 1% podatku  
przeznaczane są na projekty „Dzień przedsiębiorczości” oraz „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Przekaż 1% swojego podatku i zainwestuj w przyszłość młodych ludzi!
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KORZYŚCI PŁYnĄCE  
Z udZIaŁu  

W naSZYCH  
PROGRaMaCH

 uczeŃ

	 •	 	poznaje zasady działalności gospodarczej i prowadzenia własnej firmy,
	 •	 przygotowuje się do wejścia na rynek pracy,
	 •	 poznaje zasady ekonomii i funkcjonowania gospodarki,
	 •	 ma możliwość praktycznego stosowania zdobytej wiedzy,
	 •	 	nabywa i doskonali umiejętności z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości,  

takie jak: kreatywność, planowanie celów, realizacja zaplanowanych działań,  
podejmowanie decyzji, komunikacja i praca w grupie,

	 •	 uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach,
	 •	 ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu.

 nauczycieL

	 •	 zyskuje dostęp do nowoczesnych programów edukacyjnych,
	 •	 	otrzymuje pakiet materiałów i narzędzi dydaktycznych,
	 •	 ma dostęp do zasobów Fundacji umieszczonych na kodowanych stronach,
	 •	 	bierze udział w merytorycznych i dydaktycznych szkoleniach,
	 •	 może na bieżąco konsultować się z trenerami i koordynatorami programów,
	 •	 ma możliwość zapraszania na lekcje wolontariuszy – specjalistów z różnych dziedzin.

 woLonatriusz

	 •	 	ma bezpośredni wpływ na jakość nauczania ekonomii i przedsiębiorczości w szkole,
	 •	 dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, zyskuje uznanie dla siebie i swojej firmy w środowisku lokalnym,
	 •	 buduje dobre relacje z przyszłymi potencjalnymi pracownikami i partnerami w biznesie,
	 •	 	ma satysfakcję z pomagania młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej ich ścieżki dalszego  

rozwoju edukacyjnego i zawodowego.



fundaCja  
na ŚWIECIE

8/9

Uczestnicy programów największych  
organizacji krajowych ja worldwide  
w roku szkolnym 2015/2016 na świecie

Uczestnicy programów największych  
organizacji krajowych ja worldwide  
w roku szkolnym 2015/2016 w europie

usa   4 803 046

rosja    1 338 039

polska  362 240

brazylia  362 025

rumunia  275 023

wielka brytania  259 595

Kanada  239 899

Kazachstan  180 087

rosja  1 338 039

polska  362 240

rumunia 275 023

wielka brytania  259 595

łotwa  171 169

norwegia 169 267

niemcy 139 811

albania 108 218
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uCZESTnICY

uczniowie realizujący programy  
fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości  
w roku szkolnym 2016/2017

 MoJE FiNANSE  118 813

 otWArtA FirMA 84 555

 EkoNoMiA NA co DziEń 80 007

 DziEń PrzEDSiębiorczoŚci 35 868

 EkoNoMiA StoSoWANA 15 960

 zArząDzANiE FirMą  11 771

 bEzPiEczNE WęDróWki. oD groSikA Do złotóWki  5 030

 MłoDziEżoWE MiNiPrzEDSiębiorStWo 2 401

 MEtLiFE LiFEchANgEr 1 260

 SociAL iNNovAtioN rELAy  938

356 603 
UczNióW

7 932
NAUczyciELi

4 013
Szkół

39 150
WoLoNtAriUSzy



Partnerzy
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partnerzy Krajowi:

partnerzy strategiczni:

partnerzy regionaLni:

partnerzy LoKaLni:
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S z k o ł y  p o d S ta w o w e

Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki
Program adresowany do uczniów ii i iii klas szkoły podstawowej. Dzięki niemu uczniowie mogą nabyć umiejętności dotyczące 
zachowań w sytuacjach niebezpiecznych bądź podwyższonego ryzyka, umiejętności gospodarowania pieniędzmi (zarabianie, 
ustalanie priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu) oraz wiedzę o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń  
ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 5 030 uczniów i   253 nauczycieli z  110 szkół.

program reaLizowany we współracy z Fundacją pzu (do KoŃca grudnia 2016 r.).



PROGRaMY fundaCjI

Ekonomia na co dzień
Program ma za zadanie podnieść poziom wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjum, przygotowując ich do podejmowania 
korzystnych decyzji ekonomicznych, rozwijania postaw przedsiębiorczych tak, aby potrafili wyjaśniać i interpretować procesy 
gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. celem jest także podniesienie 
poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących w edukacji ekonomicznej oraz wykorzystywania 
zasobów internetowych w procesie dydaktycznym.
Podczas programu uczniowie zrealizowali wiele inicjatyw w środowisku szkolnym i lokalnym. Podsumowaniem ich pracy był 
udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy ekonomicznej gimnazjalne Potyczki, którego finał miał miejsce w marcu 2017 r.,  
w siedzibie Narodowego banku Polskiego.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 80 007 uczniów i   2 006 nauczycieli z  856 szkół.

projeKt reaLizowany z narodowym banKiem poLsKim w ramach programu  
eduKacji eKonomicznej.

G i m n a z j a
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PROGRaMY fundaCjI
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Moje finanse 
celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania racjonalnych decyzji, jakich wymaga zarządzanie osobistymi 
środkami finansowymi, a także przyswojenie przez nich informacji na temat możliwości oszczędzania, lokowania, inwestowania, 
starania się o kredyty bankowe czy zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym środkom. Program wprowadza w świat 
finansów, wskazując i wyjaśniając mechanizmy funkcjonowania instytucji rynkowych oraz kształtuje potrzebę aktualizowania 
swojej wiedzy i korzystania z różnorodnych jej źródeł.
W ramach programu organizowany jest ogólnopolski konkurs Przedsiębiorczy na rynku Finansowym. 

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 118 813 uczniów i   1 772 nauczycieli z  1 129 szkół.

projeKt reaLizowany z narodowym banKiem poLsKim w ramach programu  
eduKacji eKonomicznej oraz citi Foundation.

S z k o ł y  p o n a d G i m n a z j a l n e



PROGRaMY fundaCjI

S z k o ł y  p o n a d G i m n a z j a l n e
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Social Innovation Relay
Międzynarodowy program, w którym uczniowie i mentorzy ze świata biznesu mają jeden wspólny cel – opracowanie innowacyjnych 
koncepcji w celu rozwiązania problemów społecznych, w szczególności z zakresu edukacji, zdrowia czy poprawy jakości życia. 
Młodzi ludzie zyskują doświadczenie, nowe umiejętności i profesjonalne doradztwo ze strony praktyków biznesu, zaś wolontariusze 
satysfakcję z możliwości kształtowania przyszłych przedsiębiorców, zaangażowanych i wrażliwych społecznie. 
Finał pierwszej polskiej edycji konkursu odbył się w maju 2017 r., w warszawskiej siedzibie Nationale Nederlanden.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 938 uczniów i   22 nauczycieli z   23 szkół.

program reaLizowany we współpracy z nationaLe nederLanden. 
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PROGRaMY fundaCjI

S z k o ł y  p o n a d G i m n a z j a l n e

Ekonomia stosowana
Jest to program nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, który kładzie szczególny nacisk na kształtowanie  
umiejętności i postaw przedsiębiorczych oraz praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej gospodarowania własnymi zasobami. 
oparty jest na następujących głównych założeniach:
•	 	przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy poprzez przybliżenie im podstaw wiedzy ekonomicznej oraz 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych;
•	 kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w codziennym życiu i w podejmowaniu racjonalnych decyzji;
•	 	weryfikowanie przez uczniów w sytuacjach życiowych wiedzy i umiejętności nabytych w czasie zajęć.
istotne miejsce w programie zajmuje kształtowanie przedsiębiorczych, kreatywnych postaw, sprzyjających podejmowaniu  
i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 15 960 uczniów.



PROGRaMY fundaCjI

dzień przedsiębiorczości
Program włącza dorosłych w edukację młodzieży oraz buduje dobre relacje między szkołą a lokalnymi firmami  
i instytucjami. to program dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych 
decyzji dotyczących ich dalszej edukacji i planowania kariery zawodowej. Uczniowie, dzięki jednodniowym praktykom  
w firmach i instytucjach oraz zajęciach w szkole, otrzymują możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym 
zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach  
czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. 

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 35 868 uczniów,   12 308 firm i instytucji oraz   656 nauczycieli z  630 szkół.

W marcu 2017 r. w siedzibie giełdy Papierów Wartościowych odbyła się gala Przedsiębiorczości, podczas której uhonorowano 
najaktywniejsze szkoły oraz firmy i instytucje. galę zaszczyciła swoją obecnością Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także członkinie komitetu honorowego „Dnia przedsiębiorczości”, Pani prof. dr hab. 
Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego towarzystwa Ekonomicznego i członek Narodowej rady rozwoju przy Prezydencie rP,  
oraz Pani Ewa tomaszewska, Poseł na Sejm rP. 

program reaLizowany we współpracy z metLiFe,  
Krajowym depozytem papierów wartościowych s.a., union investment tFi s.a.,  
internationaL paper-Kwidzyn sp. z o.o.

S z k o ł y  p o n a d G i m n a z j a l n e
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hoNoroWy PAtroNAt PrEzyDENtA rzEczyPoSPoLitEJ PoLSkiEJ 
ANDrzEJA DUDy
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Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 
celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, weryfikacji własnych 
planów zawodowych i edukacyjnych oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. 
Uczniowie zakładają w szkole własną, realnie działającą firmę, zorganizowaną na wzór spółki jawnej: szukają pomysłu na 
produkt, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają 
swoje produkty lub usługi, prowadzą dokumentację finansową oraz podejmują ryzyko biznesowe.
W ramach programu organizowany jest ogólnopolski konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo ProDUkcik. 
Jego finał odbył się w siedzibie Ministerstwa rozwoju w dniach 6-7 czerwca 2017 r. z działalnością młodzieżowych 
miniprzedsiębiorstw zapoznał się Pan Wicepremier oraz Minister rowoju i Finansów Mateusz Morawiecki, odwiedzając stoiska 
uczestników konkursu.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 2 401 uczniów i   251 nauczycieli z  241 szkół.

program reaLizowany we współpracy z citi Foundation.

S z k o ł y  p o n a d G i m n a z j a l n e

hoNoroWy PAtroNAt MiNiStErStWA rozWoJU



PROGRaMY fundaCjI

Zarządzanie firmą 
Program realizowany na podstawie komputerowej symulacji procesów gospodarczych JA titAN. W trakcie gry uczniowie 
wykorzystują wiedzę teoretyczną, aby podejmować trafne decyzje gospodarcze, prowadzące drużynę do zwycięstwa. Podzieleni 
na kilkuosobowe zespoły podejmują decyzje: ile produkować, po jakiej cenie sprzedawać, jaki budżet przeznaczyć na marketing 
produktu, jaki na inwestycje, a jaki na badania i rozwój oraz czy przekazywać fundusze na cele charytatywne. 
Podstawowym celem gry jest zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu mikroekonomii, w szczególności poznanie reguł działania 
firmy produkcyjnej oraz wpływu zjawisk ekonomicznych na efekty działania przedsiębiorstwa, a następnie jej zweryfikowanie. 
W dalszej perspektywie poznane fakty oraz nabyte umiejętności pozwalają przygotować się do prowadzenia w przyszłości 
własnej firmy. gra prowadzona jest w języku angielskim. 
Programowi towarzyszy ogólnopolski konkurs zarządzania firmą – JA titan. Jego 24. finał odbył się w Ministerstwie Finansów.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

  11 771 uczniów i   177 nauczycieli z  207 szkół.

program reaLizowany we współpracy z accenture, mastercard europe  
oddziałem w poLsce oraz stowarzyszeniem emitentów giełdowych.

S z k o ł y  p o n a d G i m n a z j a l n e
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PAtroNAt hoNoroWy MiNiStErStWA FiNANSóW
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w S z y S t k i e  t y p y  S z k ó ł 

MetLife LifeChanger
Projekt przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości oraz poruszania się w szeroko rozumianym 
świecie finansów. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie dostają możliwość praktycznego sprawdzania swojej wiedzy, 
mogą rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, a także z pełną świadomością kreować ścieżkę swojej kariery zawodowej. 
Podsumowaniem działań jest MetLife Lifechanger cup – wydarzenie o charakterze edukacyjno-integracyjnym dla uczniów, 
nauczycieli i wolontariuszy ze świata biznesu. 
„MetLife Lifechanger” realizowany jest w ramach programów: „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, „Ekonomia na co dzień”, „otwarta 
firma” oraz „Dzień przedsiębiorczości”.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 1 260 uczniów i   16 nauczycieli z  19 szkół. 

program reaLizowany we współpracy z metLiFe.
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Klub Przedsiębiorczych nauczycieli IMPuLS
celem klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. 
klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), 
którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów. 
Uczestnictwo w klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli iMPULS daje możliwość:
•	 	bezpłatnego udziału w warsztatach i konferencjach o tematyce ekonomicznej, rozwijających kompetencje zawodowe 

nauczycieli oraz umożliwiających im wymianę doświadczeń,
•	 	pozyskiwania materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomicznej,
•	 	udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości dla jak największej 

liczby uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
•	 	zdobycia tytułów: Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości, Najlepszy Szkolny klub Przedsiębiorczości i Najlepsza Szkoła 

Przedsiębiorczości podczas corocznie organizowanej przez Narodowy bank Polski gali iMPULS, będącej podsumowaniem 
działalności członków klubu w danym roku szkolnym.

projeKt reaLizowany przez narodowy banK poLsKi we współpracy  
z Fundacją młodzieżowej przedsiębiorczości.

w S z y S t k i e  t y p y  S z k ó ł 
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PROGRaMY fundaCjI

w S z y S t k i e  t y p y  S z k ó ł 

Otwarta firma
Projekt jest realizowany w ramach Światowego tygodnia Przedsiębiorczości. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy 
i kształtowanie aktywnej postawy uczniów poprzez ciekawe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, organizowane 
we współpracy z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji. Program składa się z czterech modułów dostosowanych do 
poszczególnych etapów edukacji.
ideą „otwartej firmy” są, w przypadku starszych uczniów, spotkania z wolontariuszami ze świata biznesu organizowane 
w szkołach, natomiast dla dzieci ze szkół podstawowych i uczniów gimnazjów – wizyty w firmach i instytucjach połączone 
z poznawaniem specyfiki konkretnych zawodów oraz struktury odwiedzanych placówek.
Dla firm i instytucji to świetna okazja do promocji oraz zdobycia uznania dla swojej działalności w środowisku lokalnym. Szkoła 
z kolei otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na 
rynek pracy.

w roKu szKoLnym 2016/2017 w programie wzięło udział

 84 555 uczniów z  721 szkół. 

program reaLizowany we współpracy z hsbc banK poLsKa s.a., aegon tuż s.a.,  
europ assistance poLsKa sp. z o.o. oraz pwc poLsKa.

hoNoroWy PAtroNAt MiNiStErStWA rozWoJU



OPInIa BIEGŁEGO  
reWIDenta
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Rada I ZaRZĄd  
fundaCjI

rada: 
katarzyna Fatyga 
Prezes zarządu,  
Diners club Polska Sp. z o.o.
Włodzimierz grudziński 
Doradca Prezesa,  
związek banków Polskich
ryszard grzelak 
Prezes zarządu,  
Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Witold Janusz 
Prezes zarządu,  
Lloyd's Polska Sp. z o. o.
Mirosław kachniewski 
Prezes zarządu,  
Stowarzyszenie Emitentów giełdowych
krzysztof kaczmar 
Prezes zarządu,  
Fundacja kronenberga przy citi handlowy
łukasz kalinowski 
Prezes zarządu,  
Metlife tUnżir SA
Michał kobosko 
Dziennikarz
Adam krasoń 
Prezes, Pwc Polska

Jarosław kroc 
Prezes zarządu,  
Accenture Sp. z o.o.
Dariusz kucharski 
członek zarządu,  
hSbc bank Polska SA
Aneta Podyma 
Prezes zarządu,  
Pramerica życie tUir SA
Małgorzata Popielewska 
członek zarządu,  
Union investment
Jan grzegorz Prądzyński 
Prezes zarządu,  
Polska izba Ubezpieczeń
krzysztof radziwon 
Partner w firmie kPMg
konrad Sadurski 
Dziennikarz,  
Dziennik gazeta Prawna
prof. dr hab. Andrzej ziabicki

zarząd:
zbigniew Modrzewski 
Prezes zarządu
Małgorzata Sobkowicz  
Wiceprezes zarządu



7 137 908 uczniów w programach Fundacji!

356 603 uczniów w roku szkolnym 2016/2017!

Polska na trzecim miejscu wśród 118 orgnizacji Junior Achievement!

Fundacja młodzieżowej przedsiębiorczości

ul. kielecka 1/1, 02-504 Warszawa 
tel.: 48 22 845 08 81 
fax: 48 22 899 29 86 

e-mail: junior@junior.org.pl

www.junior.org.pl

przekaż 1% swojego podatku  
i zainwestuj w przyszłość młodych ludzi!

Krs: 0000094358


