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Wstęp

Za nami zupełnie wyjątkowy rok szkolny. Z jednej strony trudny, ponieważ pokazał, jak kruche są przekonania,  
na których opieraliśmy nasze poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej – przekonaliśmy się, że umiejętnie wykorzystując 
nowoczesne technologie, jesteśmy w stanie zaadaptować się do zmian i zobaczyć w nich szansę na rozwój. 

Konieczność prowadzenia nauki w formie zdalnej była ogromnym wyzwaniem dla polskich szkół, nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców. Także my, w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, musieliśmy zmierzyć się 
z wyzwaniem przemodelowania działań, a w szczególności konkursów podsumowujących realizację naszych 
programów, na tryb online. 

Mamy poczucie, że wszyscy zdaliśmy ten trudny egzamin i wykazaliśmy się wytrwałością, elastycznością i kreatywnym 
poszukiwaniem rozwiązań. Finały naszych konkursów zostały przeprowadzone z sukcesem – przy ogromnym 
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. Bardzo doceniamy wysiłek, jaki włożyli w niezbędne przygotowania. Jesteśmy 
pod wrażeniem niezwykłej determinacji, pracowitości i optymizmu, z jakimi realizowali wszystkie działania, 
jednocześnie dobrze wykorzystując nowoczesne rozwiązania informatyczne. 

Nie zawiedli nas także nasi partnerzy instytucjonalni oraz przedstawiciele środowiska gospodarczego. Mimo 
niepewności i konieczności godzenia obowiązków zawodowych z opieką nad własnymi dziećmi w czasie pracy 
zdalnej – w tegorocznych finałach konkursów uczniom towarzyszyła duża grupa wolontariuszy. Jesteśmy im za 
to wsparcie ogromnie wdzięczni. 

Dzięki wysiłkom naszych partnerów, interesariuszy i przyjaciół oraz całego zespołu Fundacji zrealizowaliśmy wszystkie 
działania zaplanowane na ten rok szkolny.

Czas pandemii pokazał, jak uniwersalne i ważne są umiejętności, które przekazujemy naszym absolwentom: 
kreatywność, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, komunikowania się i adaptowania do 
szybko zachodzących zmian. 

Dziękujemy, że byliście z nami. 



76

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.

O Fundacji

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową, 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. Programy Fundacji przygotowują 
młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. 
Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie 
organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, obecnej w 118 krajach. Pierwsza placówka Junior 
Achievement została utworzona w Stanach Zjednoczonych w 1919 r. 

Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział łącznie 8 100 099 uczniów z całego kraju. W roku szkolnym 
2019/2020 w działaniach Fundacji uczestniczyło 291 571 młodych ludzi. Polska jest szóstą organizacją Junior 
Achievement pod względem liczby uczniów, po takich państwach jak: USA, Rosja, Indie, Wielka Brytania i Albania.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.junior.org.pl.

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

Korzyści 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, wyznaczanie celów, realizacja zaplanowanych działań, podejmowanie 
decyzji, komunikacja i praca w grupie,

• uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach,

• ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu.

Wolontariusz
•  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 
dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.
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Uczestnicy programów największych organizacji krajowych  
JA Worldwide w roku szkolnym 2018/2019 na świecie

USA  4 777 567

Rosja   1 365 907

Indie  500 000

Wielka Brytania  445 430

Albania  404 212

Polska  338 494

Brazylia  334 321

Kanada  268 476

Uczestnicy programów największych organizacji krajowych  
JA Worldwide w roku szkolnym 2018/2019 w Europie

Rosja  1 365 907

Wielka Brytania  445 430

Albania  404 212

Polska  338 494

Rumunia 274 865

Norwegia 149 475

Fundacja na świecie
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Uczestnicy

4491 
szkół

291 571 
uczniów

4026 
wolontariuszy

6758 
nauczycieli

Uczniowie realizujący programy  
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości  
w roku szkolnym 2019/2020

MOJe FINANSe  108 781 

eKONOMIA NA CO DZIeń 72 579

OTWARTA FIRMA 69 371

DZIeń PRZeDSIęBIORCZOŚCI 3530

eKONOMIA STOSOWANA 21 200

OD gROSIKA DO ZłOTóWKI  11 039

MłODZIeżOWe  
MINIPRZeDSIęBIORSTWO  3000

SOCIAl INNOvATION RelAy 1018 

MeTlIFe lIFeChANgeR  1053 
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Partnerzy

Partnerzy strategiczni: Partnerzy krajowi: Partnerzy regionalni: Partnerzy lokalni:

Darczyńcy:



1716

Patronat Honorowy Partnerzy:

Programy Fundacji
Szkoły podstawowe

Od grosika do złotówki
Program jest adresowany do uczniów II i III klas szkoły podstawowej. Dzięki niemu 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 2019/2020 w programie wzięło udział:

307 
szkół

11 039 
uczniów

590 
nauczycieli
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Programy Fundacji
Szkoły podstawowe

Ekonomia na co dzień
Program ma za zadanie podnieść poziom wiedzy ekonomicznej i dotyczącej patriotyzmu ekonomicznego oraz 
umiejętności uczniów w wieku 12–15 lat w obszarze przedsiębiorczości, planowania drogi edukacyjnej i zawodowej 
oraz zarządzania własnymi zasobami, w tym zarządzania budżetem osobistym i korzystania z usług bankowych. Celem 
programu jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych tak, aby młodzi ludzie potrafili wyjaśniać i interpretować procesy 
gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. Ważne jest także 
podniesienie poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących w edukacji ekonomicznej 
oraz wykorzystywania zasobów internetowych w procesie dydaktycznym.

Dzięki temu programowi uczniowie zrealizowali wiele inicjatyw w środowisku szkolnym i lokalnym. Podsumowaniem 
ich pracy był udział w zorganizowanym online Ogólnopolskim Konkursie Potyczki ekonomiczne.

W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

947 
szkół

72 579 
uczniów

1727 
nauczycieli

Partnerzy:
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Programy Fundacji
Szkoły ponadpodstawowe

Dzień przedsiębiorczości
Program włącza dorosłych w edukację młodzieży oraz buduje dobre relacje między szkołą a lokalnymi firmami 
i instytucjami. Jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Sprzyja 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 lutym 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się gala Przedsiębiorczości, podczas której  
uhonorowano najaktywniejsze szkoły oraz firmy i instytucje.

W rozdaniu nagród wzięli udział członkowie Komitetu honorowego Dnia przedsiębiorczości: Minister Marzena 
Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie edukacji Narodowej oraz Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy

Partnerzy:

Patronat medialny ogólnopolski:

W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

360 
szkół

3530 
uczniów

1936 
wolontariuszy

1364 
firmi instytucji

Patronat medialny regionalny:
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Programy Fundacji
Szkoły ponadpodstawowe

Partnerzy: W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

362 
szkoły

3000 
uczniów

110 
nauczycieli

Honorowy Patronat  

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie zakładają w szkole 
własną, realnie działającą firmę: szukają pomysłu na produkt, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą 
kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty lub oferują usługi, prowadzą 
dokumentację finansową. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono, we współpracy z firmą google i Polskim 
Funduszem Rozwoju, warsztaty Projektanci innowacji. Dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking uczniowie 
rozwijali umiejętności kreatywnego myślenia oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 
PRODUKCIK. W roku 2020 finał konkursu odbył się online w dniach 2–3 czerwca.

Poza nagrodą grand Prix oraz nagrodą za II i III miejsce, uczniowie zostali także wyróżnieni nagrodami specjalnymi: 
Citi Foundation Client Focus Award oraz euroclear Trusted Company Award. Zwycięzcy konkursu w dniach 22–24 
lipca 2020 r. wzięli udział w JA europe Company of the year Competition, którego organizatorem było JA Portugalia.
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Moje finanse
Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej 
zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią młodzieży efektywne 
zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społeczno-ekonomicznego. Program wykorzystuje 
nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć 
w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej i społecznej.

Realizowany jest zarówno w systemie nauki stacjonarnej, jak i zdalnej.

W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym.

Programy Fundacji
Szkoły ponadpodstawowe

Patronat Honorowy Partnerzy:
W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

1538 
szkół

108 781 
uczniów

1840 
nauczycieli
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Programy Fundacji
Szkoły ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

21 200 
uczniów

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 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.
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Programy Fundacji
Wszystkie typy szkół

Otwarta firma
Program 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 klas gimnazjalnych – 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.

Honorowy Patronat Partnerzy: W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

484 
szkoły

69 371 
uczniów

1652 
nauczycieli
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Programy Fundacji
Wszystkie typy szkół

Partner:

W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

36 
szkół

1053 
uczniów

33 
wolontariuszy

18 
nauczycieli

MetLife LifeChanger
Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, kształtowanie takich umiejętności jak  
kreatywność, podejmowanie świadomych decyzji oraz promowanie postaw przedsiębiorczych i zaznajomienie 
młodych ludzi z podstawowymi zasadami prowadzenia przedsiębiorstwa. W roku szkolnymi 2019/2020 uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach z wolontariuszami Metlife, prowadzili własne miniprzedsiębiorstwa, a także wzięli udział 
w Metlife lifeChanger Cup – wydarzeniu o charakterze edukacyjno-integracyjnym, w trakcie którego z pomocą 
mentorów mogli spróbować swoich sił jako przedsiębiorcy w grze symulacyjnej. Z kolei nauczyciele wzięli udział 
w warsztatach komunikacyjnych i mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w edukacji, m.in. z wykorzystaniem vR. 
Metlife lifeChanger realizowaliśmy w ramach programów: Otwarta firma oraz Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
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Programy Fundacji
Szkoły ponadpodstawowe

Social Innovation Relay
Social Innovation Relay to 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. W projekcie zastosowano metodę blended 
learning – uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych w szkołach przez pracowników Nationale-Nederlanden,  
analizowali studia przypadku dostępne na platformie projektu i rozwiązywali quiz, a następnie pod okiem e-mentorów 
opracowywali swoje pomysły na innowacje i przedsiębiorstwa społeczne. W 2020 roku pierwszy raz w historii 
projektu finał odbył się w formule online. Dziesięć najlepszych zespołów zaprezentowało swoje pomysły przed 
jurorami. Zwycięzcy reprezentowali Polskę na wirtualnym finale międzynarodowym, który odbył się 16 czerwca 
2020 roku.

W roku szkolnym 2019/2020 w programie wzięło udział:

33 
szkoły

1018 
uczniów

23 
wolontariuszy

33 
nauczycieli

Partner:
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Bilans za rok 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2019 
Kwota na dzień  

kończący bieżący  
rok obrachunkowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  

rok obrachunkowy

A. Przychody z działalności statutowej 2 402 782,01 2 507 591,18

I.  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 402 782,01 2 507 591,18

II.  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III.  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 1 897 636,51 2 010 113,27

I.  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 897 636,51 2 010 113,27

II.  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III.  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 505 145,50 497 477,91

D. Przychody z działalności gospodarczej 90 994,86 55 100,32

e. Koszty działalności gospodarczej 81 695,06 39 045,62

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – e) 9 299,80 16 054,70

g. Koszty ogólnego zarządu 505 145,80 508 384,93

h. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – g) 9 299,50 5 147,68

I. Pozostałe przychody operacyjne 6 950,13 12 099,08

J. Pozostałe koszty operacyjne 9 189,20 2 035,58

K. Przychody finansowe 3 820,82 4 289,10

l. Koszty finansowe 5 568,07 2 844,20

M. Zysk (strata) brutto (h + I – J + K – l) 5 313,18 16 656,08

N. Podatek dochodowy 260,00

O. Zysk (strata) netto (M – N) 5 053,18 16 656,08

BILANS ZA ROK 2019 Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrachunkowy

Kwota na dzień kończący  
poprzedni rok obrachunkowy

A. AKTyWA TRWAłe 9 000,00 9 000,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1 166,38

III. Należności długoterminowe 9 000,00 9 000,00

Iv. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

v.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTyWA OBROTOWe 1 372 798,16 1 636 271,74

I. Zapasy 0,00 371,16

II. Należności krótkoterminowe 524 986,23 495 905,69

III.  Inwestycje krótkoterminowe 838 410,86 1 138 261,81

Iv.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 401,07 1 733,08

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKtyWA RAzEM 1 381 798,16 1 645 271,74
A. FUNDUSZ WłASNy 352 559,23 347 506,05

I. Fundusz statutowy 250 000,00 250 000,00

II. Pozostałe fundusze 80 849,32 80 849,32

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 16 656,73 0,65

Iv. Zysk (strata) netto 5 053,18 16 656,08

B. ZOBOWIąZANIA I ReZeRWy NA ZOBOWIąZANIA 1 029 238,93 1 297 765,69

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 245 596,10 116 748,92

Iv. Rozliczenia międzyokresowe 783 642,83 1 181 016,77

PasyWa RAzEM 1 381 798,16 1 645 271,74

Rachunek zysków i strat
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Opinia biegłego  
rewidenta
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zarząd:
Zbigniew Modrzewski 
Prezes Zarządu

Małgorzata Sobkowicz  
Wiceprezes Zarządu



8 100 099 uczniów  
w programach Fundacji!

291 571 uczniów  
w roku szkolnym 2019/2020!

Polska na szóstym miejscu  
wśród 118 orgnizacji Junior 
Achievement!

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

ul. Bielawska 6/20, 02-511 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!



Rada:
Włodzimierz Grudziński 
Przewodniczący Rady  
Doradca Zarządu 
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

Adam Krasoń 
Prezes 
PwC Polska

Jarosław Kroc 
Prezes Zarządu 
Accenture Sp. z o.o.

Dariusz Kucharski 
Chief Risk Officer 
HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Katarzyna Majewska  
Członek Zarządu 
Citi Handlowy

Aneta Muskała  
Wiceprezes Zarządu  
International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

Aneta Podyma–Milczarek 
Prezes Zarządu 
Unum Życie TUiR S.A., Sp. z o.o.

Paweł Pomianowski  
Dyrektor Generalny 
Diners Club Polska Sp. z o.o.

Jan Grzegorz Prądzyński 
Prezes Zarządu 
Polska Izba Ubezpieczeń

Krzysztof Radziwon 
Partner w firmie KPMG

Konrad Sadurski 
Zastępca Redaktora Naczelnego  
Forbes 

Sławomir Stępniewski  
Chief Executive Officer  
Dentsu Aegis Network Poland 

Łukasz Wróbel  
MD Ground Operations 
FedEx Express Polska


