


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

Naszym ceIem jest przygotowanie
młodych ludzi do odniesienia sukcesu
w gospodarce globalnej



Na ca łym świe cie or ga ni za cje sku pio ne w Ju nior
Achie ve ment Worl dwi de przy go to wu ją mło dych lu dzi
do ra dze nia so bie z po wo dze niem w wa run kach glo -
bal nej go spo dar ki. Tak że w Pol sce mło dzież sta je
przed wy zwa nia mi współ cze sne go świa ta. Wie rząc w jej
po ten cjał od 16 lat two rzy my prze strzeń do zdo by wa -
nia przez nią wie dzy i umie jęt no ści po trzeb nych w do -
ro słym ży ciu. Na szym ce lem nie jest jed nak po da nie
go to wych roz wią zań ex ca te dra, ale za in spi ro wa nie
do wła snych, twór czych po szu ki wań. Dla te go w re ali -
za cji na szych pro gra mów kie ru je my się za sa dą „ucze -
nia przez dzia ła nie”, da jąc uczą cym się moż li wość ak-
tyw ne go uczest nic twa, na ucza ją cym – od po wied nie
do te go me to dy i na rzę dzia. 

Z sa tys fak cją ob ser wu je my na szych ab sol wen tów,
któ rych jest już po nad 2 mln., a ich licz ba wciąż ro śnie.
Nie zmier nie waż ne są dla nas po dzię ko wa nia i uwa gi,
któ re otrzy mu je my od osób za an ga żo wa nych w na sze
pro gra my oraz tych, któ rzy za chę ce ni na szy mi dzia ła -
nia mi pod ję li się re ali za cji ko lej nych po my słów – wie -
my, że na sza pra ca przy no si za mie rzo ne efek ty. Tym
bar dziej cie szy nas fakt, że na sze wy sił ki i osią gnię cia
zo sta ły za uwa żo ne w śro do wi sku mię dzy na ro do wym
i wy róż nio ne przez uzna nie w 2007 ro ku Fun da cji
Mło dzie żo wej Przed się bior czo ści za naj le piej roz wi ja -
ją cą się or ga ni za cję JA na świe cie. 

Ma my świa do mość, że roz wój wy ma ga wpro wa dza nia
in no wa cji, prze ła my wa nia za sta łych sche ma tów. Chce-
my nie tyl ko uczest ni czyć w tym pro ce sie, ale tak że
w zna czą cym stop niu być mo to rem tych zmian. Współ -
pra ca wszyst kich śro do wisk: or ga ni za cji po za rzą do -

wych, sek to ra biz ne su, sa mo rzą du i in sty tu cji pu blicz -
nych po zwa la na wpro wa dza nie tych zmian w spo sób
kom plek so wy. Jest to istot ny wy znacz nik po dej mo -
wa nych przez nas dzia łań. 

W tym ro ku roz sze rzy li śmy z suk ce sem na szą ofer tę
na szko ły pod sta wo we. Za ini cjo wa li śmy tak że ogól no -
pol ski pro gram przy zna wa nia cer ty fi ka tu tym szko łom,
któ re wy róż nia ją się w swo im re gio nie pod wzglę dem
ja ko ści na ucza nia i przy go to wy wa nia uczniów do sa -
mo dziel ne go funk cjo no wa nia w wa run kach wol ne go
ryn ku. Za le ży nam na do ce nie niu tych, któ rzy kie ru ją
się w swo jej pra cy pa sją i prze ko na niem, że moż-
na w Pol sce two rzyć śro do wi sko, w któ rym mło dzi lu -
dzie mo gą świa do mie kształ to wać swo ją przy szłość. 

W tym miej scu chcie li by śmy po dzię ko wać przede
wszyst kim na szym wo lon ta riu szom, któ rzy bez in te -
re sow nie po świę ca ją swój czas, aby dzie lić się z in ny -
mi wie dzą i do świad cze niem. 

Oso ba wkra cza ją ca w do ro słe ży cie po win na być nie tyl -
ko świa do ma sto ją cych przed nią wy zwań, ale przede
wszyst kim nie bać się pod ję cia wy sił ku, aby osią gnąć
suk ces. Nic le piej nie przy go tu je do te go, jak moż li wość
po zna nia swo je go po ten cja łu, prak tycz nych za sto so -
wań dla wie dzy, kon fron ta cja i współ pra ca nie tyl ko
z ró wie śni ka mi, ale tak że z do świad czo ny mi juz za wo -
do wo ludź mi. Każ do ra zo we pod ję cie ta kiej pra cy
nad so bą przy bli ża do suk ce su. Suk ce su, któ ry po wi -
nien być dla nas wszyst kich in spi ra cją. 

Zbigniew Modrzew
Prezes Zarządu Fundacji

Młodzieżowej
Przedsiębiorczości

Sonia Wędrychowicz-
Horbatowska

Przewodnicząca Rady
Wiceprezes Zarządu

City Handlowy

Słowo 
wstępne



Fun da cja Mło dzie żo wej Przed się bior czo ści (Ju nior Achie ve ment
Fo un da tion) jest po za rzą do wą or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go,
któ rej ce lem jest przy go to wa nie dzie ci i mło dzie ży do ży cia w wa -
run kach go spo dar ki ryn ko wej oraz umoż li wie nie mło dym lu dziom
zdo by cia wie dzy i prak tycz nych umie jęt no ści uła twia ją cych re ali -
za cję pla nów za wo do wych. 

Dzia ła my w ra mach Ju nior Achie ve ment Worl dwi de – naj star szej
i naj szyb ciej roz wi ja ją cej się na świe cie or ga ni za cji zaj mu ją cej się
edu ka cją eko no micz ną mło dzie ży. Po wsta ła ona w 1919 ro ku. Dziś
or ga ni za cje Ju nior Achie ve ment ist nie ją w po nad stu kra jach.

Współ pra cu je my ze śro do wi skiem przed się bior ców, Mi ni ster stwem
Edu ka cji Na ro do wej, Ośrod ka mi Do sko na le nia Na uczy cie li oraz Na -
ro do wym Ban kiem Pol skim. 

o fundacji
Ci ti Im pact Award dla Fun da cji Mło -
dzie żo wej Przed się bior czo ści za pro -
gram „Mo je fi nan se” ufun do wa -
na prze Ci ti Fo un da tion

W 2007 r. Fun da cja Mło dzie żo wej
Przed się bior czo ści zo sta ła uzna na
przez Ju nior Achie ve ment Worl dwi -
de za naj le piej roz wi ja ją cą sie or ga -
ni za cję JA na świe cie. 

Efekt na szej dzia łal no ści to gru pa
po nad 2 mln. uczniów, któ rzy dzię ki
na szym pro gra mom po zna li za gad -
nie nia przed się bior czo ści, eko no mii
i biz ne su.

W ro ku szkol nym 2007/08 w na -
szych pro gra mach wzię ło udzi-
ał 678 363 uczniów



PROGRAMY

Od gro si ka do zło tów ki – ad re so wa ny jest do uczniów kla sy II szko ły pod sta wo wej, re ali zo wa ny w ra mach na ucza nia
zin te gro wa ne go. Pro po zy cje za war te w Pro gra mie sta no wią uni kal ną na pol skim ryn ku edu ka cyj nym ofer tę wzbo-
ga ca ją cą do świad cze nia dzie ci o wie dzę i umie jęt no ści przy dat ne we współ cze snym świe cie, ja ko po czą tek edu ka -
cji eko no micz nej naj młod szych (pro gram re ali zo wa ny wspól nie z Fun da cja Ban ko wą im. Le opol da Kro nen ber ga).

Eko no mia na co dzień – ucznio wie po zna ją pod sta wo we po ję cia eko no micz ne, za sa dy funk cjo no wa nia w go spo -
dar ce ryn ko wej (pro gram re ali zo wa ny wspól nie z Na ro do wym Ban kiem Pol skim). Pro gram jest pro po zy cją przy-
go to wa nia uczniów do wy ty cza nia wła snej dro gi roz wo ju po przez roz wi ja nie swo ich za in te re so wań, uzdol nień,
pre dys po zy cji w kon tek ście do sto so wy wa nia się do zmian na ryn ku pra cy. 

Przed się bior czość – mło dzież re ali zu je przed się wzię cia na rzecz kla sy, szko ły lub lo kal nej spo łecz no ści (pro-
gram re ali zo wa ny wspól nie z Pol sko -Ame ry kań ską Fun da cją Wol no ści). Pro gram mo że być re ali zo wa ny
w miej sco wo ści do 20 ty się cy miesz kań ców. 

Szko ły gim na zjal ne:

Szkoły podstawowe:



Eko no mia sto so wa na – pro gram na ucza nia do przed mio tu pod sta wy przed się bior czo ści. 

Mo je fi nan se – prze ka zu ją uczniom kom plek so wą wie dzę z za kre su fi nan sów (pro gram re ali zo wa ny wspól nie
z Na ro do wym Ban kiem Pol skim oraz Fun da cją Ban ko wą im. Le opol da Kro nen ber ga).

Mło dzie żo we mi ni przed się bior stwo – ucznio wie za kła da ją i pro wa dzą szkol ne mi ni przed się bior stwa. Pro gram
ten zo stał uzna ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską za jed na z naj sku tecz niej szych form na ucza nia przed się bior czo ści
w szko łach. Ucznio wie re ali zu ją cy pro gram mo gą rów nież przy stą pić do Eg za mi nu Cam brid ge, któ re go ce lem jest
spraw dze nie wie dzy i prak tycz nych umie jęt no ści zdo by tych przez mło dzież pod czas pro wa dze nia mi ni przed się -
bior stwa. 

Eko no mia w szko le – prze ka zu je kom plek so wą wie dzę i umie jęt no ści z za kre su eko no mii, biz ne su i przed się bior -
czo ści (pro gram re ali zo wa ny wspól nie z Na ro do wym Ban kiem Pol skim). Pro gram ad re so wa ny jest do na uczy cie -
li pod staw przed się bior czo ści szkół po nad gim na zjal nych. Je go ce lem jest po głę bie nie wie dzy eko no micz nej oraz
wzbo ga ce nie warsz ta tu pra cy na uczy cie la, a tym sa mym pod nie sie nie efek tyw no ści na ucza nia pod staw przed-
się bior czo ści.

Za rzą dza nie fir mą – za ję cia pro wa dzo ne są w opar ciu o kom pu te ro wą sy mu la cję pro ce sów go spo dar czych, w któ -
rej uczniow skie ze spo ły -fir my kon ku ru ją ze so bą w wir tu al nej rze czy wi sto ści (pro gram re ali zo wa ny wspól nie z GE
Fo un da tion).

Klub Przed się bior czych Na uczy cie li Im puls – ce lem klu bu jest umoż li wie nie na uczy cie lom jak naj szer sze -
go za kre su dzia łań zwią za nych z edu ka cją eko no micz ną. Pro gram re ali zo wa ny wspól nie z Na ro do wym Bna -
kiem Pol skim. 

Szko ły ponadgim na zjal ne:



W roku szkolnym 2007/2008 w V edycji programu wzięło
udział 45 tysięcy uczniów i ponad 20 tysięcy firm. 

Czasami wystarczy
jeden dzień, aby podjąć
właściwą decyzję
Dzień przedsiębiorczości to program jednodniowych praktyk
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych sprzyjający
podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej. Program realizowany
przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP. 
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: 

odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, 
zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, 
pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 
doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą
zawodową, 
zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. 

„Obserwuję rynek pracy i wiem, co się na nim dzieje, a jako
Dyrektor firmy tym bardziej myślę o przyszłych kadrach.
Otwierając drzwi firmy chciałem pokazać młodzieży, że
w naszym mieście też są możliwości rozwoju zawodowego
i szansa na atrakcyjne zarobki.”

Andrzej Szopiński, Dyrektor InterYeast Sp. z o.o.

Zwieńczeniem programu jest Gala
Przedsiębiorczości organizowana
jesienią w Pałacu Prezydenckim.
Podczas uroczystości najaktywniejsze
szkoły oraz firmy i instytucje
uhonorowane zostają statuetkami
i dyplomami.



W I edycji (2007/2008) Certyfikat otrzymało 
205 ze zgłoszonych do programu szkół.         

W gronie najlepszych
Program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. 

Współpraca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Partnerzy: Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Promocji

i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Inicjatywa ta stanowi nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia
z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Jej istotą jest uzyskanie dwustopniowego znaku jakości
pracy szkoły, przyznawanego na trzy lata. Program ma charakter ogólnopolski, a adresatami są gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne, rozumiane jako cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
lokalne środowisko. 

Założeniem programu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” jest certyfikacja szkół na podstawie
działalności w czterech głównych obszarach tematycznych: 

przygotowania do aktywności na rynku pracy, 
nauki świadomego gospodarowania finansami, 
współpracy z lokalnymi partnerami,
zapewnienia ekonomicznego wymiaru kształcenia przez szkołę.

Certyfikaty wręczane są szkołom podczas uroczystych gal pod patronatem Marszałków Województw,
zaświadczając, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla
młodych ludzi.

„Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to duże wyróżnienie dla naszej szkoły. Wpłynął na podniesienie
jakości działalności placówki oraz jej promocję w regionie, stał się dużym atutem szkoły podczas naboru.
Uświadomił uczniom znaczenie treści ekonomicznych i cech przedsiębiorczych w życiu młodego człowieka.” 

Jolanta Czapla
VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu

Kapituła Certyfikatu: 
Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji
Nadzoru Finansowego
Danuta Jabłońska, Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
Marek Rocki, Prezes Fundacji Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości



Konkursy
Fundacja umożliwia uczniom udział w wielu konkur-
sach krajowych, jak i międzynarodowych. Dzięki nim
mogą oni wspólnie uczyć się, współpracować
i konkurować z młodzieżą z całego świata. W ramach
poszczególnych programów organizowane są następu-
jące konkursy:

Ekonomia na co dzień: Ogólnopolski Konkurs
Gimnazjalne Potyczki
Przedsiębiorczość: Ogólnopolski Konkurs na Na-
jlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie Idea
Moje finanse: Ogólnopolski Konkurs „Z klasy do kasy” 
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo: Ogólnopolski
Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzed-
siębiorstwo, którego międzynarodową kontynuacją
jest „European Company of the Year Competition”
Zarządzanie firmą: „Global Business Challenge”
oraz “European Challenge”



Uczeń biorący udział w naszych programach 
przygotowuje się do wejścia na rynek pracy.
poznaje zasady ekonomii i funkcjonowania
biznesu,
na możliwość praktycznego zastosowania
zdobytej wiedzy,
doskonali swoje umiejętności, min.
podejmowania decyzji, komunikacji i pracy w
grupie,

uczestniczy w ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursach,
zdobywać międzynarodowe certyfikaty wiedzy,
kształtuje swoją przedsiębiorczą postawę,
ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem
biznesu. 
ma możliwość poznania rówieśników z różnych
stron świata
ma możliwość zdobycia międzynarodowych
certyfikatów. 

„Przed się bior czość oraz wie dza eko no micz na jest dziś
po trzeb na mło dym lu dziom, po nie waż uczy jak po ru -
szać się we współ cze snym świe cie, nie tyl ko biz ne su.
Wska zu je jak szu kać roz wią zań pro ble mów, jak za ło -
żyć wła sna fir mę, dla cze go i w ja ki spo sób ko rzy stać
z praw kon su men tów. Każ dy, kto na tym eta pie kształ -
ce nia zdo bę dzie ta ką wie dzę oraz umie jęt no ści, z pew -
no ścią bę dzie miał ła twiej szy start w do ro słe ży cie.” 

Mag da le na Skal ska,
I LO, By tom

„Uczest ni czę w pro gra mie „Eko no mia na co dzień”
od trzech lat. Dzię ki nie mu roz wi jam swo je umie jęt -
no ści w za kre sie przed się bior czo ści oraz po sze rzam
wie dzę na te mat usług ban ko wych. Bra łem dwu -
krot nie udział w ogól no pol skim fi na le „Po ty czek
Gim na zjal nych”, by ło to cie ka we do świad cze nie,
któ re po zwo li ło mi zo ba czyć jak umiem się pre zen -
to wać i jak pra cu ję w gru pie. Na lek cjach uczy łem
się wie lu przy dat nych rze czy, np. jak pro wa dzić roz -
mo wy kwa li fi ka cyj ne itp. Po przez to, że mam przed -
się bior czość w gim na zjum da lej chcę się kształ cić
w tym kie run ku.”

Pa weł Wierz bow ski, 
Gim na zjum nr 72 War sza wa

Uczeń



uczest ni czą cy w pro gra mach Fun da cji otrzy mu je: 
do stęp do no wo cze snych pro gra mów edu ka cyj nych,
pa kiet ma te ria łów i na rzę dzi dy dak tycz nych,
do stęp do ma te ria łów umiesz cza nych na ko do wa nych stro nach Fun da cji,
me ry to rycz ne i dy dak tycz ne szko le nia,
bie żą ce kon sul ta cje,
moż li wość za pra sza nia na lek cje spe cja li stów – wo lon ta riu szy. 

Nauczyciel

„Pro gra my Fun da cji Mło dzie żo wej przed się bior -
czo ści to cos wię cej niż lek cje eko no mii. (…) Sa dzę,
że po win ny być re ali zo wa ne w każ dej no wo cze snej
szko le” 

Gra ży na Kan sy, na uczy ciel ka, Ze spół Szkół
Ochro ny Śro do wi ska w Płoc ku

„Na uczy ciel re ali zu ją cy pro gra my Fun da cji ma
moż li wość sko rzy sta nia ze wspa nia łych (za rów no
pod wzglę dem me ry to rycz nym, jak i tech nicz nym)
ma te ria łów, któ re w spo sób nie zwy kle ja sny i przej -
rzy sty tłu ma czą wie le, czę sto za wi łych, pro ble mów
eko no micz nych” 
Mał go rza ta Ki jak, na uczy ciel ka, I Li ceum Ogól no -

kształ cą ce w By to miu

„Uczest ni czy łam w szko le niach zor ga ni zo wa nych
przez Fun da cję, któ re bar dzo do brze przy go to wa ły
mnie ro li opie ku na mło dzie żo we go mi ni przed się -
bior stwa. (…) Po ro ku do świad czeń mo gę po le cić
pro gram „Mło dzie żo we mi ni przed się bior stwo” in -
nym na uczy cie lom przed mio tów za wo do wych” 

An na Bał dys, na uczy ciel ka, Ze spół Szkół Za wo -
do wych, im. R. Miel czar skie go w Ka to wi cach 



Wolontariusz
uczestniczący w programach Fundacji 

ma możliwość kształtowania postaw młodych ludzi – przyszłych partnerów w biznesie,
uczestniczy w szkoleniach dla nauczycieli,
dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem,
przekazuje pozytywne wzorce własnych osiągnięć oraz dokonań firmy,
ma bezpośredni wpływ na jakość nauczania ekonomii i biznesu w szkole.

„Dzień przed się bior czo ści”? Ta kich chwil się nie za po mi na! Cie szę się, że mo gli śmy po dzie lić się na szą wie dzą
z mło dzie żą, któ ra do pie ro wkra cza na ry nek pra cy. Czu łam ogrom na sa tys fak cję, kie dy wi dzia łam, z ja kim za an -
ga żo wa niem ucznio wie pod cho dzi li do po wie rzo nych im za dań. (…) Dla nas, pra cow ni ków był to do sko na ły spraw -
dzian ze spo łu – każ dy dał z sie bie wszyst ko; spraw dził się nie tyl ko ja ko pra cow nik, ale rów nież ja ko pe da gog”. 

Ire na Du da, Hy per no va, Za mość

„Wo lon ta riusz uczest ni czą cy w za ję ciach z mło dzie żą i na uczy cie la mi to wspa nia ły po mysł. Szko da, że kie dy ja
koń czy łam szko łę cze goś ta kie go nie by ło. (…) Jest to bar dzo do bra lek cja nie tyl ko dla na uczy cie li i uczniów, ale
rów nież dla wo lon ta riu sza.”

Iwo na Sza frań ska, Ci ti Han dlo wy

„W „Dniu przed się bior czo ści” bio rę udział od 3 lat. Za każ dym ra zem jest to dla mnie oka zja do przyj rze nia się
swo jej pra cy, skon fron to wa nia mo ich o niej wy obra żeń z cie ka wo ścią i na tu ral nym zmy słem kry tycz nym mło -
dych lu dzi. (…) Ucznio wie są za in te re so wa ni prak tycz nym za sto so wa niem wie dzy, któ ra dys po nu je my – chcą
wie dzieć np. jak pro wa dzić spo tka nia lub jak roz ma wiać z klien ta mi.”

An na Kró li kow ska, Bank BI SE SA



Przewodnicząca Rady

Sonia Wędrychowicz – Horbatowska, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy

Członkowie Rady

Brunon Bartkewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

Jacek Bartkiewicz, Prezes Zarządu, Bank Gospodarki Żywieniowej S.A.

Henryka Bochniarz, Prezydent, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan

Piotr Freyberg, Dyrektor ds. Rozwoju, 3M Polska

Włodzimierz Grudziński, Członek Rady Nadzorczej DnB NORD

Zbigniew Janas, Konsultacje, doradztwo

Iwona Jaworska, Prezes Zarządu, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Marek Krzykowski, Prezes Zarządu, International Paper – Kwidzyn S.A

Lesław Kuzaj, Dyrektor Regionalny, General Electric International

John Lynch, Prezes Zarządu, Lynka Sp. z.o.o. 

Małgorzata O’Shaughnessy, Wiceprezes Zarządu Visa Europe; 

Dyrektor Generalny Biura Visa Europe w Polsce

Jacek Pastuszka, Prezes Zarządu, Amplico Life SA

Elżbieta Pustoła, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Tomasz Sielicki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sygnity SA

Marek Smolarz, Dyrektor Generalny, Diners Club Polska

Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych

Józef Wancer, Prezes Zarządu, Bank BPH

prof. dr Andrzej Ziabicki, Polska Akademia Nauk



Sponsorzy platynowi

Sponsorzy krajowi

Sponsorzy regionalni

Sponsorzy lokalni

Darczyńcy



Aktywa 31.12.2006 31.12.2007
A Aktywa trwałe 88 100,51 59 703,14
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 88 100,51 59 703,14 
III Należności długoterminowe – –
IV Inwestycje długoterminowe – – 
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – – 
B Aktywa obrotowe 1 253 175,79 1 971 809,38
I Zapasy 23 192,94 36 003,64 
II Należności krótkoterminowe 457 110,34 826 747,94 
III Inwestycje krótkoterminowe 762 635,92 1 090 491,73 
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 236,59 18 566,07 

Akrywa razem 1 341 276,30 2 031 512,52 

Pasywa 31.12.2006 31.12.2007
A Fundusze własne 538 706,36 638 105,88 
I Fundusz podstawowy (statutowy) 250 000,00 250 000,00 
II Fundusz zapasowy (zasobowy) 80 849,32 80 849,32 
III Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny – – 
IV Pozostałe fundusze rezerwowe – – 
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 172,71 207 857,04 
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy 194 684,33 99 399,52 
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) – –  
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 802 569,94 1 393 406,64 
I Rezerwy na zobowiązania – – 
II Zobowiązania długoterminowe – – 
III Zobowiązania krótkoterminowe 209 796,49 269 516,62 
IV Rozliczenia międzyokresowe 592 773,45 1 123 890,02 

Pasywa razem 1 341 276,30 2 031 512,52

Dane za rok Dane za rok
Wyszczególnienie poprzedni bieżący
A. Przychody działalności statutowej 6 776 313,24    5 344 160,96
I. Składki brutto określone statutem -      -      
II. Inne przychody określone statutem 6 776 313,24    5 344 160,96
B. Koszty realizacji zadań statutowych 6 250 039,12    4 565 062,51
C. Wynik finansowy działalności statutowej 526 274,12    779 098,45
D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów, w tym: 1 139 480,38    526 122,70
-od jednostek powiązanych -      -      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 139 480,38    526 122,70
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów -      -      
E. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 515 365,60    163 484,31
-jednostkom powiązanym -      -      

Bilans

Rachunek zysków i strat



I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 515 365,60    163 484,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -      -      
F. Zysk / Strata brutto ze sprzedaży 624 114,78    362 638,39
G. Koszty sprzedaży 12 824,46    18 363,45
H. Koszty ogólnego zarządu 970 068,64    1 077 002,37
-w tym koszty administracyjne działalności statutowej 784 776,83    948 477,31
1. Zużycie materiałów i energii 75 228,08    88 321,25
2. Usługi obce 229 175,74    211 262,76
3. Podatki i opłaty 2 291,57    2 783,36
4. Wynagrodzenia 302 290,08    421 645,75
5. Świadczenia na rzecz pracowników 67 729,87    101 699,21
6. Amortyzacja 39 314,86    55 899,00
7. Pozostałe 68 746,63    66 865,98
I. Zysk / Strata ze sprzedaży i działalności statutowej 167 495,80    46 371,02    
J. Pozostałe przychody operacyjne 40 837,14    23 655,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -      -   
II. Dotacje -      -       
III. Inne przychody operacyjne 40 837,14    23 655,52
K. Pozostałe koszty operacyjne 15 776,63    26 063,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -      -      
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -      -      
III. Inne koszty operacyjne 15 776,63    26 063,47
L. Zysk / Strata z działalności operacyjnej 192 556,31    43 963,07    
M. Przychody finansowe 16 481,14    57 978,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -      -      
-od jednostek powiązanych -      -      

II. Odsetki, w tym: 16 242,95    57 978,18
-od jednostek powiązanych -      -      

III. Zysk ze zbycia inwestycji -      -      
IV. Aktualizacja wartości inwestycji -      -      
V. Inne 238,19    0,00
N. Koszty finansowe 14 353,12    2 277,73
I. Odsetki, w tym: 1 972,64    2 277,73
-dla jednostek powiązanych -      -       

II. Strata ze zbycia inwestycji -      -       
III. Aktualizacja wartości inwestycji -      -       
IV. Inne 12 380,48    -      
O. Zysk / Strata z działalności gospodarczej i statutowej 194 684,33    99 663,52    
P. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych -      -      
I. Zyski nadzwyczajne -      -      
II. Straty nadzwyczajne -      -      
R. Zysk / Strata brutto 194 684,33    99 663,52    
S. Podatek dochodowy -      264,00
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) -      -      
U. Zysk (strata) netto 194 684,33    99 399,52    



I. Opi nię kie ru je my do Fun da to rów, Ra dy Fun da cji, Ko mi sji
Wy ko naw czej i Za rzą du Fun da cji Mło dzie żo wej Przed się -
bior czo ści.

II. Prze pro wa dzi li śmy ba da nie spra woz da nia fi nan so we go
za okres od 01.01.2007 ro ku do 31.12.2007 ro ku Fun da cji
Mło dzie żo wej Przed się bior czo ści z sie dzi bą w War sza wie,
ul. Ka  la tów ki 6, n a któ re s kła da s ię:

1. wpr o wa dze nie do spra woz da nia fi  nan so we go;
2. bi lans spo rzą dzo ny na dzień 31 grud nia 2007 ro ku, któ -

ry po stro nie ak ty wów i pa sy wów wy ka zu je su -
mę 2.031.512,52 zł;

3. ra chu nek zy sków i strat za okres ob ro to wy od 01 stycz -
nia 2007 ro ku do 31 grud nia 2007 ro ku, wy ka zu jąc zysk
net to w wy so ko ści 99.399,52 zł;

4. do dat ko we i n for ma cje i ob ja śnie nia,
do łą czo ne do spra woz da nia fi nan so we go spra woz da nie
z dzia łal no ści F un da cji.

Za spo rzą dze nie te go spra woz da nia fi nan so we go od po wie -
dzial na jest jed nost ka. Na szym za da niem by ło zba da nie
spra woz da nia fi nan so we go i wy ra że nie opi nii o je go rze tel -
no ści, pr a wi dło wo ści i ja sno ści. 

III. Ba da nie prze pro wa dzi li śmy sto sow nie do po sta no wień:
1. roz dzia łu 7 usta wy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun -

ko wo ści (tekst jed no li ty Dz. U. z 2002 ro ku Nr 76
poz. 694 z póź niej szy mi z mia na mi),

2. norm wy ko ny wa nia za wo du bie głe go re wi den ta, wy da nych
przez Kra jo wą Ra dę Bie głych Re wi den tów,

Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go za pla no wa li śmy i prze -
pro wa dzi li śmy w ta ki spo sób, aby uzy skać ra cjo nal ną, wy -
star cza ją cą pod sta wę do wy ra że nia o nim mia ro daj nej opi nii.
W szcze gól no ści ba da nie obej mo wa ło spraw dze nie po praw -
no ści za sto so wa nych przez jed nost kę za sad (po li ty ki) ra -
chun ko wo ści i zna czą cych sza cun ków, spraw dze nie
– w prze wa ża ją cej mie rze w spo sób wy ryw ko wy – do wo dów
i za pi sów księ go wych, z któ rych wy ni ka ją licz by i in for ma cje
za war te w spra woz da niu fi nan so wym, jak i ogól ną oce nę
przed sta wio ne go s pra woz da nia.
Uwa ża my, że ba da nie do star czy ło wy star cza ją cej pod sta wy
do wy ra że nia mi a ro daj nej opi  nii. 

IV. Na szym zda niem, zba da ne spra woz da nie fi nan so we,
obej mu ją ce d a ne li cz bo we i ob ja śnie nia s łow ne:
a) przed sta wia rze tel nie i ja sno wszyst kie in for ma cje istot -

ne dla oce ny sy tu acji ma jąt ko wej i fi nan so wej ba da nej
Fun da cji na dzień 31.12.2007 ro ku, jak też jej wy ni ku fi -
nan so we go za okres 01.01.2007 ro ku do 31 grud nia 2007
ro ku,

b) spo rzą dzo ne zo sta ło, we wszyst kich istot nych aspek tach,
zgod nie z okre ślo ny mi w po wo ła nej wy żej usta wie za sa -
da mi (po li ty ką) ra chun ko wo ści oraz na pod sta wie pra wi -
dło wo p ro wa dzo nych k siąg r a chun ko wych,

c) jest zgod ne z wpły wa ją cy mi na treść spra woz da nia fi nan -
so we go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi Sta tu tu
Fun da cji.

V. Spra woz da nie z dzia łal no ści Fun da cji jest kom plet ne
w ro zu mie niu:
– prze pi sów Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo ści

z dnia 8 ma ja 2001 r. w spra wie ra mo we go za kre su spra -
woz da nia z dzia łal no ści fun da cji (Dz. U. Nr 50 poz. 529),
a za war te w nim in for ma cje po cho dzą ce ze zba da ne go
spra woz da nia fi nan so we go, są z nim zgod ne. 

w imieniu
AUDIT C-LAND sp. z o.o.

Warszawa, ul. Bolecha 68
nr ewidencyjny 826

Krystyna Pieszko

Członek Zarządu Spółki
Biegły rewident nr ewidencyjny 5270/6233

przeprowadzający badanie i reprezentujący
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

War sza wa, d nia 16 ma  ja 2008 ro ku

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
o sprawozdaniu finansowym

Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku
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