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Szanowni Państwo,   

z ogromną przyjemnością prezentujemy raport podsumowujący drugi rok działalności Europejskiej Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Kiedy dwa lata temu powołaliśmy naszą Fundację, mimo śmiałych planów, nikt z nas nie spodziewał się, jak wiele w tym czasie
uda się osiągnąć. Raport umożliwia przedstawienie podsumowania naszych działań.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy skupiliśmy się na rozwijaniu zdefiniowanych w ubiegłym roku filarów naszej działalności: edukacji
przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej młodych. Prowadziliśmy intensywne prace nad realizacją i rozwojem
krajowych i międzynarodowych projektów i inicjatyw, a także w coraz większym stopniu uczestniczyliśmy w debacie publicznej
mówiąc o istotności budowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób.

Pierwsza międzynarodowa edycja naszego flagowego projektu - High School Business Challenge przyciągnęła niemal 2000
uczestników, a międzynarodowy finał konkursu, podczas którego mierzyły się najlepsze drużyny z 4 krajów Grupy
Wyszehradzkiej, zakończył się galą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskaliśmy również środki na kolejną
edycję konkursu, której finał odbędzie się już w pierwszych dniach lipca. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że udaje się spełnić
założenia, które wyznaczyliśmy rozpoczynając działalność Fundacji i nasze działania inspirują  do samorozwoju oraz zgłębiania
wiedzy coraz szersze grono młodych ludzi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

We współpracy z Olimpiadą Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy dla jej uczestników projekt “Mentoring Olimpijski”. W jego
ramach 60 uczniów szkół ponadpodstawowych m.in. z rodzin wielodzietnych i małych miejscowości wzięło udział w
weekendowych warsztatach w Warszawie i następującym po nich cyklu spotkań mentoringowych. Poprojektowa ankieta
ewaluacyjna pokazała, jak bezcennym doświadczeniem dla młodych osób poszukujących swojej ścieżki może być mentoring      
i wsparcie starszych kolegów i koleżanek, planujemy więc organizację kolejnej edycji projektu.

SŁOWEM WSTĘPU



Wolontariusze Fundacji tworzą także Zespół ds. Organizacji Szkoły Liderów Trójmorza, projektu Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, który stanowić będzie platformę współpracy młodych liderów społecznych, biznesowych i politycznych 12 krajów
Inicjatywy Trójmorza. Realizacja projektu o tak szerokiej międzynarodowej skali to dla nas ogromne wyzwanie, które pozwoli
nam zdobyć doświadczenia niezbędne do zwiększenia zasięgu działań Fundacji w przyszłym roku. 

Wierzymy, że w młodych ludziach tkwi ogromny potencjał, dlatego poprzez działalność Fundacji staramy się umożliwić im
nabywanie kompetencji, poszerzanie wiedzy i zdobywanie cennych kontaktów. Tworząc dla nich międzynarodowe platformy
rozwoju i integracji, które są niezbędne do wdrażania w życie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, dążymy do kreowania
następnego pokolenia ludzi przedsiębiorczych.

Za wszystkie te działania odpowiada wspaniały Zespół - 33 młode osoby, chętne do podejmowania działań             
 i wykorzystywania pojawiających się szans. Oni tworzą Fundację i oni dają jej niezwykłe warunki do dalszego wzrostu, rozwoju
kompetencji  i budowy wyjątkowej społeczności, złączonej wspólnotą idei.

Jesteśmy dumni mogąc tworzyć Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i z dumą prezentujemy podsumowanie
naszej rocznej pracy.
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12 PAŃSTW

2 300 UCZESTNIKÓW

16 000 WEJŚĆ NA STRONĘ

2,5 MLN WYŚWIETLEŃ

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI
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Nasze materiały wygenerowały:



ZARZĄD FUNDACJI

Aktywny działacz społeczny i przedsiębiorca,
posiadający liczne doświadczenia w zakresie
koordynowania projektów, zarządzania
organizacjami czy analiz strategicznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.    
 w Agencji Badań Medycznych i Asseco
Business Consulting. Obecnie prowadzi
własną działalność gospodarczą w obszarze
e-commerce. Absolwent Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję
m. in. prezesa i współzałożyciela SKN
Ekonomii Politycznej, członka zarządu SKN
Biznesu oraz członka Prezydium Samorządu
Studentów, a także prowadził                            
i współtworzył liczne projekty i inicjatywy
studenckie.

Aktywna działaczka społeczna, zaangażowana
w działania na rzecz swoich społeczności już
od najmłodszych lat. Wielokrotna
koordynatorka projektów o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym. Praktykę
zawodową zdobywała w branży FMCG będąc
odpowiedzialna za współpracę  i prowadzenie
negocjacji z kluczowymi klientami.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej      
w Warszawie, gdzie aktywnie angażowała się
w działalność kół naukowych i organizacji
pozarządowych, a także reprezentowała
społeczność studencką w Radzie Samorządu
Studentów SGH.

Julian Smółka Emilia Szczukowska
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu



RADA NADZORCZA

Doświadczony koordynator projektów, od
wielu lat angażujący się w inicjatywy
studenckie i społeczne. Praktykę zawodową
zdobywał w wielu firmach zarządzając
zróżnicowanymi projektami, aktualnie
pracuje jako Project Manager w Biurze
Strategii i Zarządzania Projektami TUiR
Warta, gdzie odpowiada za realizację
projektów strategicznych. Absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
oraz Szkoły Głównej Handlowej                       
 w Warszawie,  gdzie reprezentował
społeczność studencką w Senacie SGH,
pełnił funkcję członka zarządu SKN Biznesu
oraz tworzył, koordynował i konsultował
liczne projekty i inicjatywy studenckie.

Aktywny społecznik starający się zmieniać
otaczający go świat na lepsze. Pracuje jako
koordynator projektu Polish National Sales
Awards i konsultant PR/PA. Od wielu lat
działa w sektorze organizacji pozarządowych,
współpracując i wspierając komunikację takich
organizacji jak Instytut Misesa,
Stowarzyszenie KoLiber czy think tank
Warsaw Enterprise Institute. Student Szkoły
Głównej Handlowej, wiceprzewodniczący SKN
Ekonomicznej Analizy Prawa.

Marcin Słowik Hubert Wejman
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej



RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

dr Marcin Dąbrowski
Przewodniczący 

Rady Programowej

dr hab. Eliza  
Przeździecka, prof. SGH

dr hab. Wioletta 
Mierzejewska, prof. SGH

Członkini Rady Programowej Członkini Rady Programowej

dr Adam Czerniak
Członek Rady Programowej

Marek Łyżwa
Członek Rady Programowej

Elżbieta Pełka
Członkini Rady Programowej

Michał Gałagus
Członek Rady Programowej

Maciej Borucki
Członek Rady Programowej

Mateusz Kopiec
Członek Rady Programowej

Stanisław Budzeń
Członek Rady Programowej



ZESPÓŁ FUNDACJI
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ZESPÓŁ FUNDACJI
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ZESPÓŁ FUNDACJI
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NASZE INICJATYWY

High School Business Challenge to międzynarodowy
konkurs skierowany do licealistów z krajów grupy
Wyszehradzkiej, oparty na rozwiązywaniu
biznesowych case studies. Podczas 3 etapów
krajowych i finału międzynarodowego uczestnicy
wcielają się w rolę przedsiębiorców, konsultantów,
marketingowców i innych specjalistów, aby zmierzyć
się z prawdziwymi problemami, z jakim może się
wiązać prowadzenie firmy i sprawdzić swoje siły       
 w biznesie. Tu wygrywają kompetencje przyszłości 
– kreatywność, praca zespołowa, umiejętność
wyszukiwania informacji i inne, których nie da się
zdobyć, zgłębiając wyłącznie samą teorię.



MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ PROJEKTU

Fundacja prężnie rozwija swoją działalność międzynarodową
zwiększając zasięg swoich działań.

Po sukcesie High School Business Challenge w Polsce
stworzyła edycję międzynarodową, w której udział biorą
również Czesi, Słowacy oraz Węgrzy.

Międzynarodowe zaagażowanie rozszerzyliśmy działając w
organizowanym przez SGH projekcie skierowanym do
studentów z 12 krajów Inicjatywy Trójmorza - Three Seas
Leadership School, którego uczestnicy przyjeżdżają do Polski
w ramach 2-tygodniowej szkoły letniej.



Mentoring Olimpijski to projekt kierowany do uczestników
XVII Olimpiady Przedsiębiorczości, podczas którego 60
uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w
weekendowych warsztatach w Warszawie i następującym po
nich cyklu spotkań mentoringowych prowadzonych przez
byłych olimpijczyków, którzy odnieśli sukces w życiu
zawodowym. W trakcie warsztatów olimpijczycy dowiadywali
się o możliwościach praktycznego wykorzystania posiadanej
wiedzy i wyboru dalszych ścieżek rozwoju kariery.

W procesie rekrutacji do I edycji projektu zgłosiło się ponad
490 chętnych, a ankieta ewaluacyjna wśród uczestników
wykazała, że udział w projekcie stanowił dla nich ogromną
inspirację oraz realną pomoc w planowaniu swojej ścieżki
akademickiej i zawodowej.  

NASZE INICJATYWY



INICJATYWY PARTNERSKIE

Three Seas Leadership School to projekt skierowany do młodych liderów z obszaru 12 krajów
Inicjatywy Trójmorza wyróżniających się w trzech dziedzinach: biznesie, polityce obywatelskiej
oraz działalności społecznej. W ramach projektu w sierpniu 2022 odbędzie się Szkoła Letnia, na
którą zaproszonych zostanie 40 uczestników. Podczas dwóch tygodni warsztatów w
Warszawie rozwiną oni swoje umiejętności przywódcze, zbudują silną sieć międzynarodowych
relacji oraz wspólnie pochylą się nad przyszłością współpracy krajów Inicjatywy Trójmorza.
Uczestnicy projektu pod okiem ekspertów przygotują także raport, adresujący istotne z
perspektywy młodego pokolenia problemy i proponujący rozwiązania w zakresie współpracy
gospodarczej i politycznej krajów Trójmorza.

Przedsięwzięcie, finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
realizowane jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Za bezpośrednią organizację
projektu odpowiada Zespół ds. Organizacji, w skład którego wchodzą wolontariusze EFRP.



„Akademia Inwestowania Alternatywnego” to program dla studentów oraz niedawnych
absolwentów, który ma zachęcić ich do odkrywania możliwości jakie stwarza przed nimi świat
inwestycji alternatywnych. Na projekt składa się seria paneli dyskusyjnych, warsztatów z
inwestorami, a także możliwość dyskusji z osobami, którzy tworzą świat inwestycji
alternatywnych. Całość projektu zwieńczona jest galą, gdzie wręczony zostaje certyfikat
akredytowany przez Fundację im. Lesława Pagi oraz JM Rektora SGH.

Poruszana tematyka to przede wszystkim inwestowanie w sztukę, samochody, złoto,
nieruchomości, design oraz alkohole – chcemy jasno pokazać, że swoich oszczędności nie trzeba
trzymać w banku, ani grać nimi na giełdzie. To właśnie fakt rozbudowanej tematyki przesądza o
unikalności tego projektu w skali całego kraju. Wszystko może być potencjalną inwestycją, a
jedyne ograniczenie to ludzka kreatywność.

Projekt organizowaany jest przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie we współpracy z EFRP.

INICJATYWY PARTNERSKIE



OBECNOŚĆ PUBLICZNA

Jako organizacja działająca w obszarze edukacji ludzi
młodych, zostaliśmy zaproszeni w charakterze
ekspertów na Konferencję "Sytuacja młodych na rynku
pracy w Polsce", która stanowiła Posiedzenie
inauguracyjne Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży
w Senacie RP. Podczas prelekcji nasza reprezentantka,
Emilia Szczukowska, mówiła o nieprzystawalności
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w obliczu
trwającej rewolucji technologicznej. 

Podczas międzynarodowej konferencji eksperckiej w
Gliwicach podsumowującej projekt „NGO Partnership
for Three Seas Initiative”, spotkaliśmy się z
przedstawicielami organizacji pozarządowych
działających w krajach Inicjatywy Trójmorza. Celem
projektu organizowanego przez Klaster Innowacji
Społecznych było powołanie Federacji Organizacji
Pozarządowych Trójmorza, w celu stworzenia
przestrzeni do współpracy, wzajemnej wymiany
doświadczeń, a także promowania idei Trójmorza.



Mieliśmy okazję wziąć udział w Kongresie Polis’21,
organizowanym przez Amicitia Foundation na Giełdzie
Papierów Wartościowych, mającym na celu promocję
Polski na arenie międzynarodowej, przedstawianie korzyści
z inwestowania w naszym kraju i rozwój stosunków polsko-
izraelskich i polsko-niemieckich. Przedstawiciele naszej
Fundacji, Emilia Szczukowska oraz Jakub Malicki, mieli
okazję poprowadzić cztery panele dyskusyjne podczas
wydarzenia. 

14 wolontariuszy naszej Fundacji wzięło udział w 11. edycji
Polish Economic Forum organizowanego przez LSE SU
Polish Business Society w Londynie. Jest to największa
konferencja o Polsce poza jej granicami, podczas której
mieliśmy szansę spotkać najlepszych polskich i
zagranicznych dziennikarzy oraz ekspertów z zakresu
ekonomii i innych nauk społecznych. Tegoroczna edycja
Forum odbyła się pod hasłem “Creating Impact”.

OBECNOŚĆ PUBLICZNA



Na zaproszenie GovTechPolska odwiedziliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie
wzięliśmy udział w konsultacjach przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, który już od 1 września
2023 r. zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”. Mieliśmy okazję przedstawić swoje pomysły oraz
przemyślenia w obszarze rozwoju przedsiębiorczości młodzieży, a także zaproponować szereg
rozwiązań w obszarze programu, jak również dydaktyki nauczania nowego przedmiotu. 

OBECNOŚĆ PUBLICZNA



PARTNERZY I PATRONI



PATRONATY INSTYTUCJI 
PAŃSTWOWYCH



MEDIA



ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU

przez formularz na naszej stronie:
efrp.org.pl/kontakt/ 

lub 

bezpośrednio z działem PR: 
 hubert.wejman@efrp.org.pl
+48 663 202 002

https://efrp.org.pl/kontakt/
mailto:hubert.wejman@efrp.org.pl

