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Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o konkursie 

ekonomicznym AKADEMIA KOLIBRA 2 uczniom Państwa szkoły.  Ze względu na 

tematykę projektu zachęcamy do powierzenia jego promocji  nauczycielom Podstaw 

Przedsiębiorczości lub/i Wiedzy o Społeczeństwie.  

Poniżej znajduje się opisu projektu oraz opis organizatora - Stowarzyszenia 

KoLiber. Ponadto w osobnym pliku załączamy plakat konkursu oraz szczegółowy 

regulamin.  

 

Dlaczego Akademia KoLibra? 

 Jej celem jest przygotowanie młodych ludzi do poruszania się w polskiej 

rzeczywistości gospodarczej oraz kształtowanie wśród nich postaw 

przedsiębiorczych; 

 jest to  doskonoła forma rozwojowej aktywności pozaszkolnej uczniów; 

 szansa dla uczniów na kontakt ze znanymi ekspertami i konfrontację swoich 
przemyśleń; 

 szansa dla uczniów na zdobycie cennych nagród takich jak książki, audiobooki,  

tablet czy stypendia; 

 prestiż dla Szkoły,  której uczeń zostanie laureatem konkursu.  
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Akademia KoLibra 2 – Czyli co czyni nas bogatymi? 

 W tym momencie realizowana jest już II Edycja Akademii KoLibra. Wiosną, 

2013 r. zorganizowaliśmy Akademię o podobnym programie. Pierwsza Edycja przyniosła 

pozytywne rezultaty. Dzięki znanym wykładowcom - takim jak prof. Leszek Balcerowicz, dr 

Robert Gwiadzowski czy dr Ireneusz Jabłoński, którzy potrafili w pełny i jasny sposób 

naświetlić poruszane tematy, uczestnicy wynieśli ze spotkań przydatną wiedzę. Ze względu 

na odniesiony sukces, mamy nadzieje co roku organizować akademię jako jeden ze stałych 

Projektów Stowarzyszenia, co włączy się w nasz statutowy cel edukacji społeczeństwa. 

IDEA 

Akademia KoLibra to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich, którego 

celem jest przygotowanie młodych ludzi do poruszania się w polskiej 

rzeczywistości gospodarczej oraz kształtowanie wśród nich postaw 

przedsiębiorczych. 

o Uczniowie pisząc prace będą zgłębiać wiedzę o ekonomii i gospodarce. Tematy te 

zmuszają do refleksji i objęcia własnego stanowiska w kwestiach, które być może, 

wcześniej były przez uczestników pomijane.  Sprzyja to poszerzaniu horyzontów 

młodych ludzi i może skłonić ich do dalszych badań w danych dziedzinach.  

o Spotkania z specjalistami rozwiną  wiedzę laureatów, przekraczającą tą uzyskaną w toku 

nauczania powszechnego.  Będą oni mogli zdobyte doświadczenie i wiedzę wykorzystać 

w przyszłości na przykład poprzez założenia własnego przedsiębiorstwa.  

REALIZACJA    

Projekt Akademia KoLibra dzieli się na trzy etapy: 

PRACA PISEMNA 

Pierwsza część projektu rozpoczyna się w styczniu 2014 roku, jest to konkurs na 

napisanie eseju na jeden z trzech ustalonych tematów ekonomicznych: 

1. Jak gospodarka wpływa na codzienne życie człowieka?  

2. Czego brakuje nam do sukcesu, czyli wyzwania polskiej gospodarki?  

3. Rola niepewności w życiu ekonomicznym? 
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Esej powinien liczyć od 3 do 6 stron formatu A4. Szczegóły w osobnym pliku - 

Regulamin Konkursu. 

SEMINARIUM 

Autorzy 20 najlepszych prac zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ośmiu 

spotkaniach seminarium, które odbędą się w trakcie dwóch dni (8.03- 9.03.2014r.)  w 

siedzibie głównej Stowarzyszenia KoLiber w Warszawie. Stowarzyszenie zapewnia dla 

uczestników jeden nocleg z 8 na 9 marca w jednym z hosteli warszawskich, znajdującym 

się w pobliżu miejsca wykładów.  

Zajęcia podzielone są na dwa bloki EKONOMIA oraz PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 

Każdy z nich obejmuje cztery wykłady.  Podział dzieli zajęcia na dotyczące teoretycznej 

ekonomii i zjawisk zachodzących w gospodarce, które poprowadzą znani eksperci i 

pracownicy naukowi oraz spotkania związane z praktyką działania przedsiębiorcy w 

Polsce. W drugiej części wezmą udział przedsiębiorcy, którzy odpowiedzą na pytania od 

czego zależy sukces rynkowy i dlaczego niektórzy przedsiębiorcy doskonale radzą sobie na 

rynku, a niektórzy bankrutują? 

Gośćmi Akademii KoLibra będą m.in.: dr hab A. Glapiński - prof. SGH i członek Rady 

Polityki Pieniężnej, Andrzej Sadowski- wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha,              

C. Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, K. Cebulski – najmłodszy 

polski milioner, eksperci Stowarzyszenia KoLiber.  

Jako organizatorzy przewidujemy akademickie półtoragodzinne wykłady, po 

których każdorazowo przeznaczymy 30 minut na pytania od uczniów. 

Chcemy, aby wszystkie spotkania miały wspólny mianownik i wyposażyły uczestników 

– uczniów szkół średnich – w spójną wiedzę, dlatego uzupełniliśmy drugą edycję projektu 

Akademia KoLibra w temat wiodący, który brzmi: Akademia KoLibra 2 czyli co czyni 

nas bogatymi? 

EGZAMIN 

Tydzień po przeprowadzonych zajęcia (15.03.2014r.) odbędzie się egzamin dla 

uczniów, sprawdzający zdobytą wiedzę i pozwalający na wyłonienie najlepszych uczestników 

konkursu. Na ocenę końcową będą składać się: esej (20%), aktywność na seminariach 

(20%) oraz egzamin (60%). 
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NAGRODY 

 Nagrody książkowe oraz audiobooki z zakresu związanego z tematyką 

konkursu 

 Tablet 

 Stypendium na KURS POSTAWOWY w Alternatywnej Szkole Biznesu ASBIRO 

http://www.asbiro.pl/kurs-podstawowy/ ,  

 Stypendium na kurs w Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów 

http://www.akademialiderow.edu.pl/ 

 

WSPÓŁPRACA    

Projekt jest realizowany pod licznymi patronatami medialnymi oraz 

instytucjonalnymi takim jak: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytut Misesa, Centrum im. Adama 

Smitha. 

Sponsorami projektu są: Księgarnia MULTIBOOK, Księgarnia FIJORR 

PUBLISHING, Trust Design, Polsko-Amerykańska Akademia Liderów, Alternatywna 

Szkoły Biznesu ASBIRO oraz Bank Zachodni WBK. 
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Stowarzyszenie KoLiber 

o KoLiber to licealiści, studenci i przedsiębiorcy. Jesteśmy najaktywniejszą i najlepiej 

rozwijającą się konserwatywno-liberalną organizacją w Polsce. Prowadzimy szereg 

stałych ogólnopolskich projektów, a każdy oddział udziela się poprzez lokalną 

działalność.  

o KoLiber to największa organizacja pozarządowa w Polsce, która utrzymuje się i będzie 

się utrzymywała wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn pochodzących od 

prywatnych darczyńców. 

o Nasza działalność przybiera różnorodny charakter. Jest kreatywna, odważna i 

merytoryczna. Działamy wśród najmłodszych - stawiając sobie za cel 

wychowanie młodego pokolenia. Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy 

świadomość społeczną poprzez akcje informacyjne, organizację debat, spotkań, 

konferencji. Tworzymy profesjonalne raporty i zabieramy głos w sprawach 

publicznych.  Swoistą praca u podstaw budujemy zdrowe społeczeństwo 

obywatelskie. 

 

o Wybrane stałe, ogólnopolskie projekty:  

Lekcje Ekonomii dla Dzieci http://mlodyekonomista.pl/,   

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży http://ekonomiadlamlodziezy.pl/ 

Centrum Analiz KoLibra http://analizy.koliber.org/nasze-raporty/,  

KoLiber Historia http://historia.koliber.org/,  

Latający Uniwersytet KoLibra http://luk.koliber.org/, 

KoLiber dla życia http://dlazycia.koliber.org/,   

Biblioteka KoLibra http://warszawa.koliber.org/biblioteka-kolibra/.  

 

o Projekty w trakcie przygotowania:  

Pokolenie PRZYSZŁOŚĆ. Przyszłość pokoleń (grudzień 2013) 

http://pokolenieprzyszlosc.pl/,   

Samorząd pod lupą (styczeń 2014) http://podlupa.info/, 
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