
O POLSKIEJ RADZIE BIZNESU  

Polska Rada Biznesu to istniejące od 1992 roku Stowarzyszenie zrzeszające prezesów i właścicieli największych firm działających w Polsce. Członków 
PRB łączy przekonanie, że pomyślność Polski jest przede wszystkim zależna od rozwoju gospodarczego. Dlatego w swoich działaniach skupiamy się na 
tym, aby zapewnić sprzyjające warunki dla funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości.	

Promujemy polską przedsiębiorczość 

Promujemy polskich przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, którzy mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie biznesu. 
Stowarzyszenie przyznaje coroczną Nagrodę Polskiej Rady Biznesu – nazywaną także „biznesowymi Oskarami” – dla najwybitniejszych 
przedsiębiorców, innowatorów i działaczy społecznych. 

Wspieramy młodych pracowników i przedsiębiorców  

PRB łączy największe firmy w Polsce oraz zdolnych studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. Nieprzerwanie od kilkunastu lat 
organizujemy Program Kariera oferujący płatne staże w firmach należących do Członków PRB. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się również wiedzą 
i doświadczeniem, angażując się jako mentorzy wspierający młodych przedsiębiorców.	

Dbamy o to, by głos polskiego biznesu był słyszany 

Nasza organizacja monitoruje warunki rozwoju biznesu w Polsce oraz bieżącą sytuację sektora przedsiębiorczości. PRB systematycznie publikuje 
raporty poświęcone sytuacji przedsiębiorców w Polsce i wydaje oświadczenia dotyczące bieżących zmian w polskim prawie. Członkowie PRB 
reprezentują głos polskiej przedsiębiorczości poprzez stałą obecność na konferencjach i debatach o tematyce gospodarczej. 

Kwestie, o które zabiega Polska Rada Biznesu: 

‣ Pełne przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego 

‣ Sprawne państwo, które wspiera rozwój przedsiębiorczości 

‣ Przejrzysty proces stanowienia prawa oparty o rzetelną ocenę skutków gospodarczych 

‣ Gwarancje wolności gospodarczej i prawa własności 

‣ Długookresowy, zrównoważony wzrost polskiej gospodarki 

‣ Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości 

‣ Prostsze podatki stymulujące rozwój, innowacje oraz inwestycje 

WSPÓŁPRACA I KONTAKT Z MEDIAMI  

Jeśli chcą Państwo: porozmawiać o Programach i działaniach Polskiej Rady Biznesu, uzyskać komentarz, wypowiedź bądź 
umówić się na wywiad z którymś z reprezentantów PRB, to jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

Biuro Prasowe:  

Jan Burzyński  
e-mail: j.burzynski@prb.pl  
tel. kom.: 733 303 332 

Tomasz Wojciechowski  
e-mail: 
tomasz.wojciechowski@forwardpr.pl  
tel. kom.: 793 219 812  

Nagroda PRB:  

Koordynatorka: Magdalena Micińska  
e-mail: magdalena.micinska@forwardpr.pl   
tel. kom.: 501 589 295 

Program Kariera:  

Koordynator: Tomasz Wojciechowski  
e-mail: tomasz.wojciechowski@forwardpr.pl  
tel. kom.: 793 219 812 

Więcej o działalności Polskiej Rady Biznesu znajdą Państwo na stronie www.prb.pl 
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