
 

 

Program prowadzony od 2015 roku przez Fundację GPW 

Jego celem jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania 

ścieżki kariery w polskich i międzynarodowych firmach oraz instytucjach publicznych działających na 

terenie Polski oraz w zagranicznych oddziałach polskich przedsiębiorstw. Fundacja GPW 

współpracuje w tym zakresie ze środowiskiem biznesu i administracji. Realizacji misji Programu służą 

takie narzędzia jak: letnie staże, warsztaty, czy mentoring a od tegorocznej edycji również Letnie 

Szkoła Giełdowa Go4Poland – dedykowana 25 najlepszym uczestnikom Programu. 

PROGRAM W LICZBACH 

• Ponad 600 uczestników wcześniejszych edycji 

• Ponad 90 laureatów w tym roku 

• Dotychczasowi laureaci studiują na 42 uczelniach w 13 różnych krajach 

• 17 firm włączyło się w tegoroczną edycję jako Partnerzy 

• Ponad 30 staży w tym roku 

ADRESACI 

W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w 

tym polscy studenci wywodzący się z Polonii.  

PARTNERZY 

Partnerami Programu mogą być przedsiębiorstwa, w tym spółki giełdowe działające w Polsce oraz 

jednostki administracji publicznej.  

Tegoroczną edycję „Go4Poland – Wybierz Polskę!” Patronatem Honorowym objął   

Prezydent RP. 

 

STRONA GO4POLAND.PL  

Jest to platforma kontaktu, wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy studentami, a 

pracodawcami oraz wymiany myśli między mentorami, a Laureatami. Dla studentów to portal z 

wyselekcjonowanymi ofertami płatnych staży, programów rozwojowych i warsztatów w najlepszych 

firmach, a dla firm to wciąż aktualizowana baza potencjalnych pracowników z najlepszym 

wykształceniem i międzynarodowym doświadczeniem. Nowością jest pojawienie się na portalu 

zakładki z ofertami pracy. 

 



 

 

W tym roku II edycja 

DLA KOGO? 

Letnia Szkoła Giełdowa Go4Poland jest zwieńczeniem trwającej edycji Programu. Działania kierowane 

są do 25 najlepszych Laureatów, wyłonionych w wyniku kilkuetapowej rekrutacji. Pierwszy etap to 

REJESTRACJA, która trwa DO 20 CZERWCA na portalu: https://www.go4poland.pl/zarejestruj 

KIEDY? 

W VI edycji Programu Letnia Szkoła Giełdowa zaplanowana jest w dniach 20-26 sierpnia. Jej 

zakończenie będzie jednocześnie finałem tegorocznej edycji Programu i odbędzie się podczas 

Konferencji „Twoja Kariera – kierunek Polska!” w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

• 7 dni intensywnego programu dedykowanego 25 najlepszym Laureatom Programu 

• warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady, rozmowy z ekspertami, networking 

• kontakt z wybitnymi specjalistami i ekspertami z zakresu rynku kapitałowego, 

innowacji, startupów i NewConnect oraz biznesu reprezentowanego przez Partnerów 

Go4Poland 

 

 

 

AKTUALNOŚCI O PROGRAMIE: 

https://www.go4poland.pl/ 

https://www.facebook.com/go4polandwybierzpolske 

https://www.linkedin.com/showcase/go4poland---wybierz-polsk%C4%99/ 
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