inne nagrody i wyróżnienia
1991
nagrody SPeCJaLne
Janusz BarCiŃSKi, invest−druk
Za działalność organizatorską.
Piotr KróL, Polskie radio, dwH Vega Sa
Za działalność organizatorską i popularyzację
polskiego biznesu.
wyróżnienia SPeCJaLne dLa redaKCJi
wProST, SUKCeS, radio BUSineSS, rynKi ZagraniCZne,
BUSSineSSMan MagaZine
Za popularyzację polskiego biznesu.
nagrody dZienniKarSKie
andrzej BorKowSKi − radio Business
Tadeusz JaCewiCZ − Tygodnik gospodarczy
ewa MiCHaLSKa – Telewizja Śniadaniowa
andrzej MiĘKUS − Telewizja Biznes
andrzej ZieLiŃSKi − rynki Zagraniczne
Za popularyzację polskiego biznesu.
1992
nagroda SPeCJaLna
gaZeTa wyBorCZa
Za podbój rynku prasowego.
wyróżnienia SPeCJaLne
prof. andrzej KoŹMiŃSKi
prezes Międzynarodowej Szkoły Zarządzania
Za stworzenie pierwszego w Polsce programu MBA
(Master of Buisness Administration)
i szczególne osiągnięcia w kształceniu
najwyższej klasy menedżerów i biznesmenów.
prof. eugeniusz PionTeK
prezydent firmy Uni−eXPerT
Za konsulting w skali makro i doradztwo
w prywatyzacji dużych organizmów gospodarczych.
dr Henryk SKarżyŃSKi
z akademii Medycznej w warszawie
i Fundacji rozwoju Medycyny
Za wybitne osiągnięcia zawodowe (przywracanie słuchu
osobom pozbawionym tego zmysłu) oraz za podejmowanie działań na
rzecz prywatyzacji służby zdrowia.
mecenas Stefan wiŚniewSKi
z Kancelarii Prawniczej „wiśniewski i Partnerzy“
Za profesjonalną obsługę polskich biznesmenów
i społeczne działanie wspierające środowisko ludzi interesu.
nagrody dZienniKarSKie
Jerzy BaCZyŃSKi (Polityka) - Za podejmowanie trudnych
tematów ekonomicznych i komunikatywność
prasowych publikacji.
andrzej BoBer (Telewizja Polska) − Za ekonomiczną
edukację telewidzów i osobowość telewizyjną.
andrzej BorKowSKi (Polskie radio) − Za wytrwałą
edukację ekonomiczną słuchaczy Polskiego Radia.
grażyna KowaLSKa (Telewizja Polska) − Za podejmowanie tematyki
gospodarczej w programach TVP.
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grzegorz KoZaK (Telewizja Polska) − Za podejmowanie tematyki
gospodarczej w programach informacyjnych TVP.
Barbara SeidLer (nowa europa) − Za wkład w tworzenie biografii
środowiska biznesu.
Janusz wieczorek (Telewizja Polska) − Za popularyzację ludzi
ze świata biznesu.
Jacek wnUKowSKi (Przegląd Handlowy) − Za popularyzację
spraw biznesu.
wyróżnienie Honorowe
Marek KróL
Za niezależność myśli ekonomicznej i politycznej tygodnika WPROST.
wyróżnienia SPeCJaLne
dziennik rZeCZPoSPoLiTa
Za najlepszą informację ekonomiczną i prawną w polskiej prasie.
wrr radio dLa CieBie
Za jakościowe zmiany w programie radiowym.
TeLewiZyJny KUrier warSZawSKi
Za stworzenie nowej formuły publicystyki ekonomicznej
w regionalnym programie telewizyjnym.
warSaw VoiCe
Za popularyzację polskiej gospodarki w kraju i za granicą.
1995
Honorowe dyPLoMy PoLSKiego KLUBU BiZneSU
BriTiSH airwayS
Za efektywną wieloletnią współpracę z Polskim Klubem Biznesu.
Janusz BarCiŃSKi
invest−druk Zakład Poligraficzny P.P. inweST
Za osobisty wkład pracy w działalność Klubu
w zakresie wydawnictw.
Piotr JaSŁowSKi rex Travel
Za profesjonalną opiekę nad zagranicznymi gośćmi Klubu,
laureatami nagrody Oskar Polskiego Biznesu.
PoLSKi KoMiTeT oLiMPiJSKi
PoLSKa FUndaCJa oLiMPiJSKa
Za wybitne osiągnięcia w zakresie marketingu sportowego.
1999
Honorowe nagrody SPeCJaLne
Miesięcznik SUKCeS
warSZawSKi oŚrodeK TeLewiZyJny
Program i Polskiego radia redakcja radio BiZneS
Telewizja PoLSaT redakcja BiZneS inForMaCJe
dziennik gospodarczy PULS BiZneSU
Za rzetelność informacji i popularyzowanie
dobrych wzorów wolnorynkowej gospodarki.
2011
Honorowa nagroda SPeCJaLna
donald TUSK
Za wielki wkład w rozwój polskiego sportu, w szczególności
za inicjatywę projektu budowy boisk piłkarskich „Orlik” dla młodzieży.

