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Szanowni  
Państwo,
świętujemy 25 urodziny. Odkąd powstaliśmy, Polska zmieni-
ła się nie do poznania. Zaczynaliśmy od wspierania instytu-
cji obywatelskich, gdy w kraju raczkowała demokracja. Dziś 
w Polsce zarejestrowanych jest ponad 104 tysiące stowarzy-
szeń i fundacji. Udało się to także m.in. dzięki twórcom Fun-
dacji dla Polski – prawdziwym wizjonerom, którzy wyznacza-
li kierunki rozwoju nie tylko naszej organizacji, ale i całego 
trzeciego sektora. Nigdy nie zapomnimy korzeni, z których 
wyrośliśmy. Jesteśmy wdzięczni polskim pomysłodawcom 
Fundacji, francuskim przyjaciołom z Fondation de France, 
którzy przez pierwsze lata wspierali nas finansowo i mery-
torycznie, a także pracownikom, którzy swoją ciężką pracą, 
kreatywnością i odwagą doprowadzili nas do miejsca, w któ-
rym dziś jesteśmy. 

Zawsze staraliśmy się dostosowywać naszą działalność  
do wyzwań czasów, w jakich pracowaliśmy. Po 25 latach 
wciąż mamy energię do działania i mnóstwo pomysłów, któ-
re chcemy wcielić w życie. Naszą pasją, a jednocześnie misją, 
jest promowanie filantropii wśród firm, instytucji publicz-
nych i osób prywatnych. 
 
To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 25 lat, nie byłoby moż-
liwe bez Państwa wsparcia. Jesteśmy za nie bardzo wdzięcz-
ni. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście i za 
to, że z życzliwością dzieliliście i dzielicie się tym, co macie. 
Dziękujemy też wszystkim Pracownikom, Darczyńcom, Part-
nerom, Wolontariuszom i niezliczonym Przyjaciołom za po-
święcony czas, energię, zaangażowanie. Wierzymy, że wspól-
nie będziemy mogli kontynuować misję Fundacji. Postaramy 
się przekuć dobre pomysły w udaną, społeczną inwestycję.

Po 25 latach wciąż 
mamy energię 
do działania 
i mnóstwo 
pomysłów, 
które chcemy 
zrealizować

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
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MARCIN MICHALSKI 
członek Rady Fundacji dla Polski
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Sto lat!

KATARZYNA MORAWSKA,  
pracowniczka Fundacji w latach 1995-2000,  
dyrektorka i prezeska Zarządu w latach 1998 -2000

Czego życzę Fundacji w 25. roku istnienia? Oby tak 
dalej! Nowych pomysłów, dobrych realizatorów, 
szerokiego grona zaangażowanych, wspierających ludzi 
wokół. Energii i determinacji w działaniu. Umiejętności 
dostrzegania wokół siebie tych, którzy potrzebują 
wsparcia. Odważnego podejmowania wyzwań, ale 
i wyczucia, kiedy skoncentrować się na dobrych, 
sprawdzonych rozwiązaniach. I rozeznania, co jest 
naprawdę ważne. 

HENRYK WUJEC I ZOFIA WINAWER,  
koordynatorzy Programu Rozwoju Regionalnego  
i Lokalnego w latach 2003-2010

Z okazji pięknego jubileuszu życzymy Fundacji, aby dalej 
tworzyła ruch na rzecz ludzkiej wzajemnej pomocy. 

WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI, 
członek Kapituły Funduszu  
im. Haliny Mikołajskiej

Chciałbym życzyć Fundacji dla 
Polski owocnego korzystania 
z tego, co udało się Wam 
wypracować przez minione 25 
lat, a także utrzymania dobrego 
kursu na sprawy ważne w sferze 
społecznej. A do tego wytrwałości 
w codziennej pracy i poczucia 
spełnienia. 

MAGDA RODAK,  
pracowniczka Fundacji w latach 1991-1998, dyrektorka 
Fundacji w latach 1996-1998 

Fundacji dla Polski z okazji jej 25. urodzin życzę przede 
wszystkim jak najwięcej sponsorów: osób prywatnych, 
instytucji, firm. Dlaczego właśnie tego? Bo jestem pewna, 
że ekipa Fundacji potrafi sensownie i dla dobra naszego 
kraju wykorzystać fundusze, którymi dysponuje.

ANNE DURUFLÉ-ŁOZIŃSKI, 
pierwsza dyrektorka Fundacji 
w latach 1991-1995

Bardzo się cieszę, że Fundacja 
dla Polski obchodzi tak piękny 
jubileusz. Życzę obecnym 
pracownikom i pracowniczkom 
tej samej cudownej atmosfery, 
która panowała przy zakładaniu 
Fundacji, byście ciągle czuli się 
potrzebni. Życzę Wam, byście 
zawsze byli blisko ludzi, tak jak  
na początku drogi Fundacji. 

BEATA KULESZA,  
prezeska Zarządu Fundacji Serce Dziecka 

Dzięki założeniu Funduszu Serce Dziecka przy 
Fundacji dla Polski mogliśmy skoncentrować się 
wyłącznie na działaniu na rzecz dzieci z wadą 
serca. Dziękujemy Fundacji za wsparcie  
na początku naszej drogi, życzymy wielu  
sukcesów i dalszego rozwoju. 

JOANNA PERSZON  
I KRZYSZTOF KOSIŃSKI,  
Stowarzyszenie Podaj Rękę  
– partner w projekcie Lepszy start 

Wspominając drogę do sukcesu tych, 
którym wspólnie podaliśmy wędkę, 
życzymy Wam ciągłej pasji i siły, 
pomysłów i odwagi w ich realizacji, 
zapału i chęci w dalszych działaniach. 
Całemu zespołowi Fundacji dla Polski 
składamy płynące z głębi serca gratulacje 
oraz życzenia dalszej satysfakcjonującej 
pracy na rzecz osób potrzebujących.

AGNIESZKA WENDE-WÜNSCHE,  
fundatorka Funduszu  
im. Edwarda J.Wende

Po pierwsze, wyrażam wielką 
radość, że jesteście, i to już 25 lat. 
Tę ostatnią wiadomość przyjęłam 
z niemałym zdumieniem! 
Upływ czasu jest jednak funkcją 
kompletnie nieuświadomioną. 
Życzę więc Fundacji dalszego 
owocnego trwania i działania, 
życzę sukcesów i tego, żeby 
fundusze będące pod Waszą egidą, 
przetrwały nas wszystkich! W tym 
naturalnie Fundusz Wendego, 
który ze zrozumiałych względów, 
bezczelnie stawiam na czele 
– proszę mi darować tę szczyptę 
egoizmu. Więc jeszcze raz – sto 
lat, sto lat i jeszcze trochę! (Edek 
w takich okolicznościach pytał: 
Po co te ograniczenia?)

DOROTA JARODZKA-ŚRÓDKA, KAZIMIERZ ŚRÓDKA, 
ARCHICOM S.A., fundatorzy Funduszu  
im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Życzymy Państwu wytrwałości i konsekwencji 
w otwieraniu serc Polaków na potrzeby innych. Mamy 
nadzieję, że kolejne lata działalności Fundacji dla Polski 
odmienią los wszystkich tych, którzy takiej zmiany 
wypatrują. 
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Historia Fundacji dla Polski 

Fundacja dla Polski (FdP) to jedna z naj-
starszych organizacji pozarządowych 
w Polsce. Powstała 10 kwietnia 1990 ro-
ku jako przedstawicielstwo największej 

francuskiej fundacji non-profit – Fon-
dation de France. Wszystko zaczęło się 
od odważnego pomysłu prof. Bronisła-
wa Geremka o budowie systemu orga-
nizacji społeczeństwa obywatelskiego. 
Zdecydowanie kilkunastu osób z Pol-
ski i Francji, które z uporem zabiegały 
o realizację wspólnej idei, sprawiło, że 
powstała Fundacja dla Polski. Gdy już 

funkcjonowała – wspierali ją jako Rada, 
służąc swym czasem i doświadczeniem. 
Byli to ludzie kultury i sztuki – Andrzej 
Wajda i Jerzy Turowicz, których wspiera-
li Irena Topińska, Marta Zahorska, Karol 
Sachs oraz Marek Wąsowicz. Ze strony 
francuskiej – prezesi czołowych instytucji 
finansowych, jak Jacques de Chalendar, 
Pierre Giraudet, Robert Lion oraz wybit-
ni francuscy historycy – Jacques le Goff 
i Michel Mollat du Jourdin.

Dzięki Stefanowi Mellerowi 1 wrze-
śnia 1991 roku otworzyliśmy biuro 
w Warszawie. Jego organizatorką była 
Anne Duruflé-Łoziński – pierwsza dyrek-
torka rodzącej się Fundacji, która ada-
ptowała do polskich realiów europejskie 
modele działania. Dziś są one standar-
dem, ale w latach 90. mało kto o nich 
w Polsce słyszał, np. wizyty w miejscu 
prowadzenia projektu czy kolegialne 
podejmowanie decyzji w komisjach 
projektowych.

Odegraliśmy istotną 
rolę w odbudowie ruchu 
obywatelskiego w Polsce

Od początku działania 
odpowiadaliśmy na 
wyzwania tamtych czasów

W trudnym, ekscytującym okresie 
przemian lat 90., byliśmy jedną z organi-
zacji, która odgrywała istotną rolę w od-
budowie ruchu obywatelskiego w Polsce. 
Naszą misją było wspieranie niezależnych 
i nowatorskich inicjatyw podejmowanych 
zarówno przez ośrodki państwowe i sa-
morządowe, jak i organizacje społeczne 
czy niesformalizowane inicjatywy obywa-
telskie, zwłaszcza w małych, odległych od 
centrum kraju miejscowościach. Ideą oj-
ców założycieli było wspieranie organiza-
cji w inny sposób niż robiła to większość 
instytucji pomocowych w tamtym cza-
sie. Finansowaliśmy na przykład remonty 
i zakup sprzętu, tworząc instytucjonalną 
bazę do działania. Mocno wspieraliśmy 
również powołanie Forum Inicjatyw Po-
zarządowych, miejsca spotkań osób za-
angażowanych w działalność obywatel-
ską i pozarządową.

Działania Fundacji często miały cha-
rakter innowacyjny. Jak wspomina Ka-
tarzyna Morawska (dyrektorka biura 
Fundacji i prezeska Zarządu w latach 
1998-2000): – Innowacyjność rozumiano 
jako stosowanie nowych narzędzi i metod, 
wytyczanie nowych kierunków działania. 

Procedury przyznawania grantów – dziś 
w Polsce szczegółowo rozpisane na set-
kach stron instrukcji i regulaminów – by-
ły wówczas w zalążku. Doświadczenie 

organizacyjne Fondation de France i po-
mysłowość powstających dopiero w Pol-
sce stowarzyszeń zaowocowały różno-
rodnymi inicjatywami. Przez pierwsze 
10 lat działalności Fundacji uzbierało się 
ich ponad 550. W ten sposób powstawa-
ła mapa lokalnych wspólnot i społecz-
ności, które budowały swą tożsamość 
i starały się samoorganizować w nieła-
twych dla naszego kraju latach reform 
i transformacji ustrojowej.

Od początku staraliśmy się odpo-
wiadać na wyzwania tamtych czasów. 
Pomagaliśmy finansowo i merytorycznie 

–  powołanie FdP 
jako przed-
stawicielstwa 
Fondation de 
France

–  pierwsze wolne 
wybory 

–  otwarcie 
pierwszego  
biura w War-
szawie

–  powołanie 
Komisji Progra-
mowych FdP 
określających 
zasady przyzna-
wania dotacji

–  przyznanie 
największej 
liczby dotacji 
w jednym roku 
(96 dotacji na 
łączną kwotę 
0,5 mln zł)

–  FdP rozpoczyna 
samodzielną 
działalność

–  rusza pierwszy 
fundusz filantro-
pijny 

–  uruchomienie 
Programu Dzieci 
Ulicy

–  przyznanie 
I Nagrody 
Architektonicznej 
im. Małgorzaty 
Baczko i Piotra 
Zakrzewskiego

–  Polska składa 
wniosek o sto-
warzyszenie ze 
Wspólnotami 
Europejskimi

–  Lech Wałęsa 
zostaje Prezy-
dentem RP

–  otwarcie pierw-
szej restauracji 
McDonald’s 
w Polsce

–  I finał Wielkiej 
Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy

–  w telewizji 
pojawia się 
teleturniej Jeden 
z dziesięciu

–  denominacja 
złotówki

–  Wisława Szym-
borska dostaje 
Nagrodę Nobla

–  reforma 
administracyjna 
w Polsce: mamy 
16 województw 
zamiast 49

–  Polska wchodzi 
do NATO

–  Andrzej Wajda 
otrzymuje 
Oskara

–  ostatni Fiat 
126p zjeżdża 
z taśmy 
produkcyjnej 
w Tychach 
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instytucjom przeciwdziałającym ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu, koncentru-
jąc się głównie na działaniach adresowa-
nych do dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych marginalizacją społeczną. 
Czerpiąc z najlepszych zachodnich źró-
deł, wprowadziliśmy do prac organiza-
cji pozarządowych nieznaną wcześniej 
w Polsce metodę streetworkingu wy-
korzystywaną w Programie Dzieci ulicy. 
Wraz z dorastaniem uczestników i poja-
wieniem się w ich życiu nowych proble-
mów dostosowywaliśmy nasz program 
do ich potrzeb. Stąd nowy kierunek dzia-
łania i projekty Lepszy start oraz Zacznij 
liczyć – na siebie, wspierające młodzież 
z trudniejszym startem w dorosłe życie 
– ze środowisk marginalizowanych, czę-
sto zagrożonych bezrobociem. 

1 stycznia 1997 roku, po siedmiu 
latach funkcjonowania Fundacji dla Pol-
ski jako przedstawicielstwa Fondation 
de France, z instytucji pośredniczącej 
w przekazywaniu pomocy zagranicz-
nej przekształciliśmy się w pełni samo-
dzielną, polską fundację. W nowej roli, 
poszukując możliwości finansowania, 
z jednej strony rozwijaliśmy własne pro-

gramy, z drugiej staraliśmy się szybko re-
agować na sytuacje wyjątkowe, np. włą-
czając się w organizację pomocy ludziom 
z terenów dotkniętych powodzią w 1997 
roku. W tym czasie zapoczątkowaliśmy 
działanie funduszy filantropijnych. Były 
to jedne z pierwszych tego typu inicjatyw 
w Polsce – nowe formy pracy z darczyń-
cami, którzy chcieli wspierać swoje cele 
społeczne w sposób systemowy. 

Realizując misję wyrównywania 
szans przedstawicieli środowisk za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 
w 2003 roku podjęliśmy nowe wyzwa-
nia, zwracając się do mieszkańców tere-
nów wiejskich. Uruchomiliśmy Program 
Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, któ-
rego głównym celem było wsparcie roz-
woju produkcji i sprzedaży produktów 
regionalnych i lokalnych jako szansa roz-
woju dla małych gospodarstw wiejskich. 

Z biegiem lat nasze cele i zadania 
ewaluowały. Po tym jak ruch stowarzy-
szeniowy na dobre zagościł w polskiej rze-
czywistości, po wykształceniu grona orga-
nizacji – ekspertów w swojej dziedzinie, 
postanowiliśmy wesprzeć lokalnie dzia-
łające organizacje w prawidłowym rozli-

czaniu otrzymywanej pomocy. To ważne 
nie tylko dla samych organizacji, ale tak-
że darczyńców, którzy chcą mieć pew-
ność, że ich środki są właściwie wykorzy-
stane. Stworzyliśmy Program Sprawne 
Organizacje, dzięki któremu fundacje 
i stowarzyszenia mogły rozwijać swoje 
kompetencje w zakresie zarządzania fi-
nansowego, wprowadzając proste zasa-
dy transparentności finansowania i roz-
liczania swojej działalności. 

W swojej obecnej działalności sku-
piamy się przede wszystkim na promocji 
postaw filantropijnych w polskim społe-
czeństwie. Stworzyliśmy Program Filan-
tropii Indywidualnej – kompleksowy sys-
tem narzędzi filantropijnych. W ofercie 
mamy różne narzędzia – fundusze filan-
tropijne, doradztwo filantropijne oraz po-
moc w tworzeniu fundacji. Prowadzimy 
również działania edukacyjne, populary-
zujące wiedzę o filantropii oraz o prak-
tycznych możliwościach wspierania ini-
cjatyw społecznych. Chcemy, aby nasze 
wysiłki umożliwiały coraz większej licz-
bie osób angażowanie się w dobroczyn-
ność. Współpracujemy z młodzieżą, pro-
mując wśród nastolatków dobroczynność  

i aktywność społeczną przy realizacji 
m.in. innowacyjnego YouthBanku i pro-
jektu Młodzież i filantropia. Korzystamy 
również z wiekiego potencjału osób 60+. 
Zachęcamy seniorów, by dzielili się z in-
nymi swoją wiedzą i doświadczeniem 

przez wolontariat i inne formy zaan-
gażowania społecznego. Do filantropii 
przekonujemy również biznes, a dzięki 
bogatej ofercie programów udaje nam 
się włączyć do pomocy także pracow-
ników współpracujących z nami firm. 
Naszą misją niezmiennie jest promocja 
filantropii poprzez dzielenie się wielolet-
nią wiedzą i doświadczeniem, jak efek-
tywnie pomagać.

Naszą misją była i jest 
promocja filantropii

–  przyznanie  
I Nagrody  
im. Edwarda  
J. Wende

–  Polska zostaje 
członkiem Unii 
Europejskiej

–  Polska wchodzi 
do strefy 
Schengen

–  Jerzy Buzek 
zostaje prze-
wodniczącym 
Parlamentu 
Europejskiego

–  uruchomienie 
Funduszu 
Stypendialnego 
Ekonomia na 
Ulicy

–  I edycja projek-
tu Lepszy start

–  Polsko- 
-Francuski 
Fundusz Współ-
pracy przyznaje 
pierwsze 
stypendia

–  FdP zaczyna 
reprezentować 
Polskę w sieci 
TGE

–  I edycja projektu 
Młodzież i filan-
tropia

–  rozpoczyna się 
I prezydencja 
Polski w Radzie 
Unii Europejskiej

–  piłkarskie 
Mistrzostwa 
Europy w Polsce 
i na Ukrainie

–  Donald Tusk  
zostaje przewod-
niczącym Rady  
Europejskiej

–  odsłonięcie 
pomnika Heleny 
Mikołajskiej

–  I edycja projektu 
Zacznij liczyć – 
na siebie

–  rozpoczęcie Pro-
gramu Sprawne 
Organizacje

–  ruszają  
pierwsze polskie 
YouthBanki

–  film Ida dostaje 
Oskara 

–  prof. Karol 
Modzelewski 
otrzymuje  
XI Nagrodę  
im. Edwarda  
J. Wende

–  FdP obchodzi 
25. urodziny

–  rozpoczęcie 
Programu 
Rozwoju 
Regionalnego 
i Lokalnego



10 1125 LAT FUNDACJI DLA POLSKIJAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Fundacja dla Polski to trochę moje dziecko. Cieszę się, że istnieje 
do dziś i to już 25 lat! Czasy zmieniły się diametralnie. Misja 
i sposób funkcjonowania Fundacji również. 

Wraz z moimi pracownikami byłam świadkiem 
narodzin trzeciego sektora w Polsce i pomagałam go 
budować.

Robiliśmy to zupełnie oddolnie, przez ludzi, w terenie, tak by 
poczuli, że sami budują nową rzeczywistość. Ludzie to była 
nasza siła. Praca w Fundacji to była wielka radość i satysfakcja. 
Atmosfera naszego biura przy ul. Flory, a właściwie małego 
pokoiku w Fundacji Batorego, do dziś budzi we mnie ciepłe 
wspomnienia. Pamiętam też mocne wsparcie Fondation de 
France, której przedstawicielstwem w Polsce była Fundacja. 
Wszyscy w Paryżu bardzo mocno trzymali kciuki za Polskę 
i za odbudowę ruchów obywatelskich nad Wisłą. Miałam też 
szczęście do ludzi, którzy tworzyli Fundację. To był wspaniały 
zespół pracowników, z którymi do dziś łączy mnie przyjaźń.

ANNE DURUFLÉ-ŁOZIŃSKI, pierwsza dyrektorka Fundacji  
w latach 1991-1995

Zaczęłam pracować w Fundacji dla Polski jesienią 1991 roku. Nasze 
malutkie biuro mieściło się początkowo na ul. Flory, przy Fundacji Batorego. 
Najciekawsze jednak były nasze wyjazdy: odwiedzanie stowarzyszeń, 
wiejskich szkół, świetlic dla dzieci ze środowisk zaniedbanych. Dzięki 
tym podróżom poznałyśmy wielu wspaniałych ludzi, lokalnych liderów 
autentycznie zaangażowanych w budowanie nowej Polski.

Był to czas, kiedy sektor pozarządowy dopiero raczkował.  
To, co było niemożliwe, nagle stawało się możliwe. 

Powstawały nowe organizacje, odkrywaliśmy nowe sposoby funkcjonowania, 
pozyskiwania funduszy, próbowaliśmy namawiać biznes do wspierania 
inicjatyw społecznych. Miałam poczucie, że robię coś potrzebnego ludziom, 
nowatorskiego, ważnego.

MAGDA RODAK, asystentka Anne Duruflé-Łoziński w latach 1991-1994, 
dyrektorka Fundacji w latach 1996-1998

Fundację poznałam dzięki Magdzie Rodak. Była pierwszą osobą  
pracującą w warszawskim biurze, oczywiście poza Anne Duruflé- 
-Łoziński, która z ramienia Fondation de France je założyła i z ogromnym 
zaangażowaniem prowadziła. Czy to było biuro? Raczej wspólne miejsce, 
gdzie w kilkuosobowym zespole zbieraliśmy dobre pomysły, aby przekuć 
je w działania.

Niezwykłe wyczucie społecznych inicjatyw Anne, rzetelność 
Magdy i precyzja Tereski Zagrodzkiej – pozwoliły Fundacji  
się rozwinąć. 

Każdy z nowych pracowników, ale i stale obecnych wolontariuszy, dodawał 
coś swojego: Kinga, Ewa, Maciek, Michał, Monika, Eva, Agnieszka, Isabelle, 
Clotilde i inni.
Praca w Fundacji – tej kuźni nowych pomysłów – jak choćby Komitetu 
Patronackiego utworzonego w 1992 roku czy funduszy filantropijnych 
powstałych w 1997 – to była wielka przygoda i szkoła życia. Jestem 
wdzięczna Fundacji, że mogłam w nich uczestniczyć. A zawarte wtedy 
przyjaźnie trwają do dziś. Dziękuję!
KATARZYNA MORAWSKA, w Fundacji w latach 1995-2000, dyrektorka  
Fundacji i prezeska Zarządu w latach 1998-2000

Ze wspomnień  
zachowanych w pamięci
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25 lat temu powstaje Fundacja dla Polski 
– jedna z pierwszych tak dużych instytu-
cji pomocowych w wolnej Polsce. Co sta-
nowiło o jej sile?
Ludzie. Wielcy politycy jak Bronisław 
Geremek czy Stefan Meller, wspaniali 
ludzie kultury i sztuki – Andrzej Wajda, 
Jerzy Turowicz po stronie polskiej oraz 
przyjaciele z Francji – Jacques de Cha-
lendar i Pierre Giraudet. Z kolei Robert 
Lion, Jacques le Goff i Michel Mollat du 
Jourdin to wybitni francuscy historycy, 
którzy ze zrozumieniem podeszli do 
sytuacji Polski z przełomu lat 80. i 90.

Jesteśmy wdzięczni tym, którzy 
współpracowali z Fundacją na samym 
początku, bo dzięki nim wszystko się 
zaczęło. Założyciele i fundatorzy Fun-
dacji dla Polski patrzyli dalekosiężnie. 
Rozumieli ideę współdziałania między 
nowopowstającymi organizacjami poza-
rządowymi i instytucjami publicznymi. 
Nie skupili się jedynie na budowaniu no-
wej fundacji. Z perspektywy czasu wi-
dać, że pracując zawsze z doskonałym 
zespołem, wypełnialiśmy pewną niszę, 
mając udział w budowaniu standardów 

raczkującego wtedy w Polsce trzecie-
go sektora.

 Jakie to były standardy? 
Chociażby transparentność finansowania 
i rozliczania. Teraz wydaje się to oczywi-
ste, ale nie było takie 25 lat temu. Dzię-
ki pracy w międzynarodowym zespole, 
mieliśmy dostęp do najlepszych zachod-
nich wzorców – otwartości, świadomego 
budowania reputacji, tworzenia przej-
rzystych procedur – i wdrażaliśmy je. 

Ludzie zaangażowani w budowanie 
Fundacji, w szczególności Anne Duru-
flé-Łoziński czy Karol Sachs, umiejętnie 
zaprogramowali działalność Fundacji. 
Korzystali z doświadczeń europejskich, 
które – po dostosowaniu do rodzimych 
warunków – mogły być testowane w Pol-
sce. W ten sposób rozpropagowano 
m.in. ideę streetworkingu czy fundu-
szy filantropijnych.

Wiemy, że pozycję buduje się la-
tami, ale wystarczy jeden moment, by 
ją stracić. Przez te 25 lat staraliśmy się 
nie zawieść nikogo, z kim współpraco-
waliśmy – ani naszych beneficjentów, 
darczyńców, fundatorów, pracowników, 
ani współpracowników. Dużo czerpiemy 
z doświadczeń Forum Darczyńców, któ-
re promuje wiarygodność i dobre prak-
tyki organizacji grantodawczych. To dla 
nas duże wsparcie. 

Co jest najważniejsze w Waszym kodek-
sie działania?
Od początku trzymaliśmy się pewnych 
reguł, takich jak długofalowość działań, 
innowacyjność, transparentność, korzy-
stanie z najlepszych wzorców oraz realiza-
cja projektów, które w przyszłości mogą 
być powielane w różnych miejscach w Pol-
sce. Jednak podstawą naszych wszyst-
kich działań jest promowanie filantropii. 

O mądrym pomaganiu, 
współpracy z biznesem 
i najważniejszych 
fundacyjnych zasadach 
opowiada Agnieszka 
Sawczuk, prezeska Fundacji 
dla Polski

Filantropia jest jak podróż

W CZYM TKWI SEDNO?

2
rozmawiała:  
Katarzyna Zwolak-
-Szwechowicz
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Czym jest ona dla Was?
Wiem, że samo słowo może kojarzyć się 
staroświecko. My promujemy nowocze-
sną filantropię. Można ją porównać do 
podróży, którą trzeba wcześniej dobrze 
przemyśleć i zaplanować. Tylko wtedy ma 
szansę przynieść pozytywną zmianę spo-
łeczną i pomóc w rozwiązaniu konkret-
nych problemów, a jednocześnie będzie 
dopasowana do wizji i aspiracji darczyń-
ców. Filantropia powinna też sprawiać 
radość oraz dawać satysfakcję, bo wtedy 
angażujemy się chętniej i na dłużej. Syste-
matyczność to jeden z ważniejszych ele-
mentów każdej działalności społecznej. 

Szczególną uwagę poświęcacie budowaniu 
postaw filantropijnych wśród młodzieży.
Tak, uczymy młodych współodpowiedzial-
ności za otoczenie, np. poprzez między-
narodowy program YouthBank. Działa on 
w 29 krajach i zrzesza już ponad 2,5 tys. 
liderów. Odpowiadamy za polską edycję. 
Wierzymy, że zachęcając do lokalnych, 
prospołecznych działań, wychowujemy 
przyszłe pokolenie filantropów.

Filantropia  
to dobra inwestycja 

Co oferujecie tym, którzy chcą pomóc?
Proponujemy narzędzia nastawione na 
każdy typ pomocy: długotrwały, pro-
jektowy, związany z nagłą potrzebą. 
Na przykład fundusze są dobrą opcją 
dla tych, którzy chcieliby angażować 
się w różnego rodzaju przedsięwzięcia 
społeczne albo realizować swój własny 
cel społeczny. Mogą działać przez ści-
śle określony czas albo nie mieć ustalo-
nego horyzontu czasowego, ale zawsze 
mają dokładnie nakreśloną wizję i me-
tody realizacji celów. Fundacja nie pro-
wadzi dwóch identycznych funduszy, 
ponieważ to, w jaki sposób one działa-
ją, w 100 procentach zależy od funda-
tora i preferowanego przez niego spo-
sobu zarządzania. To właśnie on określa 
swój sposób zaangażowania i rolę Fun-
dacji w realizacji swojej wizji.

Jaka jest Wasza rola w prowadzeniu fundu-
szy w imieniu firm czy osób prywatnych?
Realizujemy wszystkie działania mery-
toryczne uzgodnione z fundatorami. Za-
pewniamy bazę administracyjno-praw-
ną, zajmujemy się wszystkimi aspektami 
sprawozdawczości i transparentnego, 
profesjonalnego rozliczenia. Jednocze-

Agnieszka Sawczuk od 2004 r. jest prezeską Fundacji dla Polski. Od blisko 
25 lat związana jest z sektorem pozarządowym, współpracuje z polskimi 
i międzynarodowymi zespołami ekspertów. Promuje przemyślaną filantro-
pię, wspierając w takich działaniach zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

śnie pozostawiamy fundatorowi pełną 
wolność w podejmowaniu decyzji o re-
alizacji wybranego celu społecznego. 

A jakie cele stawiają sobie założyciele 
funduszy? 
Przeróżne. Mogą być zbieżne z warto-
ściami wyznawanymi przez fundato-
rów, z kulturą ich rodziny czy firmy lub 
z ich zainteresowaniami. Mogą zarów-
no upamiętniać imię rodziny, jak i być 
anonimowe.

Jako Fundacja zetknęliśmy się już 
z różnymi motywacjami do podjęcia 
działalności dobroczynnej. Czasem są 
to osobiste, trudne doświadczenia fun-
datora, które sprawiają, że chce poma-
gać innym w podobnej sytuacji. Inni po-
zostają anonimowi, ponieważ dopiero 
uczą się filantropii i szukają swojej me-
tody pracy, własnej ścieżki. 

Czy Fundacja współpracuje z biznesem?
Tak. Bardzo cenimy współpracę z firma-
mi, które szeroko podchodzą do swojej 
działalności społecznej.

Społeczne zaangażowanie biznesu zda-
je się coraz popularniejsze. Jakie korzy-
ści mogą z tego odnosić firmy? 

Nasze doświadczenia współpracy z przed-
siębiorstwami są naprawdę dobre. Fir-
my nie tyko przekazują pieniądze na re-
alizację wybranych działań społecznych 
– choć pamiętajmy, że to bardzo waż-
ny aspekt współpracy. Możemy opowie-
dzieć wiele historii, gdy nie tylko zarząd, 
ale i pracownicy włączają się w robienie 
czegoś wspólnie – zachęcam do zapo-
znania się z inicjatywami takimi jak Fun-
dusz Bankowo Zaangażowani Polskiego 
Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 
czy udział pracowników firmy Alcatel- 
-Lucent w projekcie Lepszy start.

Pracownicy mają dużo do zaofe-
rowania, a dobroczynność nie tylko 
przynosi satysfakcję, ale też buduje za-
angażowanie społeczne pracowników, 
podsyca ich energię, lepiej integruje ze-
spół i oczywiście tworzy pozytywny wi-
zerunek firmy.

Dużo do zrobienia 

Znani ojcowie założyciele, ponad 3 mln zło-
tych przeznaczone na stypendia i wspar-
cie, 650 projektów społecznych – dużo 
o tym mówimy w związku z jubileuszem 
25-lecia Fundacji. A jakie są Pani pierw-
sze wspomnienia związane z Fundacją?

DOBRY PLAN

RADOŚĆ I SATYSFAKCJA

FORMA PRACY DOSTOSOWANA 
DO DARCZYŃCY

SYSTEMATYCZNOŚĆ

NOWOCZESNA FILANTROPIA
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12 lat temu właśnie zakończyłam pra-
cę w belgijskiej organizacji – European 
Foundation Center, miałam przed sobą 
perspektywę „nic-nierobienia” przez ja-
kiś czas i miałam na to wielką ochotę. 
Ale właśnie wtedy spotkałam Dorotę 
Pieńkowską, członkinię Zarządu Fun-
dacji dla Polski, z którą wcześniej pra-
cowałam w innej organizacji – Biurze 
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
(BORIS). Powiedziała, że to nie może 
być tak, że ona pracuje, a ja nie. I tak 
to się zaczęło.

Jak dziś wygląda zwykły dzień prezeski 
Fundacji dla Polski?
Wbrew temu, co myśli wiele osób, by-
cie prezesem fundacji nie oznacza co-
dziennych fajerwerków. To także praca 
administracyjna – sprawdzam dokumen-
ty, wypełniam formularze, piszę maile, 
zastanawiam się, jak zaplanować w ka-
lendarzu listę spraw, które na pozór nie 
mają prawa zmieścić się w jednym tygo-
dniu. Żeby mieć jakąś odmianę, co jakiś 
czas wstaję od biurka i idę sobie zrobić 
kawę. Najwięcej inspiracji i przyjemno-
ści czerpię ze spotkań z ludźmi, z który-
mi mogę porozmawiać o rzeczach, nad 
którymi wspólnie będziemy pracować.

Jaki macie plan na kolejne lata? 
Filantropia. Chcemy ją promować wśród 
dzieci, młodzieży, firm, osób, które zbu-
dowały już swój kapitał społeczny i za-
wodowy, i chcą się tym dzielić. Jednym 
z naszych głównych celów jest na pew-
no dalsze tworzenie funduszy szytych 
na miarę. Ponadto chcielibyśmy także 
stworzyć program edukacyjny dla osób, 
które chcą w przemyślany sposób pro-
wadzić swoją działalność społeczną. 

Naszą pasją jest kształtowanie mło-
dego pokolenia filantropów i kultury 
filantropijnej – na różne sposoby, bo 
trudno mówić o jednym skutecznym 
scenariuszu. Uwielbiamy pokazywać, 
że działalność społeczna jest ciekawa 
i wciągająca. Wierzymy, że w każdej sy-
tuacji pasję do działania można przeło-
żyć na działalność społeczną.

A gdybym zapytała o czym Pani marzy?
Chciałabym, by każdy miał trzy ważne 
sfery życia: rodzinę, życie zawodowe 
i działalność społeczną. To wielkie wy-
zwanie dla Fundacji i chcemy się z nim 
mierzyć.

CO I JAK ROBIMY?

3

WYBRANEGO PRZEZ  
FUNDATORA CELU FUNDUSZU

PREFEROWANEGO PRZEZ 
FUNDATORA SPOSOBU  

DZIAŁANIA I ZARZĄDZANIA

W FUNDACJI DLA 
POLSKI NIE MA DWÓCH 

IDENTYCZNYCH 
FUNDUSZY. 

TO, W JAKI SPOSÓB 
DZIAŁAJĄ, ZALEŻY OD:
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Jest początek lat 90. W Polsce czuć en-
tuzjazm po pokojowym wywalczeniu 
wolności i chęć ludzi do współdziała-
nia. Polacy dopiero co uzyskali realne 
prawo do swobodnego zrzeszania się. 
Naszych przyjaciołom z Zachodu zależy 
na podtrzymaniu idei Solidarności i de-
mokratycznym kierunku rozwoju Polski.

Prócz entuzjazmu pojawiają się też 
niespotykane wcześniej – przynajmniej 
pozornie i na tak dużą skalę – proble-
my. Stopa bezrobocia podnosi się z 0,3 
proc. w styczniu 1990 roku do 12 proc. 
w grudniu 1991 roku. Powstają pierw-
sze raporty ukazujące biedę i wyklucze-
nie dzieci, ale w gąszczu przemian i od-
najdywania się społeczeństwa w nowej 
rzeczywistości nie jest to temat przebi-
jający się na pierwsze strony niezależ-
nych mediów.

Właśnie w takich okolicznościach 
zaczęliśmy wspierać ruch obywatelski. 
Dzieci stawały się młodzieżą, młodzież 
wchodziła w wiek dorosły. Niektóre pro-
blemy wraz z wiekiem pozostawały takie 
same, niektóre się zmieniały. Niezmien-
nie chcieliśmy pomagać tym, którzy te-
go najbardziej potrzebują, a o których 
problemach nie mówiło się zbyt wiele.

Na początku wspieraliśmy organi-
zacje, które opiekowały się dziećmi. Póź-
niej to one same stały się ekspertami, 
dzieląc się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z innymi. Konsekwentnie nasza 
rola zmieniała się, tak jak i nasze progra-
my. Skoncentrowaliśmy się na młodzie-
ży, która nie mając tak dobrego startu 
jak swoi rówieśnicy, staje przed trud-
nymi decyzjami o konieczności podję-
cia pracy i utrzymania siebie – a często 
i swojej rodziny – lub kontynuacji nauki.

Dzieci, młodzież, 
młodzi dorośli

DZIECI ULICY

Kasia z Radomia miała 8 lat, kiedy pierw-
szy raz zobaczyła Aniołbus – autobus za-
mieniony w świetlicę. Jak większość jej 
koleżanek, pochodziła z ubogiej, wielo-
dzietnej rodziny i większość czasu spę-
dzała na ulicy. – Właśnie tam poznałam 
Kasię – przypomina sobie Beata Doma-
szewicz, prezeska Stowarzyszenia Po-
dwórkowe Anioły z Radomia.

Beata wcześniej brała udział w zor-
ganizowanym przez nas szkoleniu, na 

które zaprosiliśmy streetworkerów 
z Francji. – Czegoś takiego nie było 
wcześniej w Polsce! To, czego się nauczy-
łam, zaczęłam realizować w Radomiu. 
Najważniejszą ideą Aniołbusów jest in-
dywidualny kontakt pedagoga z dziec-
kiem – opowiada. Prócz organizowa-
nia szkoleń, w tym wizyt studyjnych 
we Francji, dofinansowywaliśmy lo-
kalne działania, wspieraliśmy rodziny 
i nagłaśnialiśmy problem dzieci ulicy 
w mediach.

ZACZNIJ LICZYĆ  
– NA SIEBIE
Kontynuowaliśmy działania skierowa-
ne do młodych osób ze środowisk mar-
ginalizowanych. Ci, którzy kiedyś byli 
dziećmi ulicy, w wieku 16-22 lat stykali 
się już z zupełnie innymi problemami – 
i wcale nie było ich mniej. Często brako-
wało im wiedzy i umiejętności, żeby się 
usamodzielnić.

Znacie już Kasię. W ramach na-
szego projektu Zacznij liczyć – na sie-
bie skorzystała ze stypendium i opłaci-
ła kurs, mający m.in. pomóc jej radzić 
sobie ze złością i nauczyć współpracy 
z rówieśnikami. Patryk, kolejny pod-
opieczny, to pasjonat fotografii. Dzię-
ki dofinansowaniu kupił lepszy sprzęt 
i mógł na poważnie zająć się wymarzo-
ną dziedziną. – Uświadamialiśmy uczest-
nikom projektu, że jeśli dziś zrobią dla 
siebie coś dobrego, to zaprocentuje to 
jutro i pozytywnie wpłynie na ich przy-
szłość. Proponowaliśmy im warsztaty 
zarządzania finansami osobistymi, do-
radztwo zawodowe, udział w klubach 
młodzieżowych – opowiada Agniesz-
ka Sawczuk z Fundacji dla Polski, któ-
ra nadzorowała projekt.

– Uwielbiamy takie momenty, gdy 
dziecko, które uczestniczyło w naszym 
projekcie 10 lat temu, dziś wraca do nas 
jako wolontariusz – mówi Beata Doma-
szewicz ze Stowarzyszenia Podwórko-
we Anioły. – Kasia wciąż odwiedza nasz 
Aniołbus, ale właśnie jako wolontariusz-
ka, a Patryk jest na najlepszej drodze, 
by zostać profesjonalnym fotografem 
i prowadzi zajęcia z dziećmi – dodaje.

Program Dzieci 
Ulicy realizowaliśmy 
w ponad 30 miej-
scowościach w całej 
Polsce.

Aniołbus to mobilna 
świetlica, która 
oferowała dzieciom 
wiele różnych 
atrakcji.
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LEPSZY START

– My, które nie mamy niczego, musimy 
zaczynać od zera – powiedziała Moni-
ka, uczestniczka projektu. Rzeczywi-
ście, młodym dziewczynom z ubogich 
rodzin i trudnych środowisk trudno by-
ło zrobić pierwszy krok w dorosłe życie. 
Postanowiliśmy dać im szansę na zmia-
nę. Często po prostu potrzebowały ra-
dy, czy dalej się uczyć, czy zacząć pra-
cę. W czasie szkoleń przekazywaliśmy 

im podstawową wiedzę ekonomiczną 
– umiejętność dbania o własne wydatki, 
pisania listów motywacyjnych czy bra-
nia udziału w rozmowie rekrutacyjnej. 
– Jestem innym człowiekiem, to wszystko 
zmieniło moje podejście do ludzi – mó-
wiła już po cyklu spotkań Monika.

W projekt zaangażowaliśmy m.in. 
pracowników firmy Alcatel-Lucent, któ-
rzy jako wolontariusze-mentorzy poma-
gali młodym kobietom zbudować po-
czucie własnej wartości. Przeznaczyli 
140 tys. dolarów na to, żeby przygo-
tować indywidualny program dla każ-
dej z dziewcząt – niektórym potrzeb-
ne były zajęcia z samoobrony, innym 
pomogła profesjonalna sesja zdjęcio-
wa. Ten projekt to świetny przykład 
na dobrą współpracę Fundacji dla Pol-
ski z biznesem. 

Według współpracujących z na-
mi lokalnych organizacji, 75% uczest-
ników podejmuje kroki w kierunku 
zmiany dotychczasowego życia – kon-
tynuuje naukę lub podejmuje decyzję 
o podjęciu pracy.

Chcę dać dziewczynom swoje zainteresowanie, bo to jest bardzo istotne 
dla nastolatek. Ważne jest, że ktoś w końcu dostrzega ich wartość, talenty, 
umiejętności.
MAŁGORZATA STANEK, wolontariuszka Alcatel-Lucent Polska

Dzięki tym szkoleniom staję się odważniejszą osobą, coraz bardziej otwartą, 
kreatywną i pewną siebie.
AGNIESZKA, uczestniczka projektu Lepszy start – spełnione w działaniu 
z Bydgoszczy 

PROGRAM ROZWOJU 
REGIONALNEGO 
I LOKALNEGO

bogatych tradycji rolniczych i dziedzic-
twa kulinarnego dla wspierania rozwo-
ju rolnictwa i obszarów wiejskich – tłu-
maczy genezę projektu Henryk Wujec, 
jego koordynator. 

Przy naszym wsparciu meryto-
rycznym Komisja Europejska zareje-
strowała dwa polskie produkty regio-
nalne i tradycyjne: ser koryciński oraz 
powidła krzeszowskie. Współtworzy-
liśmy instytucje oraz prawo przyjazne 
dla rozwoju produkcji i sprzedaży pro-
duktów regionalnych i lokalnych: Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i Lokalne-
go, system „Jakość tradycja” czy portal 
www.produkty-tradycyjne.pl.

Obszary wiejskie

Czy ktoś z nas wyobraża sobie dziś du-
ży sklep, w którym nie byłoby wyodręb-
nionego działu z produktami regional-
nymi, tradycyjnymi lub ekologicznymi? 
Jeszcze 15 lat temu wyglądało to zupeł-
nie inaczej. 

Poprzez Program Rozwoju Regio-
nalnego i Lokalnego w innowacyjny 
sposób postanowiliśmy pomóc miesz-
kańcom wsi, zagrożonych wysokim bez-
robociem, niskimi dochodami i wyklu-
czeniem społecznym. Kluczową częścią 
naszej pomocy był rozwój produkcji 
i sprzedaży produktów regionalnych i lo-
kalnych. – Istotnym elementem Wspólnej 
Polityki Rolnej UE jest wykorzystywanie 

HENRYK WUJEC I ZOFIA WINAWER, koordynatorzy Programu Rozwoju 
Regionalnego i Lokalnego 

Program odniósł duży sukces, gdyż potrzeba wykorzystania  
naturalnych walorów tradycyjnego polskiego rolnictwa i przetwórstwa  
stała się w Polsce bardzo popularna zarówno wśród producentów,  
jak i konsumentów.

Uczestniczki pro-
jektu realizują swój 

pomysł na mural.



22 2325 LAT FUNDACJI DLA POLSKICO I JAK ROBIMY?

Kiedy wykształciliśmy kadry ekspertów 
– pedagogów ulicy z organizacji po-
zarządowych i stworzyliśmy projekty 
wspierające młodzież w wyborze dal-
szej ścieżki życiowej i zawodowej, po-
stanowiliśmy otworzyć nowy rozdział 
naszej działalności – promocję dobro-
czynności. Postawiliśmy sobie dwa cele: 
zwiększenie zaangażowania osób indy-
widualnych w działania społeczne oraz 
zachęcanie ich do prowadzenia własnej 
działalności filantropijnej. 

Nasze działania kierujemy do 
różnych grup – młodzieży, seniorów, 

Liceum i gimnazjum to świetny 
moment na kształtowanie postaw i za-
interesowań społecznych, które budzą 
się w młodych ludziach w tym okre-
sie. Postanowiliśmy to wykorzystać, by 
promować filantropię wśród młodzie-
ży szkolnej. To dlatego prowadzimy 
– w ścisłej współpracy z nauczyciela-
mi i doradcami metodycznymi – warsz-
taty, podczas których uczniowie po-
znają ideę filantropii i przyglądają się 
problemom społecznym. Odwiedzają 
lokalne organizacje pozarządowe, po-
znają ich potrzeby i metody działania.  
Potem w ramach konkursu sami pre-
zentują wybrane przez siebie organiza-
cje, dla których mogą zdobyć dotację. 

Według nauczycieli, po zakończe-
niu każdej edycji projektu, 70% uczniów 
kontynuuje działalność społeczną.

przedsiębiorców i pracowników firm. 
Upowszechniając wiedzę o filantropii, 
korzystamy z doświadczeń naszych pol-
skich i zagranicznych partnerów. To daje 
nam pewność, że wdrażając nowe pro-
jekty, bazujemy na już sprawdzonych 
rozwiązaniach. Gromadzimy informa-
cje na temat rozwoju filantropii indywi-
dualnej w Polsce. Prowadzimy badania 
i analizy. Wydajemy publikacje, które 
ułatwiają rozpoczęcie i prowadzenie 
działalności filantropijnej.

MŁODZIEŻ 
I FILANTROPIA
Nastolatków nie interesuje pomaganie. 
Młode pokolenie jest skoncentrowane 
na sobie – takie stereotypowe myśle-
nie o dzisiejszej młodzieży przełamuje 
nasz kolejny projekt.

LOKALNYCH 
ORGANIZACJI

260
PONAD

PROJEKTÓW 
SPOŁECZNYCH

170
PONAD

NAUCZYCIELI
60
PONAD

DORADCÓW 
METODYCZNYCH

30

ARTUR PTAK I OLGA JANASZEK-SERAFIN, koordynatorzy projektu

To projekt, w którym każdy coś wygrywa – nastolatkowie wiedzę oraz 
satysfakcję, że udało im się zdobyć fundusze dla lokalnej organizacji 
pozarządowej, a organizacje środki na swoją działalność, nowych młodych 
przyjaciół i potwierdzenie, że ich działalność jest ważna i potrzebna.

Program Filantropii 
Indywidualnej

Młodzież ze społecznego liceum przy  
ul. Raszyńskiej w Warszawie, która brała 
udział w projekcie.

1600
UCZNIÓW



24 2525 LAT FUNDACJI DLA POLSKICO I JAK ROBIMY?

YOUTHBANK 
– MŁODZIEŻOWY 
BANK PROJEKTÓW 
SPOŁECZNYCH

Budowa boiska do piłki plażowej, szkole-
nie z pierwszej pomocy, kurs ratownic-
twa wodnego, teledysk z tłumaczeniem 
na język migowy – to tylko kilka przykła-
dów pomysłowości nastolatków, którzy 
sami zrealizowali zaplanowane przez sie-
bie działania. 

Aktywnie wspieramy młodzież w ich 
działaniach społecznych, prowadząc w Pol-
sce YouthBank – młodzieżowy bank pro-
jektów społecznych. Ta idea wywodząca 
się z Irlandii Północnej, oparta na budo-
waniu porozumienia pomiędzy młody-
mi ludźmi o rożnych światopoglądach, 
jest obecna już w 29 krajach na świecie. 
Projekty od początku do końca są two-
rzone i realizowane przez młodych ludzi. 

ALEKSANDRA KUŚMIERSKA, liderka YouthBank Białobrzegi

YouthBank nauczył mnie pracy w grupie, odpowiedzialności, tego, żeby 
liczyć się ze zdaniem innych oraz dużo innych umiejętności.

KRYSTIAN PYSZNIAK, lider YouthBank Żuromin

YouthBank pobudza kreatywność. Każdy z nas może 
zmienić świat na lepsze. Potrzeba tylko chęci. Właśnie 
to dał mi ten projekt. Wiem, że mogę coś zmienić. 
Po prostu muszę mieć plan, przemyśleć go, spisać 
i działać!

Zespoły młodzieżowych liderów 
identyfikują problemy swoich społecz-
ności. Angażują do współpracy rówie-
śników, którzy zgłaszają pomysły na 
inicjatywy społeczne. Potem pozysku-
ją na nie pieniądze i promują je w lokal-
nych mediach. Nastolatki samodzielnie 
rozliczają swoje projekty merytorycz-
nie i finansowo.

216
YOUTHBANKÓW  
NA ŚWIECIE

YOUTHBANKI 
DZIAŁAJĄ W 29
KRAJACH NA ŚWIECIE

YOUTHBANKÓW
W POLSCE

 

5

2500 
MŁODYCH 
LIDERÓW

Kadr z teledysku, który był realizowany  
przez młodzież z Płocka w ramach I edycji 
YouthBanku.

Liderzy 
YouthBanku 
biorą udział 
w szkoleniu, 
na którym uczą 
się współpracy 
w grupie.
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W RAMACH SIECI TGE PRYWATNI 
DARCZYŃCY PRZEKAZALI DOTYCHCZAS 

DOTACJE O WARTOŚCI 

240 mln
złotych

CO I JAK ROBIMY?

SPRAWNE ORGANIZACJE

Od początku istnienia Fundacji dla Pol-
ski wspieramy organizacje pozarządowe. 

Na początku pomagaliśmy budo-
wać ich zaplecze organizacyjne: od re-
montów biur po zakup sprzętu. Po-
tem kształciliśmy kadry ekspertów, 
które wykorzystywały zdobytą wiedzę 
w swoich środowiskach.

W działalności społecznej ważne są 
dwie strony – zarówno ci, którzy wspie-
rają konkretne przedsięwzięcia, przeka-

zują środki finansowe, jak również ci, 
którzy z nich korzystają, niosąc pomoc. 

Wiemy, jak ważne są wysokie stan-
dardy pracy i przejrzystość finansowa 
w pracy organizacji społecznych. Bu-
dują wiarygodność, której potrzebuje 
każda organizacja. To dlatego powstał 
projekt Sprawne Organizacje. Jego ce-
lem był rozwój kompetencji organi-
zacji pozarządowych w zakresie za-
rządzania, szczególnie finansowego. 
Służyły temu organizowane szkolenia, 
doradztwo i program mentoringowy.

TRANSNATIONAL GIVING 
EUROPE 
Dbamy o to, aby upraszczać procedury, 
tak aby darczyńca mógł w prosty sposób 
wspierać wybrane przez siebie przedsię-
wzięcia społeczne. Także zagranicą. Je-
steśmy członkiem Transnational Giving 
Europe (TGE), międzynarodowej sieci 
organizacji, która ułatwia przekazywa-
nie darowizn organizacjom działającym 
w krajach Unii Europejskiej oraz USA. 

To także szansa dla polskich organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych 
– teatrów, muzeów, szkół – na pozyska-
nie nowych darczyńców za granicą i sfi-
nansowanie swoich projektów.

Darczyńca przekazujący darowi-
znę organizacji w innym kraju za po-
średnictwem partnera Transnational Gi-
ving Europe korzysta z takich samych 
udogodnień podatkowych, jak w przy-
padku wspierania instytucji w kraju 
zamieszkania.

370
NIEFINANSISTÓW, 
KTÓRZY ROZUMIEJĄ 
BILANS SWOICH 
ORGANIZACJI

130
LOKALNYCH ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH, KTÓRE WIEDZĄ, 
JAK DOBRZE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI

3
EDYCJE 
SZKOLEŃ

ORGANIZACJA MAJĄCA 
DARCZYŃCÓW 

ZAGRANICĄ ZGŁASZA SIĘ 
DO FDP

FDP WERYFIKUJE 
ORGANIZACJĘ I PROJEKT,  

NA KTÓRY POZYSKUJE  
ONA PIENIĄDZE

PO PRZEPROWADZONEJ 
ANALIZIE I POZYTYWNEJ 

WERYFIKACJI FDP 
POTWIERDZA PARTNEROWI 
TGE Z KRAJU DARCZYŃCÓW, 
ŻE ORGANIZACJA TA MOŻE 

OTRZYMAĆ DAROWIZNĘ 
OD TEGO MOMENTU 
DARCZYŃCY MOGĄ 

PRZEKAZYWAĆ DAROWIZNY 
ZA POŚREDNICTWEM  

SIECI TGE



28 2925 LAT FUNDACJI DLA POLSKICO I JAK ROBIMY?

Od 1997 roku prowadzimy tę nową for-
mę angażowania osób indywidualnych 
i firm. Fundusze dają szerokie możliwo-
ści realizacji ważnych i indywidualnie 

Charakter i skala zaangażowania 
fundatora w realizację działań finanso-
wanych przez fundusz zależy od jego 
indywidualnej decyzji. Z biegiem czasu 
niektórzy fundatorzy widzą potrzebę 
zwiększenia skali działań funduszu i prze-
kształcają go w samodzielną fundację.

Odpowiadamy za wszystkie 
działania merytoryczne uzgodnione 

z fundatorami. Prowadzimy pełną ad-
ministrację funduszy. To my dbamy 
o księgowość, transfery pieniężne, roz-
liczenia i sprawozdawczość. 

Fundusz można założyć anonimo-
wo, można upamiętnić nim członka ro-
dziny, przyznawać stypendia, a także 
stworzyć fundusz firmowy, w którego 
działania angażują się pracownicy.

ZARZĄDZAMY  
FUNDUSZAMI 

O KAPITALE OD 50 tys.
złotych

DO 2,6 mln
złotych

Fundusze filantropijne

EDUKACJA

NAUKA

KULTURA

SZTUKA

PRZYKŁADOWE CELE  
FUNDUSZY STYPENDIA NAGRODY

W ZALEŻNOŚCI OD WOLI 
FUNDATORA ŚRODKI  

FINANSOWE FUNDUSZU MOGĄ 
BYĆ PRZEZNACZANE NA:

INNE DZIAŁANIA  
POŻYTKU PUBLICZNEGO, 
KTÓRE FUNDATOR UZNA  

ZA WARTOŚCIOWE

DOTACJE WSPIERAJĄCE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

KULTURALNE, SPOŁECZNE, 
EDUKACYJNE

określanych celów społecznych, bez 
konieczności angażowania własnych 
sił i środków w kosztowną i rozbudo-
waną administrację. 
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Edward Joachim Wende (1936-2002) – opozycyjny prawnik, adwokat, 
w czasach PRL-u obrońca politycznie prześladowanych, w tym pełnomoc-
nik oskarżycieli posiłkowych w procesie ks. Jerzego Popiełuszki, dwukrotnie 
sędzia Trybunału Stanu. Po 1989 roku był senatorem i posłem. Tadeusz 
Mazowiecki uważał go za wzorzec przyzwoitego człowieka, Lech Wałęsa 
mówił o nim jako o prawdziwym arbitrze politycznej elegancji, a Stefan 
Niesiołowski postrzegał go jako jednego z najprzyzwoitszych i najinteli-
gentniejszych posłów. 

FUNDUSZ  
IM. EDWARDA J. WENDE
Z inicjatywy fundatorów – członków 
rodziny Edwarda Wende – powstał 
fundusz wspierający rozwój kultury 
prawnej w Polsce.

Fundusz co roku przyznaje nagro-
dę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją 
osoby publiczne, które działają zgod-
nie z zasadami etyki zawodowej i pro-
fesjonalizmu. Nagradzani wyróżniają 
się w swojej działalności odwagą cy-
wilną i niezłomnością zasad. Bezinte-
resownie działają na rzecz dobra pu-
blicznego. Są to zarówno prawnicy, jak 
i osoby zaangażowane w rozwój kultu-
ry prawnej. Wśród laureatów Nagrody 
znaleźli się m.in. Marek Antoni Nowic-
ki (2008), Adam Daniel Rotfeld (2012) 
i Karol Modzelewski (2015).

AGNIESZKA WENDE-WÜNSCHE, fundatorka Funduszu im. Edwarda J.Wende 

Myśląc o założeniu tego funduszu po śmierci Edwarda, szukałyśmy 
po pierwsze dogodnej formy organizacyjnej i prawnej. Było wiele rożnych 
propozycji i pomysłów, także jedna czy dwie fundacje, ale nic do końca 
nie pasowało do naszych założeń. 

Aż wreszcie dowiedziałyśmy się o istnieniu Fundacji dla Polski. 
Po pierwszych rozmowach było jasne, że znalazłyśmy idealną 
formę współpracy. 

I tak się zaczęło!

MAŁGORZATA WENDE-WARDYŃSKA, fundatorka Funduszu  
im. Edwarda J. Wende 

Zakładając Fundusz, zależało nam przede wszystkim na tym, by przykład 
życia mojego ojca przenosił w przyszłość wartości, którym hołdował: 
lojalność, odwagę i uczciwość zawodową, bezinteresowną pomoc 
i solidarność z potrzebującymi. Tak zrodziła się idea Nagrody im. Edwarda 
Wende.

Wszyscy wiemy, jak ważne są marzenia, jednak bez regularnych 
działań i codziennej ciężkiej pracy ich urzeczywistnienie nie jest 
możliwe.

Znając filantropijne działania Fundacji dla Polski, byliśmy przekonani, że to 
właśnie ta organizacja nada naszemu pomysłowi realne kształty i konieczny 
charakter formalny. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podobnymi 
inicjatywami, wiedza pracowników Fundacji dla Polski oraz ich serdeczna 
chęć współpracy gwarantowały powodzenie naszego projektu. Wieloletnie 
już dziś istnienie Funduszu im. Edwarda J. Wende potwierdza, że się nie 
pomyliliśmy.

 XI Nagrodę im. 
Edwarda Wende 
otrzymał prof. Karol 
Modzelewski.
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FUNDUSZ  
IM. MAŁGORZATY 
BACZKO I PIOTRA 
ZAKRZEWSKIEGO
Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Pio-
tra Zakrzewskiego powołali członko-
wie rodziny oraz przyjaciele architek-
tów, którzy traktowali swój zawód jako 
sztukę kreowania przestrzeni na po-
trzeby człowieka.

Od 1999 roku Fundusz pomaga 
młodym utalentowanym architektom 
i inżynierom budowlanym poznawać 
najnowsze rozwiązania z zakresu bu-
downictwa społeczno-publicznego, kie-

rować ich uwagę na odpowiedzialne 
użycie przestrzeni, materiałów i ener-
gii, tak aby młodzi adepci architektury 
uczyli się na początku swej zawodowej 
drogi dokonywać mądrych wyborów 
pomiędzy korzyściami inwestorów, 
mieszkańców a dobrem środowiska 
naturalnego. 

Fundusz przyznaje coroczną Na-
grodę Architektoniczną im. Małgorza-
ty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, od 
2014 roku fundowaną przez ARCHI-
COM S.A. Wyróżnienie pozwala mło-
dym twórcom zaistnieć w zawodzie 
oraz daje środki na zagraniczne sty-
pendia, pozwalające obserwować no-
we trendy w architekturze. 

DOROTA JARODZKA-ŚRÓDKA I KAZIMIERZ ŚRÓDKA, 
ARCHICOM S.A. 

Jesteśmy architektami, dlatego chcemy promować 
architekturę i młode pokolenie projektantów. 
Odnajdujemy również wiele punktów wspólnych 
w pojmowaniu architektury przez nas i patronów 
konkursu. Wspieranie Funduszu umożliwia nam 
spotkania z ciekawymi ludźmi i teoriami, które 
w architekturze łączą kształtowanie przestrzeni 
z aspektami socjologicznymi życia jednostek 
i społeczeństw.

MACIEJ KAUFMAN, laureat 
Nagrody Architektonicznej  
im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego 
w 2010 roku

Nagroda ma duży prestiż 
w środowisku architektów, 
szczególnie tym akademickim. 
To wyróżnienie pomogło 
mi w rozwoju zawodowym, 
szczególnie przez 
wypromowanie nagrodzonego 
projektu, który zainteresował 
kilka osób i środowisk 
związanych z planowaniem, 
stając się głosem w publicznej 
dyskusji na temat przyszłości 
terenu Długich Ogrodów 
w Gdańsku.

FUNDUSZ AGENTÓW 
AVIVA BĄDŹMY 
SOLIDARNI

Fundusz Bądźmy Solidarni to przykład 
funduszu firmowego, który ma służyć 
konkretnym ludziom i ma ściśle okre-
ślony cel. 

Fundusz utworzony z inicjatywy 
firmy AVIVA wspiera agentów firmy 
oraz członków ich najbliższych rodzin 
w przypadku długotrwałej choroby lub 

innych zdarzeń losowych, mających 
wpływ na ich zdrowie. Dla firmy Fun-
dusz ma również dodatkową wartość 
– buduje jej dobry wizerunek w oczach 
pracowników, zwiększa ich lojalność, 
zaufanie do pracodawcy jako inicjato-
ra funduszu, a co za tym idzie, zaanga-
żowanie w pracę. 

Działania Funduszu są finansowane 
przez firmę AVIVA i jej agentów, a my 
w porozumieniu z fundatorem admini-
strujemy środkami.

8 LAT 
FUNKCJONOWANIA 
FUNDUSZU

mln
złotych

PRZEKAZANO 
PONAD

WSPARCIA
1,5

POMOCY 
FINANSOWEJ 
UDZIELONO 

PONAD

380
OSOBOM
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FUNDUSZ BANKOWO 
ZAANGAŻOWANI 
POLSKIEGO BANKU 
SPÓŁDZIELCZEGO 
W CIECHANOWIE

Fundusz Bankowo Zaangażowani to przy-
kład na zaangażowanie biznesu w dzia-
łalność społeczną. Polski Bank Spółdziel-
czy w Ciechanowie przekazuje pieniądze 
na przedsięwzięcia społeczne, ale też 

aktywnie angażuje w nie pracowników. 
Powstał w 2012 roku, aby odpowiadać na 
potrzeby lokalnych społeczności, w któ-
rych działa Bank, a także wspierać tam 
ochronę środowiska naturalnego oraz 
rozwój kultury i sztuki. Pracownicy 
wspólnie z zarządem decydują o wybo-
rze projektów, które potem realizowa-
ne są we współpracy z lokalnymi part-
nerami. W ten sposób budują wzajemne 
zaufanie i kapitał społeczny w najbliż-
szym otoczeniu.

FUNDUSZ ZŁOTA PERŁA

Fundusz anonimowej fundatorki, któ-
ra najpierw była wolontariuszką, a ja-
kiś czas później poczuła potrzebę zaan-

FUNDUSZ KRZYŚ

Krzyś – chłopiec adoptowany z warszaw-
skiego domu dziecka – stał się patro-
nem prowadzonego przez nas w imie-
niu anonimowego fundatora Funduszu. 

Fundusz miał na celu poprawę wa-
runków życia dzieci przebywających 
w domach dziecka. Dzięki dotacjom 
zrealizowano m.in. szkolenia zawodo-
we dla wychowawców, modernizację 
sal, turnusy rehabilitacyjne oraz wypo-
czynek letni dla wychowanków ośrod-
ków opiekuńczych. Ponadto zakupiono 
inhalatory, wózki inwalidzkie i sprzęt 
medyczny niezbędny dla dzieci chorych 
i niepełnosprawnych. Dzięki funduszowi 
pomagaliśmy też usamodzielniającym 
się wychowankom, przygotowując ich 
do podjęcia pierwszej pracy i życia po-
za domem dziecka.

Celem Funduszu jest 
wspieranie młodych, 
zdolnych osób oraz 
przedsięwzięć z dziedziny 
kultury, sztuki i nauki

gażowania także środków finansowych. 
Celem Funduszu jest wspieranie mło-
dych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć 
z dziedziny kultury, sztuki i nauki. Zgod-
nie z życzeniem fundatorki Fundusz 
symbolizuje najpiękniejsza złota per-
ła, którą od wieków uznaje się za ma-
giczny środek utrzymania sławy oraz 
popularności śpiewaków.

Fundatorka chce pomagać dzie-
ciom z utrudnionym startem życiowym 
w rozwijaniu ich pasji artystycznych, 
by zrozumiały, że kluczem do sukce-
su jest chęć rozwoju i praca. Pierwsza 
dotacja funduszu Złota Perła trafiła do 
Warszawskiego Chóru Chłopięcego, któ-
ry istnieje od 1990 roku i koncertował 
w kilkunastu krajach. 
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Andrzej Bączkowski (1955-1996) – prawnik, działacz solidarnościowy, 
urzędnik służby publicznej, po 1989 roku wiceminister pracy w sześciu ga-
binetach, inicjator utworzenia komisji trójstronnej, minister pracy w rządzie 
Włodzimierza Cimoszewicza. Uważany jest za wzór służby publicznej i naj-
wybitniejszego ministra pracy po 1989 roku. Dla uczczenia jego pamięci 
przez długie lata przyznawana była nagroda jego imienia dla najlepszych 
urzędników państwowych. To wyróżnienie wręczane było za aktywność 
publiczną ponad podziałami tym, którzy krzewią idee służby publicznej, dia-
logu społecznego oraz reform w sferze polityki społecznej.

FUNDUSZ IM. ANDRZEJA 
BĄCZKOWSKIEGO

Jednym z pierwszych funduszy filantro-
pijnych w Polsce był właśnie Fundusz 
im. Andrzeja Bączkowskiego utworzony 
przy naszej Fundacji. Jego inicjatorami 
byli żona Andrzeja i grupa jego przyja-
ciół, a także doceniający jego osiągnię-
cia ministrowie pracy i polityki społecz-
nej różnych rządów. Bączkowski, który 
podjął się pracy nad reformą ubezpie-
czeń społecznych, mówił: – Nie możemy 
czekać z założonymi rękami na cud, bo 
cudu nie będzie. Polska zasługuje na re-
formę, która musi być przede wszystkim 
sprawiedliwa. I właśnie takie postawy 
i idee służby publicznej promował fun-

FUNDUSZ NA RZECZ 
DZIECI Z WADAMI 
SERCA 

Bazując na swoich doświadczeniach, 
chcieli pomagać innym, którzy znajdu-
ją się w podobnej sytuacji. Zaczęło się 
od historii Diny Radziwiłłowej – ma-
my chorego Szymona – i jej prywat-
nego notesu z wszelkimi kontaktami 
do specjalistów, którzy mogli pomóc 
rodzicom chorych dzieci. Dina stop-
niowo przenosiła zebrane informacje 
do komputerowej bazy danych, aż po-
wstała sprawnie działająca organizacja.  

BEATA KULESZA, prezeska Fundacji Serce Dziecka  
im. Diny Radziwiłłowej 

Dzięki Fundacji dla Polski nie musieliśmy się martwić 
o stronę formalno-prawną działania organizacji 
pozarządowej, o księgowość, sprawozdawczość i wiele 
innych czysto biurokratycznych zagadnień. Mogliśmy 
skoncentrować się wyłącznie na działaniu na rzecz 
dzieci z wadą serca.

Dwa lata doświadczeń pokazały, że dzia-
łania Funduszu były potrzebne. Ustabili-
zowanie finansów i doświadczenie zdo-
byte przy współpracy z naszą Fundacją 
pozwoliły na powołanie własnej orga-
nizacji – Fundacji Serce Dziecka im. Di-
ny Radziwiłłowej, której kapitałem za-
łożycielskim były środki zgromadzone 
przez Fundusz. 

dusz. Laureatami Nagrody im. Andrzeja 
Baczkowskiego przyznawanej w ramach 
działań funduszu są m.in.: Henryk Wu-
jec, Henryka Krzywonos-Strycharska, 
Henryka Bochniarz, Bogdan Zdrojew-
ski i Anna Dymna.

W 2007 roku fundatorzy powołali 
samodzielną Fundację im. Andrzeja Bącz-
kowskiego. Zadania oraz kapitał, któ-
rym zarządzaliśmy przez 10 lat, zostały 
przekazane nowo powstałej organizacji.

Fundusz na Rzecz Dzieci 
z Wadą Serca powstał 
w 2004 roku z inicjatywy 
rodziców dzieci z wadą serca, 
którzy przeszli przez proces 
ich leczenia i rehabilitacji

Prowadzone przez 
Fundację fundusze 
z czasem mogą się 
usamodzielnić, 
przekształcając się 
w odrębne organizacje. 
Tak było z Funduszem 
im.  Andrzeja 
Bączkowskiego oraz 
Funduszem na rzecz 
Dzieci z Wadami Serca
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FUNDUSZ IM. HALINY 
MIKOŁAJSKIEJ

Aby upamiętnić Halinę Mikołajską, grono 
osób ze środowisk opozycyjnych i kultu-
ralnych utworzyło przy naszej Fundacji 
Fundusz jej imienia. Promował on po-
stawy odpowiedzialności obywatelskiej 
w polskim społeczeństwie. To przykład 
Funduszu założonego w jasno nakreślo-
nym celu, który miał być zrealizowany 
w konkretnym czasie. Tym celem by-
ło posadowienie pomnika Haliny Mi-
kołajskiej. Został odsłonięty 4 czerwca 
2012 roku w Parku Marszałka Edwar-
da Rydza-Śmigłego w Warszawie przez 
prezydenta Bronisława Komorowskie-
go i aktorkę Danutę Szaflarską. Autor-
ką rzeźby jest Krystyna Fałyga-Solska. 

POLSKO-FRANCUSKI 
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
Polsko-Francuski Fundusz Współpra-
cy to dobry przykład angażowania się 
w działanie instytucji rządowych róż-
nych krajów w celu rozwiązywania waż-
nych dla nich problemów społecznych. 

Fundusz powstał z inicjatywy Am-
basady Francji w Polsce we współpracy 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
RP. Jego celem było pogłębianie współ-
pracy między Polską i Francją w dziedzi-
nie kształcenia zawodowego. W latach 
2004-2008 polscy i francuscy uczniowie, 
studenci oraz osoby rozpoczynające ka-
rierę zawodową w przedsiębiorstwach 
i administracji samorządowej mogli 

otrzymać dofinansowanie nauki, prak-
tyk albo staży zawodowych, pozwala-
jących na rozwój wymarzonej kariery. 
Fundusz finansował przede wszystkim:
–  stypendia naukowe dla studentów 

kierunków zawodowych,
–  praktyki zawodowe 

w przedsiębiorstwach 
i samorządach lokalnych dla 
absolwentów,

–  staże dla polskich pracowników 
i urzędników we Francji oraz 
pracowników i urzędników 
francuskich w Polsce,

–  zawodowe kursy językowe,
–  seminaria i konferencje o tematyce 

zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego.

Halina Mikołajska (1925-1989) – aktorka, reżyserka, intelektualistka 
i działaczka społeczna. U szczytu sławy zdecydowała się przystąpić do Ko-
mitetu Obrony Robotników, za co zapłaciła zawodową banicją. – Ona uosa-
biała etos inteligencki. Etos, który był najważniejszym czynnikiem w dzie-
jach polskiego wybijania się na niepodległość – wspominają jej przyjaciele. 

400
OSÓB 
OTRZYMAŁO 
STYPENDIA 4

LATA FUNKCJONOWANIA 
FUNDUSZU

2 KRAJE 
 WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY 

ROZWIĄZYWANIU WAŻNYCH 
DLA NICH PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH

Fundusze mogą działać 
krótkoterminowo – do 
momentu zrealizowania 
celu, dla którego zostały 
powołane lub określenia 
przez fundatora 
daty zakończenia ich 
działalności. Tak było 
z Funduszem im. Haliny 
Mikołajskiej oraz Polsko-
-Francuskim Funduszem 
Współpracy

WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI, członek Kapituły Funduszu 
im. Heleny Mikołajskiej 

W naszej przestrzeni publicznej przeważają 
upamiętnienia martyrologiczno-żałobne. Pomnik Haliny 
Mikołajskiej miał przypominać postawę i działania, 
które doprowadziły do odzyskania wolności. Miał 
przypominać, że było warto, że się udało, że jest powód 
do radości. I wyznaczać miejsce, gdzie można się w tej 
sprawie spotykać. Co roku 4 czerwca pod pomnikiem 
Haliny odbywa się wesoły piknik i wznosimy tam toast 
za wolność.
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4

Zespół Fundacji dla Polski

BEATA ROMASZKO-KORZON, 
koordynatorka finansowa projektów

Tym właśnie zajmuje się w Fundacji dla 
Polski. Z III sektorem związana od 2008 r. 
Finanse to jej pasja. Ciągle doskonali 
swoją wiedzę – aktualnie studiuje prawo. 
Uwielbia morze.

AGNIESZKA SAWCZUK, politolożka, aktywistka 
społeczna, od 12 lat kieruje Fundacją dla Polski 

Doradza, tworzy plany działalności społecznej 
i pomaga w ich realizacji. Od blisko 25 lat,  
kiedy w jej kuchni powstawał statut jednej 
z pierwszych organizacji młodzieżowych, 
związana jest z sektorem społecznym. Rano  
pije espresso, z upodobaniem czyta biografie,  
jest fanką festiwalu filmowego DOCS  
AGAINST GRAVITY.

ALEKSANDRA RZĄŻEWSKA, psycholożka, 
dziennikarka, trenerka i koordynatorka projektów 

W Fundacji zajmuje się funduszami filantropijnymi, 
pomagając fundatorom realizować wybrane przez 
nich cele. Z III sektorem związana od 10 lat – lubi 
poczucie, że swoją pracą przyczynia się do realnej 
zmiany społecznej. Pije kawę z gorącym mlekiem, 
czyta literaturę skandynawską, uwielbia filmy 
Woody Allena i Pedro Almodóvara. 

oraz współpracownicy i wolontariusze

MARZENA KOLCZYŃSKA, 
z doświadczenia i wykształcenia 
marketingowiec, z zamiłowania 
promotorka rozwoju talentów  
i pasji młodych ludzi

Przez wiele lat związana z rynkiem 
mediów ogólnopolskich, gdzie rozwijała 
i wzmacniała wiodące marki radiowe. 
Od ponad 2 lat wdraża międzynarodowy 
program YouthBank. Ceni swoją pracę, 
a szczególną satysfakcję czepie z pracy 
z młodzieżą. Lubi windsurfing, narty  
oraz reportaże z dalekich krajów.



42 4325 LAT FUNDACJI DLA POLSKI

Ludzie 25-lecia

Dziękujemy wszystkim osobom, które 
pozostawiły swój ślad w naszej historii

 Anne Duruflé-Łoziński
 Anna Dymna
 Dominika Dzido
 Marek Edelman
 Anna Fedorowicz
 Jacek Fedorowicz
 Joanna Fido
 Stanisław Fiszer
 Magdalena Flis
 Eliane Gautrat
 Bronisław Geremek
 François Gèze
 Pierre Giraudet
 Jacques Le Goff
 Helena Góralska
 Maciej Graniecki
 Włodzimierz Grudziński
 Jerzy Hausner
 Sandra Hejger
 Krzysztof Herbst
 Barbara Hermak
 Bernard Holzer
 Olga Janaszek-Serafin
 Dorota Jarodzka-Śródka
 Krzysztof Kacprzak
 Andrzej Kalwas
 Magdalena Kieferling
 Leon Kieres
 Julia Kluczyńska
 Ewa Kolankiewicz
 Maria Kolankiewicz
 Marzena Kolczyńska
 Małgorzata Kołakowska
 Longin Komołowski
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 Magdalena Arczewska
 Bronisław Baczko
 Tadeusz Baczko
 Robert Badurek
 Władysław Bartoszewski
 Grażyna Bączkowska
 Czesław Bielecki
 Henryka Bochniarz
 Rafał Bogacki
 Teresa Bogucka
 Agnieszka Boguszewska
 Katarzyna Bolsewicz
 Michał Boni
 Agnieszka Boudeau
 Dorota Bregin
 Jerzy Buzek
 Philippe Chauvin
 Zbigniew Chłap
 Karolina Chrzanowska
 Kinga Chrzanowska
 Małgorzata Cieloch
 Grażyna Cieślak
 Marta Ciszewska
 Lucyna Cova
 Michel Cova
 Jacek Cybis
 Karolina Cyran-Juraszek
 Piotr Czarnowski
 Katarzyna Dąbrowska
 Jacques de Chalendar
 Renata Długaszek
 George Dobry
 Joanna Drozdowska
 Nyegosh Dube

A
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D

KTO ZA TYM STOI?

Władze Fundacji dla Polski
RADA
Piotr Czarnowski, 
ekspert w dziedzinie Public Relations, prezes First PR

Lidia Kuczmierowska, 
dyrektorka Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich

Marcin Malinowski,  
ekspert rynku mediów

Marcin Michalski, 
ekspert w dziedzinie bankowości, dyrektor Departament Klientów 
Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Bartłomiej Sieniek,  
adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Partnerzy

Patrycja Zielińska, 
wiceprezes w Agencji Rozwoju Przemysłu

ZARZĄD
Agnieszka Sawczuk, 
Fundacja dla Polski, prezeska Zarządu Fundacji

Dorota Pieńkowska,  
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Sevdalina Rukanova, 
European Foundation Center
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 Maja Komorowska
 Marta Korolec
 Maria Kotowska
 Marta Kozakowska-Kędzierska
 Jerzy Koźmiński
 Agata Krakowiak
 Joanna Krakowska
 Jerzy Kropiwnicki
 Henryka Krzywonos-Strycharska
 Jakub Kubiec
 Lidia Kuczmierowska
 Beata Kulesza
 Witold Kulesza
 Monika Kulik
 Justyna Kunicka
 Dariusz Kupiecki
 Marta Lasocka
 Ewa Leś
 Robert Lion
 Jan Lityński
 Michał Luboradzki
 Witold Lutosławski
 Sylwia Maksim-Wójcicka
 Marcin Malinowski
 Anna Mazur
 Stefan Meller
 Marzena Mendza-Drozd
 Marcin Michalski
 Adam Michnik
 Stanisław Mikke
 Leszek Miller
 Michel Mollat du Jourdin
 Katarzyna Morawska
 Krzysztof Morawski
 Paweł Nasiłowski
 Justyna Niewodniczańska-Blinowska
 Henri Nouyrit
 Daniel Nowak
 Marek Antoni Nowicki
 Adam Orlik
 Janusz Pachowski
 Krzysztof Pacuła
 Katarzyna Parafianowicz
 Piotr Pawłowski
 Zofia Pełczyńska
 Dorota Pieńkowska
 Jarosław Pietras
 Mikołaj Pietrzak
 Edyta Podsiadło
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 Michał Poloński
 Ryszard Praszkier
 Maciej Prus
 Barbara Przybylska
 Artur Ptak
 Anna Radziwiłł
 Dina Radziwiłłowa
 Magda Rodak
 Jan Maria Rokita
 Beata Romaszko-Korzon
 Teresa Romer
 Joanna Anna Roqueblave
 Pierrette Rosset
 Adam D. Rotfeld
 Paweł Rozwadowski
 Sevdalina Rukanova
 Anna Rywacka
 Aleksandra Rzążewska
 Michał Rżysko
 Karol Sachs
 Marek Safjan
 Claude Sardais
 Aneta Sarna
 Agnieszka Sawczuk
 Katarzyna Sekutowicz
 Andrzej Seweryn
 Anne-Marie Seydoux
 Bartłomiej Sieniek
 Beata Sieradzka
 ks. Jan Sikorski
 Clotilde Simonis-Gorska
 Barbara Skarga
 Piotr Słonimski
 Wojciech Sobolewski
 Marcin Soszyński
 Andrzej Sowa
 Leszek Stafiej
 Mikołaj Staniszewski
 Jolanta Steciuk
 Danuta Stołecka
 Magdalena Szałowska
 Andrzej Szwejkowski
 Dorota Szydlik
 Józef Ślisz
 Kazimierz Śródka
 Izabela Świerczyńska
 Mateusz Świętorzecki
 Jacek Taylor
 Eric Thébault
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 Irena Topińska
 Alain Touraine
 Marta Trakul
 bp Zdzislaw Tranda
 Sylvie Tsyboula
 Jerzy Turowicz
 Joanna Urban
 Ewa Usowicz
 Krystyna Vinaver
 Andrzej Wajda
 Stanisław Waltoś
 Tomasz Wardyński
 Aleksandra Warsztocka
 Halina Wasilewska-Trenkner
 Marek Wąsowicz
 Jakub Wende
 Piotr Wende
 Malgorzata Wende-Wardyńska
 Agnieszka Wende-Wünsche
 Marzena Wilkanowicz-Devoud
 Zofia Winawer
 Anna Wojakowska-Skiba
 Jan Wojcieszczuk
 Tadeusz Wolfowicz
 Wojciech Woźniak
 Henryk Wujec
 Jan Jakub Wygnański
 Anna Wypych
 Marta Zaballa-Grządziel
 Maciej Zaborowski
 Teresa Zagrodzka
 Marta Zahorska
 Piotr Zakołodny
 Izabela Zakrzewska
 Paweł Zakrzewski
 Wiktor Zamojski
 Kinga Zawadzka-Król
 Bogdan Zdrojewski
 Adam Zieliński
 Patrycja Zielńska
 Andrzej Zoll
 Andrzej Zwara
 Sławomir Żak
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Partnerzy Fundacji dla Polski
Dziękujemy wszystkim, którzy współpra-
cowali z Fundacją dla Polski. Bez Was 
nie bylibyśmy w tym miejscu, do którego 
dotarliśmy po 25 latach 

INSTYTUCJE PUBLICZNE MEDIA

FIRMY

Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.

ARCHICOM S.A.

Aviva Polska Sp. z o.o.

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
BISE S.A.

Banque de Luxembourg

Robert Bem Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego

Business Center Club

Caisse des Dépôts et Consignations

ECCO

Hachette Filipacchi Polska

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Polsce 

LPP S.A.

Levi Strauss & Co

MamaStudio

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy 
Inicjatyw Obywatelskich

Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A.

Ambasada Francji w Polsce

Biuro Architektury i Planowania  
Przestrzennego Urzędu  
m. st. Warszawy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczpospolitej Polskiej

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Politechnika Warszawska, Wydział 
Architektury

Prezydent m.st. Warszawy

Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej

Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej

Architektura & Biznes

ARCHITEKTURA Murator

Gazeta Wyborcza

PURPOSE

Rzeczpospolita

Magazyn ELLE Polska

Dziennik Gazeta Prawna

Czwórka Polskie Radio

STOWARZYSZENIA  
I FUNDACJE

Association Hubert et Isabelle d’Ornano 

Biuro Obsługi Ruchu  
Inicjatyw Społecznych BORIS

Charities Aid Foundation

European Foundation Center

Fondation de France

Fondation France-Pologne

Fondation Initiatives France-Hongrie

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Inicjatyw Pozarządowych

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Orange

Fundacja PWC

Fundacja PZU

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

Polska Akcja Humanitarna

Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Zarząd Główny

Stowarzyszenie Solidarność 
Francja-Polska

StreetKids International

The Institute for Philanthropy

Transnational Giving Europe

Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe

YouthBank International

UniCredit Foundation
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