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5RapoRt z działalności w Roku 2012

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele 
Fundacji dla Polski, 

jak pokazują badania polskiej dobroczynności, do 70% wzrósł w 2012 roku udział 
osób, które przekazały materialną lub pieniężną darowiznę na rzecz potrzebu-
jących (Klon/Jawor). To pozytywny trend, pokazujący, że coraz więcej obywateli 
chce pomagać. I mimo że te same badania wskazują, że 40% z nich uczyniło tak 
tylko raz w roku przy okazji jednej z ogólnopolskich kampanii społecznych, jest 
to dobry fundament dla rozwoju filantropii. Warto na nim budować. 

Prowadząc Program Filantropii Indywidualnej, Fundacja dla Polski zachęca osoby 
prywatne i firmy do prowadzenia przemyślanej i zaplanowanej działalności filan-
tropijnej. Stawiamy na młodzież. Realizując projekt Młodzież i Filantropia, któ-
rego celem jest kształtowanie postaw filantropijnych wśród młodego pokolenia, 
chcemy inspirować uczniów szkół gimnazjalnych i liceów do działania na rzecz 
ich lokalnych społeczności i przekazywać im wiedzę, jak skutecznie pomagać i in-
westować w efektywną zmianę społeczną. Wierzymy, że dając młodzieży szansę 
na realizację pasji i zainteresowań we współpracy z lokalnymi organizacjami po-
zarządowymi sprawimy, że będzie ona w przyszłości ze zrozumieniem  i odpo-
wiedzialnością angażować się w sprawy społeczne i pociągać za sobą innych. 

Jednocześnie, kierując się przekonaniem, że sprawnie zarządzane i stabilne 
finansowo organizacje lepiej pomagają swoim podopiecznym, staramy się 
również wzmacniać ich wizerunek wśród darczyńców i innych instytucji z nimi 
współpracujących jako rzetelnych i wiarygodnych partnerów. W ramach Progra-
mu Sprawne Organizacje Pozarządowe prowadzimy działania na rzecz zwiększa-
nia kompetencji organizacji w zakresie zarządzania finansami, co – jak pokazuje 
doświadczenie – jest jednym z istotnych elementów budujących partnerskie re-
lacje pomiędzy darczyńcami i organizacjami, oparte na zaufaniu i wzajemnym 
zrozumieniu. 

Dziękujemy Państwu za życzliwość, zainteresowanie i wspieranie naszych przed-
sięwzięć. Z radością powitamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dzia-
łania Fundacji dla Polski. Serdecznie zapraszamy także tych z Państwa, którzy 
chcieliby przy naszym wsparciu pomagać innym w sposób przemyślany i zapla-
nowany. Pomożemy przekuć Państwa dar serca w społeczną inwestycję, która da 
następnym pokoleniom szansę na lepsze jutro. 

Maria Kotowska
Przewodnicząca Rady Fundacji dla Polski
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Celem Fundacji jest tworzenie i rozwój różnorodnych form działań społecznych, 
dzięki którym osoby prywatne oraz instytucje mogą realizować własne cele fi-
lantropijne. Fundacja prowadzi też własne programy, wspierając finansowo i me-
rytorycznie organizacje i instytucje, w szczególności przeciwdziałające ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu.  

Formy działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
>>  Wspieranie osób indywidualnych w prowadzeniu działalności filantropijnej – w tym:

–  doradztwo filantropijne skierowane do osób rozpoczynających i pro-
wadzących własną działalność filantropijną;

–  pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami filantropijnymi (fundu-
sze realizują cele wyznaczone przez ich fundatorów, rolą Fundacji jest 
jak najlepsze administrowanie środkami i wykonywanie zadań określo-
nych w porozumieniu z założycielem funduszu);

–  wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu fundacjami rodzinnymi; a także 
–  ułatwianie osobom mieszkającym za granicą wspieranie działań spo-

łecznych poprzez przekazywanie darowizn na rzecz organizacji po-
zarządowych i instytucji w Polsce, jak też osobom z Polski darowizn 
dla organizacji zagranicznych. Dzięki partnerstwu Fundacji z Transna-
tional Giving Europe osoby te mogą korzystać z ulg podatkowych we 
własnym kraju; 

>>  Wspieranie firm w prowadzeniu działalności filantropijnej – w tym: 
–  pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami filantropijnymi;
–  umożliwianie ich pracownikom włączania się w realizację ważnych 

społecznie celów poprzez program składek pracowniczych;

>>  Prowadzenie programów mających na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, promocję filantropii, jak również wzmocnienie organizacji 
pozarządowych.

Obszary zaangażowania Fundacji

W 2012 roku działania Fundacji i współpracujących z nią partnerów koncentrowa-
ły się w trzech podstawowych obszarach:
>>  promowania postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie;
>>  wzmacniania kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży ze środowisk 

ubogich, zagrożonych marginalizacją;
>>  profesjonalizacji organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie zarządza-

nia finansami organizacji.

Zasady działania Fundacji

Fundacja rzetelnie realizuje wolę Fundatorów - osób i instytucji, które jej zaufały. 
Gwarantuje profesjonalizm i przejrzystość działań, publikując roczne raporty me-
rytoryczne i finansowe i szeroko informując o prowadzonych projektach. 

Fundacja jest sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 
Jest także członkiem Forum Darczyńców, instytucji promującej społeczną wia-
rygodność organizacji, firm i instytucji przyznających dotacje na cele społeczne. 

Fundacja jest także polskim partnerem międzynarodowej sieci organizacji spo-
łecznych Transnational Giving Europe, umożliwiającej darczyńcom z krajów eu-
ropejskich przekazywanie darowizn za granicę z zachowaniem ulgi podatkowej 
w kraju zamieszkania.

Fundacja w liczbach w 2012 roku

Fundacja dla Polski powstała w roku 1990 jako przedstawicielstwo 
francuskiej fundacji Fondation de France dla wspomagania  
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
W roku 1997 została zarejestrowana jako niezależna,  
polska fundacja. Od roku 2004 posiada status organizacji  
pożytku publicznego. 

Cele  i sposób działania 

1 640 454,96 zł

Przychody (w tym wpłaty 1% 28 779,40 zł)59
darczyńców i Partnerów 

instytucjonalnych

8
Pracowników

2
wolontariuszy

1 595 662,00 zł

koszty
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Inicjatywy osób indywidualnych i instytucji realizowane 
przez Fundację dla Polski

Fundusz im. Edwarda J. Wende, utworzony przez rodzinę Wende, ma na celu 
krzewienie i podnoszenie kultury prawnej w Polsce (raz do roku przyznawana 
jest Nagroda im. Edwarda J. Wende).

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, powstały z inicjatywy 
rodzin Baczko i Zakrzewskich, wspiera rozwój zawodowy młodych architektów 
i inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi i energooszczęd-
nymi rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa społeczno-publicznego (raz do 
roku przyznawana jest Nagroda im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego 
oraz stypendia dla młodych architektów i inżynierów budowlanych).

Fundusz Krzyś, utworzony przez anonimowego Fundatora, ma na celu poprawę 
warunków życia dzieci przebywających w państwowych Domach Dziecka w Pol-
sce oraz usprawnienie procesu adopcji dzieci w wieku do 3 lat.

Fundusz „Bądźmy Solidarni”, powołany przez firmę Aviva Commercial Union 
w celu pomocy agentom Aviva Commercial Union oraz członkom ich najbliższej 
rodziny w przypadku długotrwałej choroby lub wystąpienia zdarzenia losowego 
powodującego negatywne skutki dla zdrowia.

Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej, powołany z inicjatywy osób prywatnych 
w celu budowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeń-
stwie poprzez upamiętnienie postaci Haliny Mikołajskiej. 

Fundusz Bankowo Zaangażowani, utworzony z inicjatywy Zarządu i Pracow-
ników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w celu przeciwdziałania 
problemom społecznym, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju kultury 
i sztuki, w szczególności na terenie Ciechanowa i północnego Mazowsza. 

Fundusz Złota Perła, utworzony przez osobę indywidualną w celu wspierania 
młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki.

Programy Fundacji dla Polski

Program Dzieci Ulicy, mający na celu podnoszenie jakości pracy w lokalnych or-
ganizacjach pozarządowych prowadzących pracę środowiskową z dziećmi i mło-
dzieżą, dla których ulica stała się miejscem życia.

Program Sprawne Organizacje Pozarządowe, mający na celu rozwój kompeten-
cji organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, w szczególności zarządza-
nia finansowego, oraz wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców jako rzetel-
nych i wiarygodnych partnerów.

Program Filantropii Indywidualnej, promujący postawy filantropijne osób in-
dywidualnych w celu zwiększania ich zaangażowania w działania społeczne oraz 
zachęcania do prowadzenia własnej działalności filantropijnej.

Program Transnational Giving Europe (TGE) ułatwiający osobom mieszkającym 
zagranicą przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pozarządowych i insty-
tucji w Polsce. Dzięki partnerstwu Fundacji z siecią europejskich fundacji i sto-
warzyszeń TGE osoby te mogą korzystać z ulg podatkowych we własnym kraju
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Rada
Przewodniczący
Paweł Rozwadowski
Nieorganika sp. z o.o.

Członkowie
Włodzimierz Grudziński
Związek Banków Polskich

Maria Kotowska
Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie

Lidia Kuczmierowska
LK Konsulting

Karol Sachs
Grupa Crédit Coopératif

Leszek Stafiej
Stafiej Partnerzy DKS sp. z o.o.

Mikołaj Staniszewski
Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka

Zarząd
Prezes
Agnieszka Sawczuk
Fundacja dla Polski

Członkowie
Dorota Pieńkowska
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Katarzyna Sekutowicz 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Sevdalina Rukanova 
Europejskie Centrum Fundacji

Zespół
Dyrektor Fundacji
Agnieszka Sawczuk

Program Dzieci Ulicy
Dominika Dzido 

Program Filantropii Indywidualnej
Agnieszka Sawczuk
Justyna Blinowska
Olga Janaszek-Serafin 
Artur Ptak 

Program Sprawne Organizacje Pozarządowe
Edyta Podsiadło

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego
Fundusz im. Edwarda J. Wende
Fundusz „Bądźmy Solidarni”
Fundusz Krzyś
Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej
Fundusz Bankowo Zaangażowani
Fundusz Złota Perła
Zofia Pełczyńska
Agata Krakowiak

Wolontariusze
Mariusz Dromlewski
Marta Zakielarz
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>>  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki
>>  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania 

Przestrzennego
>>  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Prezydenta
>>  Wojewoda Mazowiecki
>>  Zarząd Terenów Publicznych

Fundacje i stowarzyszenia 

>>  Fundacja Alcatel-Lucent
>>  Praska Fundacja Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego
>>  Stowarzyszenie Architektów Polskich Zarząd Główny
>>  Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska
>>  The Institute for Philanthropy
>>  Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie
>>  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
>>  Uni Credit Foundation

Media

>>  Adwokatura.pl
>>  Archimania.pl
>>  Architektura.info
>>  Architektura & Biznes
>>  Architektura-Murator
>>  Archiwalia.com.pl
>>  Archizoom.pl
>>  Bryla.pl
>>  Dziennik Gazeta Prawna
>>  Gazeta Bankowa
>>  Gazeta Wyborcza i Gazeta Dom
>>  Kancelaria.lex.pl
>>  Miesięcznik Finansowy BANK
>>  Palestra.pl
>>  Platine.pl
>>  Portal W-A.pl
>>  Purpose.pl
>>  Ronet.pl
>>  Rzeczpospolita
>>  Sukcespisanyszminka.pl
>>  Sztuka-Architektury.pl

oraz osoby prywatne

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom, organizacjom 
i osobom prywatnym za okazane nam zaufanie, wsparcie i współpracę.

Firmy

>> Agora S.A.
>> Allianz Polska S.A.
>> Aviva Polska Sp. z o.o.
>> Banque de Luxembourg
>> Ecorys Sp. z o.o.
>> Ernst & Young
>> ITCI International Tax Corporate & Investments
>> Komosa Imiełowski Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. P.
>> Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp. Kom.
>> Noble Concieerge Sp. z o.o., Grupa Getin Noble Bank
>> Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
>> Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
>> Presspublica Sp. z o.o.
>> Salans. D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. Kom.
>> Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

oraz: 
>>  Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka  

(nieodpłatna obsługa prawna Fundacji)
a także:
>>  pracownicy firmy Levi Strauss, wspierający Program Dzieci Ulicy w ramach 

programu składek pracowniczych (payroll), 
>>  pracownicy firmy Alcatel-Lucent wspierający, w ramach wolontariatu 

pracowniczego, działania projektu „Lepszy start – Spełnione w działaniu”  
oraz 

>>  pracownicy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wspierający 
Fundusz Bankowo Zaangażowani w ramach programu składek 
pracowniczych (payroll) .

Instytucje

>>  Ambasada Francji w Polsce
>>  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
>>  Krajowa Izba Doradców Podatkowych
>>  Mazowieckie Kuratorium Oświaty
>>  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
>>  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
>>  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
>>  Naczelna Rada Adwokacka
>>  Politechnika Warszawska Wydział Architektury

W roku 2012 w realizacji poszczególnych programów 
uczestniczyły: 

Partnerzy Fundacji
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Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Celem Funduszu im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest upo-
wszechnianie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w dziedzinach 
budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kultural-
no-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego budow-
nictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk, a także 
popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowla-
nych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne 
źródła energii.

Nagrody, przyznawane co roku w drodze konkursu, umożliwiają młodym archi-
tektom i inżynierom budowlanym zainteresowanym wyżej określoną tematyką, 
dalsze kształcenie, doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwali-
fikacji w dziedzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwią-
zaniami w budownictwie społeczno-publicznym.

Jury Konkursu 
Stanisław Fiszer (Przewodniczący), Tadeusz Baczko, Michel Cova, Jacek Cybis, Ja-
nusz Pachowski, Karol Sachs, Andrzej Sowa, Krystyna Vinaver, Paweł Zakrzewski 
oraz Marta Grządziel (Laureatka 2000).

Patronat honorowy: 
Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, Prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich Jerzy 
Grochulski oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej prof. 
Stefan Wrona.

Patronat medialny: 
Miesięczniki „ARCHITEKTURA-murator”, „Architektura & Biznes”, „Gazeta Wy-
borcza” i „Gazeta Dom” oraz magazyn internetowy „Purpose — Przedsiębiorczość 
w Kulturze”.

Współorganizator wystawy pokonkursowej: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Agora S.A.

Nagrody przyznane w 2012 roku

Nagroda główna 
>>  Andrzej Majcher za projekt „Trójkąt akademicki - adaptacja opuszczonego ko-

ścioła w Pisarzowicach na ośrodek wymiany myśli dla Poznania, Wrocławia 
oraz Łodzi” – 10 000 zł

Wyróżnienie
>>   Grzegorz Ostrowski za projekt „Urząd Miasta w Piekarach Śląskich” – 3 000 zł

W zależności od woli Fundatora środki finansowe Funduszu mogą być przezna-
czane na różne programy stypendialne, nagrody, dotacje wspierające przedsię-
wzięcia kulturalne, społeczne, edukacyjne albo inne działania pożytku publicz-
nego, które uzna on za wartościowe. Charakter i skala zaangażowania Fundatora 
w realizację działań finansowanych przez  Fundusz zależy od jego indywidualnej 
decyzji. Fundacja prowadzi pełną administrację wszystkich funduszy, w której za-
kres wchodzą: księgowość, transfery pieniężne, rozliczenia i sprawozdawczość. 

Fundusz im. Edwarda J. Wende

Celem Funduszu im. Edwarda J. Wende jest krzewienie i podnoszenie kultury 
prawnej, promocja idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku 
prawnego poprzez przyznawanie nagrody prawnikom i osobom szczególnie za-
angażowanym w działalność publiczną. Nagrodę otrzymują osoby, które działają 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, a w swojej działalności 
wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działa-
ją na rzecz dobra publicznego.

Laureatem Nagrody edycji 2012 został Profesor Adam Daniel Rotfeld, wybitny 
politolog i dyplomata, b. Minister Spraw Zagranicznych RP.

Kapituła Nagrody 
Teresa Romer (Przewodnicząca), Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, Jerzy 
Buzek, Krystyna Chrupkowa, George Dobry, Andrzej Kalwas, Leon Kieres, Witold 
Kulesza (laureat 2004), Marek Antoni Nowicki (laureat 2008), Jan Rokita (laureat 
2003), Stanisław Rymar, Marek Safjan (laureat 2006), ks. Jan Sikorski, ks. Zdzisław 
Tranda, Stanisław Waltoś (laureat 2009), Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-
-Wünsche, Małgorzata Wende, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, 
Jacek Taylor (laureat 2007), Andrzej Zoll oraz Przedstawiciel Fundacji dla Polski.

Patronat medialny 
Dziennik „Rzeczpospolita” oraz jego Wydawca Presspublica Sp. z o.o.

Nagroda im. Edwarda J. Wende: 15 000 zł

Fundusze filantropijne tworzone przy Fundacji to możliwość 
realizacji ważnych i indywidualnie określanych celów społecznych, 
bez konieczności angażowania własnych sił i środków na kosztowną 
i rozbudowaną administrację. 



22 23RapoRt z działalności w Roku 2012inicjatywy osób pRywatnych i instytucji Realizowane pRzez Fundację dla polski

Wyróżnienia TISE 
>>  Zuzanna Cichocka za projekt „PODMOŚCIA, czyli adaptacja terenów zdegra-

dowanych na nowe przestrzenie publiczne na przykładzie pasa obszaru pod 
trasami szybkiego ruchu w Warszawie” – 3 500 zł

>>  Katarzyna Burny za projekt „Ostatni falowiec. Struktura integrująca tkankę 
osiedla Przymorze w Gdańsku” – 3 500 zł

Fundusz Krzyś

Fundusz Krzyś ma na celu poprawę warunków życia dzieci przebywających w do-
mach dziecka. Cel ten jest realizowany poprzez pozyskiwanie środków pienięż-
nych i przekazywanie ich domom dziecka na działania, na które nie wystarcza 
pieniędzy ze środków publicznych. To wsparcie ma poprawić jakość świadczonej 
opieki, stworzyć lepsze warunki rozwoju, a także zwiększyć poczucie bezpieczeń-
stwa i godności małego człowieka. Obecnie działania Funduszu koncentrują się 
na usprawnianiu opieki w domach małych dzieci nad dziećmi do 3 lat, poprzez 
wsparcie finansowe placówek opiekuńczych.

Fundusz Krzyś jest zasilany z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych oraz darowizn od osób prywatnych i instytucji.

W 2012 roku Fundacja przekazała na rzecz Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu 
Wlkp. kwotę 513 zł, jako dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego na rzecz 
wychowanki tego ośrodka.

Fundusz „Bądźmy Solidarni” 

Celem Funduszu jest udzielanie pomocy agentom Aviva Commercial Union oraz 
członkom ich najbliższych rodzin w przypadku długotrwałej choroby lub wystą-
pienia zdarzenia losowego powodującego negatywne skutki dla zdrowia. Fundusz 
finansowany jest ze środków przekazywanych przez Agentów oraz firmę Aviva 
Commercial Union. 

W roku 2012 Fundusz udzielił wsparcia czterdziestu osobom.

Rada Funduszu 
Jacek Altrych, Anna Bujewicz, Elżbieta Nowak-Ferdhus (Przewodnicząca), Zdzisław 
Drążek, Wanda Ochmańska, Monika Paprocka oraz Przedstawiciel Fundacji dla Polski

Wsparcie finansowe Funduszu 350 500,00 zł 

Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej

Celem Funduszu utworzonego w listopadzie 2010 roku jest budowanie postaw 
odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnie-
nie postaci Haliny Mikołajskiej, słynnej aktorki drugiej połowy XX w., która połą-
czyła w sobie wielki artystyczny talent, cywilną odwagę i obywatelską postawę. 
Działania Funduszu zwieńczyło ufundowanie pomnika Haliny Mikołajskiej.

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Parku im. Rydza Śmigłego w Warszawie nastą-
piło 4 czerwca 2012 r. Odsłonięcia dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski 
w towarzystwie Pani Danuty Szaflarskiej.

Fundusz tworzą środki pieniężne uzyskane z darowizn dokonywanych przez Fun-
datora, przychodów z majątku Funduszu oraz darowizn od osób indywidualnych   
i instytucji. 

Fundusz Bankowo Zaangażowani

Celem Funduszu utworzonego w czerwcu 2012 r. z inicjatywy Zarządu i Pracowni-
ków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jest przeciwdziałanie proble-
mom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. 
W ramach Funduszu pracownicy Banku mogą wspierać wartościowe inicjatywy 
lokalnych organizacji społecznych oraz pomagać najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom Ciechanowa i okolic.

Fundusz tworzą środki pieniężne przekazywane przez Fundatora oraz pracowni-
ków Banku. 

W listopadzie 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Funduszu, w trak-
cie którego podjęto decyzję o przekazaniu pięciu darowizn na łączną kwotę 
5 000 zł. Darowizny otrzymało troje dzieci z ciężkimi schorzeniami z terenu Płoń-
ska i Mławy, Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie, a także sfinan-
sowane zostało przygotowanie Szlachetnej Paczki dla starszej samotnej osoby 
mieszkającej w Ciechanowie.

Fundusz Złota Perła

Celem Funduszu  utworzonego w czerwcu 2012 r. przez osobę indywidualną jest 
wspieranie młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztu-
ki i nauki. Pierwsze działania Funduszu będą miały miejsce w 2013 r.
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Kluby młodzieżowe
Ponadto w ramach projektu w obu miejscowościach odbywały się spotkania klu-
bowe, w trakcie których młodzież mogła dyskutować na interesujące ich tematy. 
Dzięki tym spotkaniom młodzież  miała szansę wzmocnić swoje kompetencje 
zdobyte w trakcie szkoleń, rozszerzyć wiedzę o swojej lokalnej społeczności, 
a także wykorzystać w praktyce umiejętności lub sprzęt pozyskane w ramach sty-
pendiów. Niektóre spotkania adresowane były do szerszego grona mieszkańców 
miasta, w trakcie których uczestnicy projektu mieli okazję rozwinąć swoje talenty 
organizacyjne. W części spotkań klubowych udział wzięli również wolontariusze 
z lokalnego Oddziału Banku Pekao SA.

Budżet projektu (2012-2014): 
100 000 EUR, finansowany ze środków Uni Credit Foundation

Partnerzy projektu: 
Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły z Radomia oraz Fundacja Kolos z Warszawy.

2. Projekt „Lepszy start – spełnione w działaniu”

W 2012 r. w ramach Programu Dzieci Ulicy Fundacja rozpoczęła realizację kolejnej 
edycji projektu „Lepszy start – spełnione w działaniu”. Jego celem jest wzmocnie-
nie społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych kompetencji młodych kobiet 
(w wieku 16-22 lata) ze środowisk niezamożnych i zagrożonych marginalizacją 
społeczną, a także wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych pracujących z młodzieżą. 

Projekt realizowany jest w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Na 
Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” oraz Stowarzyszeniem „Podaj Rękę”. Bierze 
w nim udział 15 dziewcząt ze środowisk marginalizowanych, które nie znajdują 
w swoich rodzinach wystarczającego oparcia w ich dalszym rozwoju. 

Projekt ma charakter kompleksowego wsparcia prowadzonego w formie szkoleń 
i warsztatów, zwiększających kreatywność, wzmacniających potencjał, a także po-
szerzających wiedzę w zakresie zarządzania osobistymi finansami i rynku pracy 
oraz ułatwiających start w dorosłe życie społeczne i zawodowe. W ramach projek-
tu odbywają się również spotkania nieformalne (tzw. Kluby Kobiet), pozwalające 
uczestniczkom na swobodną rozmowę na interesujące je tematy, np. pomagające 
w znalezieniu pracy. W spotkaniach tych biorą udział pracownicy wolontariusze 
z bydgoskiego oddziału firmy Alcatel Lucent. 

Dziewczęta będą mogły również ubiegać się o stypendia mające na celu ułatwie-
nie im podjęcia pracy lub kontynuacji edukacji. 

W 2012 r. odbyły się dwa szkolenia: mające na celu pobudzenie i rozwój kreatyw-
nego myślenia oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywa-
nia problemów. Kolejne szkolenia, dotyczące zarządzania osobistymi finansami, 
zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania Klubu Kobiet oraz konkurs stypendial-
ny odbędą się w r. 2013.  

Program Dzieci Ulicy
Celem Programu jest poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży ze środowisk 
marginalizowanych, promowanie wysokich standardów metod pracy z tymi 
dziećmi i ich rodzinami, jak również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych pomagających dzieciom. 

1. Projekt „Zacznij liczyć – na siebie!”

W 2012 r. Fundacja rozpoczęła realizację 2-letniego projektu „Zacznij liczyć – na 
siebie!” Jego celem jest wprowadzenie jakościowej zmiany w życiu młodych osób 
pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, tak aby zyskały one 
nowe szanse na przyszłość – stały się bardziej świadome własnych praw, odkryły 
swój potencjał i posiadane kompetencje oraz poczuły się bardziej wartościowe, co 
w konsekwencji pozwoli im żyć w bardziej dostatni i bezpieczny sposób. 

W I edycji projektu udział wzięły 2 organizacje: Stowarzyszenie Podwórkowe 
Anioły z Radomia oraz Fundacja Kolos z Warszawy. 

Szkolenia i warsztaty
W ramach projektu młodzież z Zielonki i Radomia (łącznie 24 osoby w wieku 
16-22 lata) uczestniczyła w cyklu szkoleń „Plan dla zmian” mającym na celu opra-
cowanie realnych planów poprawy jej sytuacji życiowej. Wzięła również udział 
w dwóch szkoleniach:  wspierającym ją w wybraniu najlepszej ścieżki rozwoju 
oraz dotyczącym zarządzania osobistymi finansami (poruszającym takie zagad-
nienia jak budżet domowy, planowanie finansowe, oszczędzanie). 

Fundusz stypendialny
Uczestnicy projektu wzięli również udział w konkursie stypendialnym, w którym 
mogli ubiegać się o środki na realizację swoich planów związanych z zatrudnie-
niem lub edukacją. Niezależna Komisja Stypendialna przyznała stypendia 16 oso-
bom na łączną kwotę 19 236 zł. Stypendia zostały przeznaczone na dofinanso-
wanie różnego rodzaju kursów zawodowych (m.in.: kosmetyczny, prawo jazdy, 
chemiczny, językowy) oraz na zakup sprzętu przydatnego w nauce lub rozpoczę-
ciu pracy zawodowej (m.in. aparaty fotograficzne, akcesoria tapicerskie).

Fundacja prowadzi programy mające na celu wzmocnienie i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. Programy te koncentrują się 
w szczególności na przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej dzieci 
i młodzieży oraz młodych kobiet, wzmacnianiu i profesjonalizacji 
organizacji pozarządowych, jak też na propagowaniu 
w społeczeństwie postaw filantropijnych. 
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Budżet projektu (2012-2013): 
50 000 USD, finansowany ze środków Alcatel Lucent Foundation

Partnerzy projektu: 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” z Bydgoszczy oraz Stowarzy-
szenie „Podaj Rękę” z Bydgoszczy a także pracownicy bydgoskiego oddziału firmy 
Alcatel - Lucent. 

Program  
„Sprawne Organizacje 
Pozarządowe”
Celem Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe jest rozwój kompetencji or-
ganizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania 
finansowego oraz wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców i innych insty-
tucji z nimi współpracujących jako partnerów rzetelnych i wiarygodnych.

Projekt „Akademia zarządzania finansami NGO”

W 2012 r. Fundacja rozpoczęła realizację 19-miesięcznego projektu „Akademia 
zarządzania finansami NGO”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji orga-
nizacji pozarządowych w dziedzinie efektywnego zarządzania finansowego. 

Projekt adresowany jest do przedstawicieli 32 organizacji pozarządowych – człon-
ków organów zarządczych i nadzorczych, a także - koordynatorów projektów. 
Projekt swoimi działaniami obejmuje łącznie około 150 osób. 

Szkolenia
Prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania i obejmują takie tematy, 
jak: podział odpowiedzialności i kompetencji w organach zarządczych i nadzor-
czych organizacji pozarządowych, monitoring płynności finansowej jako element 
efektywnego zarządzania finansami, podstawy księgowości dla zarządzających 
finansami, jak również - podstawy działalności odpłatnej i gospodarczej w orga-
nizacjach pozarządowych. 

Indywidualne doradztwo 
Organizacje uczestniczące w projekcie mają również możliwość skorzystania z in-
dywidualnego doradztwa w zakresie zarządzania finansowego, księgowości, fun-
draisingu i sprzedaży. W ramach doradztwa przeprowadzono indywidualne bada-
nia jakości zarządzania w 31 organizacjach, na podstawie których przygotowano 
zalecenia mające na celu usprawnienie zarządzania finansowego. 

Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej
W celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i doradztwa finansowego na-
wiązano również współpracę z Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej przy 
Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury i Sztuki z Torunia. W ramach współpracy 
został opracowany i wydany „Kalendarz roczny finansisty NGO.”

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO
Dla zweryfikowania stanu zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych 
i zasadności prowadzanych w ramach projektu szkoleń, przeprowadzono badania 
standardów zarządzania finansami w  organizacjach uczestniczących w projekcie, 
w  organizacjach nieobjętych działaniami projektu oraz w  podmiotach ekonomii 
społecznej. Efektem badania jest publikacja  „Badanie standardów zarządzania 
finansami w NGO”. 

Prowadzenie portalu www.finanse-ngo.pl
W ramach realizacji projektu prowadzony jest portal www.finanse-ngo.pl, na którym 
umieszczane są aktualności projektu, materiały szkoleniowe i zapytania ofertowe.

Budżet projektu: 
966 153 PLN (2012–2013 r.), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner projektu: 
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich.

Program Filantropii 
Indywidualnej
Celem Programu jest promowanie w społeczeństwie postaw filantropijnych 
i zwiększenie zaangażowania osób indywidualnych w działania społeczne oraz 
zachęcanie ich do prowadzenia własnej działalności filantropijnej.

Fundacja upowszechnia wiedzę o filantropii i konkretnych rozwiązaniach filan-
tropijnych w mediach codziennych, branżowych oraz life-stylowych. W 2012 r. 
ukazało się około 20 artykułów autorstwa Fundacji dotyczących różnych zagad-
nień związanych z filantropią, zarówno w prasie jak i na portalach internetowych. 
Materiały o współczesnej filantropii w Polsce i za granicą publikowane były m.in.: 
w miesięczniku Gazeta Bankowa, w dzienniku Gazeta Prawna, w Biuletynie Krajo-
wej Izby Doradców Podatkowych, na internetowym serwisie lifestyle’owym www.
Platine.pl/wwwMoney.pl oraz na stronie internetowej Noble Concierge.

Starania Fundacji kierowane do osób indywidualnych oraz firm zachęcające do 
założenia przy Fundacji funduszy filantropijnych zaowocowały w 2012 r. utworze-
niem dwóch nowych funduszy.
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W wyniku cyklu spotkań przedstawicieli Fundacji i Polskiego Banku Spółdziel-
czego w Ciechanowie, z inicjatywy Zarządu i pracowników Banku, powstał przy 
Fundacji fundusz filantropijny o nazwie Fundusz Bankowo Zaangażowani. Ze 
środków Funduszu wspierane są inicjatywy lokalnych i regionalnych organizacji 
społecznych oraz udzielana jest pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
Ciechanowa i okolic.

Przy Fundacji powstał również nowy fundusz filantropijny założony z inicjatywy 
osoby indywidualnej o nazwie Fundusz Złota Perła, którego celem jest wspieranie 
młodych zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki.

Projekt „Młodzież i filantropia. Promowanie postaw 
obywatelskich wśród licealistów”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej młodzie-
ży oraz zaszczepienie w nich postaw filantropijnych. Projekt inspiruje młodych 
ludzi do podejmowania istotnych i potrzebnych działań na rzecz społeczności 
lokalnych. Podczas realizacji projektu uczniowie zdobywają również umiejętności 
przydatne w dalszej nauce i dorosłym życiu (praca w grupie, wystąpienia publicz-
ne, tworzenie prezentacji). Jednocześnie nauczyciele zdobywają nowe doświad-
czenia, a szkoły wzbogacają swoją ofertę programową. 

W połowie 2012 r. zakończyła się pilotażowa edycja projektu w dwóch warszaw-
skich liceach Towarzystwa Przyjaciół I SLO. Wzięło w niej udział 71 uczniów klas 
drugich, którzy uczestniczyli w cyklu zajęć z dziedziny filantropii, sektora organi-
zacji pozarządowych, problemów społecznych, wystąpień publicznych i przygo-
towali 13 prezentacji na temat działalności wybranych organizacji. W każdej ze 
szkół niezależne Jury wybrało jedną prezentację, a zwycięski zespół uczniowski, 
który ją opracował, otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł, którą  przekazał 
bohaterom zwycięskich prezentacji – Towarzystwu Przyjaciół Szalonego Wózko-
wicza oraz Stowarzyszeniu Terapeutów z Warszawy. 

Projekt pilotażowy zakładał m.in. wypracowanie modelu edukacyjnego z za-
kresu wychowania obywatelskiego dla szkół średnich. Fundacja opracowała 
„Poradnik dla nauczyciela” oraz inne materiały informacyjne i dydaktyczne, do 
stworzenia których przyczyniły się opinie nauczycieli i metodyków wyrażone 
podczas zorganizowanych przez Fundację sesji roboczych na temat metodyki 
projektu. 

Fundacja zawiązała też partnerstwo merytoryczne z Wojewodą Mazowieckim, 
Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Mazowieckim Samorządowym Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli (MSCDN), co przyczyniło się do rozwinięcia działań pro-
jektu na Mazowszu. W listopadzie 2012 r. rozpoczęta została druga edycja pro-
jektu (2012/2013), która objęła swym zasięgiem 10 szkół z 8 miejscowości na 
Mazowszu. Fundacja zorganizowała również kolejną sesję roboczą dla 16 nauczy-
cieli z tych szkół oraz szkolenie dla 13 konsultantów metodycznych z delegatur 
MSCDN na Mazowszu. 

W ramach projektu stworzona została polsko–angielska strona internetowa 
www.mlodziezifilantropia.pl, Powstało szereg materiałów promocyjnych, m.in. 
film o projekcie. Działania projektu promowane były w ponad 40 publikacjach 
(w prasie, Internecie, Radiu i TV). 

Budżet projektu (październik 2011-grudzień 2012): 
599 711 zł, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego pro-
gramu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Nagrody 
ufundowali: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Praska Fundacja 
Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego.

Partnerzy projektu: 
Mazowieckie Kuratorem Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli, The Institute for Philanthropy z Londynu, Towarzystwo In-
westycji Społeczno-Ekonomicznych, Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie 
i Wojewoda Mazowiecki.

Budżet Programu: 
730 031 zł, współfinansowany ze środków: Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe, oraz szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Partnerzy Programu
Banque de Luxembourg, International Tax Corporate & Investments, Kancelaria 
Adwokacka Pruchniewicz Staniszewski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 
Komosa Imiełowski Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. P., Mazowieckie 
Kuratorem Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli,  Noble Concierge Sp. z o.o. Grupa Getin Noble Bank, Polski Bank Spółdzielczy 
w Ciechanowie, Praska Fundacja Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego, Salans 
D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. Kom., The Institute for Philanthropy w Lon-
dynie, Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie oraz Wojewoda Mazowiecki.
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Program 
Transnational  
Giving Europe
Trasnational Giving Europe (TGE) to sieć współpracujących ze sobą europejskich 
fundacji i stowarzyszeń, które pośredniczą w międzynarodowym przekazywaniu 
darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw. Beneficjentami darowizn mogą 
być państwowe i prywatne instytucje realizujące przedsięwzięcia o charakterze 
społecznym. 

Partnerstwo TGE tworzą organizacje z następujących krajów: Belgia, Bułgaria, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Od 2006 roku 
TGE reprezentowana jest w Polsce przez Fundację dla Polski. 

Program jest korzystny tak dla obdarowywanych organizacji, jak i darczyńców. 
Organizacje mają możliwość otrzymania darowizn z zagranicy na bieżącą i przy-
szłą działalność programową, zakup eksponatów, odzyskanie utraconych zbio-
rów, wyposażenie kadry i pomieszczeń w nowoczesny sprzęt, rewitalizacje bu-
dynków czy na realizację innych celów statutowych. Darczyńcy natomiast mogą 
wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, 
edukacji, sportu, pomocy społecznej. Darczyńcy mają możliwość wspierania in-
stytucji w wybranym  kraju europejskim, przy czym przekazane   za pośrednic-
twem organizacji partnerskiej TGE  darowizny przynosi im takie same korzyści 
podatkowe, jak w przypadku wspierania instytucji w ich kraju zamieszkania. 

Wartość przekazanych darowizn w 2012 roku w ramach TGE w Europie wyniosła 
blisko 30 mln zł.  
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Rachunek Wyników 

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

  RaCHUNEK WyNIKóW           31.12.2012

a Przychody z działalności statutowej 1 634 130,87
I  Składki brutto określone statutem 0,00
II  Inne przychody określone statutem

B Koszty realizacji zadań statutowych 1 460 906,05

C Wynik finansowy na działalności statutowej (a-B) 173 224,82

D Koszty administracyjne: 117 429,49
1. Zużycie materiałów i energii 2 696,02
2. Usługi obce 59 586,32
3. Podatki i opłaty 769,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 51 721,63
5. Amortyzacja 623,30
6. Pozostałe 2802,22

E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. a i G) 762,23

F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 9,96

G Przychody finansowe 5 561,86

H Koszty finansowe 17 316,50

I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności  
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

44 792,96

J Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00
I  Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00
II  Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00

K Wynik finansowy ogółem 44 792,96

Sprawozdanie  finansowe 

Bilans 

Bilans sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

aKTyWa                    31.12.2012

a aKTyWa TRWaŁE 1 350,48
I Wartości niematerialne i prawne 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 350,48
III Należności długoterminowe 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00
V Długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00

B aKTyWa OBROTOWE 1 984 330,81
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  
II Należności krótkoterminowe 83 155,86

1.  Należności od pozostałych jednostek 83 155,86
III Inwestycje krótkoterminowe 1 901 174,95

1.  Środki pieniężne 1 901 174,95
2. Pozostałe  aktywa finansowe  

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  aKTyWa RaZEM 1 985 681,29

PaSyWa 31.12.2012

a FUNDUSZE WŁaSNE 116 761,96
I Fundusz statutowy 71 969,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny  
III Wynik finansowy netto z rok obrotowy 44 792,96

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 44 792,96
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami  (wielkość ujemna)  

B ZOBOWIĄZaNIa I REZERWy 1 868 919,33
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek  
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 425 112,44

1.  Kredyty i pożyczki                                0,00
2. Inne zobowiązania 19 001,37
3. Fundusze specjalne 1 406 111,07

III Rezerwy na zobowiązania  
IV Rozliczenia międzyokresowe 443 806,89
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 443 806,89

  PaSyWa RaZEM 1 985 681,29
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