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O fundacjach korporacyjnych 

Fundacje korporacyjne - definicja 

Nie ma jednej, oficjalnej definicji fundacji korporacyjnej. Analiza stanu pozwala jednak przyjąć, 

że tym, co wyróżnia fundację korporacyjną od innych fundacji jest fundator-firma 

założycielska oraz prowadzenie działalności, która nie przynosi zysku. zostały założone przez 

firmy lub osoby ściśle z nimi powiązane. Ponadto fundacje korporacyjne najczęściej mają 

nazwę firmy w swojej nazwie, często też ich logotypy są podobne do logotypów firm. 

Wreszcie są ściśle powiązane z firmą– personalnie, poprzez siedzibę, wspólne ustalanie celów 

etc. 

W Polce najczęściej spotykaną definicją fundacji korporacyjnej jest definicja Forum 

Darczyńców. Zgodnie z nią za fundacje korporacyjne uznaje się fundacje, których założycielem 

(lub jednym z założycieli) była firma lub kilka firm, oraz fundacje założone przez osoby ściśle 

z firmami związane, o ile istnieją  obecnie związki między fundacją a firmą1. 

Fundacje korporacyjne w Polsce 

Fundacje korporacyjne, czyli wydzielone ze struktur firmy organizacje z własnym budżetem i 

zarządem, należą do amerykańskich „wynalazków“ XX wieku. Pierwsze takie fundacje rozwijały 

swoją działalność w latach 20.ubiegłego stulecia.  

Jak podaje Forum Darczyńców w Polsce, w Polsce istnieje nieco ponad 100 fundacji, które 

można określić mianem korporacyjnych. Z badań Forum przeprowadzonych w 2012 roku 

wynika, że aktywnie działa ok. 90 (w 2007 r. – 50) 2. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii w 

2012 r. było 140 fundacji korporacyjnych3. Wyróżnia się Francja z 450 fundacjami w 2012 

roku4, z których większość powstała w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Stosunkowo duży odsetek fundacji korporacyjnych w Polsce zakładają firmy mediowo-

wydawnicze (15 %), co wyróżnia nasz kraj na tle innych krajów europejskich. To druga pod 

                                                 
1

 

http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015

.pdf, s.9, dostęp: 13.05.2015 r. 
2
 http://www.forumdarczyncow.pl/text.php?menu_id=241, dostęp: 28 kwietnia 2015 r. 

3
 http://corporate-citizenship.com/our-insights/the-foundations-of-business/, dostęp: 28.04.2015 r. 

4
 http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/french_corporate_foundations_ims_2012_pdf.pdf,  

s.2, dostęp: 28.05.2015 r. 

http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf
http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf
http://www.forumdarczyncow.pl/text.php?menu_id=241
http://corporate-citizenship.com/our-insights/the-foundations-of-business/
http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/french_corporate_foundations_ims_2012_pdf.pdf
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względem liczebności grupa. Najwięcej jest fundacji firm wywodzących się z branży 

finansowej (36 %), podobnie jak na zachodzie Europy5. 

Fundacje są finansowane przez fundatorów, darczyńców oraz w ramach odpisu 1 proc. od 

podatku dochodowego. 

Polskie funadcje korporacyjne wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje. 

Realizują własne projekty i wspierają projekty innych podmiotów. Na przykład Fundacja 

Polska Miedź przekazuje darowizny klubom sportowym, parafiom, stowarzyszeniom czy 

muzeom. Fundacja TVN „nie jesteś sam“ przyznaje pomoc przede wszystkim w sprawach 

indywidualnych. Z kolei dzięki wsparciu Fundacji PZU w Łazienkach w Warszawie można 

oglądać odrestaurowanego w 2014 roku cadillaca Józefa Piłsudskiego, w Muzeum 

Narodowym podziwiać „Pomarańczarkę” Aleksandra Gierymskiego, a w Muzeum Wojska 

Polskiego – kolekcję orderów Jana Henryka Dąbrowskiego odkupioną od potomka generała. 

Istnieje też szereg fundacji korporacyjnych, które wspierają wyłącznie swoich pracowników i 

ich rodziny.  

W jaki sposób udzielają wsparcia fundacje korporacyjne? 

Fundacje korporacyjne mają zróżnciowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. 

Niektóre przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach.  

Większość z fundacji ma specjalne wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. 

Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność w 

wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych). 

Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać się ze statutem 

danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów. 

Wsparcie udzielane jest w fomie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ 

projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt 

rehablitacyjny, sprzęt komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy 

usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm powiązanych z fundacją 

korporacyjną). 

Jak czytać niniejsze opracowanie? 

Opracowanie zawiera opis wybranych fundacji korporacyjnych. O wyborze zdecydowały cele 

poszczególnych fundacji oraz możliwość skorzystania ze wsparcia osób i podmiotów 

                                                 
5

 

http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015

.pdf, s.10, dostęp: 13.05.2015 r. 

 

http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf
http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf
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działających na terenach wiejskich. Katalog nie jest zamknięty. Autorka zakłada, że w 

przyszłości katalog zostanie poszerzony. W opracowaniu pominięto te fundacje, które 

wspierają wyłącznie swoich pracowników i ich rodziny. 

W poradniku wskazane zostały cele jakim kierują się poszczególne fundacje, wybrane 

programy (jeśli dana fundacja je realizuje), a także dane do kontaktu. Opracowanie pomija 

szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie. Te informacje ulegają zmianom i modyfikacjom. 

Zainteresowany czytelnik może do nich dotrzeć poprzez wskazane w opracowaniu strony 

internetowe, albo kontaktując się telefonicznie, krespondencyjnie (w tym e-mail) czy 

osobiście z daną fundacją. 

Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą ze stron internetowych wskazanych w 

opracowaniu. 

Fundacje korporacyjne – kogo, co i w jaki sposób wspierają? 

1. Fundacja Agory 

Fundacja Agory wspiera m.in. organizacje non-profit. Z partnerskimi organizacjami 

podpisuje wieloletnie umowy i regularnie przekazuje im środki na leczenie i 

rehabilitację dzieci, programy stypendialne i wyrównywania szans. 

Obecnie Fundacja Agory nie rozpatruje indywidualnych próśb o dofinansowanie 

leczenia i rehabilitacji. Wszystkie apele o pomoc dla ciężko chorych i 

niepełnosprawnych dzieci kieruje do współpracujących z nią organizacji, które decydują, 

komu przeznaczą dofinansowanie. 

Fundacja Agory publikuje również na łamach „Gazety Wyborczej" bezpłatne ogłoszenia 

mające na celu zbiórkę publiczną dla podopiecznych fundacji, z którymi współpracuje. 

Więcej informacji: www.fundacjaagory.pl 

Kontakt: 

Fundacja Agory  

ul. Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

tel.: 22 555 52 63 

fax: 22 555 82 63 

e-mail: fundacja@agora.pl 

http://www.fundacjaagory.pl/
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2. Fundacja Aviva 

W latach 2009-2012 Fundacja Aviva przeznaczyła ponad 2 miliony złotych w ramach 

programu działań na rzecz polskich sportowców niepełnosprawnych. W 2014 roku 

Fundacja Aviva rozpoczęła nowy program działania – cykliczny konkurs grantowy „To 

dla mnie ważne” , którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznych. Granty 

przyznawane są w ramach konkursu. 

Fundacja nie tworzy zamkniętej listy rodzajów inicjatyw, które można zgłaszać do 

konkursu. Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej 

realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy mogą mieć charakter 

inwestycji lub programów społecznych. 

Kilka przykładów wspieranych inicjatyw: 

 utworzenie lub odnowienie placu zabaw dla dzieci; 

 zakup sprzętu dla dzieci do świetlicy, sali zabaw; 

 utworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom na podwórku, osiedlu; 

 program zajęć artystycznych, sportowych, rozwojowych dla dzieci i rodziców; 

 działania zachęcające ojców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi; 

 działania wspierające rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych; 

 inicjatywy w przestrzeni wirtualnej (portal poradnikowy dla rodziców, mapa 

miejsc przyjaznych dzieciom, aplikacje mobilne). 

Swoje propozycje w konkursie grantowym mogą zgłaszać osoby prawne, ale też osoby 

fizyczne.  Osoby fizyczne muszą jednak nawiązać współpracę z organizacją lub 

instytucją, która – jako beneficjent – zrealizuje daną inicjatywę za pieniądze z grantu.  

Więcej informacji: www.aviva.pl oraz www.todlamniewazne.pl   

Kontakt: 

Fundacja Aviva 

ul. Domaniewska 44 

02-672 Warszawa 

e-mail: fundacja@aviva.pl 

3. Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona 

Fundacja Bankowa prowadzi szeroką działalność charytatywną i społeczną. Cele 

statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: 

 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 

 przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i 

szkół, 

http://www.aviva.pl/
http://www.todlamniewazne.pl/
mailto:fundacja@aviva.pl
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 popularyzowania wiedzy bankowej, 

 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ochrony środowiska, 

 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 

 upowszechniania kultury. 

Fundacja wspiera akcje pomocy dzieciom, współfinansując corocznie kilkadziesiąt 

wyjazdów kolonijnych i wycieczek, fundując stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 

kupując komputery i pomoce dydaktyczne dla szkół wiejskich i w małych miasteczkach, 

zasilając środkami finansowymi tamtejsze biblioteki. 

Wspierana jest również działalność sportowa prowadzona przez małe kluby 

zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury.  

Innym istotnym polem działalności Fundacji jest wspieranie akcji dożywiania dzieci i 

młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach 

socjoterapeutycznych. Fundacja stara się w miarę możności samodzielnie nawiązywać 

kontakty i bezpośrednio docierać do najbardziej potrzebujących, przekazując środki na 

ściśle określony cel i ograniczając, tam gdzie można, pośrednictwo innych organizacji 

społecznych.  

Pomoc Fundacji udzielana jest rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie 

wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży 

niepełnosprawnej, Na liście stałych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację 

znajdują się także państwowe i rodzinne domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia (w 

tym Caritas, Monar-Markot, TPD), szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, domy 

samotnych matek, hospicja. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, 

dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania 

bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej 

profilaktyce i rehabilitacji.  

Od kilku lat Zarząd Fundacji, zgodnie z intencją Banku jako fundatora, zwiększa 

zaangażowanie w pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów z 

niezamożnych rodzin. Fundowanie stypendiów nakierowanych przede wszystkim na 

studia związane z ekonomią, prawem i administracją, odbywa się we współpracy z 

Uniwersytetami w Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, UMCS i KUL w Lublinie, 

Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin i Gdańską Akademią 

Bankową.  

Więcej informacji: 

Kontakt:  

Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona 
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Grzybowska 53/57 

00-950 Warszawa 

tel.:  22 656 06 80 

fax:  22 656 06 84 

e-mail: info@pekao.com.pl  

4. Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

Fundacja BOŚ podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii 

oraz zrównoważonego rozwoju. Fundacja jest organizacją pozarządową i oddzielną 

instytucją od Banku Ochrony Środowiska, który jednak pozostaje głównym Fundatorem. 

Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie 

po zdrowie”, proekologiczny „Przyroda u Twoich Drzwi” i wspierający wolontariat 

pracowniczy w BOŚ Banku. W ramach programów możliwe jest m.in. otrzymanie grantu, 

wzięcie udziału w programach czy konkursach edukacyjnych i informacyjnych. 

Fundacja nie przyznaje środków na działalność organizacji pozarządowych w oparciu o 

przesłane oferty sponsoringowe oraz listy z prośbą o dotacje. Odpowiada jedynie na 

wybrane zapytania dotyczące współpracy. 

Więcej informacji: www.fundacjabos.pl  

Kontakt: 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

al. Solidarności 104 

01-016 Warszawa 

tel.: 22 532 71 94 

fax: 22 532 71 92 

biuro@fundacjabos.pl 

 

5. Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego  

Fundacja BGK koncentruje swoje działania na: 

 wspieraniu społeczności lokalnych w tworzeniu warunków do prawidłowego i 

twórczego rozwoju dzieci i młodzieży; 

 wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych ludzi, którzy  z racji miejsca 

zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do 

podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury; 

http://www.fundacjabos.pl/
mailto:biuro@fundacjabos.pl
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/
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 angażowniu młodych ludzi w rozwój społeczności lokalnych; 

 edukacji finansowej 

 budowaniu kapitału społecznego 

 popularyzacji idei wolontariatu. 

Fundacja swoje działania koncentruje w szczególności na terenach wiejskich oraz w 

społecznościach lokalnych do ok. 20 tys. mieszkańców. 

Fundacja prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu 

pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów 

Pomostowych i programów edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel” i "Mała ojczyzna - 

wspólna sprawa". 

Konkursu grantowy “Na dobry początek!” 

Adresatem pomocy są dzieci w wieku od 2 do 8 roku życia zamieszkujące na wsiach i w 

miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. O dofinansowanie ubiegać się mogą 

fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne.  

Młody Obywatel  

Program promujący wiedzę na temat społeczności lokalnej oraz pokazujący sposoby 

aktywnego działania w najbliższym otoczeniu. W poszczególnych edycjach programu 

zmienia się nieco tematyka podejmowanych działań.  

Młody Obywatel jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli szkół gimnazjalnych, 

nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup z innych instytucji 

oświatowych kulturalnych (np. domy kultury, stowarzyszenia, biblioteki). Udział w 

programie jest bezpłatny. 

 

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa” 

Głównym celem programu jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. 

Projekt przewiduje przeszkolenie studentów-liderów z zakresu wiedzy obywatelskiej 

oraz metod pracy z młodzieżą, po to aby wraz z grupą studentów-wolontariuszy ruszyć 

do małych miejscowości na terenie całego kraju, gdzie przeprowadzą warsztaty 

edukacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Jest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 

 

Stypendia Pomostowe 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego uczestniczy w realizacji programu Stypendiów 
Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Fundacja 
BGK finansuje stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób 
pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. 

Wolontariat pracowniczy 

Fundacja w tym obszarze prowadzi dwa projekty, “Wolontariat jest super!” oraz 
“Przyjazne przedszkole”. 
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Program prowadzony jest w drodze konkursu projektów - grupy pracowników 
przygotowują własne projekty społeczne, spośród których najlepsze otrzymują 
dofinansowanie umożliwiające ich realizację. 

Uwaga: Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego angażuje się w szereg innych działań nie 
objętych prowadzonymi programami. Miedzy innymi wspiera rozwój przedsiębiorczości 
społecznej, współfinansuje wydawnictwa, wspiera ofiary klęsk żywiołowych. 

Więcej informacji: www.fundacjabgk.pl  

Kontakt: 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

Al. Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa 

tel.: 22 522 93 75 

fundacja@fundacjabgk.pl 

6. Fundacja BGŻ 

Fundacja BGŻ została powołana w celu: 

 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym 

podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, 

kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu 

edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju 

intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych 

środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem; 

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku 

bankowym i finansowym. 

Fundacja nie udziela wsparcia osobom indywidualnym. 

 Od 2014 r. działalność Fundacji skupia się na realizacji 4  programów autorskich: 

 KLASA BGŻ -  program stypendialny dla zdolnych absolwentów szkół 

gimnazjalnych w mniejszych miejscowościach; 

 AGROTALENTY - kompleksowy program rozwoju młodych  talentów rolniczych; 

 JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ - edukacyjny program społeczny dla młodych liderów zmian z 

mniejszych miejscowości;  

 MOŻESZ NA MNIE POLEGAĆ - program wolontariatu pracowniczego w Banku 

BGŻ   

Więcej informacji: www.fundacja.bgz.pl  

http://www.fundacjabgk.pl/
http://fundacja.bgz.pl/mozesz_polegac.html
http://www.fundacja.bgz.pl/
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Kontakt:  

Fundacja BGŻ 

Kasprzaka 10/16 lok. 339 

01-211 Warszawa 

tel.:  22 860 57 93 

fax:  22 860 59 00 

e-mail: fundacja@bgz.pl  

7. Fundacja bzwbk 

Przez szereg lat głównymi odbiorcami pomocy Fundacji bzwbk były dzieci z ubogich 

rodzin. Do nich skierowany był największy program grantowy Fundacji: Bank 

Dziecięcych Uśmiechów. Program BDU został stworzony z myślą o instytucjach i 

organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych 

lub ubogich. 

W 2010 roku wraz z nową misją Fundacji powstał drugi program grantowy Fundacji: 

Bank Ambitnej Młodzieży. Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od 

wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich 

własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa 

polskiego. Od dwóch lat program ten wyznacza główny nurt działań Fundacji w myśl 

hasła „Kierunek młodzież”. 

Od 2010 roku Fundacja koordynuje wolontariat pracowniczy w Banku Zachodnim WBK. 

Towarzyszy pracownikom w organizowaniu lokalnych akcji – np. dni dziecka dla dzieci z 

domów dziecka, szpitali, koncertów charytatywnych, dni integracji osób 

niepełnosprawnych. 

Bank Dziecięcych Uśmiechów 

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym 

stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień 

z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.  W programie grantowym BDU mogą 

wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: 

organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły. 

Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na 

dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci. 

Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, 

poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną 

aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych. Projekty mogą 

wykorzystywać bardzo różne formy, np.: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), 

spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. 
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Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie. 

Granty udzielane są wyłącznie na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które 

świadczą pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej. Granty nie są udzielane osobom fizycznym. 

 

Bank Ambitnej Młodzieży 

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, 
tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na 
poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.  

Główne kierunki programu: 

 rozwój i edukacja, 

 aktywność gospodarcza, 

 społeczna, obywatelska, 

 kultura, historia i dziedzictwo narodowe. 

Więcej informacji: www.fundacja.bzwbk.pl  

Kontakt: 

Fundacja Banku Zachodniego WBK 

ul. Kasprzaka 22 

01-211 Warszawa 

e-mail: fundacja@bzwbk.pl 

8. Fundacja CEMEX Budujemy przyszłość 

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera projekty z zakresu edukacji, 

wolontariatu, projektów obywatelskich, ekologii, sportu i kultury. Opieką otacza 

inicjatywy społeczne podejmowane w miejscowościach, w których działają zakłady 

produkcyjne firmy CEMEX – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie 

kruszyw. Zakres, obszar i sposób wsparcia Fundacji jest regulowany przez 

aktualizowany każdego roku regulamin konkursowy. 

Najważniejszymi filarami Fundacji CEMEX są: 

 Konkurs Grantowy; 

 Program Wolontariatu Pracowniczego.  

Konkurs Grantowy organizowany jest raz do roku, a wziąć w nim udział mogą wszystkie 

organizacje działające w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi swoje operacje 

biznesowe. Natomiast funkcjonujący od 2011 roku Program Wolontariatu 

http://www.fundacja.bzwbk.pl/
mailto:fundacja@bzwbk.pl
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Pracowniczego kierowany jest do pracowników CEMEX, którzy wspólnie z 

organizacjami społecznymi rozwiązują lokalne problemy. 

Więcej informacji:   www.budujemyprzyszlosc.org.pl 

Kontakt:  

Fundacja Cemex "Budujemy Przyszłość" 

ul. Łopuszańska 38 D 

02-232 Warszawa 

tel.:  22 571 41 00 

fax: 22 571 41 01 

e-mail: katarzyna.gorniaklojek@cemex.com , maciej.mikolajewski@cemex.com 

9. Fundacja "Dbam o Zdrowie" 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub części zakupu leków 

oraz środków medycznych osobom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

związanej z koniecznością przyjmowania medykamentów. Swoją działalnością obejmuje 

teren całego kraju. 

Oprócz działalności wspierającej bezpośrednio osoby indywidualne, Fundacja „Dbam o 

Zdrowie” jest organizatorem corocznego Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ!, skierowanego do organizacji pożytku publicznego z sektora ochrony zdrowia i 

pomocy społecznej. Ideą, która przyświeca projektowi jest zintensyfikowanie działań 

prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków, a tym samym 

spowodowanie, aby większą ilość osób było stać na wykupienie niezbędnych 

medykamentów.  

Fundacja od początku swojej działalności wspiera także Domy Samotnych Matek. 

Przekazując pomoc finansową 16 placówkom w kraju, zabezpiecza potrzeby ich 

mieszkańców w zakupie leków, środków medycznych i higienicznych. 

Więcej informacji: www.fundacja.doz.pl  

Kontakt: 

Fundacja "Dbam o Zdrowie" 

Siedziba: 

03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11 

Biuro: 

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3 

(wyłączny adres do korespondencji) 

http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/
http://www.fundacja.doz.pl/
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tel.: 42 200 75 50 

fax: 42 200 78 99 

e-mail: fundacja@doz.pl 

10. Fundacja Dobroczynności Atlas 

Cele Fundacji to: 

 świadczenie pomocy społecznej ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, 

zwłaszcza dzieciom; 

 świadczenie pomocy społecznej ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na 

specjalistyczne leczenie w tym zwłaszcza dzieciom; 

 tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów; 

 udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom 

wyższym, szpitalom, przedszkolom, żłobkom itp.; 

 wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji sakralnych i kościelnych 

oraz działalności charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła 

Katolickiego. 

Fundacja wspiera osoby fizyczne i osoby prawne. 

Więcej informacji: www.atlas.com.pl    

Kontakt: 

Fundacja Dobroczynności ATLAS 

ul. Jaśkowa Dolina 17 

80-252 Gdańsk 

fax: 58 343 06 19 

tel.: 58 342 11 22 

e-mail: fundacja@atlas.com.pl 

11. Fundacja Dorastaj z Nami 

Fundacja Dorastaj z Nami  powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli 

środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia 

służby publicznej dla naszego kraju.  

Fundacja swoją pomocą obejmuje dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia 

służby publicznej, włączając tu między innymi dzieci poszkodowanych strażaków, 

żołnierzy, ratowników górskich, policjantów, jak i również dzieci osób, które zginęły w 

katastrofie smoleńskiej. 

http://www.atlas.com.pl/
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Pomoc Fundacji możliwa jest w czterech zakresach: 

 współfinansowanie edukacji; 

 tutoring edukacyjny - k.o.m.p.a.s., czyli kreatywność, odwaga, mądrość, pasja, 

aspiracje, samodyscyplina; 

 praktyki i staże; 

 pomoc psychologiczna. 

Fundacja wspiera podopiecznych współfinansując do 80% ich wydatków na edukację. W 

ramach rocznych limitów finansowych uzależnionych od wieku i etapu edukacji 

beneficjenta finansowane mogą być min. wydatki na zakup pomocy naukowych, kursów, 

wyjazdów połączonych z nauką, zajęć pozalekcyjnych, czesnego w szkołach czy na 

uczelniach. Szczegółowe zasady tej pomocy określone są w Regulaminie przyznawania 

pomocy. 

Wsparcie Fundacji odbywa się również przez udział podopiecznych w programie 

tutoringu edukacyjnego. Tutoring to wsparcie, kształtowanie i planowanie procesu 

edukacji zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami podopiecznego, będące 

wynikiem jego indywidualnej pracy z tutorem. Metoda ta polega na regularnych 

spotkaniach tutora z podopiecznym, w ramach których podopieczni samodzielnie 

przygotowują zadania domowe, które są następnie omawiane z tutorem. 

 

 

Fundacja oferuje również pomoc w uzyskaniu praktyk i staży dla podopiecznych - 

studentów w firmach Fundatorów.  

Fundacja oferuje wsparcie w postaci opieki psychologicznej dla beneficjentów Fundacji 

oraz wszystkich dzieci z rodzin smoleńskich, którzy nie ukończyli 25 roku życia. 

Program obejmuje refinansowanie kosztów opieki psychologicznej rozumianej jako 

indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty grupowe, wyjazdy terapeutyczne czy 

inne formy w zależności od potrzeb beneficjentów. Kwota dofinansowania dla jednego 

Beneficjenta wynosi maksymalnie 2 000 zł rocznie.  

Więcej informacji: www.dorastajznami.org   

Kontakt: 

Fundacja Dorastaj z Nami 

ul. Ogrodowa 58 lok. 422. 

00-876 Warszawa 

tel.: 22 652 20 22 lub 506 00 33 14 

e-mail: biuro@dorastajznami.org 

http://www.dorastajznami.org/
mailto:biuro@dorastajznami.org
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12. Fundacja ENERGA  

Fundacja ENERGA realizuje następujące cele: 

 wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej 

oraz pomocy i opieki społecznej; 

 wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej; 

 wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego, a także potrzeb materialnych osób fizycznych 

poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności 

wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów; 

 wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 

jednostek Policji oraz innych specjalistycznych służb ratowniczych; 

 rozwój nauki i oświaty w Polsce; 

 propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej; 

 wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom 

niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie; 

 wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Fundacja ENERGA udziela wsparcia: 

 osobom fizycznym - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym; 

 organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób chorych i 

niepełnosprawnych, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. 

Fundacja udziela pomocy raz w roku jednemu beneficjentowi. Z ponownym wnioskiem 

można się zwracać nie wcześniej niż 12 m-cy od daty zawarcia poprzedniej umowy 

darowizny. 

Więcej informacji: www.grupa.energa.pl 

Kontakt:  

Fundacja ENERGA  

al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

tel.: 58 771 85 29  

fax: 58 778 83 99           

e-mail: fundacja@energa.pl 

13. Fundacja EY 

Fundacja EY powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. 

Koncentruje się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje 

http://www.grupa.energa.pl/
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naturalne rodziny. Współpracuje z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami 

zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz dzieci osieroconych.  

Edukacja 

Celem programu jest kompleksowe edukacyjne wsparcie rozwoju dzieci poprzez 

korepetycje, ale również poprzez dodatkowe spotkania wolontariuszy z dziećmi: 

wspólne wyjścia na spacer, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne. 

Pomoc psychologiczna 

Celem programu jest zapewnienie opieki psychologicznej dzieciom z rodzinnych domów 

dziecka oraz pomoc ich opiekunom w problemach wychowawczych. Fundacja wspiera 

poprzez specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, wyjazdy rekreacyjno-

terapeutyczne. Ponadto prowadzim warsztaty psychologiczno-edukacyjne oraz 

wszelkiego rodzaju terapie dla dzieci i ich rodzin. 

Rodzicielstwo zastępcze 

Fundacja EY promuje rodzicielstwo zastępcze. Fundacja dofinansowuje wyjazdy 

indywidualne oraz całych rodzin, organizuje przekazywanie sprzętów, mebli i innych 

rzeczy, o których marzą dzieci (prośby indywidualne, konkursy grantowe) 

O pomoc mogą wnioskować: 

 rodziny zastępcze (rz); 

 rodzinne domy dziecka (rdd); 

 wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd; 

 organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej. 

Fundacja nie finansuje: 

 zakupu samochodów; 

 generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD; 

 dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów; 

 wstecznych zobowiązań wnioskujących; 

 próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym; 

 wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie 

Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Więcej informacji: www.ey.com  

Kontakt: 

Fundacja EY 

Rondo ONZ 1 

http://www.ey.com/
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00-124 Warszawa 

e-mail: fundacja@pl.ey.com 

14. Fundacja Górażdże "Aktywni w Regionie" 

Celem Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, 

na terenie których prowadzą swoją działalność Fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże, 

ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin 

sąsiadujących z Górażdże Cement SA. 

Program grantowy 

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie ogłasza nabór wniosków do corocznej edycji 

Programu Grantowego. Wnioski można składać na dofinansowanie projektów 

społecznych i obywatelskich o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: kultury 

fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności, nauki i 

oświaty, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, działalności wspomagającej rozwój 

społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz szeroko 

pojętej dobroczynności. 

Do programu mogą aplikować organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom 

samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w 

szczególności: placówki wychowawczo-oświatowe, szkoły oraz zespoły szkół, 

organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury, sztuki. Co ważne, instytucje te muszą mieć 

siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których 

fundatorzy prowadzą swoją działalność biznesową. 

O wsparcie nie mogą się starać: osoby indywidualne, przedsiębiorcy, fundacje firm, 

podmioty nastawione na zysk i partie polityczne.  

Fundacja przyznaje trzy rodzajów grantów: małe – do 10 tys. zł i duże – od 10 do 50 tys. 

zł oraz granty na projekty specjalne powyżej 50 tys. zł.  

Obok programów grantowych Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie organizuje 

także od początku swojej działaności własne projekty i akcje społeczne.  

Wolontariat pracowniczy 

Głównym założeniem Programu jest wspieranie własnych pomysłów i inicjatyw 

pracowników Grupy Górażdże na różne formy aktywności wolontariackiej, które służą 

rozwiązywaniu ważnych dla nich i ich otoczenia kwestii społecznych. Fundacja chętnie 

wspiera wszelkie inicjatywy pracowników służące poprawie jakości życia mieszkańców 

na terenie osiedli, miast i gmin, w których żyjemy. Pomysły mogą być związane z 

działalnością charytatywną na rzecz dzieci, seniorów czy osób wykluczonych. Na 

dofinansowanie mogą też liczyć projekty z obszaru sportu i rekreacji, ochrony 

mailto:fundacja@pl.ey.com
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środowiska, promocji zdrowego stylu życia oraz wszelkie inne inicjatywy społeczne i 

obywatelskie. Najlepsze, zgłoszone przez pracowników Grupy Górażdze projekty mogą 

liczyć na granty w wysokości do 3 tys. złotych. Uczestnikiem programu może być każdy 

pracownik Grupy Górażdże. Ważne jest to, że do programu można się zgłosić tylko 

zespołowo, nie można zgłaszać się indywidualnie. Zespół projektowy składa się z 

minimum dwóch pracowników Grupy Górażdże. Do realizacji projektu można (a nawet 

jest to wskazane) zaprosić osoby spoza firmy: rodzinę, przyjaciół, kolegów z innych firm 

lub organizacji społecznych. Na czele zespołu stoi lider, który musi być pracownikiem 

jednej ze spółek Grupy Górażdże. To on odpowiada za poprawną realizację projektu 

(pod względem merytorycznym i finansowym). 

Więcej informacji: www.aktywniwregionie.pl  

Kontakt: 

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie 

ul. Cementowa 1, Chorula 

47-316 Górażdże 

tel.: 77 777 8050 

fax: 77 777 8442  

e-mail: aktywniwregionie@gorazdze.pl 

15. Fundacja Grupy Ergo Hestia  

Fundacja Grupy Ergo Hestia (pełna nazwa: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz 

integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia) wspiera osoby fizyczne 

poprzez programy/ projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym pośrednictwo 

pracy, szkolenia, doradztwo zawodowe, integracja społeczno-zawodowa. 

Więcej informacji: www.integralia.pl  

Kontakt: 

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Integralia 

ul. Hestii 1 

81-731 Sopot 

tel.: 58 555 60 90 

fax: 58 555 60 01 

e-mail: fundacja@integralia.pl 

http://www.aktywniwregionie.pl/
http://www.integralia.pl/
mailto:fundacja@integralia.pl


20 

Poradnik Witryny Wiejskiej                                                                                        

16. Fundacja Grupy PKP 

Fundacja Grupy PKP została powołana do prowadzenia wszechstronnej działalności 

społecznie użytecznej i dobroczynnej z uwzględnieniem oczekiwań najważniejszych 

interesariuszy i uczestników transportu kolejowego w Polsce, przede wszystkim w 

zakresie: 

 poprawy bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w szczególności na dworcach, 

peronach, terenach przydworcowych oraz terenach przejazdów i przejść 

kolejowych; 

 wspierania rozwoju transportu kolejowego, w tym z uwzględnieniem aspektów 

pro-ekologicznych; 

 krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w 

tym w szczególności prowadzenia działań związanych z tradycjami i historią 

kolejnictwa; 

 działań związanych z budową i promocją rozwiązań w modelu „przyjazna kolej”, 

w tym w szczególności dla matek z małymi dziećmi oraz osób 

niepełnosprawnych i osób ograniczonej mobilności; 

 pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, szczególnie w kwestiach związanych z organizacją i 

poprawą warunków transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej. 

Podejmowana przez Fundację Grupy PKP działalność społeczna i dobroczynna obejmuje 

przede wszystkim tematy związane z koleją, w tym w zakresie bezpiecznego korzystania 

z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, 

ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, edukacji i nauki oraz 

wspierania środowisk związanych z koleją. 

Fundacja udziela wsparcia osobom fizycznym i podmiotom prawnym. Pomoc 

charytatywna przyznawana jest danej osobie/ podmiotowi nie więcej niż 1 raz w roku. 

Wyjątkiem jest współpraca podjęta w ramach określonego projektu Fundacji PKP lub 

stała forma współpracy z osobą fizyczną lub podmiotem prawnym – wówczas wsparcie 

udzielane jest zgodnie z warunkami zawartych umów i porozumień. 

Więcej informacji: www.fundacjapkp.pl  

Kontakt:  

Fundacja Grupy PKP 

ul. Szczęśliwicka 62 

00-973 Warszawa 

tel.: 22 474 38 86 

e-mail: fundacja@pkp.pl 

http://www.fundacjapkp.pl/
mailto:fundacja@pkp.pl
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17. Fundacja ING Dzieciom 

Misją Fundacji ING Dzieciom jest wyrównywanie szans dzieci. Fundacja realizuje ją 

poprzez autorskie programy społeczne. 

Turnusy Uśmiechu 

Podopieczni fundacji korzystają z dwutygodniowych bezpłatnych pobytów w ośrodku 

wypoczynkowym Regle w Wiśle. W zależności od ich potrzeb, fundacja realizuje 

program rehabilitacyjny, edukacyjny lub kolonie dla podopiecznych ze szkół 

podstawowych, świetlic środowiskowych, grup terapeutycznych.  

Świetlice internetowe ING 

Fundacja ING Dzieciom otwiera świetlice internetowe w dzielnicach i miejscowościach, 

w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do internetu. W ramach programu 

fundacja przystosowuje pomieszczenia, wyposaża je w sprzęt i wspólnie z partnerem 

społecznym udostępnia podopiecznym. 

Wolontariat ING 

W ramach programu wolontariatu pracowniczego Fundacja ING Dzieciom wspiera 

rozwój lokalnych społeczności i zaangażowanie pracowników. Bankowi wolontariusze 

realizują swoje projekty przy wsparciu finansowym fundacji i w partnerstwie z 

organizacjami pożytku publicznego oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy 

społecznej. Każdy pracownik może wykorzystać 8 godzin czasu pracy na wolontariat. W 

2013 roku nasi wolontariusze poświęcili 5300 godzin na udział w lokalnych akcjach. 

Wśród nich są projekty z konkursu grantowego Dobry Pomysł, Globalnego Wyzwania 

(międzynarodowa akcja Grupy ING), akcje krwiodawstwa, inicjatywy doraźne oraz akcje 

integracyjne. 

Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to: 

 organizacje społeczne, 

 stowarzyszenia (organizacje o statusie OPP), 

 miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (prowadzące np. świetlice 

środowiskowe), 

 szkoły specjalne, integracyjne, 

 szpitale prowadzące oddziały pediatryczne, 

 parafie prowadzące ochronki dla dzieci. 

Fundacja nie pomaga organizacjom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność 

polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa 

(przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi 

konflikt interesów z celami statutowymi fundacji. 
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Więcej informacji: www.ingbank.pl  

Kontakt:  

Fundacja ING Dzieciom 

ul. 11 listopada 12 

43-460 Wisła 

tel.: 33 812 69 95 

e-mail: fundacja.ing@ingbank.pl 

18. Fundacja KGHM Polska Miedź 

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury 

i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.  

Celem Fundacji KGHM Polska Miedź jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie 

finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Fundacja wspiera szpitale 

i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Pomaga 

realizować ważne społecznie inicjatywy i projekty.  

Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, udzielane osobom 

fizycznym oraz instytucjom. 

Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia.  

Instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech 

obszarach: 

 zdrowie i bezpieczeństwo, 

 sport i rekreacja, 

 nauka i edukacja, 

 kultura i tradycje. 

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 

Wniosek o darowiznę złożyć może: 

 osoba pełnoletnia; 

 opiekun prawny; 

 rodzic osoby niepełnoletniej. 

Więcej: www.fundacjakghm.pl  

Kontakt: 

Fundacja KGHM Polska Miedź 

ul. M. Skłodowskie-Curie 48 

http://www.ingbank.pl/
mailto:fundacja.ing@ingbank.pl
http://www.fundacjakghm.pl/
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59-301 Lubin 

tel.: 76 74 78 123 

e-mail: Krzysztof.Kulacz@kghm.com 

19. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra 

publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.  

Fundacja udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące 

się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: 

EDUKACJA 

 Innowacje w edukacji; 

 Edukacja ekonomiczna; 

 Dziedzictwo kulturowe i tradycje; 

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży. 

ROZWÓJ LOKALNY 

 Priorytety opieki zdrowotnej; 

 Polityka społeczna; 

 Nauka przedsiębiorczości. 

Fundacja dofinansowuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie 

działania, jak m.in.: 

 warsztaty, 

 szkolenia, 

 konkursy i olimpiady. 

O dotacje mogą wnioskować: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

 jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. 

Fundacja nie finansuje: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów 

ekonomii społecznej, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów 

bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), 

projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów 
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wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez 

okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw 

etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów 

żelaznych. 

Więcej informacji: www.citibank.pl  

Kontakt:  

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. Traugutta 7/9 

00-067 Warszawa 

tel.: 22 826 83 24 

e-mail: poczta@kronenberg.org.pl 

20. Fundacja Leroy Merlin 

Fundacja wspomaga przede wszystkim inicjatywy lokalne. Pracownicy każdego sklepu 

Leroy Merlin sami identyfikują potrzeby lokalnych społeczności i określają swoje 

działania. W ramach tych działań wspierają jako wolontariusze lokalne organizacje, 

domy dziecka, ośrodki rehabilitacji, organizują w sklepach akcje rejestracji 

potencjalnych dawców szpiku kostnego. Większość podejmowanych działań, z racji 

wykonywanego przez pracowników zawodu koncentruje się wokół tematów remontów 

i dekoracji oraz zakładania i pielęgnacji ogrodów. 

Więcej informacji: www.leroymerlin.pl  

Kontakt: 

Fundacja Leroy Merlin 

ul. Targowa 72 

03-734 Warszawa 

21. Fundacja LOTTO Milion Marzeń 

Fundację LOTTO Milion Marzeń udziela wsparcia w ramach filaru Filantropia. 

Wsparcie może być udzielone: 

 podmiotom zarejestrowanym w Polsce, posiadającym rachunek bankowy i nie 

prowadzącym działalności gospodarczej celem osiągnięcia zysku (organizacje 

non profit); 

 osobom fizycznym: 

http://www.citibank.pl/
http://www.leroymerlin.pl/
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 osobom współpracującym z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o. lub spółkami 

należącymi do jego grupy kapitałowej lub Fundacji, na podstawie umów 

cywilnoprawnych lub zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę; 

 osobom, dla których Totalizator Sportowy sp. z o.o. lub spółka należąca do jego 

grupy kapitałowej lub Fundacja była ostatnim zakładem pracy przed 

przejściem na emeryturę lub rentę; 

 członkom najbliższych rodzin zmarłych osób o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

 pracownikom lub współpracownikom podmiotów związanych umowami 

cywilnoprawnymi z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. lub spółkami 

należącymi do jego grupy kapitałowej lub Fundacji, zwanym dalej 

„Pracownikami” lub „Współpracownikami”. 

Fundacja udziela Wsparcia Organizacjom Non-Profit zgodnie z celami statutowymi 

Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na promocję i 

wspieranie sportu i kultury, oraz innych uznanych za ważne społecznie. 

Fundacja udziela Wsparcia Pracownikom i Współpracownikom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej lub dotkniętym zdarzeniami losowymi, zgodnie z celami 

określonymi w Statucie Fundacji, w obszarach: edukacja, zdrowie, pomoc społeczna i 

socjalna oraz inne uznane za ważne społecznie. 

Więcej informacji: www.fundacjalotto.pl 

Kontakt: 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń 

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa 

tel.: 22 618 66 77 

e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl 

22. Fundacja Neuca  

Kluczowym celem, jaki sobie stawia Fundacja NEUCA Dla Zdrowia  jest dążenie do 

poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na 

rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej. 

Fundacja udziela wsparcia na takie cele, jak: 

 poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w 

tym farmakoterapii; 

 poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby 

uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne; 

 pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych; 

http://www.fundacjalotto.pl/
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
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 promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej; 

 wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia; 

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia nie udziela wsparcia osobom indywidualnym, które mogą 

jednak ubiegać się o pomoc fundacji NEUCA Dla Zdrowia za pośrednictwem innych 

fundacji i stowarzyszeń. 

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia udziela pomocy w następujących formach: 

 dotacje finansowe; 

 darowizny rzeczowe (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, środki 

transportu itp.); 

 wsparcie w postaci kampanii edukacyjnych. 

Więcej informacji: www.fundacjaneuca.pl  

Kontakt:  

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA  

ul. Szosa Bydgoska 58 

87-100 Toruń 

tel.: 56 669 40 00 

kontakt@fundacjaneuca.pl 

23. Fundacja mBanku 

Misją Fundacji mBanku jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu 

edukacji i jakości życia społeczeństwa. 

Programy fundacji /wspierane projekty/: 

Edukacja 

Na lata 2014 – 2016 centralnym punktem strategii Fundacji mBanku są działania na 

rzecz edukacji matematycznej. 

Działania w tym obszarze podejmowane są pod wspólnym hasłem „m jak matematyka” i 

przyjmują różne formy – dotacje, programy grantowe, stypendia, kampanie społeczne. 

Ponadto fundacja prowadzi wortal internetowy www.mjakmatematyka.pl. 

Dotacje 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające 

osobowość prawną, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowo-naukowe. 

Osobom fizycznym Fundacja udziela dotacji wyłącznie za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych, instytucji oświatowo–naukowych lub instytucji ochrony zdrowia. 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest przedstawienie trwałych i 

mierzalnych efektów projektu.  

http://www.fundacjaneuca.pl/
http://fundacjaneuca.pl/kontakt
http://www.mjakmatematyka.pl/
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Beneficjentami Fundacji mogą być, w szczególności dzieci i młodzież szkolna, studenci i 

uczniowie szkół średnich, samorządy, organizacje społeczne i instytucje realizujące 

programy w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i przedsiębiorczości, nauczyciele, 

bibliotekarze, animatorzy działań dla dzieci i młodzieży. 

Program grantowy 

Podobnie jak w przypadku dotacji, celem programu grantowego jest popularyzacja 

matematyki wśród dzieci i młodzieży poprzez zainspirowanie nauczycieli, rodziców, 

pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę  i zachęcali  swoich 

uczniów do przygody z  matematyką. 

Konkursy grantowe są przeznaczone dla szkół z województw mazowieckiego i 

łódzkiego i mogą się o nie ubiegać organizacje pozarządowe posiadające osobowość 

prawną, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe, grupy nieformalne (np. nauczyciele, 

koło naukowe, rada rodziców lub grupa młodzieżowa). 

Stypendia 

„Mistrzowie matematyki” to program stypendilny za pośrednictwem, którego 

przyznawane są stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz 

studentom wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest 

matematyka. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach 

swojej działalności statusowej realizują programy stypendilane oraz posiadają stosowną 

wiedzę. 

 

Więcej informacji: www.mbank.pl  

Kontakt: 

Fundacja mBanku 

ul. Senatorska 18 

00-950 Warszawa 

tel.: 22 438 23 18 

fax: 48 22 829 02 97 

fundacja@mbank.pl 

24. Fundacja Medicover 

Fundacja Medicover wspiera m.in. akcje i programy własne lub stworzone z partnerami 

jeżeli pomagają one lokalnym społecznościom, organizacjom non profit lub są wynikiem 

inicjatywy wolontariuszy, a jednocześnie mieszczą się w ramach zadań statutowych. 

Główne zadania statutowe Fundacji 

http://www.mbank.pl/
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 szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia; 

 propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy; 

 kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia 

profesjonalnych usług medycznych. 

Program działań Fundacji – cztery filary: 

 edukacja 

 tryb życia (life style) 

 bezpieczeństwo  

 inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.  

Każdy program i działanie rozpatrywany jest indywidualnie i po konsultacji ze 

środowiskiem na rzecz którego powstaje dana inicjatywa.  

Fundacja nie finansuje m.in.: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, 

przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności 

organizacji, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni 

komputerowych, zakupu sprzętu multimedialnego i sportowego, imprez 

okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw 

etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów 

żelaznych. 

Fundacja Medicover wspiera program pt. „Działam dla innych”, który został 

zainicjowany przez Pracowników Medicover. Jego główną ideą jest prowadzenie badań 

profilaktycznych w mniejszych społecznościach lokalnych, które mają utrudniony lub 

ograniczony dostęp do służby zdrowia. 

Więcej informacji:  www.medicover.pl 

Kontakt: 

Fundacja Medicover 

Aleja Jerozolimskie 96 

00-807 Warszawa 

tel.:  22 592 70 00 

e-mail: marcin.radziwill@medicover.pl 

25. Fundacja Narodowego Banku Polskiego (Fundacja NBP) 

Podstawowym zadaniem Fundacji Narodowego Banku Polskiego jest wspieranie działań 

promujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej. Ponadto Fundacja 

NBP prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego, w szczególności w dziedzinie 

nauki, oświaty i wychowania. 

http://www.medicover.pl/
mailto:marcin.radziwill@medicover.pl
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Fundacja inicjuje i wspiera projekty informacyjne i edukacyjne dotyczące ekonomii. 

Więcej: www.fundacjanbp.pl  

Kontakt: 

Fundacja NBP 

ul. Świętokrzyska 11/21 

00 - 919 Warszawa 

tel.: 22 595 92 01 

fax: 22 595 92 00 

e-mail: biuro@fundacjanbp.pl 

26. Fundacja Nutricia 

Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. 

Działania organizacji skupiają się na trzech obszarach: 

 wsparcie badań naukowych z zakresu żywienia; 

 wspieranie projektów badawczych, w wyniku których powstaną nowe wytyczne 

dotyczące żywienia w zakresie: żywienia niemowląt i dzieci, zapobiegania 

chorobom i promocji zdrowia 

 stymulowanie projektów badawczych w tym zakresie; 

 finansowanie stypendiów w ww. zakresie; 

 wsparcie rozumienia przez społeczeństwo roli żywienia w zdrowiu; 

 współpraca z ekspertami w celu promowania istniejących i przyszłych 

wytycznych dot. żywienia; 

 wyznaczanie działań PR promujących istniejące i przyszłe wytyczne dot. 

żywienia, w szczególności te powstałe dzięki grantom fundacji; 

 współpraca z lekarzami w celu promowania obecnych i przyszłych wytycznych 

dot. żywienia, w szczególności tych powstałych dzięki grantom fundacji; 

 wsparcie rozumienia przez środowisko medyczne roli żywienia w zdrowiu. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące zadania: 

 organizacja szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, wspierających wizję 

Fundacji; 

 finansowanie stypendiów (we wspomnianym wcześniej zakresie); 

 wspieranie działań upubliczniających i promujących wyniki badań 

finansowanych przez fundację. 

Od początku swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia 

człowieka w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria poświęcone 

http://www.fundacjanbp.pl/
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zasadom planowania badań naukowych, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób 

dotkniętych różnymi schorzeniami metabolicznymi oraz wspiera działania edukacyjne 

w środowisku medycznym. 

Dotacje i darowizny 

Fundacja NUTRICIA zajmuje się także przyznawaniem dotacji i darowizn na działania 

wykraczające poza prowadzone akcje i konkursy. Jest zainteresowana wspieraniem 

działań zgodnych z misją Fundacji i statutem. Współpracuje z różnymi organizacjami 

pozarządowymi. 

Więcej informacji: www.fundacjanutricia.pl  

Kontakt: 

Fundacja NUTRICIA 

ul. Bobrowiecka 6 

00-728 Warszawa 

tel.: 22 55 00 068 

fax: 22 55 00 003 

27. Fundacja Orange 

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Inicjuje i 

wspiera projekty zachęcające osoby młode do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, 

budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.  Fundacja realizuje 

autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej 

dziedzinie, takie jak: Edukacja z internetem, Akademia Orange, Orange dla Bibliotek, 

Pracownie Orange, Telefon do Mamy i Dźwięki Marzeń. Wspiera także merytorycznie, 

organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji. W programy Fundacji, jako 

wolontariusze, włączają się pracownicy Orange Polska. 

Więcej informacji: www.fundacja.orange.pl  

Kontakt: 

Fundacja Orange 

Aleje Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

tel.: 22 527 40 14 

email: fundacja@orange.com 

http://www.fundacjanutricia.pl/
http://www.fundacja.orange.pl/
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28. Fundacja Oriflame Dzieciom 

Fundacja Oriflame Dzieciom pomaga stworzyć dzieciom prawidłowe warunki rozwoju i 

dorastania, co daje im szansę na dobry wybór - dobrą przyszłość. Wszystkie zbierane 

środki przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej będącej pod 

opieką Fundacji. 

Programy aktualnie realizowane: 

Program „a KuKu” 

Program  „a KuKu” skupia się na wspieraniu rodzinnej opieki zastępczej oraz 

promowaniu praw dzieci będących pod tą opieką. Program współrealizowany jest przez 

Fundację Przyjaciółka. Program „a KuKu” działa poprzez stronę internetową: 

www.akukurodzina.pl , na której pokazane są marzenia dzieci, które może zrealizować 

każdy chętny. Zgłosić się do Programu mogą dzieci i młodzież do 18 roku życia z rodzin 

zstępczych oraz rodzinnych domów dziecka.  

Program „Dbamy o zdrowie” 

W Programie „Dbamy o zdrowie” Fundacja udziela wsparcia dzieciom 

niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością poprzez współfinansowanie 

różnych form rehabilitacji. 

Fundacja Oriflame Dzieciom na co dzień wspiera osoby potrzebujące dofinansowując 

zakup leków, wykupienie miejsc na turnusach rehabilitacyjnych, operacje niemowląt za 

granicą.  

Darowizny rzeczowe  

Dwa razy w roku Fundacja przekazuje darowizny rzeczowe w postaci produktów z 

naturalnych składników do rodzinnych domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i 

ośrodków szkolno-wychowawczych. 

Więcej informacji: www.akukurodzina.pl, www.pl.oriflame.com  

Kontakt: 

Fundacja "Oriflame Dzieciom" 

ul. Wołoska 22 

02-675 Warszawa 

tel.:  22 307 05 38 

e-mail: info@akukurodzina.pl 

http://www.akukurodzina.pl/
http://www.akukurodzina.pl/
http://www.pl.oriflame.com/
mailto:info@akukurodzina.pl
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29. Fundacja ORLEN - DAR SERCA 

Fundacja ORLEN – DAR SERCA realizuje długofalowe programy na rzecz Rodzinnych 

Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz 

pomocy lokalnym społecznościom. Prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  

Więcej informacji: www.orlendarserca.pl  

Kontakt: 

Fundacja ORLEN - DAR SERCA 

ul. Chemików 7  

09-411 Płock 

Biuro w Warszawie: 

ul. Gordona Bennetta 2B 

02-159 Warszawa 

tel.: 22 778 08 51 

e-mail: fundacja@orlen.pl 

30. Fundacja PBS Pomagam 

Fundacja PBS Pomagam wspiera rozwój dzieci. 

Skupia się na trzech obszarach: 

 ochrony zdrowia, 

 promocji edukacji 

 i wspierania dobrostanu. 

Fundacja „PBS pomagam” została powołana w celu:  

 prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony 

zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o 

charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; 

 udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej; 

 wspierania osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 

przedsięwzięć z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych lub trudną 

sytuację życiową; 

 pomocy szpitalom, publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym placówkom 

medycznym; 

 udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym; 

http://www.orlendarserca.pl/
mailto:fundacja@orlen.pl
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 podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób 

dorosłych, dzieci młodzieży mających do niej utrudniony dostęp; 

 niesienia pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom 

pozarządowym o istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji 

materialnej. 

O pomoc Fundacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe oraz kościelne osoby prawne. Pomoc udzielana jest w formie finansowej, 

rzeczowej, usługowej. 

Przy przyznaniu wsparcia preferowani są mieszkańcy województwa podkarpackiego 

oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne mające 

siedzibę w województwie podkarpackim. 

Więcej informacji: www.pbspomagam.pl  

Kontakt: 

Fundacja PBS pomagam 

ul. Kościuszki 22 

38-500 Sanok 

tel.: 530 786 036 

e-mail: kontakt@pbspomagam.pl 

31. Fundacja PGE "Energia z Serca" 

Celem działania Fundacji PGE „Energia z Serca“ jest zapewnienie transparentności 

działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz 

budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. W ramach 

działalności Fundacji został także wdrożony wolontariat pracowniczy w całej Grupie 

Kapitałowej PGE. 

Fundacja PGE udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają 

osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie 

podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie 

osobom fizycznym. Tylko w przypadku pracowników GK PGE oraz członków ich rodzin, 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, darowizna może być udzielona 

bezpośrednio osobie fizycznej. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i 

stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, 

organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki 

zdrowotnej (np. szpitalom). Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze 

strategią PGE Polska Grupa Energetyczna SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE. Celem 

Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE 

jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. 

http://www.pbspomagam.pl/
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Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na poniżej wskazanych obszarach: 

 nauka i edukacja; 

 lecznictwo i ochrona zdrowia; 

 pomoc społeczna; 

 działalność ekologiczna i ochrona środowiska; 

 sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

Więcej informacji: www.gkpge.pl 

Kontakt: 

Biuro Fundacji PGE - Energia z Serca  

ul. Mysia 2  

00-496 Warszawa 

tel.: 22 340 17 95 

e-mail: fundacja.PGE@gkpge.pl  

32. Fundacja PGNIG SA im. Ignacego Łukasiewicza 

Fundacja PGNIG SA wspiera inicjatywy  z zakresu: kultury i dziedzictwa narodowego, 

działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych, 

sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży 

oraz ochrony zdrowia. 

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią: 

 edukacja i nauka, w szczególności w zakresie nauk podstawowych i technicznych; 

 ochrona zdrowia i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Fundacja realizuje obecnie następujące programy: 

 WOLONTARIAT STUDENCKI; 

 FUNDUSZ STYPENDIALNY; 

 SZKOŁY IM. I. ŁUKASIEWICZA. 

Konkursy grantowe 

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie 

Fundacji, tj. promocja i wspieranie: 

 kultury jako dziedzictwa narodowego; 

 szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych; 

 ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów; 

http://www.gkpge.pl/
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 sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego 

dzieci i młodzieży; 

 ochrony zdrowia. 

Więcej informacji: www.pgnig.pl  

Kontakt: 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25 

01-224 Warszawa 

tel.: 22 691 85 33  

fax: 22 691 85 36 

email: fundacja@pgnig.pl 

33. Fundacja PKO Banku Polskiego 

Celem Fundacji  PKO Banku Polskiego, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na 

rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony 

i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów 

społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.   

Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na 

zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na 

skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady współpracy przy realizacji każdego Projektu 

Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner Fundacji powinien posiadać 

nienaganną reputację oraz rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. 

Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci wsparcia 

finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak również przewiduje możliwość 

zaangażowania wolontariatu pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w 

ramach projektu. 

Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na 

danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), 

jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). 

Przy realizacji tego typu projektu  wymagane jest przypisanie do projektu 

Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie 

koordynuje proces udzielania pomocy.  

Więcej informacji: www.fundacjapkobp.pl 

Kontakt: 

Fundacja PKO Banku Polskiego 

http://www.pgnig.pl/
http://www.fundacjapkobp.pl/
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ul. Puławska 15 

02-515 Warszawa 

tel.:  22 580 32 85 

fax:  22 580 33 76 

e-mail: fundacja@pkobp.pl 

34. Fundacja "Pocztowy Dar" 

Celem działania Fundacji „Pocztowy Dar“ jest prowadzenie wszechstronnej działalności 

na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, 

rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans 

edukacyjno – rozwojowych pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin oraz 

wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno -zawodową. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania, w następujących formach: 

 programy wieloletnie – program stypendialny; 

 przedsięwzięcia jednorazowe, realizowane przez nią samą lub wspólnie z innymi 

instytucjami ze szczególnym nastawieniem na edukację i zdrowie; 

 wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe programów, przedsięwzięć 

jednorazowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, placówki 

oświatowe, świetlice środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

wyrównujących szanse edukacyjne i zdrowotne dzieci i młodzieży; 

 promocja wolontariatu wśród pracowników Poczty Polskiej oraz 

dofinansowywanie inicjatyw charytatywnych prowadzonych przez pracowników 

Poczty Polskiej na rzecz społeczności lokalnych; 

 kampanie społeczne realizowane przez samą Fundację lub wspólnie z innymi 

wyspecjalizowanymi instytucjami. 

Fundacja udziela pomocy materialnej osobom fizycznym w formie rzeczowej oraz 

finansowej (wyłącznie programy stypendialne i pomoc na wypadek klęsk i katastrof). 

Fundacja udziela pomocy materialnej w formie: finansowej i rzeczowej na rzecz osób 

prawnych, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji. 

Więcej informacji: www.pocztowydar.org  

Kontakt: 

Fundacja "Pocztowy Dar" 

ul. Stawki 2 

00 - 940 Warszawa 

tel.: 725 254 850 

e-mail: kontakt@pocztowydar.org 

http://www.pocztowydar.org/
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35. Fundacja Polsat 

Fundacja Polsat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Fundacja 

stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje 

otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane 

według ustalonych kryteriów. 

Więcej informacji: www.fundacjapolsat.pl  

Kontakt: 

Fundacja Polsat 

ul. Ostrobramska 77 

04-175 Warszawa 

tel.:22 514-55-55 

fax: 22 514-47-30 

e-mail: fundacja@polsat.com.pl 

36. Fundacja Przyjaciółka 

Fundacja Przyjaciółka realizuje swoją misję w oparciu, o najczęściej, długoletnie 

programy. Zaprasza do współpracy świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka i domy dziecka działające lokalnie, organizacje pozarządowe.  

Pomaga też w indywidualnych przypadkach (osoby do ukończenia 18 roku życia). W 

takich sytuacjach finansuje np. rehabilitację, leki czy sprzęt rehabilitacyjny. Fundacja nie 

przekazuje dotacji w formie pieniężnej. 

Więcej informacji: www.fundacja.przyjaciolka.pl  

Kontakt: 

Fundacja Przyjaciółka 

ul. Wiejska 19  

00-480 Warszawa 

BIURO: 

ul. Wiejska 16 

00-490 Warszawa 

tel.: 22 584-21-59 lub 22 584-21-49 

fax: 22 629-33-62 

e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl 

http://www.fundacjapolsat.pl/
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/
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37. Fundacja PwC „Podaruj siebie“ 

Jednym z priorytetowych obszarów działalności Fundacji PWC jest współpraca z 

organizacjami pozarządowymi, które realizują programy przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. 

Program Usług Pro Bono 

Fundacja wspomaga organizacje pozarządowe m.in. swoim bezpośrednim 

doświadczeniem doradczym w ramach Programu Usług Pro Bono. Program ten jest 

dedykowany organizacjom pozarządowym. Realizowany jest dzięki zaangażowaniu 

pracowników PwC, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem. Usługi Pro Bono 

świadczone są bezpłatnie lub za symboliczną opłatą przez pracowników PwC. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości edukacji 

Działania Fundacji w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych oraz podnoszenia 

jakości edukacji koncentrują się na następujących obszarach: 

 uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci i 

młodzieży realizowanych poprzez wolontariat pracowników PwC; 

 możliwość zgłaszania się do konkretnych działań oferowanych za 

pośrednictwem wewnętrznej bazy Fundacji; 

 konkursy grantowe na projekty pracowników PwC polegające na realizacji 

autorskich zajęć z dziećmi ze zmarginalizowanych środowisk. 

Doradztwo 

Pracownicy PwC doradzają wspieranym przez Fundację organizacjom w obszarach 

swoich kompetencji i umiejętności zawodowych. Najczęściej są to: podatki, księgowość, 

marketing, PR, zagadnienia prawne, IT i tworzenie stron WWW. 

Wolontariat 

Ten filar działań Fundacji polega na pomocy w organizowaniu zajęć, imprez i festynów 

dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze pomagają w pracach biurowych, redaktorskich i 

tłumaczeniach. Wolontariusze włączają się także w pomoc w nauce oraz organizowanie 

rozrywek dla dzieci, a także pogadanek dla młodzieży dotyczących ubiegania się o pracę. 

Popularyzacja integracji społecznej 

Działania Fundacji w zakresie popularyzacji integracji społecznej koncentrują się na 

następujących obszarach: 

 Konkurs w ramach projektu "Grasz o staż": organizacja konkursu na najlepszą 

pracę studencką związaną z działaniami na rzecz integracji społecznej i walki z 
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marginalizacją społeczną w Polsce. Nagrodą w konkursie będzie staż w Fundacji 

PwC i/lub organizacji pozarządowej. 

 Kampania społeczna na rzecz integracji: Fundacja PwC planuje popularyzować 

efektywne metody zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji w 

świadomości społecznej, a szczególnie w administracji publicznej, mediach i 

środowiskach biznesowych poprzez współpracę przy organizacji 

konferencji/publikacji dobrych praktyk oraz działania PR promujące najlepsze 

rozwiązania w tym zakresie. 

Więcej informacji: www.pwc.pl  

Kontakt: 

Fundacja PwC „Podaruj siebie“ 

International Business Center 

Al. Armii Ludowej 14 

00-638 Warszawa 

tel.: 22 746 4000 

fax: 22 742 4040 

Koordynator Fundacji PwC 

tel.: 22 746 72 02 

38. Fundacja PZU 

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz 

wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie 

dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Obszary wsparcia: 

 edukacja – wsparcie szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i 

tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i 

kulturalnego młodych ludzi; 

 opieka i pomoc społeczna –wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w 

zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu 

medycznego albo leków; 

 ochrona zdrowia – wsparcie m.in. projektów edukacyjnych dla pracowników 

placówek medycznych; 

 kultura i sztuka – wsparcie wydarzeń artystycznych oraz działań 

upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej 

młodzieży. 

http://www.pwc.pl/
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Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za 

granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając 

merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów. 

Wolontariat pracowniczy 

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We 

współpracy z partnerami prowadzi autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu 

rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny 

tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na 

ich autorskie projekty. 

Programy dotacyjne 

Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji,. Program skierowany jest 

do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami działalności. 

Fundacji i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów. 

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: 

 „Z PZU po lekcjach”, 

 „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”, 

 „PZU z kulturą”. 

Dotacje dla oranizacji pozarządowych 

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

Dotacje dla instytucji publicznych 

Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych. 

Wnioski o dotacje w tym trybie mogą składać również instytucje publiczne, takie jak 

instytucje kultury, ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe. 

Projekt konkursowy i pozakonkursowy musi być przede wszystkim zgodny ze 

strategicznymi celami działania Fundacji i mieścić się w ramach działalności statutowej 

Fundacji. Promowana jest innowacyjność. Wspierane są organizacje duże i małe, które z 

roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Fundacja docenia skuteczność i 

działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być 

kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 
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Dotacje dla osób fizycznych 

Fundacja wspiera także osoby fizyczne. Pomaga w szczególności pracownikom Grupy 

PZU i najbliższym członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Wszystkie osoby fizyczne Fundacja wspiera głównie w zakresie finansowania leczenia, 

rehabilitacji czy też zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. 

Więcej informacji: www.fundacjapzu.pl  

Kontakt: 

Fundacja PZU 

Al. Jana Pawła II 24 

00-133 Warszawa 

tel.: 22 582 25 38 

e-mail: fundacja@pzu.pl 

39. Fundacja Radia Zet 

Fundacja Radia ZET pomaga dzieciom z chorobami serca, głównie z ciężkimi wadami 

wrodzonymi, opłacając leczenie i rehabilitację małych pacjentów i finansując operacje 

serca. Udziela także pomocy szpitalom, szczególnie oddziałom i klinikom kardiologii i 

kardiochirurgii dziecięcej, finansując zakup sprzętu medycznego. 

Więcej informacji: www.fundacjaradiazet.pl  

Kontakt: 

Fundacja Radia ZET 

ul. Żurawia 8  

00-503 Warszawa 

tel.: 22 583 30 45  

e-mail: fundacja@radiozet.pl 

40. Fundacja Tesco Dzieciom 

Fundacja Tesco Dzieciom wspiera: 

 inicjatywy i projekty społeczne, których beneficjentami są dzieci i młodzież; 

 inicjatywy i projekty społeczne, które promują integrację i zaangażowanie na 

rzecz społeczności lokalnych. 

Fundacja wspiera osoby indywidualne, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, 

sektor prywatny i  instytucje publiczne. 

http://www.fundacjapzu.pl/
mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.fundacjaradiazet.pl/
mailto:fundacja@radiozet.pl
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Obszary działalności: 

 edukacja,  

 pomoc społeczna, 

 ochrona zdrowia.  

Program dożywiania „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”  

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” 

Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych 

dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 2014 roku program realizowany 

jest w ramach partnerstwa strategicznego, które Fundacja zawiązała z Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci. 

Działania podejmowane w ramach programu ukierunkowane są na pomoc socjalną i 

edukację. Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco 

Dzieciom dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego 

wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego 

przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest 

aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego 

organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, 

zakupach i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne 

nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje 

pozytywne postawy społeczne. 

Ponadto dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego 

odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o 

materiały edukacyjne udostępnione przez Fundację. 

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej 

na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco 

Dzieciom. 

Program Grantowy „Pracownia Talentów”  

Program grantowy Fundacji ukierunkowany jest na wspieranie edukacji dzieci i 

młodzieży. Za jego pośrednictwem promowane są działania z zakresu edukacji 

pozaszkolnej. Program ma formułę konkursu – w jego ramach spośród aplikacji, które 

spłyną do Fundacji, komisja konkursowa na podstawie przyznawanej punktacji wybiera 

najlepsze projekty, które nagradzane są grantem finansowym. Program każdego roku 

skierowany jest do organizacji statutowo działających w obszarach związanych z opieką 

i wychowaniem młodych ludzi. 

Program Pomocy „Domy Radosnego Dzieciństwa”  
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Program pomocy „Domy Radosnego Dzieciństwa” Fundacja realizuje od 2012 roku. Jego 

celem jest wsparcie w działalności istniejących oraz powstawania nowych domów 

rodzinnych dla osieroconych dzieci. 

Wiecej informacji: www.fundacjatesco.pl  

Kontakt: 

Fundacja Tesco Dzieciom 

ul. Kapelanka 56 

30-347 Kraków 

tel.: 12 255 22 00 

e-mail: kontakt@fundacjatesco.pl 

41. Fundacja TVN „nie jesteś sam” 

Fundacja TVN „nie jesteś sam“ przyznaje pomoc przede wszystkim w sprawach 

indywidualnych. Pomaga ciężko chorym dzieciom, osobom starszym i samotnym. 

Wspiera osoby niepełnosprawne. Finansuje m.in. turnusy rehabilitacyjne, kupuje wózki 

inwalidzkie, protezy kończyn. Na pomoc Fundacji TVN mogą liczyć także szpitale i 

ośrodki pomocy, tj. domy dziecka, ośrodki rehabilitacji. Poza tym Fundacja TVN „nie 

jesteś sam” zajmuje się zakupem sprzętu medycznego dla placówek medycznych. W 

zależności od posiadanych środków pomaga również w remontach specjalistycznych 

klinik w szpitalach. 

Wiecej informacji: www.fundacja.tvn.pl  

Kontakt: 

Fundacja TVN "nie jesteś sam" 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

tel.: 22 453 66 03  

fax: 22 856 63 99 

e-mail: fundacja@tvn.pl 

42. Fundusz Grantowy dla Płocka 

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to międzysektorowa inicjatywa Urzędu Miasta 

Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Fundacja wspiera finansowo 

płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje   w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców 

Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę. 

Działania Fundacji skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w 

http://www.fundacjatesco.pl/
http://www.fundacja.tvn.pl/
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których przekazywane są środki finansowe na projekty wpisujące się w Strategię 

Zrównoważonego Rozwoju Płocka. 

Konkursy grantowe 

W konkursach grantowych mogą brać udział wszystkie organizacje, które mają swoją 

siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. Projekty muszą dotyczyć mieszkańców 

Płocka. Projekty mogą wpisywać się praktycznie w każą sferę życia: od sportu, przez 

ekologię po kulturę. Każda z organizacji może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, 

dofinansowanie przyznawane jest jednak tylko na jeden projekt partnerski i jeden 

indywidualny.  

Fundacja nie udziela wsparcia finansowego poza konkursami grantowymi. 

Konkurs dla osób indywidualnych 

Konkurs dla grup nieformalnych i osób indywidualnych ma na celu wsparcie lokalnych 

liderów, wolontariuszy pracujacych na rzecz małych społeczności Płocka (ulica, osiedle, 

dzielnica). Do konkursu zgłosić można wszystkie projekty, które są nakierowane na 

poprawę jakości życia mieszkańców Płocka, są więc zbieżne z celami statutowymi 

Fundacji. 

Więcej informacji: www.funduszgrantowy.plock.eu  

Kontakt:  

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

09 - 402 Płock 

ul. Misjonarska 22 pokój 32 

tel./fax: 24 367 44 44 

e-mail: koordynator@plock.eu 
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