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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.  

Fundacje korporacyjne zakładane są na ogół przez firmy lub osoby ściśle z nimi 

powiązane (wówczas także jako tzw. fundacje rodzinne). 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 lub organizacyjnie 

(poprzez siedzibę, wspólne ustalanie celów etc.). 

Fundacje korporacyjne w Polsce 

Szacuje się, że obecnie w Polsce zarejestrowanych ponad 200 fundacji, które można 

określić mianem korporacyjnych1.  

Fundacje są finansowane z różnych źródeł, na ogół przez fundatorów, darczyńców oraz w 

ramach odpisu 1 proc. od podatku dochodowego. 

Polskie fundacje korporacyjne zajmują się najczęściej edukacją dzieci i młodzieży, 

ochroną zdrowia czy pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Często współpracują z 

innymi organizacjami pozarządowymi, przyznając im granty i zawiązują partnerstwa. 

Fundacje te wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje. Realizują 

własne projekty i wspierają projekty innych podmiotów. Istnieje też szereg fundacji 

korporacyjnych, które wspierają wyłącznie swoich pracowników i ich rodziny.  

W jaki sposób udzielają wsparcia fundacje korporacyjne? 

Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje, dotyczące udzielanego wsparcia. 

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

Większość z fundacji ma specjalne druki, 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. 

 
1 Firmowi fundatorzy chcą edukować i zmieniać otoczenie na lepsze, 
https://archiwum.rp.pl/artykul/1422919-Firmowi-fundatorzy-chca-edukowac-i-zmieniac-otoczenie-na-
lepsze.html, online: 10.03.2021 r. 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1422919-Firmowi-fundatorzy-chca-edukowac-i-zmieniac-otoczenie-na-lepsze.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1422919-Firmowi-fundatorzy-chca-edukowac-i-zmieniac-otoczenie-na-lepsze.html
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Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ 

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

rehabilitacyjny, 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? 

Otrzymujecie Państwo czwarte wydanie Poradnika. Opracowanie zawiera opis działań (w 

tym zadań/ celów) wybranych fundacji korporacyjnych. O wyborze zdecydowały cele 

poszczególnych fundacji oraz możliwość skorzystania ze wsparcia osób i podmiotów 

działających na terenach wiejskich. Katalog nie jest zamknięty. Autorka zakłada, że w 

przyszłości katalog zostanie uzupełniony, zaktualizowany, poszerzony.  

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, 

korespondencyjnie (w tym e-mail), a także osobiście z daną fundacją. 

Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą ze stron internetowych wskazanych w 

opracowaniu, dostępnych w marcu 2021 r. 

 

 

  



5 

Poradnik Witryny Wiejskiej                                                                                        

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

DOZ Fundacja dbam o zdrowie 

Zasadniczym celem Fundacji jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej oraz wszechstronna działalność w zakresie ochrony zdrowia 
oraz ratowania życia, w tym wsparcie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym 
i edukacyjnym. 

Fundacja jest organizatorem corocznego konkursu grantowego „Razem możemy więcej”, 
skierowanego do organizacji pożytku publicznego z sektora ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Ideą, która przyświeca Konkursowi jest zintensyfikowanie działań 
prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków, a tym samym spowodowanie, 
aby większą liczbę osób było stać na wykupienie niezbędnych medykamentów. Pozostałe 
cele konkursu to: propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń 
organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji 
pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów 
społecznych. 

W ramach konkursu fundacja dofinansowuje projekty lokalne i ogólnopolskie.  

W ramach Projektu „Samotna mamo, nie jesteś sama!” Fundacja współpracuje z domami 
samotnych matek z terenu całej Polski.  

Ponadto Fundacja ma pod swoją opieką stałe grono podopiecznych. Są to dzieci i dorośli 
cierpiący głownie na choroby nieuleczalne, których koszty terapii przewyższają ich 
możliwości finansowe. Podopiecznym za pośrednictwem Fundacji można dedykować i 
przekazać 1% podatku.  

Fundacja jest organizatorem/ współorganizatorem wydarzeń cyklicznych: wieczorne 
spotkania dobroczynne (Wieczory Charytatywne) i charytatywny maraton (DOZ Maraton 
Łódź). 

Więcej informacji: www.dozfundacja.pl 

Kontakt: 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie 

Siedziba: 03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11 

Biuro: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3 (adres do korespondencji) 

tel.: 42 200 75 50 

e-mail: fundacja@fundacja.doz.pl 
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Fundacja Agory 

Działalność Fundacji koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji 
społecznych inicjowanych przez "Gazetę Wyborczą". Akcje te finansowane są z corocznej 
zbiórki 1 proc. odpisu podatkowego, na którą utworzone zostało w Fundacji specjalne 
subkonto. 

Na zlecenie Fundacji publikowane są w mediach Agory ogłoszenia charytatywne 
współpracujących z nią fundacji, o zbiórkach dla ciężko chorych i niepełnosprawnych 
dzieci. 

Fundacja nie wspomaga indywidualnie osób fizycznych, za wyjątkiem nadzwyczajnych 
zbiórek pieniężnych na udostępnione konto. 

Więcej informacji: www.fundacjaagory.pl 

Kontakt: 

Fundacja Agory  

ul. Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

tel.: 22 555 52 21 

e-mail: fundacja@agora.pl 

  

http://www.fundacjaagory.pl/
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Fundacja AMF Nasza Droga 

Działalność Fundacji AMF Nasza Droga obejmuje pracę z młodzieżą licealną i studentami, 
zdolnymi ale potrzebującymi wsparcia, pochodzącymi z powiatu ostrowskiego. 

Fundacja organizuje spotkania, wykłady, warsztaty, wyjazdy kulturalne, obozy 
wakacyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne. Ponadto przyznaje stypendia. 

Programy Fundacji: 

− PROGRAM STYPENDIALNY "DAJĘ, ABYŚ I TY DAWAŁ" "BIORĘ, ABY DAWAĆ 
DALEJ" – program obejmuje swoim zakresem młodzież ze szkół średnich.  

− PROGRAM WAKACYJNY – program obejmuje organizację wakacji dla dzieci z 
rodzin dotkniętych problemami zdrowotnymi, finansowymi lub społecznymi; 

− PROGRAM POMOCY – organizacja wsparcia dostosowanego do szczególnych 
potrzeb np.: pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach, pomoc ośrodkom zajmującym 
się dziećmi niepełnosprawnymi. 

Więcej informacji: www.amf.org.pl 

Kontakt: 

FUNDACJA AMF NASZA DROGA 

ul. Biała 1 

07- 300  Ostrów Mazowiecka 

tel.: (29) 644 21 16 

fax: (29) 644 21 09 

e-mail: amf@amf.org.pl  

 

 

 

  

mailto:amf@amf.org.pl
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Fundacja Anwil dla Włocławka 

Terenem działania Fundacji jest miasto Włocławek, gmina Brześć Kujawski, gmina 
Fabianki, gmina Lubanie i gmina wiejska Włocławek. 

Fundacja wspiera lokalne inicjatywy. 

Fundacja udziela wsparcia w ramach konkursów grantowych.  

W konkursach mogą brać udział działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć 
Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek: organizacje 
pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, szkoły 
wyższe – publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także grupy 
nieformalne (grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które 
wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego np. grupa nauczycieli, 
grupa znajomych, koło naukowe, rada rodziców). 

Fundacja realizuje także programy stypendialne dla uczniów i studentów. 

Więcej informacji: www.anwildlawloclawka.pl  

Kontakt: 

Adres do korespondencji: 

Fundacja ANWIL dla Włocławka 

87-805 Włocławek 

ul. Toruńska 222 

 

Biuro Fundacji: 

tel.: 54 414 21 05 

tel.:665 562 907 

e-mail: fundacja@anwil.pl  
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Fundacja Artystyczna Podróż Hestii 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie promowania 
młodych artystów polskich, w szczególności poprzez organizowanie cyklicznego 
konkursu z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych 
pod nazwą „Artystyczna Podróż Hestii”. 

Fundacja realizuje swój cel statutowy miedzy innymi poprzez: 

− przeprowadzanie konkursów z zakresu sztuk pięknych dla studentów i 
absolwentów uczelni artystycznych w Polsce i poza jej granicami w tym konkursu 
„Artystyczna Podróż Hestii”, 

− organizowanie wystaw artystycznych promujących młodych i obiecujących 
polskich artystów, 

− fundowanie stypendiów i nagród dla młodych artystów, 
− organizowanie konferencji, seminariów, imprez w kraju i za granicą z zakresu 

sztuk pięknych, 
− działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie publikacji wydawnictw 

dotyczących promowania młodych polskich artystów oraz działań i akcji 
artystycznych i kulturalnych. 

Fundacja wspiera rozwój artystów (finalistów i laureatów konkursu) poprzez 
promowanie ich twórczości w Polsce i zagranicą, poprzez zakupywanie prac do kolekcji i 
prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w Polsce. 

Więcej informacji: www.artystycznapodrozhestii.pl 

Kontakt: 

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii 

PAWILON SZTUKI 

ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, domofon 131 

00-768 Warszawa 

tel.: 513 525 045, 22 841 89 10 

e-mail: konkurs@fundacjaaph.pl 

 

 

 

 

  

http://www.artystycznapodrozhestii.pl/
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Fundacja Aviva 

Fundacja organizuje ogólnopolskie kampanie i konkursy społeczne, dedykowane grupom 
określonym w regulaminie konkursu/ akcji. Fundacja finansuje zwycięskie projekty 
społeczności lokalnych. 

Oprócz dużych ogólnopolskich kampanii fundacja wspiera działalność społeczną i CSR 
Fundatora – AVIVY. Wspólnie z zarządami spółek Fundatora oraz pracownikami AVIVY 
organizuje działania i wolontariat na rzecz osób potrzebujących, zwierząt, zdrowia oraz 
ziemi (zgodnie ze swoimi celami statutowymi). 

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

Kontakt: 

Fundacja Aviva 

ul. Inflancka 4B  

00-189 Warszawa 

tel.: 606 356 742 

e-mail: fundacja@aviva.pl 

 

  

http://www.aviva.pl/
http://www.todlamniewazne.pl/
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Fundacja Banku Pekao SA 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, dydaktycznych instytucji naukowych i 
szkół, 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 udziela grantów i przyznaje stypendia. 

O pomoc Fundacji mogą ubiegać się m.in. państwowe i rodzinne domy dziecka, 
organizacje i stowarzyszenia, 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. Fundacja 
pomaga klinikom, przychodniom oraz innym placówkom opiekującym się chorymi, 
uzależnionymi i niepełnosprawnymi. 

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 uczelniami wyższymi. 

Więcej informacji: www.pekao.com.pl 

Kontakt:  

Zarząd Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona 

ul. Żwirki i Wigury 31 

02-091 Warszawa 

tel.: 22 524 88 08 

e-mail: info@pekao.com.pl  
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Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

Fundacja BOŚ podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii 
oraz zrównoważonego rozwoju.  

Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie 
po zdrowie”, proekologiczny „Ekologia” i wspierający wolontariat pracowniczy w BOŚ 
Banku. W ramach każdego z w/w programów Fundacja prowadzi projekty np. konkursy 
(w tym grantowe). 

Realizowanym programom towarzyszą działania medialne i kampanie społeczne. 

Fundacja odpowiada jedynie na wybrane zapytania dotyczące współpracy. Nie przyznaje 
środków na działalność organizacji pozarządowych w oparciu o przesłane oferty 
sponsoringowe oraz listy z prośbą o dotacje. 

Więcej informacji: www.fundacjabos.pl  

Kontakt: 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

ul. Żelazna 32 

00-832 Warszawa 

tel.: 507 006 579 

e-mail: biuro@fundacjabos.pl 

  

http://www.fundacjabos.pl/
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Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 

Programy grantowe, program stypendialny oraz wolontariat pracowniczy to 
najważniejsze działania, jakie prowadzi Fundacja. 

Działania Fundacji nakierowane są przede wszystkim na dzieci i młodzież. Wybrane 
programy/ projekty Fundacja adresuje także do seniorów. 

Fundacja koordynuje wolontariat pracowniczy Banku Santander. Wspiera pracowników 
Banku w realizacji oddolnych inicjatywy na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
instytucji publicznych. Wolontariusze sami zgłaszają pomysły na działania, będące 
odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Pozyskują dodatkowych 
sponsorów i partnerów. 

Więcej informacji: www.fundacja.santander.pl  

Kontakt: 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Aleja Jana Pawła II 17 

00-854 Warszawa 

e-mail: fundacja@santander.pl 

tel.: 22 586 89 99 – programy grantowe 

22 634 55 92 – sprawy administracyjne, umowy darowizn 

22 534 17 26 – stypendia 

22 534 17 50 – wolontariat pracowniczy  
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Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego 

Fundacja realizuje szereg programów grantowych. O dofinansowanie można ubiegać się 
biorąc udział w konkursie.  

Cele programów grantowych to m.in:  

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 

60+, 

- przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki 

zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata,  

- ułatwienie mamom powrotu do pracy po przerwie związanej z urlopem 

macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad 

dzieckiem z innych powodów, 

- przekazanie wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza oraz pokazanie 

mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki), 

- aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra 

wspólnego w środowisku lokalnym, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do 

nowoczesnych form edukacji. 

Fundacja swoje działania koncentruje w szczególności na terenach wiejskich oraz w 
społecznościach lokalnych do ok. 25 tys. mieszkańców. 

Więcej informacji: www.fundacjabgk.pl  

Kontakt: 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji: 

Varso 2 

ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa 

tel.: 22 522 93 75 

fundacja@fundacjabgk.pl 

  

http://www.fundacjabgk.pl/
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Fundacja BNP Paribas 

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie edukacji, kultury oraz 
solidarności społecznej. Podejmuje i wspiera inicjatywy na rzecz kształtowania postaw 
obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej. Popularyzuje 
ideę wolontariatu w sektorze finansowym, a także rozwój wolontariatu pracowniczego w 
Banku. 

Fundacja prowadzi programy autorskie i realizuje własne inicjatywy, a także wspiera 
merytorycznie i finansowo działania innych organizacji. Współpraca oraz partnerstwa z 
innymi organizacjami społecznymi nawiązywane są w ramach celów statutowych. 
Działania Fundacji mają charakter inwestycji społecznych. 

Fundacja udziela wsparcia m.in. w ramach programów stypendialnych oraz poprzez 
realizację programów partnerskich. 

Więcej informacji: www.bnpparibas.pl 

Kontakt:  

Fundacja BNP Paribas 

ul. Kasprzaka 2 

01-211 Warszawa 

tel.:  22 56 21 902 

e-mail: fundacja@bnpparibas.pl 
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Fundacja Can-Pack 

Fundacja wspiera instytucje/organizacje oraz osoby indywidualne w lokalnych 
społecznościach, w których Grupa Can-Pack prowadzi swoją działalność – Krakowa, 
Brzeska, Bydgoszczy, Dębicy, Orzesza oraz Tarnowa.  

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne, zbieżne z jej celami statutowymi, szczególnie w 
zakresie: sportu, edukacji, ochrony zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych. O 
dofinansowanie projektu lokalnego można ubiegać się w ramach Funduszu Grantów 
Lokalnych.  

Fundacja obejmuje także pomocą osoby indywidualne, które znalazły się w trudnej 
sytuacji – wynikającej z nieprzewidzianych okoliczności, jakie niesie ze sobą nagła 
poważna choroba lub przewlekłe, nieuleczalne schorzenia często powiązane z 
niepełnosprawnością, a także z powodu innych wyjątkowych przypadków losowych. 
Fundacja przekazuje wsparcie głównie na ochronę zdrowia w tym: dofinansowanie 
specjalistycznych zabiegów, operacji, rehabilitacji, opieki, sprzętu medycznego lub 
wspomagającego codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Wymagane 
jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy. 

Wolontariat pracowniczy realizowany jest przez pracowników Grupy Can-Pack. 
Obejmuje dwie inicjatywy:  

− „Czas na wolontariat” - konkurs na realizację własnych autorskich projektów 

wolontariackich pracowników Grupy CP, w którym zespoły wolontariuszy mogą 

wnioskować o środki na realizację zadań na rzecz wybranych przez siebie 

placówek oraz ich podopiecznych. 

− „Świąteczny upominek” - akcja organizowana na rzecz wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin podopiecznych Fundacji, 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. 

Więcej informacji: www.fundacja.canpack.pl 

Kontakt: 

Fundacja Can-Pack 

ul. Jasnogórska 1 

31-358 Kraków 

tel.: (12) 662 34 59 

e-mail: fundacja@canpack.eu 

http://www.fundacja.canpack.pl/
mailto:fundacja@canpack.eu
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Fundacja CEMEX Budujemy przyszłość 

Fundacja wspiera projekty – inicjatywy lokalne podejmowane przez organizacje 
pozarządowe oraz jednostki oświatowe.  

Fundacja udziela dotacji w ramach konkursów grantowych na inicjatywy społeczne z 
zakresu edukacji, wolontariatu, projektów obywatelskich, ekologii, sportu i kultury 
podejmowanych w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne firmy 
CEMEX – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw.  

Fundacja organizuje także konkurs dla wolontariuszy CEMEX. 

Więcej informacji:  www.budujemyprzyszlosc.org.pl 

Kontakt:  

Fundacja Cemex "Budujemy Przyszłość" 

ul. Krakowiaków 46 

02-255 Warszawa 

e-mail: fundacja@cemex.com  

http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/
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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, w tym Polonię.  

Więcej informacji: www.atlas.com.pl    

Kontakt: 

Fundacja Dobroczynności ATLAS 

ul. Jaśkowa Dolina 17 

80-252 Gdańsk 

tel.: 58 342 11 22 

e-mail: fundacja@atlas.com.pl 

  

http://www.atlas.com.pl/
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Fundacja Dorastaj z Nami 

Fundacja swoją pomocą obejmuje dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia 
służby publicznej, tj. między innymi dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, 
ratowników górskich, policjantów, jak i również dzieci osób, które zginęły w katastrofie 
smoleńskiej. Pomoc Fundacji w ramach tzw. Programu pomocowego możliwa jest 
w czterech zakresach: 

− współfinansowanie edukacji; 

− tutoring edukacyjny (doradca edukacyjny); 

− praktyki i staże; 

− pomoc psychologiczna. 

Fundacja jest także realizatorem programu Służba i Pomoc. Program został 
przygotowany z myślą o wszystkich pracownikach służb publicznych (strażakach, 
policjantach, żołnierzach, ratownikach górskich, medykach) oraz ich rodzinach: dzieciach, 
partnerkach i partnerach.  

Więcej informacji: www.dorastajznami.org   

Kontakt: 

Fundacja Dorastaj z Nami 

ul. Ogrodowa 7 

00-893 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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Fundacja ENERGA  

Fundacja wspiera dzieci oraz organizacje i instytucje działające na ich rzecz. Pomaga 
ofiarom klęsk żywiołowych. Dofinansowuje zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie 
ludzkie.  

Fundacja realizuje program "Pomagaj z Energą" polegający na wspieraniu lokalnych 
organizacji pożytku publicznego.  

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i 
niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na 
rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. 

Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail) 

Więcej informacji: www.grupa.energa.pl 

Kontakt:  

Fundacja ENERGA  

al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

 

Biuro Fundacji: Olivia Gate p.5, pokój nr 508 

tel.: 58 778 84 44 (Pełnomocnik ds. Biura Fundacji) 

e-mail: fundacja@energa.pl 
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Fundacja ERBUD Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka 

Fundacja została ustanowiona w celu: 

− niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej; 
− niesienia pomocy osobom z trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe 

życie; 
− niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w 

trudnej sytuacji życiowej; 
− udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym; 
− podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób 

mających do niej utrudniony dostęp. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez pomoc finansową i rzeczową. Pomoc ze strony 
Fundacji otrzymują dzieci i młodzież, placówki wychowawcze, oświatowe i opiekuńcze. 

Fundacja ma w swoim portfolio m.in. programy autorskie adresowane do wychowawców, 
jak i wychowanków domu dziecka, osób przygotowujących się do usamodzielnienia, 
pozostających pod opieką pieczy zastępczej. 

Więcej informacji: www.fundacjaerbud.pl 

Kontakt: 

ERBUD Wspólne Wyzwania 

Fundacja im. Eryka Grzeszczaka 

ul. Franciszka Klimczaka 1 

02-797 Warszawa 

tel.: 22 161 53 07 

e-mail: fundacja@fundacjaerbud.pl 

 

 

  

http://www.fundacjaerbud.pl/
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Fundacja EY 

Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzinach zastępczych, 

pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. 

Fundacja realizuje własne programy m.in. wspierające rozwój dzieci i młodzieży, 

wychowujących się w rodzinach zastępczych, oraz wspierające ich opiekunów – rodziców 

zastępczych. 

Fundacja udziela pomocy finansowej w ramach projektów grantowych na terapie, 

rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Dofinansowuje również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie 

letnie i obozy zimowe dla dzieci. 

Więcej informacji: https://www.ey.com/pl_pl/fundacja 

Kontakt: 

Fundacja EY 

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa 

e-mail: fundacja@pl.ey.com 

  

mailto:fundacja@pl.ey.com
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Fundacja Faktu "Serce dla Dzieci" 

Fundacja udziela pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dorosłych lub 
dzieci chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

Adresatami pomocy Fundacji są osoby fizyczne, grupy osób oraz instytucje kluczowe dla 
zapewnienia podstawowych warunków życia społeczeństwa, które z powodów 
prawnych, proceduralnych bądź organizacyjnych nie mogą uzyskać wcale lub we 
właściwym momencie pomocy od przeznaczonych do tego instytucji państwowych oraz 
samorządowych 

Fundacja pomaga w szczególności: dzieciom, samotnym rodzicom z dziećmi, rodzinom 
wielodzietnym, samotnym osobom starszym, grupom osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji, placówkom medycznym, placówkom opiekuńczym, placówkom edukacyjnym. 

Fundacja udziela pomocy zarówno w problemach natury medycznej, jak i w problemach 
natury pozamedycznej. 

Więcej informacji: www.fundacjafaktu.pl 

Kontakt: 

Fundacja Faktu "Serce dla Dzieci" 

ul. Domaniewska 52 

02-672 Warszawa 

tel.: 22 778 62 54 

e-mail: biuro@fundacjafaktu.pl 
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FUNDACJA FURTKA 

Fundacja zajmuje się zbiórką funduszy na dalsze leczenie oraz rehabilitację osób 
dotkniętych tragedią życiową. Swoim podopiecznym pomaga w powrocie do normalnego 
życia. 

Fundacja: 

− prowadzi kwesty, akcje społeczne i zbiera wszelkie datki na podopiecznych; 
− pokrywa koszty leczenia, diagnostyki i rehabilitacji osób nieobjętych 

ubezpieczeniem zdrowotnym; 
− opłaca leki, suplementację oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 

Więcej informacji: www.fundacjafurtka.org 

FUNDACJA FURTKA 

ul. Jana Pestalozziego 7 

85-095 Bydgoszcz 

email: pomagam@fundacjafurtka.org 
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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. 

Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o 
znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony 
zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności. 

Fundacja realizuje program grantowy, własne projekty i akcje społeczne oraz program 
wolontariatu pracowniczego. 

Więcej informacji: www.aktywniwregionie.pl  

Kontakt: 

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie 

ul. Cementowa 1, Chorula 

47-316 Górażdże 

tel.: 77 777 8050 

e-mail: aktywniwregionie@gorazdze.pl 

  

http://www.aktywniwregionie.pl/
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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. 

Fundacja prowadzi projekty własne adresowane do osób niepełnosprawnych i ich 
otoczenia. 

Więcej informacji: www.integralia.pl  

Kontakt: 

Centrala Grupy ERGO Hestia 

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych Integralia 

ul. Hestii 1 

81-731 Sopot 

tel.: 58 555 60 90 

e-mail: fundacja@integralia.pl 

  

http://www.integralia.pl/
mailto:fundacja@integralia.pl
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Fundacja Grupy PERN 

Fundacja udziela pomocy filantropijnej w formie świadczenia pieniężnego na cele 
określone swoim Statutem.  

Fundacja udziela wsparcia na rzecz osób prawnych i podmiotów nie mających 
osobowości prawnej. Przy czym osobom fizycznym Fundacja udziela wsparcia wyłącznie 
za pośrednictwem organizacji pozarządowych, instytucji oświatowo–naukowych lub 
instytucji ochrony zdrowia, itp.  

W wyjątkowych przypadkach (tj. rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, 
długotrwałej przewlekłej choroby, klęski żywiołowej lub innych losowych zdarzeń 
indywidualnych) dotyczących pracowników spółek Grupy Kapitałowej PERN oraz 
członków ich rodzin (tj. współmałżonek oraz dzieci), darowizna może być udzielona 
bezpośrednio osobie fizycznej. 

Więcej informacji: www.pern.pl  

Kontakt: 

Fundacja PERN 

ul. Wyszogrodzka 133 

09-410 Płock 

e- mail: fundacjagrupypern@pern.pl 
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Fundacja Grupy PKP 

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.  

Wsparcie Fundacji może mieć m.in. następujące formy: patronat Fundacji Grupy PKP, 
udzielenie darowizny.  

Ponadto Fundacja realizuje projekty własne, a także udostępnia materiały edukacyjne. 

Więcej informacji: www.pkp.pl 

Kontakt:  

Fundacja Grupy PKP 

ul. Szczęśliwicka 62 

02-353 Warszawa 

tel.:  22 474 91 90 

e-mail: fundacja@pkp.pl      
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Fundacja „Hasco-Lek“ 

Fundacja „HASCO-LEK” prowadzi działalność charytatywną, realizuje ideę społecznej 
odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego. Organizacja angażuje się w 
różnorodne projekty, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. 

Fundacja nawiązuje współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, współpracuje z wolontariuszami, jak również pozyskuje środki na 
prowadzoną działalność. 

Działalność Fundacji skupia się szczególnie w czterech obszarach programowych: 
otaczanie dzieci opieką, pomoc w pokonywaniu barier, działalność na rzecz rozwoju 
edukacji i młodych talentów, wspieranie ochrony zdrowia. 

Fundacja: 

− udziela pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży oraz osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji; 

− wspiera działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, udzielając 
m.in. pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia merytorycznego; 

− angażuje się w inicjatywy innych organizacji w ramach projektów partnerskich.  

Więcej informacji: www.fundacjahasco-lek.pl 

Kontakt: 

FUNDACJA HASCO-LEK 

ul. Żmigrodzka 242 E 

51-131 Wrocław 

tel.: 71 327 19 52 

e-mail: fundacja@hasco-lek.pl 

  



30 

Poradnik Witryny Wiejskiej                                                                                        

Fundacja ING Dzieciom 

Fundacja podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i 
młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy, w których organizacje 
pozarządowe i szkoły oraz wolontariusze z całej Polski realizują autorskie projekty 
społeczne. 

Działania Fundacji obejmują następujące obszary wspierania dzieci i młodzieży: edukacja, 
sport i rekreacja, terapia, wolontariat. 

Fundacja wspiera: organizacje pozarządowe, miejskie i gminne ośrodki pomocy 
społecznej, szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne), świetlice 
środowiskowe, szpitale prowadzące oddziały pediatryczne. 

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. 

Więcej informacji: www.ingdzieciom.pl 

Kontakt:  

Fundacja ING Dzieciom 

ul. 11 listopada 12 

43-460 Wisła 

tel.: 33 855 22 83 

e-mail:  fundacja@ingdzieciom.pl 
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Fundacja Katalyst Education 

Fundacja podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans uczniów w Polsce, poprzez 
tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających 
optymalne ich wykorzystanie. 

Fundacja jest częścią grupy White Star Foundations w Polsce. Wspierana jest przez The 
Brian D. Patterson USA-International Foundation. 

Fundacja jest realizatorem autorskich projektów edukacyjnych. 

Więcej informacji: www.katalysteducation.org 

Kontakt: 

Fundacja Katalyst Education 

ul. Grzybowska 5a 

00-132 Warszawa 

tel.: 22 32 45 200 

e-mail: kontakt@katalysteducation.org 
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Fundacja KGHM Polska Miedź 

Fundacja wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, 
nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.  

Celem Fundacji 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 są darowizny, udzielane osobom fizycznym oraz instytucjom. 

Instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech 
obszarach: zdrowie i bezpieczeństwo, sport i rekreacja, nauka i edukacja, kultura i 
tradycje. W każdym z tych czterech obszarów Fundacja realizuje kluczowe, długofalowe 
projekty własne. 

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia.  

Więcej: www.fundacjakghm.pl  

Kontakt: 

Fundacja KGHM Polska Miedź 

ul. M. Skłodowskie-Curie 48 

59-301 Lubin 

tel.: 76 74 78 132 

e-mail: fundacja@kghm.pl  

  

http://www.fundacjakghm.pl/
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Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga 

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju 
lokalnego. Szczególną uwagę skupia na edukacji ekonomicznej oraz zagadnieniach 
dziedzictwa kulturowego. Ponadto inicjuje i koordynuje wolontariackie przedsięwzięcia 
pracowników Citi Handlowy oraz działam na rzecz propagowania idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 

Fundacja prowadzi szereg własnych programów, a także wspiera wartościowe inicjatywy 
realizowane przez inne organizacje na terenie całego kraju, w tym szczególnie te o 
wymiarze lokalnym. 

Fundacja swoje zadania realizuje między innymi poprzez: 

− udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w 
zakresie edukacji i rozwoju lokalnego oraz działającym na rzecz zreformowania 
edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do 
potrzeb gospodarki rynkowej; 

− dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, 
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego; 

− tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych; 
− upowszechnianie idei wolontariatu pracowniczego; 
− przyznawanie nagród osobom zasłużonym na polu ochrony dziedzictwa 

kulturowego; 
− aktywną działalność na polu organizacji pozarządowych, między innymi w Forum 

Darczyńców w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Fundacja realizuje własny, cykliczny program (Program Dotacji), w ramach którego 
przyznaje dotacje na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w całym kraju.  

Więcej informacji: www.citibank.pl 

Kontakt:  

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga. 

ul. Traugutta 7/9 

00-067 Warszawa 

tel.: 22 826 83 24 

e-mail: poczta@kronenberg.org.pl  
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FUNDACJA LAFARGE WSPÓLNIE 

Fundacja wspiera inicjatywy mieszkańców i prowadzi autorskie działania na rzecz 
zmiany otoczenia społecznego, kulturalnego i przestrzennego 

Fundacja realizuje długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych. Udziela 
wsparcia merytorycznego i finansowego w ramach programów grantowych dla 
mieszkańców i pracowników Lafarge. Jest organizatorem konkursów i warsztatów. 

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, instytucjami 
kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Więcej informacji: www.fundacjawspolnie.pl 

FUNDACJA LAFARGE WSPÓLNIE 

Biuro:  

West Station II 

ul. Aleje Jerozolimskie 142 B 

02-305 Warszawa 

Siedziba:  

ul. Warszawska 110 

28-366 Małogoszcz  

tel.: 22 324 67 77 

e-mail: info@fundacjawspolnie.pl 

  

http://www.fundacjawspolnie.pl/
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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. 

Społeczne inicjatywy pracownicze wspierane są w ramach Programu Grantowego, który 
organizowany jest dwa razy w roku. 

Więcej informacji: www.leroymerlin.pl 

Kontakt: 

e-mail: fundacja@leroymerlin.pl 

tel.: 504 044 533 
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Fundacja LOTOS 

Fundacja angażuje środki na obszarze Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, 
gdzie mieszczą się siedziby spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS lub 
prowadzona jest przez nie działalność. 

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie 
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, 
sztukę i dziedzictwo narodowe. Fundacja przeznacza środki na działalność społeczną, 
ochronę  i promocję zdrowia oraz naukę i edukację. Ponadto, w miarę możliwości, 
wspiera leczenie obecnych i emerytowanych pracowników LOTOSU oraz ich bliskich. 

Fundacja, w trybie ciągłym, przyjmuje wnioski o darowiznę od osób fizycznych i 
prawnych. 

Fundacja LOTOS nie angażuje się w projekty utożsamiane z inną marką, o charakterze 
politycznym, służące jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie 
przyjęte normy społeczne, tematycznie nawiązujące do alkoholu, uzależnień i patologii. 

Więcej informacji: www. odpowiedzialny.lotos.pl 

Kontakt: 

Fundacja LOTOS 

ul. Elbląska 135 

80-718 Gdańsk 

tel.: 58 308 76 95 

e-mail: biuro@fundacjalotos.pl 
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FUNDACJA LPP 

Fundacja LPP wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze 
względu na lokalizację oddziałów LPP, Pomorze i Małopolska są dla Fundacji szczególnie 
ważnymi obszarami. 

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
osobom chorym. Wspiera również organizacje opiekujące się osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym i placówki medyczne. 

Fundacja udziela wsparcia w trzech obszarach: przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, ochrona zdrowia, ekologia i ochrona środowiska. 

Fundacja przekazuje darowizny rzeczowe oraz pieniężne. 

Fundacja podejmuje współpracę tylko z osobami prawnymi i zastrzega sobie prawo do 
kontaktu tylko z wybranymi podmiotami. 

Fundacja realizuje także projekty własne. 

Więcej informacji: www.lppsa.com 

Fundacja LPP 

ul. Łąkowa 39/44 

80-769 Gdańsk 

email: fundacja@lppsa.com 
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Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

Fundacja prowadzi inicjatywy popularyzujące przede wszystkim aktywność fizyczną 
wśród młodzieży oraz wspiera młodych twórców i animatorów kultury. Organizuje 
wolontariat pracowniczy wśród pracowników Totalizatora Sportowego, oraz promuje 
odpowiedzialną rozrywkę i edukuje nt. ryzyka uzależnienia od hazardu. 

Fundacja realizuje szereg programów. Udziela m.in. pomocy finansowej.  

W ramach programu grantowego wspiera realizacje projektów innych organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji 
edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn 
pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, 
pomocy społecznej. 

Więcej informacji: www.fundacjalotto.pl 

Kontakt: 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

ul. Targowa 25 

03-728 Warszawa 

tel.: 22 618 66 77 

e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl  

  

http://www.fundacjalotto.pl/
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Fundacja Marwit Smak Zdrowia  

Fundacja realizuje projekty na rzecz zdrowego stylu życia, odżywiania oraz aktywności 
fizycznej. Współpracuje ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji: www. fundacjamarwit.pl. 

FUNDACJA MARWIT Smak Zdrowia 

87-134 Zławieś Wielka 29a 

tel.: 56 674 43 25 

e-mail: fundacja@marwit.pl 

  

http://fundacjamarwit.pl/
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Fundacja mBanku 

Misją Fundacji mBanku jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu 

edukacji i jakości życia społeczeństwa. Centralnym punktem strategii Fundacji mBanku 

są działania na rzecz edukacji matematycznej. 

Beneficjentami działań wspieranych przez fundację są w szczególności dzieci, młodzież, 

nauczyciele i rodzice. 

Swoje cele Fundacja realizuje m.in. przez dotacje i program grantowy. O dofinansowanie 

mogą ubiegać się: szkoły podstawowe, szkoły średnie, organizacje pozarządowe, uczelnie 

wyższe, biblioteki publiczne. 

Wszystkie wspierane przez Fundację projekty służą podnoszeniu poziomu i efektywności 

edukacji matematycznej w Polsce. 

 

Więcej informacji: www.mbank.pl 

Kontakt: 

Fundacja mBanku 

ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa 

e-mail: fundacja@mbank.pl 

 

Koordynator programowy 

tel.: 22 438 23 18 
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Fundacja Medicover 

Fundacja 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. 

Fundacja swoje działania kieruje szczególnie do dzieci, młodzieży, ich rodzin, szkół oraz 
seniorów. Dociera do konkretnych środowisk poprzez międzynarodowe programy 
profilaktyczne, edukacyjne i programy wolontariatu, a także pomaga ośrodkom oraz 
grupom potrzebującym celowego wsparcia. 

Działania Fundacji obejmują cztery obszary: promowanie zdrowego trybu życia, edukacja, 
profilaktyka zdrowia, wolontariat pracowniczy. 

Każdy program/ działanie, w które angażuje się Fundacja rozpatrywany jest 
indywidualnie i po konsultacji ze środowiskiem na rzecz, którego powstaje dana 
inicjatywa.  

Więcej informacji: www.po-zdro.pl,  

https://www.medicover.pl/uslugi-medicover/kim-jestesmy/ 

Kontakt: 

Fundacja Medicover 

Equator II 

al. Jerozolimskie 96 

02-017 Warszawa 

tel.:  500 900 777 

e-mail: program@po-zdro.pl  
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Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet 

Misją Fundacji jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Polek i ich 
rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki 
zdrowotnej dla kobiet. 

Fundacja wspiera i inicjuje działania, których celem jest upowszechnianie wiedzy na 
temat zagrożeń dla zdrowia kobiet oraz podejmowanie działań edukacyjnych i 
promocyjnych w tym zakresie. 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez szereg programów, w tym programów 
edukacyjnych, programów wsparcia, czy programów współpracy. 

Więcej informacji: www.fzk.org.pl 

Kontakt: 

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet 

ul. Chłodna 51 

00-867 Warszawa 

tel.: 22 364 16 02 

e-mail: biuro@fzk.org.pl 

  

http://www.fzk.org.pl/
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Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  

Pełna nazwa Fundacji: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego I Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza. 

Celem Fundacji jest przede wszystkim zachowanie i udostępnianie unikatowych 
obiektów technicznych pochodzących z XIX i XX wieku, w tym oryginalnych urządzeń, 
przedmiotów i budynków związanych z przemysłem naftowym, gazowniczym i 
rafineryjnym. 

Ponadto Fundacja popularyzuje Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im 
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, lokowane na terenie najstarszej czynnej kopalni ropy 
naftowej na świecie.  

Więcej informacji: www.bobrka.pl 

Kontakt: 

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  

im. Ignacego Łukasiewicza 

Bóbrka 

ul. Kopalniana 35 

38-458 Chorkówka 

tel.: 13 4333478 
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”  

Fundacja obejmuje wsparciem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, 
ich rodziny oraz najmłodszych z ubogich środowisk. 

Organizuje m.in. rehabilitację (fizjoterapia, integracja sensoryczna, zajęcia z logopedą, 
opieka psychologiczna dla dzieci i rodziców), warsztaty dla rodziców, warsztaty dla 
specjalistów, zajęcia uspołeczniające dzieci i młodzież (wspólne spacery, wyjścia do kina, 
teatru, zajęcia plastyczne, muzyczne, wycieczki, etc.). 

Fundacja prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ignacewie 

Więcej informacji: www.otwarcie.pl 

Kontakt: 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" 

ul. Kilińskiego 1 

62-500 Konin 

tel.: 63 249 68 77  

email: fundacja@otwarcie.pl 
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Fundacja Nasze Dzieci  

Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz 
ich rodzinom. 

Fundacja udziela pomocy w formie rzeczowej i finansowej. Każda rodzina, która 
przebywa z dzieckiem w Klinice Onkologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” 
może zgłosić się z prośbą o pomoc do Fundacji.  

Fundacja wspiera rodziców chorych dzieci finansując: koszty ich pobytu w oddziale 
szpitalnym (tzw. opłata rekompensacyjna za czas nieobjęty godzinami odwiedzin), koszty 
ciepłych posiłków, w niektórych sytuacjach także koszty pobytu w hotelu czy drobnych 
zakupów. 

Działalność Fundacji skupia się również na prowadzeniu programu poprawy warunków 
pobytu rodziców w oddziale. 

Fundacja jest organizatorem kolonii i eventów dedykowanych dzieciom w trakcie i po 
leczeniu nowotworowym. 

Więcej informacji: www.naszedzieci.org.pl 

Kontakt: 

Fundacja „Nasze Dzieci”  

przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

Al. Dzieci Polskich 20 lok. A120 

04-730 Warszawa 

tel.: 22 815 75 95, 665 285 147 

e-mail: fundacja@naszedzieci.org.pl 
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Fundacja „Nienieodpowiedzialni” 

Najważniejsze inicjatywy Fundacji skupiają się wokół promocji etyki w biznesie i 
odpowiedzialnej sprzedaży oraz edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości 
młodych ludzi.  

W ramach Fundacji działa program wolontariatu pracowniczego Będę Kim Zechcę, 
którego uczestnicy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości. 

Więcej informacji: www.nienieodpowiedzialni.pl 

Kontakt: 

Fundacja „Nienieodpowiedzialni” 

ul. Dziekońskiego 1 

00-728 Warszawa 

mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl 

tel.: 22 395 50 45  
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Fundacja Neuca dla zdrowia 

Kluczowym celem, jaki sobie stawia Fundacja jest dążenie do poprawy zdrowia i 
związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki 
farmaceutycznej i opieki zdrowotnej. 

Fundacja udziela pomocy w formie dotacji finansowych i darowizn rzeczowych (leki, 
sprzęt medyczny, artykuły higieniczne itp.). 

O dotacje mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. 

Fundacja, we współpracy z aptekami, placówkami medycznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi zaangażowanymi w działalność prozdrowotną, realizuje także program 
edukacji zdrowotnej (Program Pomocy Pacjentom). 

Więcej informacji: www.fundacjaneuca.pl  

Kontakt:  

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA 

ul. Forteczna 35-37 

87-100 Toruń 

tel.: 723 995 164, 512 745 323, 512 746 125, 661 910 446 

e-mail: kontakt@fundacjaneuca.pl  

http://www.fundacjaneuca.pl/
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Fundacja Nutricia 

Misją Fundacji jest edukacja o roli żywienia na różnych etapach życia człowieka. 

Swoje działania Fundacja kieruje do dzieci i rodziców, pacjentów oraz ich bliskich, 
przedstawicieli środowiska medycznego, instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych. 

Swoją misję Fundacja realizuje poprzez projekty edukacyjne, zmiany systemowe oraz 
strategiczne partnerstwa w ramach 3 obszarów: roli żywienia w chorobie, edukacji 
żywieniowej w 1000 pierwszych dni, oraz zdrowego starzenia się. 

Fundacja realizuje także ogólnopolski konkurs grantowy, umożliwiając prowadzenie 
badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. 

Więcej informacji: www.fundacjanutricia.pl 

Kontakt: 

Fundacja NUTRICIA  

ul. Bobrowiecka 8 

00-728 Warszawa 

e-mail: biuro@fundacjanutricia.pl 

 

 

 

 

  

http://www.fundacjanutricia.pl/
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Fundacja Onico 

Fundacja prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i ich 
rodzin. Działa także w zakresie edukacji, promując profilaktykę zdrowotną. Prowadzi 
działania na rzecz pobudzania aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci. 

Fundacja udziela wsparcia osobom indywidualnym. Prowadzi także działania 
systemowe: wspiera szpitale dziecięce, placówki medyczne, rodzinne domy dziecka, 
dziecięce placówki wychowawcze, oświatowe i opiekuńcze, a także rodziny zastępcze. 

Fundacja prowadzi liczne projekty charytatywne, przekazując pomoc finansową dla 
stowarzyszeń, fundacji, domów dziecka oraz osób indywidualnych. Prowadzi także 
aktywny sponsoring inicjatyw kulturalnych, społecznych oraz sportowych. 

Więcej informacji: www.onico-fundacja.pl 

Kontakt: 

FUNDACJA ONICO 

ul. Flory 3/4 

00-586 Warszawa 

tel.: 22 497 10 38 

e-mail: fundacja@onico.pl 

 

 

  

http://www.onico-fundacja.pl/
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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. Prowadzi m.in. darmowe projekty edukacyjne dla 
szkół, przygotowuje nauczycieli i edukatorów do prowadzenia zajęć.  

Fundacja wspiera wolontariuszy Orange Polska w realizacji inicjatyw społecznych, 
akcjach charytatywnych. 

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.fundacja.orange.pl/
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Fundacja ORLEN  

Fundacja przekazuje darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspiera 
lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznaje stypendia zdolnej 
młodzieży.  

Fundacja wspiera działania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przekazuje 
jednostkom straży pożarnej darowizny na zakup sprzętu, wspiera szpitale na terenie całej 
Polski. Fundacja prowadzi też w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego. 

Fundacja pomaga także rodzinnym domom dziecka. Przekazuje darowizny na leczenie i 
rehabilitację, ale też finansuje podstawowe potrzeby takie jak obiady w szkole czy 
wyprawki. 

Więcej informacji: www.fundacja.orlen.pl  

Kontakt: 

Fundacja ORLEN  

ul. Bielańska 12 

00-085 Warszawa  

e-mail: fundacja@orlen.pl 

  

mailto:fundacja@orlen.pl
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Fundacja RAFAKO 

Fundacja wspiera osoby i instytucje. Angażuje się w projekty kulturalne, naukowe i 
sportowe oraz związane z dziedzictwem narodowym i społecznością lokalną. Pomaga 
dzieciom, które nie mają równych szans rozwoju z powodu choroby, sytuacji materialnej, 
czy osierocenia. 

Więcej informacji: www.fundacjapbg.pl 

Kontakt: 

Fundacja RAFAKO 

ul. Skórzewska 35 

Wysogotowo k. Poznania 

62-081 Przeźmierowo 

tel.: 61 66 51 700 

e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl 
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Fundacja PGE  

Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i 
wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród 
wszystkich grup interesariuszy. 

W Fundacji został także wdrożony wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej 
PGE.  

Fundacja realizuje m.in. autorskie programy edukacyjne, charytatywne.  

Więcej informacji: www.gkpge.pl 

Kontakt: 

Biuro Fundacji PGE  

ul. Mysia 2  

00-496 Warszawa 

tel.: 22 340 17 95 

e-mail: fundacja.pge@gkpge.pl 

  

http://www.gkpge.pl/
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Fundacja PGNIG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa 
narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk 
podstawowych, technicznych oraz sportu.  Fundacja ma również na celu poznawanie 
historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich 
bohaterów. 

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią: 

− poznawanie historii ojczystej, 

− edukacja i nauka – historyczna, techniczna, 

− upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, 

− realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

− wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza, 

− wspieranie działań kulturowo – historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

Fundacja realizuje m.in. autorskie programy edukacyjne, kulturalne, wspierające 
weteranów. 

Fundacja przyznaje darowizny lub dotacje: podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym, innym podmiotom realizującym 
projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: 
szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty 
badawcze, kluby sportowe. 

Więcej informacji: www.fundacja.pgnig.pl 

Kontakt: 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25 

01-224 Warszawa 

email: fundacja@pgnig.pl 

  

mailto:fundacja@pgnig.pl
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Fundacja PKO Banku Polskiego 

Fundacja podejmuje działania 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.  

Fundacja realizuje trzy typy projektów: Projekty Strategiczne, Projekty Lokalne, Projekty 
Indywidualne.  

Zgłoszenie Projektu Lokalnego 

Realizacja Projektu Lokalnego po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji na posiedzeniu 
Zespołu Fundacji, wymaga zaangażowania Wolontariusza powiązanego z Bankiem. 
Formularz o wsparcie wypełnia organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), 
jednostka samorządu terytorialnego lub placówka użyteczności publicznej (np. szkoła). 
Wniosek należy złożyć minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem realizacji projektu. 

Zgłoszenie Projektu Indywidualnego 

Zaangażowanie w pomoc na rzecz osób fizycznych uzależnione jest od możliwości 
budżetowych Fundacji oraz zaangażowania wolontariuszy PKO Banku Polskiego, 
szczególnie w  przypadku charytatywnych akcji biegowych  w ramach "Biegajmy razem" 
PKO Banku Polskiego. 

Więcej informacji: www.fundacjapkobp.pl 

Kontakt: 

Fundacja PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15 

02-515 Warszawa 

tel.:  22 580 32 85 

e-mail: fundacja@pkobp.pl 

  

http://www.fundacjapkobp.pl/
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Fundacja "Pocztowy Dar" 

Celem działania Fundacji 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 zgodnie z przyjętymi przez Radę Fundacji 
„Zasadami udzielania pomocy finansowej”. 

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. 

Fundacja udziela pomocy materialnej na wniosek. 

 

Więcej informacji: www.pocztowydar.org  

Kontakt: 

Fundacja "Pocztowy Dar" 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

00 - 940 Warszawa 

tel.: 502 019 929 

e-mail: kontakt@pocztowydar.org 

http://www.pocztowydar.org/
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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. 

W ramach działalności Fundacja finansuje m.in.:  indywidualny sprzęt medyczny, sprzęt 
rehabilitacyjny, sprzęt ortopedyczny, specjalistyczną rehabilitację, leki, maści i opatrunki, 
a w wyjątkowych przypadkach także zabiegi operacyjne w klinikach prywatnych i za 
granicą. 

Poza wsparciem indywidualnym Fundacja wspiera szpitale (modernizację pomieszczeń, 
zakup aparatury medycznej), organizacje pozarządowe. Prowadzi działalność edukacyjną. 

 

Więcej informacji: www.fundacjapolsat.pl  

Kontakt: 

Fundacja Polsat 

ul. Ostrobramska 77 

04-175 Warszawa 

tel.: (22) 514-55-55 

e-mail: fundacja@polsat.com.pl 

  

http://www.fundacjapolsat.pl/
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Fundacja PRO MATHEMATICA 

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży z regionu 
Dolnego Śląska. 

Aktywność Fundacji skoncentrowana jest przede wszystkim na przedstawieniu młodym 
ludziom nauk ścisłych, innowacyjnych technologii oraz zasad przedsiębiorczości w jak 
najbardziej atrakcyjnej i ciekawej formie. 

Fundacja prowadzi Centrum Edukacyjne Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz 
Przedszkole Technoludek. 

Więcej informacji: www.promath.pl 

Kontakt: 

Fundacja Pro Mathematica 

ul. Muchoborska 18 

54-424 Wrocław 

tel.: 71 798 58 90 

e-mail: biuro@promath.pl  
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Fundacja Polki Mogą Wszystko 

Fundacja 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. 

Fundacja realizuje program grantowy skierowany do młodzieży (13+) z małych 
miejscowości (do 20 000 mieszkańców) z terenu całej Polski. 

Więcej informacji: www.fpmw.pl 

Kontakt: 

Fundacja Polki Mogą Wszystko 

ul. Wiejska 19  

00-480 Warszawa 

tel.: 22 58 42 159, 22 58 42 289 

e-mail: biuro@fpmw.pl  
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Fundacja PwC  

Fundacja łączy różne formy wsparcia dla organizacji i liderów społecznych. Wspiera 
dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe, osoby znajdujące się w trudniej sytuacji 
materialnej z powodu długotrwałej choroby lub ubóstwa.  

Fundacja udziela wsparcia w formie finansowej lub/i dzieląc się wiedzą, czasem i 
umiejętnościami wolontariuszy PwC. 

Więcej informacji: www.pwc.pl (odpowiedzialny biznes) 

Kontakt: 

Fundacja PwC  

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 

Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska 

Tel.: 519 506 294  

http://www.pwc.pl/
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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,  opieka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka. 

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. 

Fundacja 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. 

Fundacja przyznaje dotacje w trybie pozakonkursowym oraz konkursowym. 

 

Więcej informacji: www.fundacjapzu.pl  

Kontakt: 

Biuro Fundacji PZU 

Al. Jana Pawła II 24 

00-133 Warszawa 

tel.: 22 582 25 38 

e-mail: fundacja@pzu.pl 

  

http://www.fundacjapzu.pl/
mailto:fundacja@pzu.pl
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Fundacja Radia Zet 

Fundacja pomaga osobom szczególnie potrzebującym - chorym, niepełnosprawnym, 
głównie dzieciom. Finansuje rehabilitację, zakup sprzętu, leków i innych środków 
ochrony medycznej. Udziela pomocy w ramach medycyny konwencjonalnej na terenie 
kraju. 

Wspiera także szpitale i hospicja przekazując im sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
leczenia pacjentów. 

Więcej informacji: www.fundacjaradiazet.pl  

Kontakt: 

Fundacja Radia ZET 

ul. Żurawia 8  

00-503 Warszawa 

tel.: 22 583 30 44  

e-mail: fundacja@radiozet.pl 

  

http://www.fundacjaradiazet.pl/
mailto:fundacja@radiozet.pl
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Fundacja Ronalda McDonalda 

Fundacja Ronalda McDonalda w Polsce jest częścią światowej organizacji charytatywnej 
Ronald McDonald House Charities (RMHC), realizującej w 62 krajach świata programy 
związane z pomocą dzieciom. 

Misją Fundacji Ronalda McDonalda jest tworzenie, wspieranie i realizacja programów, 
które pomagają dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności, aby rodzina była razem. 

Głównym obszarem działania Fundacji jest profilaktyka i wczesne wykrywania chorób u 
dzieci, szczególnie onkologicznych. 

Działania Fundacji obejmują m.in.:  

− ogólnopolskie szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
poświęcone wczesnemu rozpoznawaniu nowotworów; 

− ogólnopolskie ultrasonograficzne badania przesiewowe dzieci w wieku od 9 
miesięcy do 6 lat; 

− Pokój Rodzinny/ Dom Ronalda McDonalda  – finansowanie pomieszczeń 
socjalnych przy szpitalach/ na terenie szpitali dla rodziców dzieci przebywających 
na leczeniu. 

Więcej informacji: www.frm.org.pl 

Fundacja Ronalda McDonalda 

ul. Żwirki i Wigury 63A 

02-091 Warszawa 

Szpital Pediatryczny WUM 

tel.: 22 317 91 41 

e-mail: fundacja@frm.org.pl 
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Fundacja Sztuki Polskiej ING 

Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej, w szczególności twórczości 
młodych artystów. Misji tej służy m.in. tworzenie kolekcji dzieł sztuki. 

Prace z kolekcji są stale eksponowane w budynkach Fundatorów oraz udostępniane na 
wystawy zewnętrzne. Wizerunki większości prac są udostępniane na licencjach Creative 
Commons (zakres licencji przy poszczególnych pracach). Poza budowaniem kolekcji 
Fundacja jest inicjatorem, organizatorem oraz partnerem projektów artystycznych. 

Aktywność Fundacji wpisuje się również w światowy program mecenatu ING, który 
odgrywa istotną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej Grupy. 

Więcej informacji: www.ingart.pl 

FUNDACJA SZTUKI POLSKIEJ ING 

Puławska 2 

02-566 Warszawa 

tel.: 22 820 42 86 

e-mail: fundacja@ingart.pl 
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Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA 

Fundacja swoje działania realizuje głównie lokalnie, adresując je szczególnie do dzieci i 
młodzieży.  

Kluczowymi obszarami działalności Fundacji są edukacja i ochrona zdrowia. 

Działania edukacyjne Fundacja realizuje zarówno poprzez autorskie inicjatywy i 
programy społeczne (np. program stypendialny), jak i wspierając w tym obszarze szkoły, 
czy inne jednostki prowadzące działalność oświatową, kulturalną lub sportową.  

Działania Fundacji na rzecz ochrony zdrowia to pomoc osobom przewlekle chorym i 
niepełnosprawnym, m.in. poprzez dofinansowywanie kosztów leczenia, czy rehabilitacji 
(np. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup 
wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych). 

Więcej informacji: www.twojaszansa.org.pl 

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA 

ul. Dębicka 44 

39-207 Brzeźnica 

tel.: 14 680 54 90 

e-mail: fundacja@twojaszansa.org.pl 
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Fundacja TDJ (TDJ Foundation) 

Fundacja podejmuje działania na rzecz niwelowania nierówności. Ich celem jest  
umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. 

Fundacja realizuje projekty adresowane do młodzieży i kadry pedagogicznej. Jest 
organizatorem opieki przedszkolnej. 

Prowadzi Educare – Instytut Edukacji Spersonalizowanej. 

 

Więcej informacji: www.tdj.pl 

TDJ Foundation 

Aleja Roździeńskiego 1a 

40-202 Katowice 

e-mail: fundacja@tdj.pl 

 

  

mailto:fundacja@tdj.pl
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Fundacja Tesco  

Fundacja wspiera inicjatywy i projekty społeczne, których beneficjentami są dzieci i 
młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra 
społeczności lokalnych. 

Fundacja realizuje swoje działania w oparciu o prowadzenie i wspieranie inicjatyw 
społecznych w trzech obszarach programowych: edukacji, pomocy społecznej oraz 
promocji i ochrony zdrowia. 

Fundacja wspiera osoby indywidualne, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, 
sektor prywatny i  instytucje publiczne. 

Fundacja prowadzi dwa rodzaje programów:  

− zewnętrzne – skierowane do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych 

(programy dożywiania, wsparcie inicjatyw lokalnych w formie grantów, akcje 

charytatywne, prezenty świąteczne). 

− wewnętrzne – skierowane do pracowników Tesco Polska i ich rodzin.  

Więcej informacji: www.fundacjatesco.pl  

Kontakt: 

Fundacja Tesco  

ul. Kapelanka 56 

30-347 Kraków 

tel.: 506 001 649 

e-mail: kontakt@fundacjatesco.pl 

  

http://www.fundacjatesco.pl/
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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 z niepełnosprawnościami.  

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. 

Więcej informacji: www.fundacja.tvn.pl  

Kontakt: 

Fundacja TVN "nie jesteś sam" 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

tel.: 22 453 66 03  

e-mail: fundacja@tvn.pl 

  

http://www.fundacja.tvn.pl/
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Fundacja TV Puls „Pod Dębem” 

Fundacja podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych.  

Doposaża placówki zajmujące się pomocą seniorom w łóżka medyczne oraz niezbędny 
sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowuje rehabilitację osób prywatnych. Przekazuje 
potrzebującym seniorom leki, środki higieniczne, aparaty słuchowe. 

Oprócz pomocy mającej wymiar materialny, angażuje się w działania polegające na 
międzypokoleniowym spędzaniu wolnego czasu, jak np. koncerty w domach pomocy 
społecznej z udziałem ludzi młodych. 

Więcej informacji: www.fundacjapoddebem.pl 

Fundacja TV Puls Pod Dębem 

ul. Chełmska 21, bud. 22 

00-724 Warszawa 

e-mail: kontakt@fundacjapoddebem.pl 
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Fundacje VELUX 

Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) przyznają granty w dziedzinie 
nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury, zarówno w Danii jak i poza jej 
granicami. Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce. 

Fundacje realizują m.in. program grantowy, którego celem jest wspieranie edukacji 
zawodowej w Polsce. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni 
innowatorzy, mogą składać wnioski do Fundacji w trybie ciągłym. 

Zdefiniowane obszary wsparcia Fundacji: 

- projekty w zakresie mobilności przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, 
menedżerów i innych osób decydujących o programach i zakresach programów 
edukacyjnych oraz o kierunkach ich rozwoju;  

- projekty koncentrujące się na najważniejszych dla branż platformach, 
postrzeganych jako kluczowe i niezwykle ważne dla ustawicznego doskonalenia 
systemu edukacyjnego (np. szkolenie zawodowe na poziomie eksperckim, 
umiejętności miękkie, szkolenie poprzez pracę, a także uznawanie zdobytych 
wcześniej kwalifikacji);  

- rozwój inicjatywy i-VET, będącej zorientowanym na potrzeby społeczne 
działaniem koncentrującym się na konkretnych, zagrożonych podwyższonym 
poziomem ryzyka grupach i/lub obszarach geograficznych, które będą korzystać z 
programów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

Grupa VELUX posiada również Fundację Pracowniczą, która wspiera pracowników oraz 
lokalne społeczności mniejszymi grantami. Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów 
leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny 
bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika. 

Lokalne organizacje jak np.: szkoły, przedszkola, szpitale, miejskie ośrodki kultury lub 
pomocy społecznej i inne mogą aplikować o granty do Fundacji Pracowniczej pod 
warunkiem, że placówka znajduje się w odległości 25 km od siedziby lub zakładu 
produkcyjnego VELUX, a cel grantu służy lokalnej społeczności, której częścią są 
pracownicy VELUX.  

Więcej informacji: www.velux.pl 

Kontakt: 

Agnieszka Kamińska 

Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i CSR 

e-mail: agnieszka.kaminska@velux.com 

tel.: 502 410 414  
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Fundacja VEOLIA Polska 

Fundacja swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek 
grupy Veolia w Polsce.  

Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy 
międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i 
poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.  

We współpracy z miastami Fundacja realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, 
bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.   

Fundacja Veolia Polska udziela także finansowego wsparcia pracownikom grupy Veolia, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dofinansowuje koszty leczenia, 
rehabilitacji, czy zabiegów operacyjnych, które nie są refundowane przez NFZ. 

Fundacja realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego, którego celem jest rozwijanie 
zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia. Zaprasza pracowników 
do angażowania się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska, zachowania 
bioróżnorodności oraz umożliwia im realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnych 
społeczności. 

Więcej informacji: www.fundacja.veolia.pl 

FUNDACJA VEOLIA POLSKA 

ul. Puławska 2 

02-566 Warszawa 

tel. (22) 658 57 11 

e-mail: fundacja.pl-vfun@veolia.com 
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Fundacja VIVE Serce Dzieciom 

Celem Fundacji VIVE Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno–terapeutycznej, 
finansowej i materialnej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym, 
niedołężnym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci 
sportu. 

Fundacja swoje cele realizuje poprzez projekty własne, w tym projekty wsparcia 
rzeczowego i finansowego. 

Fundacja realizuje własny program stypendialny. 

Więcej informacji: www.fundacjavive.org 

Fundacja VIVE Serce Dzieciom 

ul. Karola Olszewskiego 6 

25-663 Kielce 

tel.: 41 347 63 50  

e-mail : fundacja@vive.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fundacja@vive.com.pl
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Fundacja Votum 

Fundacja Votum udziela pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, w rolnictwie oraz ich rodzinom. Partycypuje 
w kosztach zakupu specjalistycznego sprzętu, leków, rehabilitacji.  

Fundacja udziela wsparcia w zebraniu środków i wsparcia merytorycznego osobom 
fizycznym i ich rodzinom. 

Pomaga rejestrować zbiórki publiczne, tworzyć materiały graficzne, organizować eventy 
charytatywne, zakładać zbiórki online. 

Więcej informacji: www.fundacjavotum.pl 

FUNDACJA VOTUM 

ul. Wyścigowa 56 i 

53-012 Wrocław 

tel.: 71 33 93 500 

e-mail: biuro@fundacjavotum.org 

 

  

mailto:biuro@fundacjavotum.org
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FUNDACJA “Wawel z rodziną” 

Fundacja prowadzi szereg przedsięwzięć wspierających dzieci, młodzież, oraz całe 
rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Udziela pomocy rzeczowej i 
finansowej rodzinom  poszkodowanym przez los. 

Fundacja prowadzi m.in. program „Dobro od Dziecka”, który jest dedykowany świetlicom 
środowiskowym. W ramach programu odbywają się warsztaty dla wychowawców i 
podopiecznych świetlic środowiskowych, podczas których pracownicy placówek 
zdobywają wiedzę na temat efektywniejszej pracy z dziećmi. 

W ramach programu „Masz szansę” Fundacja podejmuje działania na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz udziela pomocy w 
rozwijaniu pasji i talentów.  

Fundacja przyznaje stypendia. Udziela także pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom/ i 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej/ domom dziecka i rodzinom 
zastępczym.  

Więcej informacji: www.fundacjawawel.pl 

Fundacja “Wawel z Rodziną” 

ul. Morawskiego 5 

30-102 Kraków 

tel.: 12 25 42 135 

e-mail: fundacja@fundacjawawel.pl 
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Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra“ 

Fundacja wspiera rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

W ramach działalności charytatywnej Fundacja organizuje konkursy plastyczno-
artystyczne, zbiórki oraz akcje wolontariackie dla podopiecznych świetlic 
środowiskowych, domów dziecka, domu samotnej matki oraz dla osób potrzebujących. 

Fundacja realizuje także projekty edukacyjne. 

Więcej informacji: www.wspieramywielkichjutra.pl 

Kontakt: 

Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra"  

ul. Towarowa 37 

61-896 Poznań 

tel.: 61 859 59 00 

e-mail: fundacja@wspieramywielkichjutra.pl 

  

http://www.wspieramywielkichjutra.pl/
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Fundusz Grantowy dla Płocka 

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 
których przekazywane są środki finansowe na projekty wpisujące się w Strategię 
Zrównoważonego Rozwoju Płocka. 

W portfolio Fundacji są dwa typy konkursów grantowych. Pierwszy adresowany jest do 
organizacji, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku.  Drugi 
dedykowany jest osobom indywidualnym i grupom nieformalnym. 

Fundacja realizuje także projekty własne. 

Więcej informacji: www.fundusz-grantowy.pl 

Kontakt:  

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

ul. Kościuszki 8, lok. 3, I piętro 

09 - 400 Płock, 

tel.: 24 367 44 44 

tel. kom.: 601 07 05 06 

e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl 
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Kulczyk Foundation 

Fundacja wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach 
rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i 
wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los. 

Zgodnie z przyjętą strategią Fundacja pomaga pomagać, zapewniając transfer najlepszych 
praktyk z biznesu do świata filantropii. 

Fundacja realizuje i wspiera projekty w Polsce i zagranicą, w tym inicjatywy 
infrastrukturalne, edukacyjne, z zakresu pomocy humanitarnej i medycznej, mikro 
przedsiębiorczości. 

W Polsce realizuje m.in. akcje społeczne, konkursy grantowe, projekty edukacyjne oraz 
projekt dożywiania dzieci w szkole „Żółty talerz“. 

Więcej informacji: www.kulczykfoundation.org.pl 

Kontakt: 

Fundacja Kulczyk Foundation 

ul. Krucza 24/26 

00-526 Warszawa 

tel.: 22 522 31 31 

e-mail: office@kulczykfoundation.org.pl 

 

http://www.kulczykfoundation.org.pl/

