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O AKADEMII 
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją 
pozarządową działającą od 1998 r.  
 
Prowadzimy działania w następujących obszarach programowych:  
rozwój społeczności lokalnych  
programy stypendialne  
społeczne zaangażowanie biznesu  
fundusze wieczyste  
 
Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup 
obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są też samorządy, media i opinia publiczna.  
 
Nasze zasady: 
Otwartość - jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań. 
Partnerstwo - budujemy koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach. 
Innowacyjność - poszukujemy nie rutynowych metod działania, wkraczamy na nowe obszary. 
Rzetelność i przejrzystość działań - dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam 
środków, o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.  
Wszechstronne wsparcie - udzielamy pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy 
publikacje, prowadzimy społeczne kampanie, zabiegamy o wprowadzenie systemowych rozwiązań i 
dobrych praktyk w obszarach naszych działań.  
Nieuzależnianie od pomocy - uczymy samodzielności, nasza pomoc to wspieranie aktywności i 
zaradności organizacji i obywateli.  
 
Stan na rok 2019: 
Zarząd Stowarzyszenia:  
Paweł Łukasiak – Prezes zarządu 
Tomasz Bruski – Członek zarządu 
Elżbieta Łebkowska – Członek zarządu 
 
Komisja Rewizyjna:  
Aleksander Galos -  Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Energetyka i Infrastruktura w Kochański i 
Partnerzy 
Witold Salwach - Doktor ekonomii w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu, ekspert we wdrażaniu 
programów doskonałości operacyjnej 
Joanna Staręga-Piasek - Dyrektor Centrum Rozwoju Służb Społecznych  
 
Członkowie Stowarzyszenia:  
Rafał Antczak, Tomasz Bruski, Aleksander Galos, Piotr Gliński, Michał Kott, Grzegorz Lindenberg, 
Marta Łazarowicz, Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak, Małgorzata Mazur- Łukasiak, Iwona Olkowicz, 
Ryszard Praszkier, Witold Salwach, Tomasz Schimanek, Agata Stafiej-Bartosik, Joanna Staręga-Piasek, 
Jerzy Szmagalski 
 
Zespół Stowarzyszenia:  
Renata Aderek-Zielińska, Dorota Brewczyńska, Bernadeta Brodawka, Tomasz Bruski, Weronika 
Chrapońska-Chmielewska, Stanisław Głąbski, Emilia Dmochowska, Marzena Kacprowicz, Marta 
Lenarczyk, Paweł Łukasiak, Magdalena Spadarzewska, Kaja Petryka-Siemiończyk, Tomasz Schimanek, 
Paweł Zań, Anna Weksej.  
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DZIAŁAJ LOKALNIE 
 
Program realizowany od: 2000 roku 
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, lokalni 
darczyńcy 
Odbiorcy: lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne 
działające w społecznościach do około 20 tysięcy mieszkańców 
Partnerzy programu: sieć 71 Ośrodków Działaj Lokalnie działających  
na terenie 622 gmin 

 
Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania, 
uruchamiania inicjatyw, które pomagają w budowaniu dobra wspólnego. Ze środków Programu 
wspierane są bardzo różnorodne przedsięwzięcia, które mają na celu budowę i rozwój dobra 
wspólnego: od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie 
tradycji, po promujące aktywność fizyczną, turystykę i przedsiębiorczość. Wychodzimy z założenia, że 
każda społeczność jest inna, dlatego to sami mieszkańcy decydują o tym, jakie działania w ich 
środowisku są najbardziej potrzebne. Wspólnym mianownikiem tych działań jest aktywność społeczna. 

Dzięki współpracy z partnerami Programu – Ośrodkami Działaj Lokalnie (niezależnymi organizacjami 
pozarządowymi wyłanianymi w otwartych konkursach) – możliwa jest realizacja jedynego w Polsce 
programu grantowego, w którym decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są przez lokalne komisje. 
Przy finansowym i merytorycznym wsparciu ze strony Akademii, Ośrodki Działaj Lokalnie pozyskują 
dodatkowe środki finansowe, ogłaszają konkursy grantowe, przekazują dotacje na realizację projektów 
i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem oraz promocją. Ale przede wszystkim zajmują się 
animowaniem lokalnych społeczności. 

Granty trafiają do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych działających przy 
organizacjach pozarządowych lub lokalnych instytucjach non-profit, a także do grup nieformalnych 
działających samodzielnie – na wzór inicjatywy obywatelskiej wymienionej w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Rolą Ośrodków Działaj Lokalnie jest również przygotowanie mało 
doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do samodzielnego opracowania projektu. 

Często, gdyby nie ich pomoc, wiele ciekawych inicjatyw nie zostałoby zrealizowanych. Organizacje i 
grupy uczestniczące w programie zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności pozwalające im 
startować do ogólnopolskich, trudniejszych konkursów grantowych. 

Dzięki stałej aktywności Ośrodków Działaj Lokalnie w środowisku, organizacje i grupy nieformalne 
mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o konkursach grantowych, ogłaszanych przez ogólnopolskie 
organizacje i firmy.  

Aby umożliwiać Ośrodkom Działaj Lokalnie wymianę doświadczeń, organizujemy spotkania, 
konferencje i seminaria. Zachęcamy je do promowania osiągnięć swoich grantobiorców poprzez 
organizację lokalnych edycji konkursu „Opowiedz…”. Nagradzamy finansowo najefektywniejsze 
Ośrodki Działaj Lokalnie i upowszechniamy dobre praktyki w zakresie pozyskiwania środków i 
różnorodnych aspektów prowadzenia lokalnych konkursów grantowych. Ułatwiamy wymianę 
doświadczeń poprzez wsparcie wizyt studyjnych pomiędzy Ośrodkami oraz organizujemy spotkania 
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regionalne. Wspieramy również ich kampanie dotyczące pozyskania 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. 

 

W 2019 roku: 

 Sieć 71 Ośrodków Działaj Lokalnie zorganizowała lokalne konkursy grantowe rozliczając łącznie 
953 dotacji na kwotę ponad 3,7 mln zł, na projekty służące budowaniu dobra wspólnego w 
małych społecznościach, których wartość wyniosła ponad 6,8 mln zł. 

 Wsparliśmy lokalne kampanie na rzecz pozyskania 1% podatku, prowadzone przez Ośrodki 
Działaj Lokalnie. 38 ODL zebrało łącznie aż 2440664,04zł od podatników indywidualnych. 

 Kontynuowaliśmy współpracę z organizacją Isar Ednannia z Ukrainy implementując Program 
na Ukrainie. Przeszkoliliśmy organizacje z Ukrainy, które chciałyby stać się Ośrodkami Działaj 
Lokalnie i wdrażać u siebie nasz Program. 

 Prowadzimy na portalu Facebook wiodący fanpage o tematyce aktywności lokalnej. Nasze 
posty są szeroko udostępniane przez inne organizacje i jednostki samorządu terytorialnego, 
stanowiąc inspiracje do działania. 

 W marcu 2019 roku zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków 
Działaj Lokalnie, przygotowujące ich do przeprowadzenia kolejnej rundy lokalnych konkursów, 
dotyczące zasad funkcjonowania Programu w 2019 roku. W ramach szkolenia zrealizowaliśmy 
galę podsumowująca X edycję programu „Działaj Lokalnie”. Jednymi z punktów gali było: 
rozdanie nagród w konkursie „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie” oraz wręczenie nagród w 
konkursie „Opowiedz…” za lata 2017 i 2018. 

 Zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli 2 Ośrodków Działaj lokalnie, które 
w 2019 roku dołączyły do Programu. Spotkanie służyło zapoznaniu nowoprzyjętych organizacji 
z zasadami i sposobami funkcjonowania Programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordynator: Paweł Zań 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Marta Lenarczyk, Stanisław Głąbski, Weronika Chrapońska-Chmielewska, 
Anna Weksej, Tomasz Schimanek, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski. 
Więcej na stronie: www.dzialajlokalnie.pl 
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie 
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Lokalne Partnerstwa  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności 
 
Program jest realizowany od: 2008 roku 
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Partnerzy Programu: 45 partnerstw lokalnych i 3 start-upy na rzecz dobra wspólnego 

 
Program Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to społeczne przedsięwzięcie 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest zainicjowanie i rozwój współpracy 
pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Fundacji na 
terenie tej samej gminy lub kilku gmin. Podstawą współpracy jest to, co beneficjenci programów 
Fundacji osiągnęli i czego nauczyli się przy realizacji tych programów i co odpowiada na realne potrzeby 
społeczności. Współpraca ta przyczynia się do wzmocnienia budowy kapitału społecznego poprzez 
synergię doświadczeń i rezultatów różnych programów PAFW. Ponadto program wzmacnia i integruje 
liderów społecznych oraz przyczynia się do promocji Fundacji i popularyzacji jej celów realizowanych 
poprzez programy skierowane do społeczności lokalnych.  
 
Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest wyjątkowym programem grantowym, ponieważ jest 
przeznaczony dla wybranych społeczności, udział w nim jest nagrodą za dotychczasową działalność i 
daje możliwość realizacji działań, na które nie ma miejsca w innych programach grantowych. Ponadto 
program opiera się na szerokim, różnorodnym partnerstwie, zbudowanym w oparciu o korzyści 
każdego partnera. W VI edycji programu oprócz nowych partnerstw, zawiązano również 3 start-upy na 
rzecz dobra wspólnego. Ich liderzy otrzymali wsparcie na zainicjowanie działań partnerskich. 

Do konkursu zapraszane są gminy, na terenie których jest lub zostało zrealizowanych kilka projektów, 
w ramach co najmniej 3 programów PAFW, przez różnego rodzaju grantobiorców. Łącznie od początku 
realizacji programu zostało zrealizowanych 48 projektów, w które zaangażowało się ponad 780 
partnerów, z czego 178 tylko w VI edycji. 

W 2019 roku trwała VI edycja Programu, rozpoczęta w 2018 roku. W VI edycji program został 
rozszerzony o siedem nowych lokalnych partnerstw PAFW i 3 start-upy, które powstały w oparciu 
o dwuetapowy proces tworzenia partnerstw, uwzględniający powstanie Grupy Inicjatywnej 
partnerstwa, złożonej z beneficjentów PAFW. Proces ten został wsparty przez alumnów programu – 
uczestników I-V edycji.  

W działania przeprowadzone w ramach 10 projektów realizowanych w VI edycji zostało 
zaangażowanych łącznie 461 wolontariuszy, w 7 projektów kontynuujących działania z V edycji – 203 
wolontariuszy. Szacowana liczba mieszkańców, którzy byli bezpośrednimi odbiorcami wszystkich 
kampanii i projektów wynosi 146 720 osób, z czego 16 030 w 10 projektach VI edycji oraz 6060 
w projektach kontynuujących działania z V edycji.  

W ramach VI edycji programu odbyły się łącznie 104 różne warsztaty, spotkania i lekcje oraz ponad 54 
imprezy otwarte i happeningi. Działania w w/w przedsięwzięciach objęły teren 97 gmin.  
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Program Lokalne Partnerstwa PAFW przyczynił się do popularyzacji idei działań na rzecz dobra 
wspólnego, które stanowi dziś ważny element w komunikacji dotyczącej działań społecznych na 
poziomie lokalnym i stał się istotnym głosem w dyskusji o trwałości rezultatów działań realizowanych 
przez organizacje społeczne.  

 

Lista projektów, które otrzymały dotację w VI edycji i których realizacja zakończyła się we wrześniu 
2019 roku: 

 

Lp. Lider partnerstwa Gminy Tytuł projektu 
Przyznana kwota 

dotacji 

1.  
 

Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej 

Hażlach Gminnym szlakiem z Kicakiem 75 000,00 zł 

2.  
Biblioteka - Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Lubiewo 
Lubiewo 

PLAŻA- przyszłość, ludzie, 
animacja, życie, atmosfera 

75 000,00 zł 

3.  
Miejska biblioteka publiczna 

w Chrzanowie 
Chrzanów Pociąg do tradycji 75 000,00 zł 

4.  
Stowarzyszenie Fundus 

Glacensis z Kudowy Zdroju 
Kudowa-Zdrój Skwer Kultury 75 000,00 zł 

5.  
Krotoszyńska Biblioteka 
Publiczna im. Arkadego 
Fiedlera w Krotoszynie 

Krotoszyn 
Skwer D-O-M - Działamy-

Odpoczywamy-Motywujemy 
75 000,00 zł 

6.  
Stowarzyszenie Tworzyć 

Edukować Rozwijać 
Rzeczniów 

Zapłocie to odnowa i szansa dla 
Rzeczniowa! 

75 000,00 zł 

7.  
Lokalna Grupa Działania 
"WARMIŃSKI ZAKĄTEK" 

Dywity 
Dobre Miasto 

Przystanek Warmia 75 000,00 zł 

8.  
Stowarzyszenie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Oleśnie 
Olesno 

Kluczbork 
Jak dobrze mieć sąsiada - 

olesko-kluczborskie inspiracje 
20 000 zł 
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9.  
Społeczna Szkoła Podstawowa 

im. Lady Sue Ryder w Woli 
Batorskiej 

Niepołomice ZaPUSZCZAmy korzenie 20 000 zł 

10. 
Stowarzyszenie Wsi Bukowiec 

"Działajmy Razem" 
Międzyrzecz TV na MUR BETON 20 000 zł 

 

 

Dotacje dla projektów kontynuujących działania z poprzedniej edycji: 

 

Lp. Organizacja/lider Gminy Tytuł projektu Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja 
Aktywność Rozrywka Kultura 
Alternatywa 

Warka Jabłkowa Warka  15 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Będkowickiej Sokolica 

Wielka Wieś WIELKOWIEJSKA MISJA – 
NISKA EMISJA 2 

10 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Kaczawskie Złotoryja Młodzieżowy Wulkan 
Energii 

20 000,00 zł 

4. Gminny Ośrodek Kultury 
w Główczycach 

Główczyce Sołectwa dla gminy – Nasza 
Wspólna Wiocha! 

15 000,00 zł 

5. Fundacja Sempre a Frente Niemce Młodzieżowa Straż Leśna 20 000,00 zł 

6. Fundacja Sztuki, Przygody 
i Przyjemności ARTS 

Myślenice, Dobczyce Nowy obraz Kalejdoskopu 
Partnerstwa  

15 000,00 zł 

7. Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szadku 

Szadek Bez chleba żyć się nie da 10 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koordynator: Emilia Dmochowska 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Stanisław Głąbski 
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Global Challenges Local Solutions  

 
Program realizowany od: 2017 roku 
Źródła finansowania: Charles Stewart Mott Foundation 
Odbiorcy: Fundusze Lokalne w Europie 
 
Wizją programu są aktywne, stabilne i samoorganizujące się społeczności lokalne w Europie, które 
uwzględniają w swojej działalności Zrównoważone Cele Rozwoju.  
 
Program skierowany jest na wsparcie i rozwój lokalnej filantropii, edukacja i wzmocnienie lokalnych 
społeczności.  
Fundusz udziela dotacji funduszom lokalnym i lokalnym organizacjom filantropijnym w całej Europie 
na identyfikowanie i wdrażanie lokalnych rozwiązań wyżej wymienionych problemów globalnych.  

Oprócz przyznawania grantów Fundusz: 

- promuje ideę lokalnej filantropii. 

- zbiera dobre praktyki mające na celu wdrażanie lokalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. 

- wzmacnia i inspiruje lokalne społeczności do aktywnego angażowania się w różne działania mające 
na celu uczynienie wspólnot europejskich integralnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi. 

W ramach tego Programu Akademia koncentruje się na projektach, które realizują Cele 
Zrównoważonego Rozwoju. 

W związku z tym w 2019 roku: 
 
Przyznanych zostało 5 grantów na projekty organizacji uwzględniających w swojej działalności Cele 
Zrównoważonego Rozwoju. Granty otrzymały organizacje z: Węgier, Czech, Rumunii, Polski i Wielkiej 
Brytanii. Lista poniżej: 

 
 Ferencvaros Community Foundation 
 The Usti Community Foundation 
 Fagaras Country Community Foundation 
 The Snow Mountain Community Fund 
 Wiltshire Community Foundation 

 
W ramach Programu Global Challenges Local Solutions wspieramy również ukraińskie Fundusze 
Lokalne realizując kolejny rok projekt Działaj Lokalnie na Ukrainie przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, tym razem realizując serię webinarów dla ukraińskich organizacji. 
 
 
 
 
 
 
Zespół: Paweł Łukasiak, Tomasz Bruski, Kaja Petryka-Siemiończyk, Marzena Kacprowicz, 
Dorota Brewczyńska 
Więcej na stronie: www.localsolutionsfund.org 
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Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”  

 
Program realizowany od: 1997 r. 
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Odbiorcy: firmy, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, media  
Fundator Konkursu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Audytor procedur konkursowych: EY (dawniej Ernst & Young) 
Partnerzy Konkursu: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej, UNGC Polska, Forum Darczyńców 
Partnerzy Gali Finałowej: Teatr Kamienica 
Patroni medialni: „BE Navigator”, Ngo.pl, OdpowiedzialnyBiznes.pl, MarketingPrzyKawie.pl, 
kampanieSpoleczne.pl 
 
W 2019 roku trwała XXII edycja Konkursu, który nieprzerwanie o 1997 roku realizuje misję promowania 
postaw społecznego zaangażowania biznesu wśród polskich przedsiębiorstw – zarówno dużych, jak i 
małych. Jego głównymi celami są: 

 promowanie społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
 wyróżnianie firm najbardziej aktywnych społecznie, 
 umożliwianie organizacjom pozarządowym publicznego podziękowania darczyńcom i 

partnerom biznesowym, 
 inspirowanie przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, 
 informowanie o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy. 

 

Motywem przewodnim tej edycji była współpraca między organizacjami pozarządowymi, a 
przedsiębiorstwami. Od 9 stycznia do 6 lutego można było nominować firmy i fundacje korporacyjne 
do tytułu "Dobroczyńca Roku 2019”. Wnioski można było składać w kategoriach: „Edukacja”, 
„Ekologia”, „Rozwój Lokalny”, „Zdrowie”, „Pomoc Społeczna”, „Sport”, „Fundacja Korporacyjna”.  

W lutym zakończyliśmy nabór wniosków zgłoszeniowych, które następnie zostały ocenione przez 
niezależnych ekspertów.  

Zgłoszonych zostało 112 wniosków, w tym: 

 109 wniosków spełniających kryteria formalne 
 22 wnioski w kategorii Edukacja 
 7 wniosków w kategorii Ekologia 
 12 wniosków w kategorii Zdrowie 
 6 wniosków w kategorii Sport 
 36 wniosków w kategorii Pomoc społeczna 
 19 wniosków w kategorii Fundacja korporacyjna 
 7 wniosków w kategorii Rozwój lokalny 

 

Akademia wraz z Audytorem, firmą EY zdecydowała, że przy tegorocznej edycji głosowanie internatów 
się nie odbędzie, a laureaci zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu. 8 kwietnia w siedzibie EY odbyło 



16 
 

się posiedzenie Kapituły, podczas którego głosowano nad wyborem laureatów w poszczególnych 
kategoriach. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień w niektórych kategoriach. 

Skład Kapituły Konkursu: 

1. Jerzy Koźmiński (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) 
2. Henryka Bochniarz (Konfederacja Lewiatan) 
3. Anna Potocka – Domin (Business Centre Club) 
4. Kamil Wyszkowski (UNGC) 
5. Andrzej Malinowski (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej) 
6. Jerzy Karwelis (ekspert rynku mediów, Mentor Fundacji Dobra Sieć) 
7. Bolesław Rok, (prof. dr hab. , Akademia Leona Koźmińskiego) 
8. Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) 
9. Joanna Luberadzka-Gruca (Forum Darczyńców) 
10. Kazimierz Krupa (dziennikarz ekonomiczny) 

 

Laureaci XXII edycji: 

KATEGORIA: ROZWÓJ LOKALNY 
Zakład Fotograficzny U Jarka - Jarosław Deka 
KATEGORIA: FUNDACJA KORPORACYJNA 
Fundacja PKO Banku Polskiego 
KATEGORIA: EDUKACJA 
Mała i średnia firma: Magovox Sp. z o.o. 
Duża firma: Budimex SA 
Wyróżnienie: SAP Polska Sp. z o.o. 
KATEGORIA: EKOLOGIA 
Mała i średnia firma: Etteplan Poland Sp. z o.o. 
KATEGORIA: POMOC SPOŁECZNA 
Mała i średnia firma: Kwadrat Multimedia s.c. Katarzyna Kukla-Puzoń, Paweł Puzoń 
Duża firma: Jeronimo Martins Polska SA 
Wyróżnienie: Nestlé Purina 
KATEGORIA: SPORT 
Mała i średnia firma: LigiHalowe.pl s.c. A. Świerzewski, B. Gendera 
Duża firma: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA 
KATEGORIA: ZDROWIE 
Mała i średnia firma: UCB Pharma Sp. z o.o. 
Duża firma: Auchan Polska Sp. z o.o. 
Wyróżnienie: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 
 

 

 

Koordynator: Emilia Dmochowska  
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Kaja Petryka-Siemiończyk 
Nadzór finansowy: Tomasz Bruski 



17 
 

KOALICJA „PREZESI-WOLONTARIUSZE”  
 
Program realizowany od: marzec 2011 r. 
Źródła finansowania: Składki członkowskie od  koalicjantów, 
organizacje pozarządowe i firmy. 
Odbiorcy: Firmy reprezentowane przez prezesów i członków zarządów firm 
Partnerzy Programu:  Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.,  
Dotychczasowi partnerzy społeczni: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
Federacja Banków Żywności, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Fundusz 
Podwójne Wyzwanie, Fundacja Nienieodpowiedzialni.pl, Fundacja Rejs Odkrywców, Enactus 
Poland, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Studenckie Forum Business Centre Club 
Patroni Medialni: Odpowiedzialny Biznes - Kompendium CSR, NGO.pl, magazyn Integracja, 
magazyn nienieodpowiedzialni.pl 
 
 
Koalicja Liderzy Pro Bono to unikatowy projekt, którego celem jest promowanie wolontariatu 
pracowniczego oraz osobistego zaangażowania społecznego liderów biznesu.  
 
Członkami Koalicji są prezesi, prezeski i członkowie zarządów firm oraz znaczących organizacji 
pozarządowych działających w Polsce - w 2019 roku były to 24 podmioty. Koalicja tworzy społeczność 
liderów odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie, której największą wartością jest możliwość 
wymiany informacji, dobrych praktyk i kompetencji. Liderzy Pro Bono wspierają swoją wiedzą i 
doświadczeniem poprzez wolontariat kompetencji organizacje pozarządowe, przedsiębiorców 
społecznych oraz inspirują środowiska akademickie. W firmach, którymi zarządzają, członkowie Koalicji 
wspierają rozwój wolontariatu pracowniczego oraz wolontariackie działania pracowników. 
 
Rok 2019 był dla Koalicji rokiem zmian symbolizujących otwarcie się nowe możliwości.  
26 listopada Koalicja Prezesi-wolontariusze zmieniła nazwę na nową – Koalicja Liderzy Pro Bono. Jest 
ona odpowiedzią na potrzeby różnych grup interesariuszy i różnorodne wyzwania współczesnego 
świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze. Zadaniem Koalicji Liderzy Pro Bono jest wskazywanie 
korzyści i możliwości, jakie wolontariat daje pracownikowi, przywódcy, jak i całej firmie. 
 
Koalicja kontynuowała dotychczasowe działania tj. spotkania prezesów z młodzieżą, udział w 
warsztatach z przedsiębiorcami społecznymi, wspieranie kompetencyjnie organizacji, czy 
zaangażowanie grup wolontariuszy z firm w pomoc podczas Wielkiej Gali Integracji, organizowanej 
przez Stowarzyszenia Integracja. Równolegle jednak, w połowie roku rozpoczęła pracę w grupach 
roboczych nad nowymi inicjatywami, które miały być wprowadzone do programu. 
Ich ogłoszenie nastąpiło podczas VII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono pt. „PO PIERWSZE 
WOLONTARIAT - nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”. Jedną z propozycji był projekt 
„Ten 1 dzień”, którego celem jest zachęcanie tych, którzy jeszcze nigdy nie byli wolontariuszami, do 
działań wolontariackich – chociaż przez jeden dzień. To przesłanie komunikowane było w kampanii 
outdoorowej zorganizowanej przez AMS SA, członka Koalicji.  
Jeszcze w grudniu, zainaugurowany został cykl spotkań w ramach Inkubatora Wolontariatu 
Pracowniczego Koalicji Liderzy Pro Bono, stworzonego z myślą o tych firmach członkowskich Koalicji, 
które dopiero zaczynają rozwijać program zorganizowanego wolontariatu pracowniczego.  
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Patrząc w przyszłość, ogłoszony został plan stworzenia Akceleratora Koalicji LPB i  wypracowania w 
kolejnym roku Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, stanowiącej zbiór zasad i wartości dobrego 
programu wolontariatu pracowniczego, a także podstawowych praw i obowiązków jego uczestników.    
 
Do Koalicji mogą przystąpić prezesi oraz członkowie zarządów firm oraz znaczących organizacji, dla 
których wolontariat – szczególnie wolontariat kompetencji oraz wolontariat pracowniczy – mają 
znaczącą wartość. Grono Liderów Pro Bono to doskonała przestrzeń do aktywności zarówno dla 
prezesów, którzy mają już doświadczenie w wolontariacie i działalności społecznej, jak również i tych, 
którzy dopiero szukają inspiracji, by zainicjować prospołeczną aktywność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator: Paulina Kamyk 
Nadzór merytoryczny:  Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak  
Więcej na stronie: liderzybrobono.pl 
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FUNDUSZ GWIAZD DOBROCZYNNOŚCI 
 
 
Program realizowany od: styczeń 2010 r. 
Źródła finansowania: Bal Charytatywny „Gwiazdy 
Dobroczynności”, który jest zwieńczeniem Plebiscytu 
„Gwiazdy Dobroczynności”  
Odbiorcy: organizacje społeczne, które współpracują z osobami publicznymi 
Partner Główny: do X edycji Magazyn SHOW, od XI edycji Magazyn Olivia 
 
Dochód z Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” przekazywany jest na Fundusz Gwiazd 
Dobroczynności.  
 
Celem Funduszu Gwiazd Dobroczynności jest wsparcie projektów społecznych, organizacji 
pozarządowych (m.in. wskazanych przez laureatów Plebiscytu) oraz promocja działań dobroczynnych 
osób publiczne znanych. Fundusz Gwiazd Dobroczynności to Fundusz Wieczysty. Oznacza to, że część 
kwoty przekazywanej na Fundusz wykorzystywana jest na bieżącą działalność i realizację jego celów 
społecznych, a część jest inwestowana i pomnażana, aby suma przeznaczona na pomoc była jeszcze 
wyższa.  
 
„Gwiazdy Dobroczynności” to jedyny w Polsce plebiscyt publiczności i największa kampania medialna 
wspierająca i nagradzająca zaangażowanie społeczne osób znanych ze świata kultury, mediów, kina, 
sportu, internetu, które dzięki swojej rozpoznawalności mogą efektywniej pomagać potrzebującym. To 
również szansa dla organizacji pozarządowych współpracujących z gwiazdami na nagłośnienie ważnych 
problemów społecznych, promowanie swej działalności, znajdowanie partnerów i funduszy.  
 
Ideą Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” jest popularyzowanie działań społecznych osób publicznie 
znanych wykorzystujących swój potencjał dla dobra wspólnego. Pokazywanie działalności 
charytatywnej gwiazd w mierzalny sposób wpływa na postawy społeczne, przyczyniając się do wzrostu 
zainteresowania wolontariatem i filantropią. 
Do składania nominacji w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności” zaproszone są fundacje, 
stowarzyszenia, fundacje firm, menedżerowie gwiazd oraz inne instytucje współpracujące z osobami 
publicznie znanymi i udzielającymi się społecznie. Laureatów wybierają internauci w głosowaniu 
internetowym. 
 
Ogłoszenie Laureatów Plebiscytu i wręczenie symbolicznych statuetek odbyło się podczas dorocznego 
Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności”, który odbył się 2 marca 2019 r. Podczas Balu 
zbierane są środki na Fundusz Wieczysty Gwiazd Dobroczynności, goście uczestniczą w aukcjach 
charytatywnych – głośnej i cichej, a także biorą udział w zabawie charytatywnej zwanej – Dobrymi 
Prezentami, w której za przekazaną darowiznę otrzymują dobry prezent – niespodziankę. Dotychczas 
Fundusz został zasilony kwotą ponad 650 000 zł. 
 
Dzięki X edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” wsparcie finansowe otrzymały organizacje 
dobroczynne wskazane przez laureatów Plebiscytu. Symboliczne czeki na kwotę 5000 zł otrzymały 
następujące organizacje: 
 
 
SOS Wioski Dziecięce 
Dzięki darowiźnie otrzymanej od Anny Dereszowskiej, laureatki w kategorii społeczeństwo udało się 
wybudować nowe boisko dla podopieczni Wioski SOS w Siedlcach oraz dzieci z Programu Umacniania 
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Rodzin w Siedlcach. Boisko służy około 330 podopiecznych. Wspólne boisko ma służyć nie tylko 
dzieciom zamieszkującym w Wiosce, ale również gromadzić dzieci i młodzież z okolicy w celu 
nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni, a co za tym idzie przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu. 
 
Fundacja Szkoła Otwartych Serc 
Dzięki darowiźnie otrzymanej od Bartka Kasprzykowskiego Laureata w kategorii pomoc charytatywna 
udało się stworzyć salę zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odbiorcą są dzieci 
uczęszczające do Przedszkola Specjalnego Biedroneczki – wiek 3-7 lat oraz uczniowie klas 
integracyjnych od 7 do 10 lat. Liczba odbiorców to 30 dzieci. Sala zabaw, którą stworzyła Fundacja 
rozwija i uczy. Podczas zajęć w tej sali wychowawcy proponują dzieciom szereg różnorodnych zabaw 
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Zabawki i pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione 
umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój. Każde dziecko z niepełnosprawnością lubi się bawić, 
niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Zabawa w naszej kolorowej sali pomaga dzieciom  w 
odprężeniu i odpowiednim rozwoju. Daje możliwość nawiązania przyjaźni i nauczenia się działania w 
grupie. 
 
Fundacja Mam Marzenie 
Dzięki środkom z darowizny przekazanym przez Michała Szafrańskiego, laureata Nagrody FOB Fundacja 
mogła spełnić marzenie jednego ze swoich podopiecznych. Otrzymane środki posłużyły do realizacji 
marzenia chłopca z dystrofią mięśniową, który mógł polecieć do parku rozrywki z roller coasterami. Ze 
względu na stan zdrowia Mikołaja, według lekarzy była to ostatnia wizyta w takim miejscu, kolejne 
mogłyby być dla niego niebezpieczne. Chłopiec ma chorobę genetyczną, która jest nieuleczalna i 
każdego dnia porusza się z coraz większym trudem. Ten wyjazd był dla niego spełnieniem najskrytszych 
marzeń. 
 
Fundacja Kolorowy Świat 
Dzięki darowiźnie przekazanej przez Anitę Sokołowską, laureatkę w kategorii zdrowie Fundacja mogła 
zapewnić bardzo wczesną i specjalistyczną terapię wcześniakom oraz noworodkom zagrożonym 
zaburzeniami rozwoju już od momentu opuszczenia przez noworodki oddziału neonatologicznego. 
Wskutek tych jak najwcześniej podjętych działań terapeutycznych u części wcześniaków objętych 
opieką w ośrodku Otulinka udało się zdiagnozować występujące deficyty rozwojowe dzięki czemu ich 
dalszy rozwój przebiega prawidłowo. Odbiorcą działań było 20 rodzin wcześniaków, mieszkańców 
województwa łódzkiego. 
 
Od XI edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” Partnerem Głównym Plebiscytu został Magazyn 
Olivia. Nowa edycja przyniosła też zmianę logotypu Plebiscytu oraz rozszerzenie nazwy: Gwiazdy 
Dobroczynności. Dla Świata. Dla Siebie. Dla Innych.  
9 września ruszył nabór wniosków w XI edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, kolejny raz 
organizacje pozarządowe, instytucje i menadżerowie gwiazd, mogli nominować osoby, które angażują 
się społecznie. Nabór wniosków trwał do 16 października i włącznie nadesłano aż 52 wnioski.  
 
Następnym etapem były obrady Kapituły Plebiscytu w składzie: 
 
Krystyna Aldridge-Holc – prezes Fundacji Polsat 
Danuta Hanna Jakubowska – PR manager Lek-Am 
Jerzy Karwelis – mentor Fundacji Dobra Sieć 
Katarzyna Kolenda-Zaleska – prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, dziennikarka, publicystka 
Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
Monika Krokiewicz – członek zarządu Wydawnictwa Bauer 
Paweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
Edward Miszczak – dyrektor programowy TVN 
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Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna, 
członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
Nina Terentiew – członek zarządu i dyrektor programowy Telewizji Polsat 
 
Do grona Kapituły zaproszono również Laureatów Honorowej Gwiazdy Dobroczynności i z tego 
zaproszenia skorzystały Irena Santor i Magdalena Różczka.  
 
W XI edycji Plebiscytu zmienił się również sposób wyboru Laureatów Plebiscytu, decyzję do kogo trafią 
statuetki podjęła Kapituła, ich decyzja była następująca:  
 
Kategoria Społeczeństwo: Adam Nowak 
Kategoria Zdrowie: Tomasz Lubert 
Kategoria Pomoc Charytatywna: Agnieszka Sienkiewicz-Gauer 
Kategoria Edukacja: Marek Plawgo 
Kategoria Ekologia: Marcin Dorociński 
 
Decyzją Kapituły Nagroda Honorowa trafi do Omeny Mensah. 
Natomiast Nagroda Forum Odpowiedzialnego Biznesu do Łukasza Nowickiego. 
 
Ostatnie miesiące 2019 roku to również czas intensywnych przygotowań do XI Balu Charytatywnego 
„Gwiazdy Dobroczynności”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Koordynator:  Renata Aderek-Zielińska, w XI edycji Kaja Petryka-Siemiończyk 
Nadzór organizacyjny: Elżbieta Łebkowska  
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak  
Partner Główny: do X edycji Magazyn SHOW, od XI edycji Magazyn Olivia  
Więcej na stronie: www.gwiazdydobroczynnosci.pl  
gwiazdydobroczynnosci/facebook.pl 
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Fundusze wieczyste 
 

Kampania „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”  

Program realizowany od: 2010 r. 
Źródła finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz pożytku publicznego, firmy 
a także osoby indywidualne i rodziny zainteresowane działalnością filantropijną. 

 
 
„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to nazwa kampanii społeczno-edukacyjnej, której zadaniem jest 
propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania jest realizowana od 2010 
roku. Cel kampanii stanowi nie tylko propagowanie samej idei funduszy wieczystych i kapitałów 
żelaznych, ale przede wszystkim jak najszersza edukacja na temat ich zakładania i zarządzania. To 
ważne, bo tradycja funduszy zaczyna się w Polsce powoli odradzać. Fundusze wieczyste już od kilku lat 
zakładane są przy Akademii, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach 
pozarządowych.  
 
Jednym z najważniejszych elementów kampanii jest serwis www.funduszewieczyste.pl. To pierwszy w 
Polsce portal w pełni poświęcony tematyce kapitałów żelaznych oraz funduszy wieczystych. Można w 
nim znaleźć między innymi użyteczny przewodnik zakładania krok po kroku funduszu wieczystego, 
inspirujące przykłady historycznych i współczesnych funduszy, słownik wybranych pojęć oraz 
przydatne linki i materiały.  
 
Ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych prezentujemy na seminariach i konferencjach. 
Popularnością cieszą się też konsultacje z organizacjami zainteresowanymi zbudowaniem kapitału 
żelaznego, jak również z osobami, które chcą się zaangażować w działalność dobroczynną.  
 
W ramach kampanii oferujemy również powoływanie funduszy wieczystych działających przy 
Akademii. Obecnie Akademia realizuje działania siedmiu funduszy wieczystych. Są to: Fundusz 
Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, Fundusz Wieczysty „Pozytywka”, Fundusz Wieczysty im. Grażyny 
Gęsickiej, Fundusz Wieczysty „Agrafka”, Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok, Fundusz Wieczysty im. prof. 
Aliny Brodzkiej-Wald oraz Fundusz Wigilijny.  
 
 
 
 
Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak  
Partnerzy: Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności, Business Centre Club,  
Naczelna Rada Adwokacka  
Więcej na stronie: www.funduszewieczyste.pl 



24 
 

Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna 
 

 

Program realizowany od: 2010 r. 
Źródła finansowania: Microsoft Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni 
Odbiorcy: Michał Kryszczyszyn, utalentowani uczniowie i studenci z rodzin 
pracowników Microsoft, utalentowani i niezamożni uczniowie i studenci 
znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub wymagający wsparcia w ich rozwoju naukowym.   

 
 

Rozwój zainteresowań, pomoc w edukacji i rozwoju naukowym, wsparcie finansowe dla 
uczniów i studentów oraz rodzin pracowników firmy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej to 
najważniejsze cele Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna. Wszyscy pracownicy firmy 
Microsoft oraz ich rodziny, a także dzieci zgłoszone przez pracowników mogą ubiegać się o wsparcie 
ze środków funduszu.  
 
Od 2010 r. z Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna zostało wypłacone wsparcie na łączną 
kwotę 113 950,00 zł. 
 
W 2019 roku przyznano 2 stypendia: 

1. Tomaszowi Kędziorze, w wysokości 5 tys. złotych 

2. Michałowi Kryszczyszynowi, w wysokości 8 tys. Złotych 

 

W skład Komisji Stypendialnej wchodzą następujące osoby: 

 Narcyz Adamus – Microsoft Sp. z o.o. 

 Katarzyna Zasada-Moćko – Microsoft Sp. z o.o. 

 Anna Kryszczyszyn – siostra Pawła Kryszczyszyna 

 Henryk Kryszczyszyn – ojciec Pawła Kryszczyszyna 

 Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 
 
 
 
 
Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak  
Nadzór finansowy: Tomasz Bruski 
Komisja Stypendialna: Narcyz Adamus, Katarzyna Cymerman, Adw. Radosław Skiba, Anna 
Kryszczyszyn, Henryk Kryszczyszyn, Paweł Łukasiak 
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Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej 
 
Program realizowany od: 2010 r. 
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni 
Odbiorcy: dzieci i młodzież, które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują 
zmiany w swoich społecznościach lokalnych. 

 
 
 
Aby podziękować Grażynie Gęsickiej za całokształt działalności oraz 
zachować o Niej pamięć jak najdłużej, przyjaciele i współpracownicy 
utworzyli Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej zarządzany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundusz ten pozyskuje 
darowizny, które są przeznaczane na stypendia dla dzieci i 
młodzieży z małych miejscowości i społeczności wiejskich. 
 
W ramach Funduszu realizowany jest konkurs „Młodzieżowy 
Animator". Celem konkursu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, 
które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich 
społecznościach lokalnych. Konkurs ma na celu wyłonienie 
zaangażowanych społecznie osób, promocję cennych inicjatyw oraz 
aktywizowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego. 
Nagrodą w Konkursie jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej.  
Fundusz wieczysty im. Grażyny Gęsickiej jest wolny od wpływów 
partyjnych i wszelkich dylematów politycznych. Wyróżnia go 
postawa neutralności wobec zagadnień politycznych w państwie. 
Członkowie Rady Funduszu są przedstawicielami różnych dziedzin 
życia społecznego, wszyscy działają z dobrej woli i na rzecz 
wspólnego dobra, tak jak to kiedyś czyniła Grażyna Gęsicka. 

 

 

 

Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak  
Nadzór finansowy: Tomasz Bruski 
Rada Funduszu:  Klara Gęsicka, Michał Boni, Henryk Wujec, Jerzy Kwieciński, Barbara Margol, 
Krzysztof Margol, Irena Gadaj, Krystyna Gurbiel, Paweł Łukasiak, Zenon Szacherski, Władysław 
Ortyl, Abp Andrzej Dzięga, Stanisław Ożóg, Dariusz Bajkowski, Ks. Jan Drob, Witold Krochmal, 
Wojciech Arkuszewski, Janusz Zaleski, Tadeusz Wrona, Bogdan Kawałko, Bożena Cebulska, 
Tadeusz Donocik, Sławomir Spaczyński. 

O Grażynie Gęsickiej opowiadają Jej 
najbliżsi: 

Moja Mama była zawsze pełna wiary w 
możliwości zwykłych ludzi. Nie tyle tych, 
którzy zasiadają na samej górze, na 
eksponowanych stanowiskach i mają moc 
zmieniania świata, ale takich zwykłych ludzi, 
z małych miasteczek i wsi, którzy swoim 
entuzjazmem i zapałem potrafią "góry 
przenosić". 

Klara Gęsicka 
 

Grażyna Gęsicka była nie tylko wspaniałym 
człowiekiem wielkiego formatu, mocno 
zaangażowanym działaczem społecznym, 
uznanym ekspertem, ale przede wszystkim 
bliskim przyjacielem, na którego zawsze 
mogliśmy liczyć i z którego wiedzy i mądrości 
mogliśmy czerpać. Była osobą bardzo silnie 
zorientowaną na przyszłość, na rzecz 
rozwoju nowoczesnej Polski i wzmacniania 
jej pozycji w Europie i w świecie. Wiedziała, 
że droga do tego celu prowadzi przede 
wszystkim poprzez rozwój społeczno-
gospodarczy. W polityce gospodarczej 
działała w sposób nietradycyjny i niezwykle 
nowoczesny. Rozumiała rolę 
przedsiębiorców, samorządów, organizacji 
pozarządowych oraz regionalizacji i 
decentralizacji państwa. 

Jerzy Kwieciński 
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Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok 

 
 
Program realizowany od: 2012 r. 
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni 
Odbiorcy: bibliotekarki pracujące w niewielkich miejscowościach  

 
 

VIII edycja Konkursu trwała od 8 maja do 15 listopada 2019 r. Pierwszym etapem konkursu był 
nabór wniosków zakończony 9 lipca 2019 r.  

W tym roku bibliotekarki z całej Polski mogły ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach 
konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. 
Bibliotekarki przesłały 38 zgłoszeń. Zgłoszenia opisywały ich dokonania, najważniejsze doświadczenia 
związane z pracą w bibliotece, a także pomysły na własny rozwój. Do wypełnionego wniosku można 
było dołączyć list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, artykuły prasowe potwierdzające 
doświadczenia lub osiągnięcia oraz zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki i 
prowadzone przez nią projekty. 

W kategorii „placówka biblioteczna większa” nagrodę główną zdobyła Olga Wójtowicz z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 
Drugą nagrodę główną, w kategorii placówka biblioteczna mniejsza zdobyła Justyna Skwarska z 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy, filii nr 3 w Nadolicach Wielkich. 
 
Z powodu imponującej liczby nadesłanych wniosków, z których każdy opisywał historię nietuzinkowej, 
zaangażowanej w życie swojej społeczności kobiety, w tym roku zdecydowano się przyznać trzy 
wyróżnienia.  
Zdobyły je:  

 Aleksandra Sękowska z Filii Bibliotecznej w Kleosinie przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Juchnowcu Kościelnym,  

 Renata Cierniak z Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu  
 Ilona Majewska z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. 

 
Niezwykła postać 

Olga Rok była Rosjanką od dziecka mieszkającą w Uzbekistanie. Tam ukończyła szkołę bibliotekarską i 
poznała swojego przyszłego męża – polskiego Żyda z Zamościa, z którym w 1946 roku przeprowadziła 
się do Polski. Przez wiele lat zajmowała się rodziną, wychowując dzieci i prowadząc dom. W tym czasie 
sama nauczyła się mówić po polsku. Kiedy dzieci podrosły, zgłosiła się do urzędu pracy, a ten skierował 
ją do pracy w jednej z warszawskich bibliotek dla dzieci i młodzieży. Choć miała czterdzieści lat była to 
dla niej pierwsza praca zawodowa. W 1967 r. została kierowniczką biblioteki dla dzieci i młodzieży na 
Służewcu Przemysłowym i przepracowała tam kolejnych 20 lat. Jej praca i oddanie bibliotece zostały 
wyróżnione wieloma nagrodami i medalami - organizowała z dziećmi wspólne odrabianie lekcji, teatr 
marionetkowy, wycieczki, spotkania z pisarzami. Jak pisała prasa: „dawała dzieciom to, co dla nich 
najważniejsze: serdeczność i poważne traktowanie dziecięcych problemów”.  
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Dziennik 

Przez niemal całe swoje życie Olga Rok pisała dziennik, który jest niezwykłym dokumentem 
ilustrującym, jak codzienność miesza się z wielką polityką, a z każdej jego strony przebija empatia, 
nadzieja i zachwyt pięknem świata.  

Lektura tego dziennika stała się inspiracją dla jej wnuczki – Anny Rok, dla której losy babci to historia 
ogromnej odwagi osoby budującej swoje życie na nowo, nie tylko w nowym kraju i w nowym języku, 
ale także w chwili, kiedy dzieci dorastając opuszczają dom. Z okazji swoich trzydziestych urodzin Anna 
Rok, przy wsparciu rodziny i przyjaciół, postanowiła utworzyć fundusz wieczysty imienia swojej babci, 
zmarłej w 2007 po długiej i ciężkiej chorobie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak   
Nadzór finansowy: Tomasz Bruski 
Rada Funduszu:  Anna Rok - założycielka Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok, Sylwia Chutnik – 
pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Beata Jasiak – 
bibliotekarka, koordynatorka regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej 
Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Joanna Lempart - dyrektor programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, Małgorzata Borowska – dziennikarka, trenerka w zakresie promocji i kontaktów z 
mediami, Jacek Królikowski – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
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Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald 

 

Program realizowany od: 2012 r. 
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni 
Odbiorcy: autorzy prac doktorskich dotyczących współczesności z 
dziedziny humanistyki obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie 
kolejnej edycji Konkursu. 
 

Aby upamiętnić życie i zasługi Aliny Brodzkiej-Wald, w 2012 r. powstał Fundusz Wieczysty nazwany 
jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Jest wiele powodów, które sprawiły, że Fundusz nosi Jej imię. Znaczenia dokonań prof. 
Aliny Brodzkiej-Wald nie da się opisać w kilku zdaniach: 

 wypromowała ponad 20 doktorów, 
 była jednym z członków Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej IBL PAN „Historia i Teoria 

Literatury. Studia”, która przyczyniła się do rozwoju wiedzy o literaturze, 
 koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego 

jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, 
 od 1991 roku była członkiem Rady Wydawniczej Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki 

Narodowej - przedsięwzięcia o długiej tradycji i wysokim prestiżu, 
 od 1970 r. była członkiem, a potem przez dziesiątki lat wiceprzewodniczącą Komitetu 

Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL, która promuje kulturę polską, 
odkrywa jej miłośników i zyskuje dla nich nowych opiekunów i przewodników. Wszyscy 
laureaci i finaliści Olimpiady zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, 
nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. 

W ramach Funduszu organizowany jest coroczny Konkurs im. Inki Brodzkiej–Wald, którego celem jest 
promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę 
doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy 
prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. 

W 2019 roku nagrody w Konkursie zdobyło aż sześć prac dotyczących współczesności z dziedziny 
humanistyki. Nagrody wręczono 17 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  

Oto lista laureatów oraz wyróżnionych: 

I miejsca (równorzędnie) 

dr Agata Zborowska, za pracę pt.: „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944–1949) – ich pochodzenie, 
praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.” 

dr Jan Borowic, za pracę pt.: „Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.” 

dr Justyna Schollenberger, za pracę pt.: „Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem 
w wybranych dziełach Karola Darwina.” 
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II miejsca (równorzędnie) 

dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska, za pracę pt.: „Wykładniki modalności deontycznej w polskim i 
fińskim języku prawa.” 

dr Michał Przeperski, za pracę pt.: „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej.” 

dr Rozalia Słodczyk, za pracę pt.: „Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie 
włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku.” 

Wyróżnienia 

dr Olga Szmidt, za pracę pt.: Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI 
wieku.” 

dr Olga Kielak, za pracę pt.: „Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji 
ludowej.” 

dr Łukasz Moll, za pracę pt.: „Granice europejskiego uniwersalizmu w perspektywie 
poststrukturalistycznej filozofii politycznej.” 

dr Agnieszka Cierpich, za pracę pt.: „Status i funkcje elementów angielskich w języku Polaków 
zatrudnionych w wybranych korporacjach międzynarodowych.” 

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, za pracę pt.: „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium 
przypadku.” 

dr Kamil Pietrowiak, za pracę pt.: „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i 
odczuć osób niewidomych.” 

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie 
wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską 
dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział 
autorzy prac obronionych w 2018 r.  

Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli: 

• prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w 
Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 

• prof. dr hab. Maryla Hopfinger - Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, członek 
Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 

• dr hab.  Jan Kordys, prof. IBL PAN - profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu 
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 

• prof. dr hab. Marek Zaleski - literaturoznawca,  krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań 
Literackich PAN, członek Polskiego PEN Clubu. 

Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk,  Magdalena Spadarzewska 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
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SPOŁECZNIK ROKU TYGODNIKA  
NEWSWEEK POLSKA 
 
Program realizowany od: 2009 
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.  
Organizator: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., wydawca tygodnika „Newsweek Polska” 
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, osoby działające społecznie 
Partnerzy programu: Partner Główny Konkursu Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności.  

 
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” tygodnika Newsweek Polska jest kontynuacją idei 

podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w 
odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem 
pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.  
 
Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z 
różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw 
we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Wręczenie nagród odbyło się w czasie 
Gali programów Działaj Lokalnie i Lokalne Partnerstwa PAFW w dn.  10 lutego  2020 r. w 
Warszawie. 
 
Tytuł „Społecznika Roku 2019” w kategorii lokalnej otrzymali: Andrzej Górz z Partnerstwa Otwarty 
Jazdów za zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę przed wyburzeniem unikatowego Osiedla 
Jazdów w Warszawie, a także za zainicjowanie przemiany tej przestrzeni w miejsce otwarte na 
inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne oraz Janusz Owsiany ze Stowarzyszenia Monopol 
Warszawski za wieloletnie zaangażowanie i wszechstronne działania na rzecz rewitalizacji 
warszawskiej Pragi Północ, jak również za konsekwentne starania o poprawę losu kombatantów, 
zwieńczone utworzeniem w 2018 roku Dziennego Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. 

W kategorii ogólnopolskiej nagrodę odebrał Elmi Abdi z Fundacji dla Somalii za wyjątkowe 
zaangażowanie w poprawę sytuacji i wizerunku migrantów w Polsce, a także za objęcie wszechstronną 
opieką cudzoziemców przybywających do Polski oraz za działalność edukacyjną, taką jak prowadzenie 
lekcji wielokulturowych dla dzieci i młodzieży. 

Oprócz nagród głównych Kapituła konkursu przyznała trzy nagrody specjalne. Pierwszą z nich dla 
Urszuli Dudy, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach za 
wieloletnie działania na rzecz osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz za aktywne wspieranie 
samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie 
innowacyjnej szkoły branżowej przygotowującej je do pracy. 

Drugą nagrodę specjalną otrzymał Artur Kolasa, prezes Fundacji Rehab. Kapituła doceniła jego 
aktywność na rzecz powstrzymania przemocy w rodzinach, a w szczególności indywidualną pracę 
resocjalizacyjną z jej sprawcami i inicjowanie grup samopomocowych, jak również pracę na rzecz 
młodzieżowych zakładów poprawczych oraz promowanie pozytywnych wzorców wychowania. 
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Trzecie wyróżnienie odebrał Zdzisław Kuczma, prezes Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy za 
wniesienie do debaty publicznej problemu zanieczyszczenia powietrza i konsekwentną walkę o prawo 
obywateli do życia w czystym środowisku, a także za szeroko zakrojoną współpracę z władzami 
samorządowymi i organizacjami ekologicznymi, w wyniku której wprowadzono uchwałę antysmogową 
na terenie województwa śląskiego. 

W Kapitule zasiedli w tym roku: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; 
Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Tomasz Lis, redaktor naczelny 
tygodnika „Newsweek Polska”, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek 
Polska”; Przemysław Radwan-Röhrenschef, wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów; Jan Kuroń, wnuk 
Jacka Kuronia i znany ekspert kulinarny, Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz 
Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator: Stanisław Głąbski 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Anna Weksej, Tomasz Bruski 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

Sprawozdanie finansowe znajduje się w odrębnym pliku. 
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KONTAKT 
 
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  
ul. Marszałkowska 6/6,00-590 Warszawa  
tel.: (22) 622 01 22, 622 02 08, 622 02 09  
faks: (22) 622 02 11  
e-mail: arfp@filantropia.org.pl  
http://www.filantropia.org.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


