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Finansowa pomoc dzieciom, 
chorym, niepełnosprawnym, 
rodzinom, ale też ofiarom 
katastrof czy klęsk 
żywiołowych, a także 
instytucjom na realizację ich 
projektów – takie m.in. cele 
stawiają sobie fundacje 
korporacyjne. Na ten cel idą 
miliony złotych, a pomoc 
trafia do tysięcy osób.

Zakładają je zarówno 
wielkie spółki Skar-
bu Państwa, jak i 
mniejsze firmy czy 
podmioty prywatne. 

Łączy ich to, że chcą pomagać 
potrzebującym. Czasem 
oprócz wsparcia finansowego 
realizują projekty edukacyjne 
czy promocyjne.

Jak się spojrzy na listę naj-
większych polskich firm, ta-
kich jak PKN Orlen, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo, PZU, Grupa Lotos, 
PGE, KGHM, Grupa Tauron, 
PKO BP i wiele innych, to 
niemal każda z nich już od 
wielu lat prowadzi fundację 
korporacyjną.

Fundacja KGHM Polska 
Miedź powstała 23 marca 
2003 roku, aby kontynuować 
wieloletnią działalność pro-
społeczną fundatora – KGHM 
Polska Miedź. – Po trzech la-
tach aktywności fundacja 
uzyskała status organizacji 
pożytku publicznego, nato-
miast w 2008 roku rozszerzy-
ła działalność o darowizny dla 
osób fizycznych, wcześniej 
wspieranych przez Komisję 
Charytatywną Spółki KGHM 
– poinformował nas departa-
ment komunikacji KGHM 
Polska Miedź. 

Fundacja koncernu wspiera 
inicjatywy w czterech obsza-
rach – kultury i tradycji, 
sportu i rekreacji, nauki i 
edukacji oraz zdrowia i bez-
pieczeństwa, a jej celem jest 
troska o lokalną tożsamość, 
tradycje i wsparcie finansowe 
tych obszarów, które są dla 
ludzi ważne. Wspiera szpitale 
i przychodnie, szkoły, teatry, 
opery, filmy, imprezy i obiekty 
sportowe. Pomaga realizować 
ważne społecznie inicjatywy i 
ciekawe projekty.

Z kolei Fundacja PGE po-
wstała w 2011 roku, a obszar 
jej działalności obejmuje 
działalność charytatywną, 
pomoc społeczną, jak i wspie-
ranie inicjatyw mających na 
celu ochronę środowiska i 
zabytków, podtrzymywanie 
tradycji narodowej czy wspie-
ranie lokalnych społeczności.

W ramach Grupy PGE dzia-
ła też Fundacja PGE Energia 
Ciepła (należąca kiedyś do 
EDF Polska, przejęta wraz z 

transakcją przejęcia przez 
PGE polskich aktywów EDF, 
które obecnie skupione są w 
spółce PGE Energia Ciepła). 
Jej obszar działalności obej-
muje zarówno ochronę i pro-
mocję zdrowia, jak i działania 
oświatowe, edukacyjne, kul-
turalne i sportowe.

Fundacja ING Dzieciom jest 
jedną z najstarszych fundacji 
korporacyjnych w Polsce. 
Powstała na fundamentach 
powołanej w 1991 roku Fun-
dacji Banku Śląskiego. Jej 
misją jest wyrównywanie 
szans życiowych dzieci i mło-
dzieży. Fundacja wspiera 
rozwój, edukację i samodziel-
ność młodych ludzi. –   Dzięki 
pracy i zaangażowaniu ludzi 
związanych z fundacją, wo-
lontariuszy ING oraz partne-
rów społecznych pomoc w 
różnej formie otrzymało do-
tąd kilkanaście tysięcy dzieci 
– chwali się Miłosz Gromski z 
biura prasowego ING Banku 
Śląskiego. 

Swoją misję fundacja reali-
zuje poprzez autorskie pro-
gramy społeczne. Głównym 
programem fundacji są Tur-
nusy Uśmiechu. To 22 eduka-
cyjnych i terapeutycznych 
turnusów w ośrodku fundacji 
w Wiśle, z których rocznie 
korzysta ok. 1000 uczestni-
ków z całej Polski. Od 13 lat 
fundacja wspiera merytorycz-
nie i finansowo wolontariat 
pracowniczy, w którym wo-
lontariusze – pracownicy ING 
– realizują lokalne projekty 
społeczne. W tym roku były to 
82 projekty dla 4,5 tys. dzieci. 
Fundacja przekazuje też 
książki biblioterapeutyczne 
dla szkół i szpitali oraz wspie-
ra świetlice ING, których ce-
lem jest edukacja bezpieczne-
go i twórczego korzystania z 
nowych technologii.

Fundacja PGE nie prowadzi 
działalności gospodarczej, a 
środki na jej funkcjonowanie 
pochodzą od darczyńców, 
czyli Grupy PGE.

– Fundacja przyznaje daro-
wizny podmiotom posiadają-
cym osobowość prawną, a 
także pracownikom Grupy 
Kapitałowej PGE lub człon-
kom ich rodzin w trudnej sy-
tuacji życiowej. Wnioskowany 
cel darowizny musi być 
zgodny przynajmniej z jed-
nym z 19 punktów statutu 
Fundacji PGE regulującego 
cel działalności fundacji – tłu-
maczy biuro prasowe PGE

Oprócz dysponowania da-
rowiznami fundacja prowadzi 
różnorodne projekty. Energe-
tyczny Tornister to program 
wsparcia dla dzieci w wieku 
5–9 lat, które otrzymują na 
rozpoczęcie roku szkolnego 

tornister wraz ze szkolną wy-
prawką. W ciągu czterech 
edycji programu udało się 
obdarować kilkadziesiąt ty-
sięcy dzieci. Teatrzyk pod ty-
tułem „Jak Pstryk i Bzik zosta-
li oświeceni” – to z kolei seria 
przedstawień, z którymi pro-
fesjonalna ekipa aktorska 
odwiedza szkoły i inne pla-
cówki. Za pomocą edukacyj-
nych spektakli w sposób 
przystępny i ciekawy PGE 
uczy najmłodszych, jak bez-
piecznie korzystać z energii 
elektrycznej lub jak powstaje 
prąd. Fundacja była m.in. 
darczyńcą projektu „Paczka 
dla kombatanta”, w ramach 
którego kombatanci otrzyma-
li łącznie 1000 paczek świą-
tecznych, jak również akcji 
„Bohaterowie naszej przy-
szłości”, która miała na celu 
pomoc finansową powstań-
com znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej.

Z kolei Fundacja PGE Ener-
gia Ciepła poprzez swoją 
działalność stara się kształto-
wać i wychowywać dzieci oraz 
młodzież, pomagając rozwijać 
ich pasje i zainteresowania. 
Temu służą m.in. koła zaintere-
sowań o zróżnicowanej tema-
tyce prowadzone przez wy-
kwalifikowanych instruktorów 
oraz liczne wydarzenia i pro-
jekty, które kształtują młode 
pokolenie. Fundacja organizu-
je wiele przedsięwzięć o cha-
rakterze artystycznym – jest 
organizatorem jednego z naj-
ważniejszych przeglądów 
piosenki artystycznej w Polsce 
– Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej OFPA. 

Fundatorem i głównym 
darczyńcą Fundacji ING Dzie-
ciom jest ING Bank Śląski, ale 
wspierają ją także osoby 
prywatne, m.in. poprzez tzw. 
przelew dobroczynny w Moje 
ING. – Działania fundacji to 
rocznie koszt około 3 mln zł 
– mówi Miłosz Gromski.

Podstawą działania Funda-
cji KGHM Polska Miedź są 
darowizny finansowe i rzeczo-
we, które przyznawane są 
osobom fizycznym w zakresie 
ochrony zdrowia oraz pomoc 
ofiarom katastrof i klęsk ży-
wiołowych czy instytucjom na 
realizację projektów. – Celem 
naszej fundacji jest troska o 
lokalną tożsamość, tradycje i 
wsparcie finansowe tych ob-
szarów, które są ważne dla 
ludzi. Wspiera szpitale i przy-
chodnie, szkoły, teatry, opery, 
filmy, imprezy i obiekty 
sportowe. Pomaga realizować 
ważne społecznie inicjatywy i 
ciekawe projekty – tłumaczy 
departament komunikacji 
KGHM Polska Miedź. ©℗
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Pomoc mają  
w swoim statucie

fundusze | Dużym wsparciem, zarówno finansowym, jak i 
niefinansowym, dla niektórych organizacji społecznych mogą 
być fundusze venture philanthropy. Dzięki nim zbudują one 

swoją pozycję, zwiększą dobroczynny wpływ i zasięg 
działania. W Polsce są partnerzy, do których organizacje 

pozarządowe mogą się zwrócić po tego typu pomoc. 

Venture philanthropy 
(VP) to idea, która 
łączy tradycyjne 
zaangażowanie fi-
lantropijne (pry-

watne inicjatywy na rzecz do-
bra wspólnego) oraz podejście 
inwestycyjne. – Kiedy ponad 
dwie dekady wcześniej venture 
philanthropy jako koncepcja 
generowania większego wpły-
wu społecznego przez organi-
zacje non profit zaczęła zyski-
wać zainteresowanie, liderzy 
tego ruchu pokładali w niej 
nadzieje. Wierzyli, że poprzez 
zastosowanie koncepcji bizne-
sowych organizacje społeczne 
mogłyby osiągać lepsze rezul-
taty, zwiększyć wpływ społecz-
ny, ponieważ bolączką sektora 
społecznego, chociaż jest on 
źródłem wielu innowacji i no-
watorskich rozwiązań, jest 
brak finansowej stabilizacji. 
Uznano, że strategie inwesty-
cyjne w postaci kapitału i 
wsparcia oferowanego przez 
firmy venture capital, które 
sprawdziły się w dynamicznym 
środowisku biznesu, pozwala-
jąc startupom rozwinąć skrzy-
dła, sprawdzą się także w 
świecie działalności społecznej 
– mówi Agnieszka Sawczuk, 
prezes Fundacji dla Polski, 
ekspert ds. filantropii. 

Dostęp  
do instrumentów

Współpracując z partnera-
mi venture philanthropy, orga-
nizacje uzyskują dostęp do 
różnorodnych instrumentów 
finansowych – pożyczek, in-
westycji kapitałowych, rów-
nież dotacji. Tego typu finan-
sowanie jest rzadkie w sekto-
rze non profit. Zazwyczaj 
przybiera ono formę finanso-
wania danego projektu, co 
rzadko kiedy przynosi oczeki-
wane efekty i ma wpływ na 
stabilność organizacji. – VP 
oferuje kapitał, który pomaga 
ustabilizować prace organiza-
cji, zwiększyć jej zasięg działa-
nia, często rozwinąć działal-
ność dochodową lub pozyskać 
dodatkowe źródła finansowa-
nia i osiągnąć zamierzone re-
zultaty – dodaje Sawczuk.

Istotną cechą VP jest także 
wieloletnie zaangażowanie 
partnerów VP, dzięki którym 
buduje się pozycja i stabilność 
organizacji. 

– Zapotrzebowanie na ela-
styczne formy finansowania, a 
także wiedzę i doświadczenie 
w prowadzeniu biznesu będą 
sprzyjały zainteresowaniu tą 
formą filantropii. Znaczący 
wzrost inwestycji sektora VP 
obserwuje się w całej Europie, 

również w Europie Środkowo-
-Wschodniej (2 proc. w roku 
2015 do 7 proc. w 2017 r., we-
dług danych EVPA Survey, In-
vesting for Impact). W Polsce 
zainteresowanie uzyskaniem 
tego typu wsparcia powoli się 
zwiększa. Widać coraz większy 
napływ darczyńców ze świata 
biznesu, którzy będąc aktywni 
zawodowo, nie mają możliwo-
ści, by w pełni zaangażować się 
w działalność społeczną. Poja-
wia się też więcej instytucji, 
które angażują się w te działa-
nia – inwestorzy prywatni i 
instytucjonalni (anioły bizne-
su, banki, asset managers, 
fundusze VC/PE) – mówi eks-
pertka.  

Nie każdy skorzysta 

Venture philanthropy nie 
jest rozwiązaniem dla każdej 
organizacji. – Niektóre formy 
działalności, jak np. działal-
ność rzecznicza, oraz organi-
zacje, które nie zamierzają 
skalować swojej działalności, 
pozostaną poza sferą tego 
typu finansowania. Dla nich 
najbardziej optymalnym źró-
dłem finansowania będą daro-
wizny czy granty – dodaje 
Agnieszka Sawczuk. ©℗
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