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DRODZY PRZYJACIELE!

Przez prawie ćwierć wieku – to już XXIV edycja Konkursu o tytuł „Dobro-
czyńca Roku” – wspieramy i popularyzujemy społeczne zaangażowanie bi-
znesu w Polsce. 

Niezależnie od warunków i okoliczności staraliśmy się nagradzać i pokazy-
wać dobre praktyki i wyjątkowe przykłady współpracy małych, średnich 
i dużych firm z organizacjami pozarządowymi. 

Byliśmy i jesteśmy lustrem, w którym można zobaczyć przykłady skutecz-
nego i konsekwentnego zaangażowania biznesu we wspieranie celów spo-
łecznych w każdych warunkach. Teraz nadszedł czas szczególnych wyzwań: 
pandemii i kryzysu klimatycznego. 

PAWEŁ ŁUKASIAK
PREZES ZARZĄDU 
AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
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Jak zawsze możemy liczyć na odwagę i gotowość do niesienia pomocy i działania ze strony firm, orga-
nizacji pozarządowych oraz innych niezliczonych instytucji pożytku publicznego.

Wszyscy, którzy nie ulękli się i podjęli wyzwania współczesnego świata, są dla nas bohaterami. Nieśli 
pomoc, angażowali się we wspieranie instytucji ochrony zdrowia, edukację czy poszukiwanie innowa-
cyjnych sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym kryzysu pandemicznego. Dla-
tego ta edycja Konkursu ma swoje adekwatne hasło: „Bohaterowie społecznego zaangażowania”.

Skala wyzwań, przed którymi stoją, jest tak wielka, że wymaga od nich nie tylko odwagi, lecz tak-
że gotowości do współpracy z różnymi partnerami. Misja, jaką kierują się nasi bohaterowie, to walka 
o zdrowie i bezpieczeństwo – w tym cyfrowe – obywateli, przeciwdziałanie ubóstwu, dbanie o kondycję 
naszej planety, dostęp do edukacji, równe prawa i wiele innych. 

Celów jest mnóstwo, a działanie na rzecz dobra wspólnego jest być może ostatnią już szczepionką 
na liczne podziały i wzajemne urazy, jakich nie brakuje w naszym społeczeństwie.

Ważną kompetencją, bez której trudno wyobrazić sobie zdolność do tej współpracy, jest empatia. Wszy-
scy jesteśmy w nią wyposażeni. To kamień filozoficzny wzajemnego zrozumienia i sukcesu projektów 
społecznych. Ale empatię trzeba rozwijać, czasami odmrażać, a na pewno praktykować. Uczmy się tej 
kompetencji od naszych bohaterów społecznego zaangażowania i wspierajmy ich.
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OD FUNDATORA

W obliczu kryzysu zdrowotnego, edukacyjnego, ekonomicznego i spo-
łecznego spowodowanego pandemią centralnym punktem społecznego 
zaangażowania biznesu w 2020 roku stały się działania mające na celu 
niwelowanie jej negatywnych skutków – m.in. niesienie pomocy szpita-
lom i medykom, seniorom oraz uczącym się zdalnie dzieciom i młodzie-
ży. Dlatego w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” nie mogło zabrak-
nąć specjalnej kategorii – „Walka ze skutkami pandemii COVID-19”. Firmy 
udowodniły, że mimo trudności, które same napotykają, czują ogromną 
odpowiedzialność za swoje otoczenie. Część z nich podejmowała spon-
taniczne działania nakierowane na zmieniające się priorytety. Część 
zmieniała kierunek strategii CSR albo rozbudowała je o nowe elementy.  
 

JOANNA LEMPART 
DYREKTOR PROGRAMOWY  
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

KALINA GRZESZUK-ZAJĄCZKOWSKA 
KIEROWNIK PROGRAMOWY  
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
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Jeszcze inni budowali koalicje składające się nawet z kilkudziesięciu firm, by wspólnie odpowiadać 
na potrzeby tych, którzy podczas pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji. Co bardzo cenne, równo-
cześnie rozwijali współpracę wewnątrz- i międzysektorową.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja kryzysowa związana z pandemią wpłynęła pozytywnie na spo-
łeczne trendy w sektorze prywatnym. Tendencję tę potwierdzają niedawno przeprowadzone badania, 
m.in. ukazujący się od pięciu lat Barometr CSR przygotowany przez Francusko-Polską Izbę Gospo-
darczą. Z raportu wynika, że ponad 90 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zaangażowanych było 
w przeciwdziałanie skutkom pandemii, przy czym wsparcie skierowane głównie zostało do pracow-
ników i klientów. Blisko 40 proc. ankietowanych wsparło służbę zdrowia, a ponad 30 proc. akcje spo-
łeczne, np. dotyczące edukacji czy pomocy seniorom. 

W ubiegłym roku nie słabło zaangażowanie w małych społecznościach – szczególnie bliskich Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od ponad 20 lat koncentruje swoje inicjatywy, m.in. eduka-
cyjne i wyzwalające energię społeczną, na wsiach i w małych miejscowościach. Wiemy, jak istotną 
rolę dla małych organizacji odgrywa wsparcie ze strony biznesu. Sięganie po lokalne zasoby i zgroma-
dzony dotychczas kapitał społeczny wzmocnione umiejętnością współdziałania okazały się nieoce-
nione w nowej, niepewnej rzeczywistości. 

Bardzo nas cieszy, że tematem, który budzi coraz większe zainteresowanie biznesu – co widać po licz-
bie złożonych wniosków i ich jakości – jest środowisko i zmiany klimatyczne. Firmy, które podejmują 
działania w tej dziedzinie i szukają nowych rozwiązań, zasługują na szczególne uznanie. 

Serdecznie gratulujemy laureatom XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Dziękujemy 
za wyznaczanie wzorców i trendów w obszarze społecznego zaangażowania biznesu.
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AGNIESZKA PALKA
FUNDACJA EY

AGNIESZKA NALEWAJKO
PARTNER – AUDYT EY

AGNIESZKA MALESZEWSKA
ASSOCIATE PARTNER – AUDYT EY

Miniony 2020 rok okazał się wyjątkowy i zapisze się 
pod wieloma względami w naszej pamięci. Trudny 
czas pandemii COVID-19, skutkujący zamknięciem 
wielu dziedzin życia lub ograniczeniem ich do wa-
runków domowych, zmobilizował do działania za-
równo indywidualnych bohaterów, jak i całe firmy 
w odpowiedzi na społeczne potrzeby. 

Wraz z rosnącą liczbą chorych i wydłużającą się 
perspektywą braku możliwości powrotu do pra-
cy pandemia okazała się dla biznesu sprawdzia-
nem wrażliwości na szybko zmieniający się świat 
i okazją do refleksji nad wartościami. Firmy, które 
dotychczas były zaangażowane w szeroko rozu-
miany CSR, z uwagą przyglądały się nowym zja-
wiskom i przekazywały pieniądze na najpilniejsze 
bieżące potrzeby bliskiego otoczenia, w tym dzia-
łań w obszarze zdrowia i pomocy społecznej.

Przekazane środki finansowe to tylko jeden 
z istotnych aspektów czynienia dobra. Do wielu 
działań by nie doszło, gdyby nie zaangażowanie 
wolontariuszy, mobilizacja pracowników, cichych 
bohaterów inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich. 

O wsparciu przez biznes różnych przedsięwzięć 
społecznych, a także o jego współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi mieliśmy okazję przeko-
nać się po raz kolejny, nadzorując przebieg Kon-
kursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. 

OD AUDYTORA
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W XXIV edycji Konkursu organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prawne zgodnie z jego regula-
minem nominowały firmy i fundacje korporacyj-
ne w kategoriach: „Edukacja”, „Ekologia”, „Pomoc 
społeczna”, „Rozwój lokalny”, „Sport” i „Zdrowie”. 
Oprócz tego firmy i koalicje firm mogły zgłaszać 
swoje wnioski w kategorii „Walka ze skutkami 
pandemii COVID-19”.

Zgłoszenia zostały sprawdzone pod kątem formal-
nym, następnie ocenili je eksperci, a potem człon-
kowie Kapituły Konkursu. W trakcie jej posiedzenia 
zostały one poddane dyskusji, w której wyniku wy-
łoniono laureatów we wszystkich kategoriach. 

Zespół EY w roli audytora Konkursu współpra-
cował z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, 
ustalając obowiązujące zasady tegorocznej edy-
cji Konkursu, które znalazły się w regulaminie, 
i wytyczne dotyczące oceny wniosków. Zespół  
EY sprawdził również, czy nie istnieją przeciw-
wskazania do oceny przez ekspertów i człon-
ków Kapituły Konkursu przekazanych wniosków 
ze względu na konflikt interesów, a także weryfiko-
wał poprawność wykonania ustalonych zasad. Ko-
rzystając ze sprawdzonych doświadczeń zespołu  
EY Wavespace, zdobytych w czasie zeszłoroczne-
go posiedzenia Kapituły Konkursu, również w tym 
roku jej obrady odbyły się w naszej wirtualnej 
przestrzeni EY Wavespace z technicznym wspar-
ciem specjalistów z tego zespołu.

Potwierdzamy poprawność i wiarygodność pro-
cesu wyłonienia laureatów Konkursu o tytuł „Do-
broczyńca Roku”. Serdecznie gratulujemy laurea-
tom zwycięstwa!

Konkurs powołany przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce zbliża się do swojej jubileuszowej 
25. edycji. Ten czas pozwala na wyciągnięcie wnio-
sków dotyczących prowadzonych działań i zaan-
gażowania biznesu w sprawy społeczne. Zmiany 
w świadomości tego, jak istotne dla podmiotów 
gospodarczych jest dobro społeczne, są widoczne 
od wielu lat i skutkują coraz większą odpowiedzial-
nością za współtworzenie otaczającego nas świata. 

Jednocześnie świat wkroczył na ścieżkę przy-
spieszonych przeobrażeń społecznych, uświa-
domienia społeczeństwu konieczności większej 
aktywności na rzecz ochrony środowiska i prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatycznym. To właśnie 
będzie kształtować zachowania biznesu i prowo-
kować go do zwiększania udziału we wspomaga-
niu transformacji prowadzącej do uwrażliwienia 
na potrzeby społeczne, brania odpowiedzialności 
za zmiany na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej 
i zmniejszania nierówności społecznych. 

Działania Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
nagradzają najlepsze praktyki biznesu wychodze-
nia naprzeciw potrzebom społecznym. Życzymy, 
by kolejne edycje Konkursu były równie udane 
i znajdowały coraz większe grono zainteresowa-
nych dla dobra potrzebujących.
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JACEK JAKUBOWSKI 
GRUPA TROP 

EMPATIA W BIZNESIE PRZYPOWIEŚĆ O DOBRYM MENEDŻERZE

Empatia w biznesie. Dla wielu osób brzmi to dziwacznie. Jak dysonans, fałsz, 
nieprawda. „Biznes to nie sentymentalne zabawy, tylko robienie kasy”. 

Takie myślenie ma dwa źródła. Pierwsze to rozpowszechniony w naszym spo-
łeczeństwie sposób postrzegania empatii. Stereotypowo to współczucie oso-
bie cierpiącej, wrażliwe, kobiece ciepło. Drugim źródłem jest mocno zakorze-
nione myślenie o biznesie jako o świecie twardej walki, w którym liczą się spryt 
i siła. Razem generują konkluzję mieszczącą się w zdaniu: „W biznesie nie ma 
miejsca na empatię”. Moim zdaniem to nieprawdziwy, a na dodatek szkodliwy 
pogląd, bo właśnie nowoczesny biznes coraz lepiej dostrzega sens i prawdziwą 
efektywność wynikającą z dobrze rozumianej empatii.

EMPATIA

Zajmijmy się pierwszym źródłem. Empatia jest bazową cechą każdego 
człowieka. Mamy ją wszyscy.

„W neurobiologii odkrycie neuronów lustrzanych otworzyło epokę badania 
empatii na poziomie biologicznym. Od badań małp do dzisiejszego rozumienia 
tego zagadnienia upłynęło 30 lat i wykonano setki eksperymentów. Francu-
sko-niemiecki neurobiolog Christian Keysers podsumowuje je tak: »Empatia 
jest głęboko wyryta w architekturze naszego mózgu. To, co się przydarza in-
nym ludziom, wpływa niemal na wszystkie regiony naszego mózgu. Zostali-
śmy zaprojektowani do empatii i do tworzenia więzi z innymi«”.

Urszula Dąbrowska, „Życie towarzyskie mózgu”, Warszawa 2021, s. 114 
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Empatię najczęściej opisuje się na dwa sposoby. Pierwszy to odczuwanie stanów emocjonalnych dru-
giego człowieka. Nasz mózg, chce czy nie chce, odbiera cudzą radość, napięcie, złość, fascynację. 
Te cudze stany wzbudzają nasze emocje. To, jak sobie z nimi radzimy, rzutuje na to, co robimy z odbio-
rem cudzych. Możemy się czyjąś złością zarazić, ale też możemy dzięki czyjemuś zaangażowaniu sami 
się zmobilizować. Możemy czuć radość z czyjejś radości, zdołować się czyimś smutkiem itp. Pracując 
w dowolnym biznesie, nieustannie uczestniczymy w intensywnych relacjach z innymi. Uzgadniamy, for-
mułujemy koncepcje, negocjujemy, sprzedajemy. To wszystko oznacza, że nieustannie tworzymy wspól-
ne pole emocjonalne, które potocznie nazywamy atmosferą, klimatem, czasem kulturą organizacyjną. 
Badania naukowe, a także doświadczenia ludzi biznesu pokazują, że od jakości tych procesów zależy 
jakość działań, przekładająca się wprost na dochód i przetrwanie firm.

Drugi, nie mniej ważny aspekt empatii to tzw. decentracja. Jako ludzie potrafimy „wejść w buty” 
drugiego człowieka. Zrozumieć jego sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości. Możemy zainspi-
rować się czyjąś koncepcją, zrozumieć czyjeś potrzeby, a także nauczyć się nowych sposobów roz-
wiązania problemów. To wszystko może być użyte w rozwijaniu sensownej, twórczej współpracy. 
Może też być bazą manipulacji, niszczących rozgrywek, forsowania swojego punktu widzenia wbrew 
sensowi i logice.

BIZNES: CZY JEST TU MIEJSCE NA EMPATIĘ? 

Żyjemy w czasie wielkiego przełomu cywilizacyjnego. Odchodzi w przeszłość biznes oparty na spraw-
nym organizowaniu fizycznej pracy tysięcy nisko wykwalifikowanych robotników. Do roboty są robo-
ty, a ludzie są potrzebni do coraz bardziej twórczych zajęć. Przyszłość należy do organizacji uczących 
się, tworzących nieustanne innowacje, potrafiących działać globalnie, rozwijających nowe rodzaje 
usług. Dobre firmy bazują na kulturze stwarzającej warunki do zaangażowania się, poszukiwania naj-
lepszych rozwiązań, sieciowej współpracy wielu podmiotów. Ich rdzeniem są zintegrowane zespoły, 
których podstawą jest tzw. dzielona intencjonalność, czyli sztuka wspólnego zmierzania do celu. 

Prawdziwy biznes to nieustanne „używanie mózgu” do wytyczania kierunków, reagowania na kryzy-
sy, tworzenia innowacji. Dzięki empatii możemy robić to wspólnie, zespołowo, korzystać z mądrości 
wielu specjalistów. Psychoneurolodzy mówią o procesie synchronizacji mózgów Może to dawać nie-
prawdopodobną moc, wyrażaną w znanym powiedzeniu „co dwie głowy to nie jedna”. 
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EMPATIA W BIZNESIE PRZYPOWIEŚĆ O DOBRYM MENEDŻERZE

Tyle wywody ogólne. Zobaczmy, jak empatyczna współpraca może wyglądać w rzeczywistości. 

W jednej z firm po badaniu satysfakcji pracowniczej zarząd uznał, że ważnym problemem jest jakość 
zarządzania. Z anonimowych ankiet pracowników wynikało, że chodzi o codzienne zachowania me-
nedżerów średniego szczebla. Sposób zwracania się do podwładnych, nieprecyzyjne stawianie celów, 
tendencja do nadmiernej kontroli albo jej kompletny brak – wszystko to dezorganizowało współpracę, 
psuło atmosferę, a często powodowało, że cenni pracownicy odchodzili z firmy.

Postanowiono uruchomić wewnętrzny projekt, którego celem byłoby wypracowanie metod zmiany tej 
sytuacji. Prezes był przekonany, że kierowanie przedsięwzięciem trzeba powierzyć osobie spoza zarzą-
du. Propozycję zaadresował do jednego z dyrektorów działów, który od dawna sygnalizował problem, 
a jego dział był postrzegany jako zgrany, efektywnie współdziałający zespół.

Menedżer wahał się, czy przyjąć propozycję. W rozmowie z prezesem wyraził obawy, że brak zaanga-
żowania zarządu utrudni albo wręcz uniemożliwi istotne zmiany. Obawiał się także konfliktu z działem 
HR, który mógłby potraktować powierzenie projektu osobie spoza tego działu jako wyraz braku zaufa-
nia czy deprecjonowania jego pracy. Prezes uważnie wysłuchał, wyraził zrozumienie. Podtrzymał swoje 
stanowisko. Doceniając dotychczasowy dorobek menedżera, poprosił o rozważenie decyzji o podjęciu 
się tego zadania. Powiedział też, że dział HR ma do odegrania ważną, wręcz kluczową rolę w projekcie, 
ale powinien nim kierować menedżer będący w pewnym sensie prekursorem zmian. Powiedział też, 
że sam osobiście zaangażuje się w realizację przedsięwzięcia. Zaproponował, żeby wspólnie zaprosili 
do współpracy szefową działu HR, prosząc ją o przyjęcie funkcji opiekuna projektu, a także znalezienie 
kompetentnej zewnętrznej firmy trenerskiej do moderowania spotkań i facylitowania całego procesu.

Menedżer poczuł, jak ważna dla firmy może być ta inicjatywa. Pomyślał też, że to może być milowy 
krok w jego rozwoju zawodowym. W końcu podjął się roli szefa projektu. Razem z szefową i prezesem 
ustalili skład zespołu, który miałby animować całe przedsięwzięcie. Wspólnie też uznali, że dokonu-
jąc tak istotnych zmian, warto mieć wsparcie dobrych profesjonalistów z zewnątrz – z natury rzeczy 
niezaangażowanych w bieżące procesy firmowe. Na początek stworzyli koncepcję dwudniowego war-
sztatu poświęconego wypracowaniu celów, metod, a także integracji zespołu. Przyjęto zasadę: „Jeżeli 
mamy budować nową kulturę organizacyjną, zacznijmy od siebie samych”. 
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Warsztat przygotowała szefowa HR. Do moderowania zaprosiła zewnętrzny zespół trenerski, a sama 
podjęła się roli osoby czuwającej nad dobrym opracowaniem efektów (wniosków, kierunków dalszej 
pracy). Spotkanie miało kluczowe znaczenie dla projektu. Atmosfera empatycznej komunikacji, oparta 
na uważnym słuchaniu, osobiste uczestnictwo prezesa, lojalnie wspierającego menedżera w roli lidera 
projektu, stworzyły bazę do pracy. Partycypacyjne wyznaczenie celów i etapów, a także późniejszy po-
dział zadań pozwoliły na nowatorskie działania. Powstała wewnętrzna „akademia menedżera”. Ważnym 
przedsięwzięciem było opracowanie z udziałem szerokiego grona pracowników kodeksu etycznego i po-
wołanie pilotowanych przez dział HR mężów zaufania, pełniących funkcję mediatorów w konfliktach.

Sukces projektu można było zauważyć już po roku. Kolejne badania satysfakcji pracowniczej pokaza-
ły, że znacznie poprawiły się oceny stylu zarządzania w firmie. Najbardziej przekonującym efektem 
był wzrost sprzedaży i wyniki finansowe firmy. Normą stało się ustawiczne podnoszenie kompetencji 
przywódczych u menedżerów. Innym ważnym jego skutkiem było zdiagnozowanie następnych proble-
mów i podjęcie nad nimi systematycznej pracy.

To przykład dobrej, empatycznej współpracy. Mogło to jednak potoczyć się inaczej.

W jednej z firm po badaniu satysfakcji pracowniczej zarząd uznał, że ważnym problemem jest jakość 
zarządzania. Z anonimowych ankiet pracowników wynikało, że chodzi o codzienne zachowania me-
nedżerów średniego szczebla. Sposób zwracania się do podwładnych, nieprecyzyjne stawianie celów, 
tendencja do nadmiernej kontroli albo jej kompletny brak – wszystko to dezorganizowało współpracę, 
psuło atmosferę, a często powodowało, że z firmy odchodzili cenni pracownicy.

Raport bardzo zdenerwował prezesa. Uznał, że dalej tak być nie może i postanowił coś z tym zrobić. 
Wezwał młodego szefa działu, który w badaniach wypadł najlepiej. Polecił mu przygotowanie działań, 
których celem miałoby być podniesienie jakości zarządzania.

– Musimy wszystkich menedżerów skierować na odpowiednie szkolenia! Muszą nauczyć się zarzą-
dzać ludźmi – a kto nie będzie umiał, tego zwolnimy.
– Ale panie prezesie, ja nie znam się na szkoleniach. Tym powinien zająć się dział HR.
– Nie, to musi zrobić ktoś, kto zna się na prowadzeniu zespołu biznesowego. Szefowej HR wydam 
polecenie, żeby panu pomogła, zatrudniła jakąś profesjonalną firmę szkoleniową. Ale to pan będzie 
szefem – proszę mi co miesiąc raportować o postępach projektu. 
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EMPATIA W BIZNESIE PRZYPOWIEŚĆ O DOBRYM MENEDŻERZE

Przerażony nowym zadaniem menedżer podjął rozmowę z obrażoną nieco szefową HR. Menedżerów 
skierowano na szkolenia, mówiąc im, że prezes wymaga od nich lepszego zarządzania. W całej firmie 
zrobił się niezły ferment, menedżerowie zaczęli oskarżać pracowników o donosicielstwo, pracownicy 
nie ufali menedżerom. Większość pracowników dla świętego spokoju w następnych badaniach satys-
fakcji pracowniczej napisała, że wszystko w porządku. Prezes był zadowolony, tylko wyniki finansowe 
firmy poleciały w dół i… zmieniono prezesa.

Pierwszy opis pokazuje współpracę opartą na empatii. Prezes przejął się sprawą i zaprosił do współ-
pracy różnych partnerów. Jego zachowanie idealnie obrazuje definicja przywództwa znanego autora, 
Stephena R. Coveya: „Przywództwo polega na komunikowaniu ludziom ich wartości i potencjału tak 
wyraźnie, że sami zaczynają je w sobie dostrzegać” (Stephen R. Covey, „Ósmy nawyk. Od efektywności 
do wielkości i odkrycia własnego głosu”, Poznań 2006, s. 114). Powstał harmonijnie współpracujący 
zespół, do którego dołączyli pracownicy i który stworzył nową kulturę organizacyjną firmy. 

W drugim przypadku prezes może i miał dobre intencje, tylko pracował w paradygmacie rządze-
nia, a nie zarządzania. Wywoływał chaos i brak zaufania. Wydawał polecenia, próbował wymusić 
na rzeczywistości to, co uważał za słuszne. A rzeczywistość ma to do siebie, że… istnieje i rządzi 
się swoimi prawami. 

EMPATIA W PRAKTYCE – CZAS NA PROJEKT SPOŁECZNY 

Pracuję na co dzień z ludźmi biznesu. Ilość energii marnowanej w związku ze słabej jakości współpra-
cą jest gigantyczna. Ilość pieniędzy wyrzuconych w błoto na narady, które niczego nie wnoszą, na tlą-
ce się konflikty, na walki o „swoje” jest bardzo duża. Wielu światłych ludzi biznesu dąży do zmiany 
tego stanu rzeczy. Niestety, to praca żmudna, polegająca na oduczaniu się wzorów komunikacyjnych, 
ćwiczeniu nowych nawyków, poświęcaniu czasu na rozwój osobistych kompetencji i wypracowanie 
nowych wzorców kulturowych w firmie. 

Zmianę w tym obszarze można znacznie przyspieszyć. Trzeba skorzystać z pewnej prawidłowości 
ludzkiego umysłu. Jeżeli próbuje się zmienić to, co jest mocno zakorzenione, warto wyjść z codzien-
ności, przećwiczyć nowe zachowania w innych warunkach. Świetnie się do tego nadaje zaangażowa-
nie w rozmaite działania na rzecz dobra wspólnego. 
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Pomoc chorym dzieciom, walka o powstrzymanie kryzysu klimatycznego, akcje na rzecz integracji 
środowiska lokalnego – to działania, które naturalnie budzą w ludziach biznesu głębokie przeżycia 
i empatyczne zachowania. Siłą takiej aktywności jest możliwość skoncentrowania się na obszarach 
innych niż codzienne, kontakcie z innymi środowiskami. Ich uczestnicy, zdobywając nowe doświad-
czenia, innym okiem spoglądają na swoje codzienne zachowania, pogłębiają wrażliwość, widzą moż-
liwości wynikające z konkretnego postępowania.

Przekazanie komuś daru w postaci pomocy, wsparcia, własnego zaangażowania w realizację jego 
potrzeb oczyszcza umysł. Daje energetyczne doładowanie, a jednocześnie uczy nowych zachowań. 
A te można przenosić na relacje z klientami, współpracownikami. Można rozwijać kulturę organiza-
cyjną, czyli wartości realizowane w codziennej pracy.

Podsumowując – empatia jest naturalną cechą każdego człowieka. Nasz mózg jest nią przesiąknięty. 
Jak każda wrodzona cecha wymaga świadomego rozwoju i budowania na jej podstawie ugruntowa-
nych postaw. W nowoczesnym biznesie podejmuje się wiele działań treningowych, tworzy się projek-
ty rozwoju osobistych kompetencji, wprowadza metody coachingowe. Jednym ze skuteczniejszych 
sposobów na rozwój w tym obszarze jest zaangażowanie firmy, a także jej konkretnych pracowników 
w mądre projekty na rzecz dobra wspólnego. Dają one możliwość wykształcenia autentycznych po-
staw, postawienia na kooperację, dostrzeganie potrzeb i różnych punktów widzenia. W ten sposób 
można osiągać cele biznesowe i zmieniać świat na lepsze. 
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PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 24 lat nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające 
organizacje pozarządowe. To największy i najstarszy tego typu konkurs w Polsce.

Od 1997 roku Konkurs:
↗  promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw,
↗  wyróżnia firmy najaktywniejsze społecznie,
↗  umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym,
↗  inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej,
↗  informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.

11 I – 8 II 
Składanie wniosków – do udziału w Konkursie firmy mogły być nomino-
wane tylko przez współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, które 
dziękowały im w ten sposób za wsparcie.

Żeby wybór laureatów Konkursu był jak najbardziej obiektywny, formula-
rze zgłoszeniowe były oceniane w trzech etapach.

9 I – 14 II
Ocena formalna – w pierwszych dniach po zamknięciu naboru wniosków zgło-
szenia były weryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem Konkursu.

W tym roku Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”  
odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem:

D O B R O C Z Y Ń C A  R O K U16
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15 II – 5 III
Ocena ekspertów – niezależni eksperci oceniali nadesłane wnioski zgodnie z kryteriami 
i wskaźnikami opracowanymi przez organizatora Konkursu w porozumieniu z audytorem. 
Każdy wniosek analizowało dwóch ekspertów, a ostateczna nota była średnią ocen cząst-
kowych. Na jej podstawie powstał ranking nominowanych firm, z których najwyżej punk-
towane trafiały pod obrady Kapituły Konkursu. 

18 III – 25 III
Zbieranie potwierdzeń wniosków i przesyłanie filmów ilustrujących projekty przez orga-
nizacje nominujące.

19 III – 2 IV
Ocena Kapituły Konkursu – członkowie Kapituły oceniali 46 wniosków, które otrzymały 
najwyższe noty od ekspertów. 

14 IV
Obrady Kapituły Konkursu – jak co roku członkowie Kapituły Konkursu spotkali się,  
by omówić najwyżej punktowane nominacje w Konkursie. Obrady tak jak w poprzednim 
roku odbyły się w formie online. Podczas posiedzenia Kapituła wyłoniła zwycięzców 
w kategoriach: „Edukacja”, „Ekologia”, „Pomoc społeczna”, „Rozwój lokalny”, „Sport”, 
„Zdrowie”, i „Walka ze skutkami pandemii COVID-19”.

27 V
Gala finałowa Konkursu – to właśnie podczas uroczystości zostali oficjalnie przedsta-
wieni zwycięzcy XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Członkowie Kapituły 
wręczyli statuetki laureatom, którzy mają teraz niepowtarzalną okazję, żeby szeroko za-
prezentować swoje działania.

X X I V  E D Y C J A 17
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XXIV EDYCJA W LICZBACH 

120 WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH  
KRYTERIA FORMALNE:

128
ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

D O B R O C Z Y Ń C A  R O K U

16 WNIOSKÓW – „EDUKACJA”

7 WNIOSKÓW – „ZDROWIE”

28 WNIOSKÓW – „POMOC SPOŁECZNA”

53 WNIOSKI – „WALKA ZE SKUTKAMI 
PANDEMII COVID-19” – FIRMA

3 WNIOSKI – „WALKA ZE SKUTKAMI 
PANDEMII COVID-19” – KOALICJA

6 WNIOSKÓW – „EKOLOGIA” 2 WNIOSKI – „ROZWÓJ LOKALNY”

5 WNIOSKÓW – „SPORT”

18
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EKSPERCI

Ocena wniosków nie byłaby możliwa bez ogromnej pracy, którą wykonała grupa niezależnych eksper-
tów. To oni dokonali wstępnej selekcji wniosków nominacyjnych pod kątem merytorycznym według 
kryteriów stworzonych we współpracy z audytorem Konkursu. Liczba punktów przyznanych przez 
ekspertów decydowała o tym, które wnioski trafiły pod obrady Kapituły Konkursu.

Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon/Jawor

Karolina Cyran-Juraszek, ekspertka niezależna

Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców

Rafał Kowalski, Stowarzyszenie Klon/Jawor, ngo.pl

Paulina Koszewska, PwC Polska Sp. z o.o.

Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Monika Kulik, Orange Polska

dr Joanna Lempart, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Piotr Onikki-Górski, Business Centre Club

Katarzyna Sadło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Aleksandra Stanek-Kowalczyk, ekspertka niezależna

dr Justyna Szumniak-Samolej, Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zbigniew Wejcman, Stowarzyszenie BORIS

Anna Windorpska, ekspertka niezależna

Jacek Wojciechowicz, Koleje Mazowieckie

Anna Wróbel, ekspertka niezależna
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KAPITUŁA KONKURSU

JERZY KOŹMIŃSKI
PREZES POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ 
FUNDACJI WOLNOŚCI

DR ANDRZEJ MALINOWSKI
PREZYDENT PRACODAWCÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DR HENRYKA BOCHNIARZ
PRZEWODNICZĄCA RADY GŁÓWNEJ 
KONFEDERACJI LEWIATAN

JERZY KARWELIS
PUBLICYSTA

KAZIMIERZ KRUPA
DZIENNIKARZ EKONOMICZNY

JUSTYNA DURIASZ-BUŁHAK
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU 
FORUM DARCZYŃCÓW, 
FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI

KAMIL WYSZKOWSKI
PRZEDSTAWICIEL I PREZES 
RADY UN GLOBAL COMPACT 
NETWORK POLAND

MARZENA STRZELCZAK
PREZESKA FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

PROF. DR HAB.  
BOLESŁAW ROK
CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
POZYTYWNEGO WPŁYWU, 
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ANNA POTOCKA-DOMIN
WICEPREZESKA  
DS. KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH 
BCC, CZŁONKINI RADY 
PROGRAMOWEJ UN GCNP
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KATEGORIA: EDUKACJA 
↗ Lenovo Technology BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce
↗ Fundacja PKO Banku Polskiego

KATEGORIA: EKOLOGIA
↗ STU Ergo Hestia SA

KATEGORIA: ROZWÓJ LOKALNY
↗ Studio Reklamy Valdex SC Barbara Ziora, Waldemar Sosin

KATEGORIA: POMOC SPOŁECZNA
↗ Michał Szafrański, „Jak oszczędzać pieniądze”
↗ Fundacja Biedronki 

KATEGORIA: SPORT
↗ Ligihalowe.pl SC A. Świerzewski, B. Gendera
↗ Fundacja 4F Pomaga

KATEGORIA: ZDROWIE
↗ Altair East Sp. z o.o.
↗ Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

KATEGORIA: WALKA ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19
↗ Obszar lokalny: Poligrafia – Promocja – Reklama Studio K2 Krzysztof Rauhut
↗ Obszar ogólnopolski: Allegro.pl Sp. z o.o.
↗ Koalicja firm: #pomagamyszpitalom 

LAUREACI KONKURSU O TYTUŁ  
„DOBROCZYŃCA ROKU 2021”
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Według raportu Najwyższej Izby Kontroli ponad 50 proc. wychowanków 
z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraca do środowisk dysfunk-
cyjnych po ich opuszczeniu, 30 proc. rejestruje się jako osoby bezrobot-
ne i tylko 10 proc. z nich decyduje się na rozpoczęcie studiów. Firma Le-
novo Technology Polska i Fundacja Dobrych Inicjatyw wspólnie troszczą 
się o dzieci i młodzież z takich placówek. Wiedzą bowiem, że mają one 
na starcie mniejsze szanse rozwojowe i edukacyjne. W 2020 roku, dzięki 
tej współpracy, mogły mieć zapewniony sprzęt komputerowy potrzeb-
ny do nauki zdalnej, specjalne warsztaty, akcje mikołajkowe i nadzieję, 
że ktoś w nie wierzy i troszczy się nawet w czasie pandemii o ich dobry 
start w życiu i równe szanse. 

EDUKACJA

LENOVO TECHNOLOGY BV SP. Z O.O.  
ODDZIAŁ W POLSCE
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Fundacja Dobrych Inicjatyw angażuje pra-
cowników Lenovo w działania o charakte-
rze wolontariatu. Uczestniczyli oni razem 
z rodzinami w zbiórce rzeczowej i finansowej 
w ramach akcji #PaczkaDlaSeniora wiosną 
i jesienią 2020 roku. Pomoc trafiła do prawie 
300 najuboższych seniorów. Pracownicy Le-
novo wyremontowali również świetlicę i spi-
żarnię w domu dziecka w Kisielanach.

W ramach działań społecznie odpo-
wiedzialnych w pandemii firma Lenovo 
włączyła się w projekt Uniwersytetu 
Warszawskiego, przekazując cztery note-
booki do projektowania przyłbic, sfinanso-
wała filament do drukarek 3D, podarowała 
sześć laptopów dla Specjalistycznej Po-
radni Opta i przekazała używane kompu-
tery do nauki zdalnej osobom prywatnym 
(dzieciom i nauczycielom) oraz Towarzy-
stwu Przyjaciół Dzieciom „Praga”.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Fundacja Dobrych Inicjatyw za swój główny cel obrała umożliwienie każdemu dziecku znajdujące-
mu się pod opieką instytucjonalnej pieczy zastępczej dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań 
edukacyjnych, na poziomie zbliżonym do standardów europejskich. Fundacja dąży do maksymalne-
go wykorzystania możliwości, potencjału i zdolności podopiecznych. Wszystkim działaniom przy-
świeca idea ciągłego i aktywnego wyrównywania szans rozwoju dzieci z placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Dzięki wsparciu partnerów organizacja prowadzi dla wychowanków tych jednostek 
projekty edukacyjne, organizuje obozy terapeutyczno-sportowe, a także warsztaty eksperckie 
z różnych obszarów biznesu. Dodatkową działalnością jest wolontariat międzypokoleniowy, reali-
zowany przez wspólne akcje z młodzieżą, na rzecz najuboższych, samotnych seniorów. Kolejnym 
obszarem działalności fundacji jest organizacja akcji charytatywnych, których celem jest wsparcie 
rzeczowe wychowanków oraz samych placówek opiekuńczo-wychowawczych.



D O B R O C Z Y Ń C A  R O K U24

Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji 
społecznych i zawodowych, wyrównywanie 
szans i rozwój talentów oraz pomoc społeczna 
to główne cele 10-letniej współpracy Funda-
cji PKO Banku Polskiego i Stowarzyszenia Sie-
macha. Organizacja prowadzi placówki dzienne 
dla dzieci w wieku szkolnym, domy dziecka, pla-
cówki terapeutyczne, sportowe i dla seniorów. 
W 2020 roku Fundacja PKO Banku Polskiego 
przekazała stowarzyszeniu prawie milion zło-
tych. Darowizna pozwoliła w szczególnym cza-
sie pandemii na zbudowanie platformy online 
Siemacha, będącej realną odpowiedzią na izola-
cję dzieci i zamknięcie placówek w formie sta-
cjonarnej. Oferuje zajęcia edukacyjne, artystycz-
ne, specjalistyczne oraz pomoc psychologiczną 
dla wychowanków i rodziców. Systematycznie 
z zajęć korzystało ponad 1800 wychowanków. 

EDUKACJA

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO

Przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego zre-
alizowano projekt „Logowanie do świata”. Dzięki 
niemu z oferty zajęć i warsztatów wakacyjnych 
skorzystało ponad 2000 dzieci i młodzieży z placó-
wek dziennych, w tym grupa 450 wychowanków 
z 38 turnusów wakacyjnych połączonych z realiza-
cją programów edukacyjnych i specjalistycznych. 
Prowadzono zajęcia integracyjne, edukacyjne, ar-
tystyczne, ekologiczne, sportowe, w tym jazdy 
konnej, hipoterapii w Centrum Sportów Konnych 
w Odporyszowie, by zadbać o zdrowie, odbudować 
relacje rówieśnicze, być bliżej przyrody. 

Wspólny projekt „Kierunek przyszłość” pozwo-
lił na udział ponad 300 wychowanków Siemachy 
w nowych formach zajęć, m.in. z robotyki, animacji, 
oraz zajęciach technicznych, rozwijających zanika-
jące umiejętności manualne. 
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W roku pandemii najbardziej potrzebujące dzieci otrzymały sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, 
przeprowadzono 25 kursów komputerowych dla grupy ponad 200 wychowanków i 150 seniorów. 
Z darowizny dofinansowywano posiłki dla wychowanków i ich rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej (przekazano około 5000 obiadów).

Fundacja PKO Banku Polskiego w 2020 roku wraz z Grupą PKO Banku Polskiego zaangażowała się 
w działania na rzecz walki z rozprzestrzenianiem się wirusa choroby COVID-19, m.in. przez bezpośrednie 
wsparcie placówek medycznych, socjalnych i opiekuńczych w całej Polsce, przekazując środki ochrony 
osobistej: kombinezony, maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp., oraz sfinansowała 
zakup testów w kierunku choroby COVID-19. Ponadto wzięła udział w dofinansowaniu posiłków dla me-
dyków, pracowników służb medycznych walczących z pandemią. Fundacja we współpracy z PKO Lea-
sing przekazała na rzecz szpitala w Rykach darowiznę rzeczową w postaci samochodu. 

Mimo obostrzeń fundacja zorganizowała Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa w dziewię-
ciu miastach w całej Polsce, zainicjowała akcję „Oddaj osocze – pomóż w walce z COVID-19” wśród 
ozdrowieńców, pracowników PKO Banku Polskiego. Wsparła również organizowany przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych konwój humanitarny na Ukrainę oraz do Kazachstanu i Uzbekistanu przez 
zakup i przekazanie środków ochrony osobistej i leków do walki z wirusem SARS-CoV-2.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Stowarzyszenie Siemacha to organizacja społeczna pożytku publicznego. Od 1993 roku skutecznie 
wspiera rozwój dzieci i młodzieży, rozwija ich talenty, rozbudza motywacje, wzmacnia rodzinę. Bu-
duje środowisko wielopokoleniowe, pracując również z seniorami i młodymi rodzicami. Łączy wy-
chowanie, sport i terapię w spójny system pedagogiczny i tworzy sieć wielofunkcyjnych placówek. 
Ich podstawową ideą wychowawczą jest uznanie rówieśniczej edukacji nieformalnej za ważny ele-
ment procesu socjalizacji. W rozumieniu Siemachy przestrzeń wychowania rówieśniczego stanowi 
wraz z rodziną i szkołą kompletne środowisko dorastania młodego człowieka. 

Siemacha działa w 30 lokalizacjach w Polsce. Prowadzi placówki dzienne dla dzieci w wieku szkolnym, 
domy dziecka, placówki terapeutyczne, sportowe, dla seniorów. Pod stałą opieką ma ponad 2000 dzieci, 
600 seniorów. „Siemacha w galeriach handlowych” to autorski projekt lokalizujący placówki dla dzieci 
i młodzieży w centrach handlowych. Obecnie prowadzi pięć takich placówek: w Krakowie, Tarnowie, Kiel-
cach, Rzeszowie i we Wrocławiu. Siemacha jest laureatem konkursów, m.in. Pro Publico Bono, Totus, Ci-
ties for Children/Stuttgart, nagrody Organizacja Społeczna Roku – XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.
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EKOLOGIA

STU ERGO HESTIA SA

Fundacja Integralia i Fundacja Artystyczna Po-
dróż Hestii to dwie organizacje prowadzone przez 
Grupę Ergo Hestia. Misją pierwszej jest wspieranie 
osób z niepełnosprawnościami na drodze do sa-
morealizacji zawodowej. Druga organizuje co roku 
konkurs dla studentów kształcących się na wy-
działach i kierunkach artystycznych wszystkich 
wyższych uczelni w Polsce. Grupa Ergo Hestia 
została uznana w Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm za najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe 
w obszarze odpowiedzialnego biznesu i otrzymała 
Srebrny Listek CSR tygodnika „Polityka”. 

W 2020 roku firma przekazała milion zło-
tych na wyposażenie ratowników medycznych 
walczących z pandemią COVID-19. Wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP 
od pięciu lat Ergo Hestia organizuje ogólnopolski 
konkurs ekologiczny Eko Hestia SPA, przezna-
czony dla polskich uzdrowisk. Zwycięska gmina 
finansuje z nagrody działania lub infrastrukturę 
proekologiczną, np. montaż paneli fotowoltaicz-
nych (na budynku w uzdrowisku Latoszyn Zdrój 
oraz na Pijalni Wód – Palmiarni „Inowrocławian-
ka”), wkład własny w projekcie („Rozwój terenów 
zieleni w mieście Busko-Zdrój”), budowę ścieżek 
edukacyjnych (w uzdrowisku Uniejów) oraz reali-
zację konkretnego projektu („Uzdrowiska przyja-
zne przyrodzie”).
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Każda z pięciu gmin, dotychczasowych zwycięz-
ców konkursu, wykorzystała 100 tysięcy złotych 
nagrody na kolejne działania związane z ochroną 
środowiska, edukacją, ekologią i zrównoważo-
nym rozwojem. Mieszkańcy gminy, turyści i kura-
cjusze odwiedzający uzdrowiska mogą korzystać 
z inwestycji i przedsięwzięć sfinansowanych 
z nagród w konkursie, m.in. aplikacji mobilnej, 
folderów, komiksów, ścieżek edukacyjnych, tab-
lic informacyjnych, nowych skwerów i małej ar-
chitektury uzdrowiskowej.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą 45 gmin posiada-
jących na swoim terenie uzdrowiska, obszary ochrony uzdrowiskowej lub pretendujących do uzyskania 
statusu uzdrowiska. Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji, wspiera działania mające na celu 
powstawanie nowych i rozwój istniejących uzdrowisk oraz promocję uzdrowisk w kraju i za granicą. 
Podejmuje też działania na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środo-
wiska, profilaktyki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, turystyki uzdrowiskowej, SPA, 
wellness i beauty. Z Grupą Ergo Hestia stowarzyszenie współpracuje od 2015 roku.
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ROZWÓJ LOKALNY 

STUDIO REKLAMY VALDEX SC BARBARA ZIORA,  
WALDEMAR SOSIN

Duża wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności, długoletnie działania związane ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu oraz wspieranie mieszkańców gminy Kluczbork w pandemii – mimo znaczącego 
spadku obrotów – sprawiły, że w tym roku Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy (Ośrodek Działaj Lo-
kalnie) nominowało do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” Studio Reklamy Valdex SC. 

Firma regularnie wspiera finansowo działania społeczne mieszkańców i akcje charytatywne, bezpłatnie 
drukuje materiały reklamowe. Jest sponsorem różnych turniejów, utalentowanej młodzieży, pomogła 
w organizacji wyjazdu uczennicy z Kluczborka na Mistrzostwa Polski Kelnerów. Valdex SC pomaga rów-
nież w organizacji corocznych Mistrzostw Polski w Tańcu Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych 
„Taniec z Gwiazdkami”. Waldemar Sosin, współwłaściciel firmy, jest społecznym prezesem Miejskiego 
Klubu Sportowego w Kluczborku. 



X X I V  E D Y C J A 29

Od 2018 roku, odpowiadając na prośbę Sto-
warzyszenia LGD Dolina Stobrawy, firma 
Valdex SC zdecydowała się na comiesięcz-
ną wpłatę na realizację programu „Działaj 
Lokalnie”.

Firma jest patronem klasy o profilu tech-
nik organizacji reklamy w Zespole Szkół 
nr 1 w Kluczborku. W ten sposób pomaga 
młodym ludziom zainteresowanym branżą 
reklamową osiągnąć lepszy start w doro-
słe, zawodowe życie. W czasie pandemii 
firma wspierała akcję „Kluczborskie kraw-
cowe szyją dla służby zdrowia” i wydru-
kowała bezpłatnie plakaty, identyfikatory 
i naklejki. Jest laureatem nagród Klucz-
borska Baszta i Plaster Miodu.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 roku. Swo-
im działaniem obejmuje obszar sześciu gmin z północnej części województwa opolskiego: Klucz-
bork, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna, Olesno i Pokój. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 
102 członków, którzy reprezentują m.in. samorządy, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzysze-
nia wiejskie, prywatne firmy i instytucje doradcze. W ramach Stobrawskiego Inkubatora Organizacji 
Pozarządowych, utworzonego ze środków PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, prowadzi doradz-
two i szkolenia z zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Urządza 
szkoły liderów i animatorów lokalnych. Tworzy i rozwija wioski tematyczne. Dzięki udziałowi w pro-
gramie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności stowarzyszenie jest pierwszą 
na Opolszczyźnie Lokalną Organizacją Grantową, która organizuje konkursy na terenach wiejskich, 
polegające na przekazaniu grantów organizacjom i grupom nieformalnym na realizacje projektów 
o charakterze dobra wspólnego, związanych z potrzebami miejscowości i integrujących społecz-
ność lokalną. Jest również operatorem regrantingu FIO na województwo opolskie. Działa na rzecz 
wolontariatu, ekonomii społecznej, promocji turystyki, nawiązywania relacji między sektorami: sa-
morządu, biznesu i organizacji pozarządowych.
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POMOC SPOŁECZNA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI, „JAK OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE”

Michał Szafrański to twórca bloga „Jak oszczę-
dzać pieniądze”, autor podcastów i bestsellero-
wych książek, społecznie zaangażowany mąż 
i tata, który od 2015 roku strategicznie wspie-
ra program dożywiania dzieci Pajacyk. Za swoje 
działania dla Polskiej Akcji Humanitarnej otrzymał 
w 2019 roku nagrodę w Plebiscycie „Gwiazdy Do-
broczynności” przyznaną przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. Wpłaty od Michała Szafrań-
skiego i jego czytelników to już ponad 400 tysięcy 
złotych, czyli ponad 100 tysięcy obiadów w pro-
gramie dożywiania dzieci Pajacyk. Michał Sza-
frański działa z PAH od 2015 roku, regularnie 
dokonując samodzielnych wpłat i zachęcając 
do tego innych. Najpierw przekazywał 10 proc. 
przychodów ze sprzedaży kursu „Budżet domowy 
w tydzień”. W 2016 roku książką „Finansowy nin-
ja” zainicjował akcję „1 książka = 1 posiłek”. 
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Do dzisiaj samodzielnie przekazał PAH ponad 500 tysięcy złotych. Początkowo celem pomocy był pro-
gram dożywiania dzieci Pajacyk, od grudnia 2020 roku ten cel został rozszerzony na wszystkie działania 
pomocowe PAH. Bloger pomaga też organizacji, informując o działaniach fundacji na swoim blogu, pod-
czas wystąpień publicznych i innych spotkań, jednocześnie upowszechniając ideę mądrej dobroczyn-
ności. Swoimi publicznymi działaniami przyciągnął do PAH wielu nowych darczyńców. W 2020 roku 
wsparł kampanię „Jesteśmy w tym razem”, przekazując 100 tysięcy złotych na działania statutowe 
PAH. Inspiruje także innych twórców, pokazując, jak mądrze pomagać.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Polska Akcja Humanitarna jest polską organizacją pożytku publicznego, która działa od 1992 roku. 
W Polsce od 23 lat prowadzi program wsparcia dzieci Pajacyk, zapewniając ciepłe posiłki i pomoc 
psychospołeczną dzieciom ze środowisk defaworyzowanych. Głównym celem działań PAH poza 
Polską jest wspieranie osób będących w potrzebie w miejscach, w których wybuchają kryzysy hu-
manitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. PAH niesie zarówno pomoc natychmiastową, 
działając w odpowiedzi na nagły kryzys, jak i wsparcie rozwojowe, mające na celu wprowadzanie 
długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom. Organizacja umożliwia dostęp 
do wody, sanitariatów, żywności, schronienia, pomocy psychospołecznej i edukacji w najbiedniej-
szych rejonach świata. PAH prowadzi stałe misje w Somalii, Sudanie Południowym, Jemenie, Iraku, 
Kenii, na Ukrainie.
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POMOC SPOŁECZNA

FUNDACJA BIEDRONKI 

Fundacja Biedronki powstała w 2020 roku. Jej celem jest poprawa jakości życia osób starszych. 

W ramach przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób 
starszych Fundacja Biedronki i Caritas uruchomiły wspólnie program „Na codzienne zakupy”. W zeszłym 
roku 10 tysięcy seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji, otrzymało kartę na zakupy w sklepach 
Biedronka, z której mogli korzystać w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Karty były doła-
dowywane kwotą 100 lub 150 zł miesięcznie. Seniorzy byli objęci opieką 2500 wolontariuszy Caritasu, 
którzy pomagali im w zakupach, transporcie do i ze sklepu, wspólnie spędzali czas z podopiecznymi itp. 
Aż 84 proc. uczestników twierdzi, że program w znaczący sposób przyczynia się do poprawy warunków 
ich życia1. Dzięki niemu lepiej się odżywiają i mają więcej środków na wykup leków. 

1 Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos na przełomie września i października 2020 roku metodą CATI (wywiadu telefonicznego) na próbie 1009 beneficjentów programu.
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Cenią kartę jako formę pomocy za możliwość doko-
nywania samodzielnych wyborów i anonimowość. 
Fundacja wsparła dodatkowe działania Caritasu 
skierowane do seniorów, w tym akcję propagującą 
Kopertę Życia (otrzymało ją 20 tysięcy seniorów), 
projekt „Spełniamy marzenia” (paczki świąteczne 
dla samotnych seniorów), a także lokalne projekty 
Caritasu aktywizujące seniorów. Wartość inwesty-
cji ze strony fundacji w 2020 roku w ten program 
wyniosła 14,5 miliona złotych. 

Fundacja Biedronki w 2020 roku zorganizowała pro-
gram pomocy w czasie pandemii dla całodobowych 
ośrodków opiekujących się seniorami (np. DPS-ów, 
hospicjów, ZOL-i, schronisk dla bezdomnych). 

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Koordynuje pracę 
44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritasów w całej Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich 
zadań. Ponadto organizuje transporty humanitarne, udziela pomocy doraźnej i długofalowej, ma-
terialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, star-
szym, dzieciom z rodzin wymagających wsparcia materialnego, a także imigrantom i uchodźcom. 
Obecnie Caritas Polska realizuje ogólnopolskie programy senioralne. W ramach programu „Rodzi-
na rodzinie” wspiera potrzebujące pomocy rodziny w Syrii, Iraku, Libanie i Strefie Gazy, prowadzi 
programy pomocy żywnościowej, programy stypendialne „Skrzydła” i „Dwa talenty” oraz Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom, służące m.in. finansowaniu wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Organizacja jest zaangażowana nie tylko w niesienie pomocy charytatywnej, lecz także w realizację 
programów społecznych, w tym promowanie ekologii integralnej oraz budowanie wolontariatu Cari-
tasu w Polsce. Prowadzi również szkolenia i nieustannie bada skalę ubóstwa w Polsce.

Przez cały rok dostarczała produkty ochronne 
(maski, rękawice), higieniczne (mydła, chustecz-
ki) czy dezynfekujące. Pomocą fundacji zostało 
objętych 595 ośrodków, w których mieszka około 
50 tysięcy osób, w tym ponad 70 proc. seniorów. 
W grudniu przekazała dla 40 tysięcy mieszkań-
ców instytucji opiekuńczych paczki świąteczne.

Fundacja stworzyła wraz ze Szlachetną Paczką 
podręcznik dla wolontariuszy i innych osób, które 
wspierają seniorów. Publikacja ma bardzo prak-
tyczny wymiar: zawiera informacje o żywieniu, 
aktywności fizycznej, ćwiczeniach umysłowych 
dla seniora. Powstała przy współpracy z eksper-
tami Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatolo-
gii i Rehabilitacji. Fundacja Biedronki dystrybuuje 
podręcznik za darmo wśród organizacji pozarzą-
dowych i za pomocą strony www.pomagamse-
niorowi.pl. Trafił on również do ponad trzech ty-
sięcy wolontariuszy Caritasu w ramach programu 
„Na codzienne zakupy” – edycja 2021.
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SPORT

LIGIHALOWE.PL SC A. ŚWIERZEWSKI, B. GENDERA 

Firma Ligihalowe.pl SC A. Świerzewski, B. Gende-
ra po raz trzeci została laureatem Konkursu o ty-
tuł „Dobroczyńca Roku”. Założyciele firmy od po-
czątku patrzą na swój biznes również jako okazję 
do pomagania innym, wiedzą bowiem, że wyda-
rzenia sportowe są idealne do tego, by łączyć 
sportową rywalizację z dobroczynnością. W regio-
nie, w którym są organizowane turnieje, jest wiele 
dzieci, które potrzebują wsparcia. Nie ma nieste-
ty wystarczającej liczby lokalnych stowarzyszeń, 
które im go udzielają. Stąd inicjatywa firmy 
Ligihalowe.pl jest doskonałym narzędziem do za-
spokajania potrzeb niepełnosprawnych i chorych 
dzieci, wykorzystującym możliwości, jakie daje 
świetna infrastruktura sportowa w Gostyniu, 
i chęci mieszkańców do pomagania innym. 



X X I V  E D Y C J A 35

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Stowarzyszenie Zawsze Aktywni powstało z pasji do sportu i chęci pomocy drugiej osobie. Trzy lata 
temu pewna mała dziewczynka oddała choremu chłopcu swoją skarbonkę. Gdy wracała od niego, 
na niebie pojawiła się tęcza. Wtedy powiedziała, że powinna być ona dla niego, bo w każdej baj-
ce na końcu tęczy jest skarb. Chłopiec przecież potrzebował pieniędzy na leczenie. Tak powsta-
ła Tęczowa Armia, czyli komitet społeczny organizujący zbiórki publiczne na rzecz chorych dzieci. 
W 2018 roku grupa społeczników postanowiła sformalizować swoje działania i tak powstało Stowa-
rzyszenie Zawsze Aktywni, kontynuujące działalność Tęczowej Armii.

W 2020 roku padł kolejny rekord. Podczas jednej imprezy Ligihalowe.pl we współpracy z Tęczową Ar-
mią – Pomagamy i Stowarzyszeniem Zawsze Aktywni zebrały ponad 43 tysiące złotych. Dzięki wszyst-
kim zbiórkom ośmioletni Oskar chory na nowotwór pojechał na leczenie do niemieckiej kliniki, Kubuś 
z chorobą wiecznego głodu mógł mieć opłaconą rehabilitację, Julka z porażeniem mózgowym – turnus 
rehabilitacyjny, ośmioletni Mikołaj na wózku ma wybudowaną windę w miejscu zamieszkania, a trzy-
letni Dawid, cierpiący na tzw. klątwę Ondyny, ma już uzbierane środki na wszczepienie stymulatora od-
dechu. Wokół działań firmy zawiązała się społeczność. Wśród nich są zawodnicy, kibice, wolontariusze 
i społecznicy organizujący zbiórki, licytacje i loterie fantowe.
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SPORT

FUNDACJA 4F POMAGA 

Pomysł akcji #4FPomaga, a następnie stworze-
nia Fundacji 4F Pomaga przez spółkę OTCF SA, 
właściciela marki 4F, zrodził się z potrzeby wal-
ki ze skutkami pandemii koronawirusa i trudno-
ści, z którymi każdego dnia mierzyła się ochrona 
zdrowia. Wszystko zaczęło się od prośby jednego 
ze szpitali o przekazanie 300 par gogli, na którą 
odpowiedział prezes OTCF SA, Igor Klaja. Łącz-
nie do 75 szpitali na terenie całej Polski trafiła 
pomoc rzeczowa (m.in. maski, fartuchy, przyłbi-
ce, kombinezony, gogle) o wartości ponad 3,5 mi-
liona złotych, w tym ponad milion sztuk masek 
ochronnych. Marka 4F wprowadziła do sprzedaży 
fundacyjne koszulki-cegiełki, z której cały zysk 
powędrował na najpotrzebniejsze środki do walki 
ze skutkami pandemii. Na ten cel przez kilka ty-
godni było przeznaczanych także 20 proc. obrotu 
sklepu internetowego 4f.com.pl. Pomoc dotarła 
do łącznie 75 szpitali na terenie całej Polski.
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Celami Fundacji 4F Pomaga jest również działal-
ność edukacyjna i sportowa wśród dzieci i mło-
dzieży. Dzięki wspólnej akcji z Federacją Funduszy 
Lokalnych „Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy 
Ich Dzieciom” dzieci pracowników służb me-
dycznych otrzymały 1000 kart podarunkowych 
do sklepów 4F o łącznej wartości 500 tysięcy 
złotych. Kolejnym etapem był konkurs „Zacznij-
my od podstaw” promujący aktywny styl życia 
wśród dzieci, których zadaniem była odpowiedź 
na pytanie: „Jakiego sportu chcę się nauczyć 
w 2021 roku?”. Spośród 1034 zgłoszeń wyłoniono 
500 dzieci z całej Polski. Laureaci otrzymali kar-
ty podarunkowe do sklepów 4F, każda o warto-
ści 500 złotych. Wielu zwycięzców mogło sobie 
kupić po raz pierwszy w życiu markowe ubrania, 
a konkurs przyniósł im mnóstwo pozytywnych 
emocji w trudnym czasie pandemii. W obie akcje 
były zaangażowane organizacje członkowskie 
Federacji Funduszy Lokalnych, które doskonale 
znają potrzeby w miejscach swojej działalności.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce zrzesza 15 lokalnych organizacji dobroczynnych i współ-
pracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. Misją federacji jest nie tylko 
wzmacnianie organizacji zrzeszonych, ale przede wszystkim łączenie ludzi dbających o potrzeby 
społeczności lokalnej, animujących partnerskie budowanie dobra wspólnego w ich środowiskach. 
Organizacje członkowskie wspierają lokalnych liderów, inspirują i kreują zmianę, działając w obsza-
rach: edukacji, przedsiębiorczości, kultury i sztuki, sportu, zdrowia, ekologii, współpracy transgra-
nicznej. Realizują to dzięki programom stypendialnym, grantowym i edukacyjnym oraz wydarzeniom 
aktywizującym społeczności. Siłą federacji są silni, doświadczeni liderzy, organizatorzy i anima-
torzy budowania lokalnych partnerstw, ich sprawdzone metody działania i wielu zaangażowanych 
wolontariuszy.
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ZDROWIE

ALTAIR EAST SP. Z O.O. 

Altair East Sp. z o.o. jest członkiem europejskiej 
Groupe Altaïr zrzeszającej firmy z Francji, Hiszpa-
nii, Belgii i Polski. Specjalizują się w m.in. w pro-
dukcji i dystrybucji specjalistycznych środków 
czystości, preparatów do renowacji i dekoracji 
drewna. Grupa działa na rynkach europejskich, 
w Ameryce Środkowej i Południowej oraz Afryce. 
Przedstawiciele firmy w Polsce zgłosili się do Fun-
dacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworo-
wą, proponując pomoc i nawiązanie długofalowej 
współpracy.

Od 2019 roku firma od każdego sprzedanego roz-
puszczalnika i odplamiacza marki Starwax prze-
znacza złotówkę na rzecz podopiecznych funda-
cji. Łącznie firma przekazała już ponad 117 tysięcy 
złotych. 
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ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 1991 roku pomaga dzieciom chorym 
na raka w powrocie do zdrowia. Przez ten czas wsparła tysiące dzieci chorych na nowotwory z całej 
Polski. Fundacja należy do najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, o czym świadczy fakt, że od wielu 
lat znajduje się w czołówce organizacji, które otrzymują największą pomoc finansową z tytułu odpi-
su 1 proc. podatku. Fundacja pomaga małym pacjentom wrocławskiego Ponadregionalnego Centrum 
Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” (Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzie-
cięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego). Szpital powstał z inicjatywy fundacji i dziś stanowi 
największy w Polsce dziecięcy ośrodek przeszczepowy. Każdego roku lekarze i pielęgniarki walczą 
tu o życie dwóch tysięcy dzieci przyjeżdżających do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Funda-
cja może wspomagać ten nowoczesny szpital dzięki pomocy darczyńców i wolontariuszy. Przede 
wszystkim pokrywa koszty nierefundowanych leków i rehabilitacji oraz finansuje zakup sprzętu 
medycznego dla dzieci. Dodatkowo wspiera badania naukowe umożliwiające poprawienie diagno-
styki i skuteczności leczenia.

Pieniądze trafiły na Fundusz Ratunkowy, który wspiera dzieci chore na raka w leczeniu oraz kosztow-
nych terapiach, a także zostały przekazane na zakup nierefundowanych zestawów do pielęgnacji cew-
nika Broviac. Dzieci, które mają tzw. centralne wkłucie, muszą przepłukiwać cewniki z zachowaniem 
sterylności i bezpieczeństwa. Chcąc szybciej wrócić do domów, muszą mieć specjalny zestaw, którego 
nie finansuje NFZ. Wsparcie firmy Altair East Sp. z o.o. przyczyniło się do poprawy komfortu leczenia 
małych pacjentów Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocła-
wiu. Szpital powstał z inicjatywy Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i dziś stanowi 
największy w Polsce dziecięcy ośrodek przeszczepowy.
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ZDROWIE

NATIONALE-NEDERLANDEN  
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

Nationale-Nederlanden od lat wspiera temat zdrowia i we współpracy z licznymi partnerami społecz-
nymi zachęca do badań profilaktycznych i zdrowego stylu życia. Firma stawia sobie za cel uświada-
mianie, że dzięki takim praktykom możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania. W 2020 roku firma po raz 
szósty wspierała kampanię Movember Polska, tym razem umożliwiając mężczyznom nie tylko przepro-
wadzenie badań przesiewowych pod kątem nowotworów jąder i prostaty. W związku ze zmianą trybu 
życia Polaków w lockdownie i nasileniem się problemów ze zdrowiem psychicznym kampania została 
rozszerzona o warsztaty i konsultacje dotyczące radzenia sobie z długotrwałym stresem, zamknięciem 
w domu oraz rozpoznawaniem symptomów problemów ze zdrowiem mentalnym wśród współpracow-
ników i członków rodziny. 

Nationale-Nederlanden zapewniło Fundacji Kapitan Światełko wsparcie agencji, z którą współpracuje, 
w przygotowaniu działań komunikacyjnych, harmonogramu kampanii, przygotowaniu i realizacji dzia-
łań w mediach tradycyjnych i społecznościowych, czuwaniu nad jakością komunikacji i realizacji celów 
kampanii. Firma sfinansowała badania przesiewowe, szkolenia, wynagrodzenia lekarzy, wykładowców, 
pokrycie kosztów materiałów, także sanitarnych, prowadzenia badań i logistyki i wiele innych. 
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ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:
Fundacja Kapitan Światełko została założona w grudniu 2013 roku przez grupę przyjaciół, którzy 
pragnęli zmienić coś w swoim otoczeniu. Działa w czterech obszarach: bezpieczeństwa, sportu, 
zdrowia i zaangażowania, realizując co roku wiele stałych projektów skierowanych do różnych grup 
społecznych oraz dla firm i instytucji publicznych. Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty z bez-
pieczeństwa i ratownictwa, organizuje wydarzenia sportowe, gry miejskie, biegi i wyzwania, tworzy 
i wdraża rozwiązania CSR. Najważniejszą i zarazem największą kampanią fundacji pozostaje Mo-
vember Polska, kampania skupiająca się na edukacji i badaniach przesiewowych pod kątem nowo-
tworów jąder i prostaty. 

W ramach tegorocznej edycji Movember prze-
prowadzono badania profilaktyczne 855 mężczyzn 
w całym kraju, wykrywając 10 zmian o charak-
terze nowotworowym. Przeprowadzono z nimi 
również 146 godzin wykładów i konsultacji online. 
Kampania doczekała się ponad 1800 publikacji 
w mediach. Movember to akcja, która narodziła 
w 2003 roku w Australii. Z uwagi na niewielką 
wiedzę polskich mężczyzn, zwłaszcza młodych, 
o tym, jak bardzo istotne jest wczesne wykrywa-
nie nowotworów intymnych, od 2015 roku Natio-
nale-Nederlanden wspólnie z Fundacją Kapitan 
Światełko prowadzi kampanię w Polsce.
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WALKA ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19

OBSZAR LOKALNY:  
PPR STUDIO K2 KRZYSZTOF RAUHUT 

Studio K2 to agencja reklamowa i drukarnia, która od lat działa na rynku lokalnym, a na ogólnopolskim 
jako drukarnia online K2Print.pl. W Pile, w której firma działa, jest też znana ze swojego społecznego za-
angażowania w czasie epidemii, mimo że jej działalność została przez koronawirusa gwałtownie ogra-
niczona. Dzięki społecznej energii właściciela i jego pracowników powstały akcje #MuremZaGastro, za-
chęcająca inne firmy do zamawiania posiłków z lokalnych restauracji (w ramach tej akcji była również 
organizowana w soboty #StrefaGastro na pilskim targowisku), oraz #MuremZaKulturą, dzięki której 
zorganizowano transmitowany w telewizji koncert lokalnych zespołów, połączony ze zbiórką pieniędzy 
dla artystów. Firma pozyskała sponsorów do organizacji wydarzenia. Kolejną inicjatywą agencji Studio 
K2 był targ chryzantem, polegający na dostarczeniu kwiatów do mieszkańców Piły i okolic, by wes-
przeć sprzedawców w czasie zamknięcia cmentarzy w listopadzie 2020 roku. Właściciel firmy Krzysz-
tof Rauhut organizował posiłki dla medyków, przestawił swoją produkcję i zaczął wytwarzać przyłbice, 
które osobiście dostarczał służbie zdrowia razem ze środkami ochrony osobistej. Firma wsparła pilski 
szpital w zakupie respiratorów.
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Dzięki akcji #PiłaRazemSięTrzyma osoby naj-
mocniej odczuwające skutki pandemii otrzymały 
żywność, ubrania, meble i środki czystości. Wśród 
nich znalazła się mama z dzieckiem, maltreto-
wana przez męża. Firma Studio K2 z wolontariu-
szami pomogła w znalezieniu i odremontowaniu 
mieszkania, w którym mogła schronić się przed 
przemocą doświadczaną w domu. Otrzymała za-
pas artykułów gospodarstwa domowego oraz po-
moc w znalezieniu pracy dla siebie i przedszkola 
dla dziecka. 

Do działań firmy Studio K2 włączyli się przedsię-
biorcy, władze samorządowe, sponsorzy i miesz-
kańcy miasta.

Jak mówią mieszkańcy Piły: „Największym rezul-
tatem działań firmy Studio K2 było zjednoczenie 
lokalnej społeczności. Pokazanie, że razem moż-
na działać i pomagać. Wszystkie te akcje odniosły 
skutek w naszym mieście podobny do kuli śniego-
wej, która dzięki postawie pana Krzysztofa nabra-
ła potężnego rozpędu. Ludzie wiedzieli, że musimy 
się wspierać, pomagać i tworzyć dobro”. 
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WALKA ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19

OBSZAR OGÓLNOPOLSKI:  
ALLEGRO.PL SP. Z O.O. 

Allegro to ulubione miejsce zakupowe w Pol-
sce, a także jeden z 10 największych portali e-
-commerce na świecie. Walcząc z negatywnymi 
skutkami pandemii koronawirusa, już w marcu 
2020 roku firma uruchomiła serię inicjatyw wspie-
rających klientów, firmy oraz polską służbę zdro-
wia. Inicjatorami akcji byli pracownicy, którzy 
przekazywali prośby o wsparcie szpitali i placó-
wek medycznych, kadra menedżerska, a także 
partnerzy społeczni. Odpowiadając na głosy pra-
cowników i aktualne potrzeby społeczne, człon-
kowie zespołu zarządzającego powołali specjalny 
fundusz o wartości dwóch milionów złotych, któ-
rego zadaniem było wspieranie inicjatyw pracow-
ników w walce z koronawirusem. Ponad 200 z nich 
zrealizowało 77 projektów z elementami wolonta-
riatu. Wsparcie trafiło m.in. do bezdomnych, se-
niorów, osób z niepełnosprawnościami, ubogich 
rodzin, a także potrzebujących, którzy przebywali 
na kwarantannie czy w izolacji. Pomoc otrzymały 
również domy opieki społecznej i hospicja. W ra-
mach akcji firma m.in. przekazała środki na zakup 
komputerów do nauki dla potrzebujących ucz-
niów, sfinansowała opiekę psychologiczną dla se-
niorów, posiłki dla osób w kryzysie bezdomności, 
seniorów, osób wykluczonych, a także podopiecz-
nych domu samotnych matek. Pracownicy Allegro 
wsparli również rodziny, w których urodziły się 
wcześniaki, oraz rodzące w pandemii.
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W sumie w 2020 roku Allegro przeznaczyło blisko 490 milionów złotych na walkę ze skutkami pandemii 
COVID-19, prawie siedem milionów złotych zostało przeznaczonych na pomoc dla organizacji społecz-
nych i szpitali. Firma stworzyła program wsparcia pracowników służby zdrowia, a dzięki doświadcze-
niu WOŚP i Fundacji Lekarze Lekarzom przekazała im podstawowy sprzęt, wyposażenie laboratoriów, 
respiratory, środki ochrony osobistej. Firma włączyła w pomoc klientów platformy, organizując zbiórkę 
charytatywną na Fundusz Interwencyjny WOŚP. W sumie zebrano ponad 213 tysięcy złotych. Do szpi-
tali trafiło również 31 ton świeżych warzyw i owoców. 

Firma zadbała też o to, by klienci mogli szybko i bezpiecznie otrzymać potrzebne produkty, a firmy wy-
startować ze sprzedażą w internecie. Powstała infolinia dla seniorów, a klienci otrzymali możliwość 
bezpiecznych, darmowych dostaw do punktów odbioru lub domu w ramach Allegro Smart! Dzięki dar-
mowemu Allegro Smart! klienci zaoszczędzili 325 milionów złotych, a sprzedawcy otrzymali wsparcie 
wynoszące 155 milionów złotych.

W ramach akcji #stay_safe pracownicy otrzymali narzędzia i szkolenia dotyczące pracy zdalnej, talon 
o wartości tysiąca złotych na przedmioty niezbędne do zorganizowania wygodnej pracy z domu. 



D O B R O C Z Y Ń C A  R O K U46

WALKA ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19

KOALICJA FIRM  
#POMAGAMYSZPITALOM

Szpitale nie były przygotowane na taki wymiar pandemii, jak chyba każdy z nas. W początkowej fazie 
walki z COVID-19 brakowało wszystkiego, nawet najbardziej podstawowych rzeczy, jak sprzęt ochronny 
dla medyków. Pomoc była wówczas bardzo potrzebna. Dlatego 110 tysięcy maseczek, które spółka Ur-
tica przekazała placówkom medycznym, było początkiem udziału w akcji #pomagamyszpitalom. 

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i trudno było sobie wyobrazić, że 2021 będzie podobny. Szpi-
tale borykały się z wyzwaniami epidemicznymi, dlatego Fundacja Urtica Dzieciom przystąpiła do dzia-
łania. Wraz z Urtica Sp. z o.o. dołączyła do akcji #pomagamyszpitalom, w której ramach została uru-
chomiona platforma komunikacyjna https://pomagamyszpitalom.pl/. Za jej pośrednictwem oddziały 
szpitalne zgłaszają potrzeby, a firmy oferują wsparcie. Urtica Sp. z o.o. przekazała 115 tysięcy maseczek 
dla pracowników służby zdrowia, walczących z pandemią COVID-19. Środki ochrony trafiły do 23 szpi-
tali na terenie całej Polski. Wszyscy pamiętamy gorące apele z początków pandemii o wsparcie wyni-
kające z braku maseczek czy rękawic. Nie mają one końca.
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Fundacja Urtica Dzieciom wspiera małych pacjentów 18 oddziałów onkologii i hematologii od 24 lat. 
Na początku jako projekt CSR realizowany przez spółkę Urtica, a od 2017 roku już jako Fundacja Urtica 
Dzieciom. Od lat jest obecna w szpitalach, szczególnie przy małych pacjentach, a także przy rodzicach 
czy personelu medycznym. Przez większą część roku Fundacja Urtica Dzieciom organizuje warsztaty 
plastyczne „Słoneczna Galeria” dla małych artystów z dziecięcych oddziałów onkologii w całej Pol-
sce. Powstałe prace są licytowane podczas dorocznej gali charytatywnej, a dochód jest przeznaczony 
na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia świetlic i sal szpitali, współpracujących z fundacją przy 
projekcie warsztatów. 

Moment pandemii wymusił konieczność wsparcia lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i salowych środkami 
niezbędnymi do ich ochrony. Dlatego akcja jest także kontynuowana w tym roku. Za pośrednictwem 
https://pomagamyszpitalom.pl/ oddziały szpitalne nieustannie mogą zgłaszać potrzeby, a firmy ofero-
wać swoje wsparcie. 
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EDUKACJA

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

AMAZON FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE CYFROWY DIALOG

AURORA TECHNIKA ŚWIETLNA MARZENNA ZACHARZEWSKA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOS

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O. FUNDACJA ROBINSON CRUSOE

ELECTROLUX POLSKA SP. Z O.O. POLSKA AKCJA HUMANITARNA

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA FUNDACJA CAIETANUS

FUNDACJA BIEDRONKA STOWARZYSZENIE WIOSNA

FUNDACJA ORLEN FUNDACJA DLA RODAKA

FUNDACJA ORLEN FUNDACJA TOWARZYSTWO PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO STOWARZYSZENIE SIEMACHA

HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ODDZIAŁ W POLSCE FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

IG KNOWHOW LIMITED SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

LENOVO TECHNOLOGY BV SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW

LOTTE WEDEL SP. Z O.O. FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW

PEPCO POLAND SP. Z O.O. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

T-MOBILE POLSKA SA FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY

ZUE SA STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

NOMINOWANI W XXIV EDYCJI
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EKOLOGIA

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA SZLACHETNY BOHATER

FUNDACJA ORLEN FUNDACJA ŁĄKA

GÓRAŻDŻE CEMENT SA STOWARZYSZENIE NATURA I CZŁOWIEK

JERONIMO MARTINS POLSKA SA STOWARZYSZENIE CZYSTA POLSKA

STU ERGO HESTIA SA STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP

POMOC SPOŁECZNA

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

BUDIMEX SA ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN „TRZY PLUS”

CDRL SA FUNDACJA MAM MARZENIE

CZERKAWSKI ODSZKODOWANIA SP. Z O.O. FUNDACJA JEDYNA TAKA

DAJAR SP. Z O.O. FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

FUNDACJA 4F POMAGA FEDERACJA FUNDUSZY LOKALNYCH W POLSCE

FUNDACJA BIEDRONKI CARITAS POLSKA

FUNDACJA ORLEN STOWARZYSZENIE PACZKA DLA BOHATERA

GRUPA EUROCASH ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN „TRZY PLUS”

HUAWEI POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA LEŻĘ I PRACUJĘ

HUAWEI POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

ING TECH POLAND FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN

JERONIMO MARTINS POLSKA SA POLSKA AKCJA HUMANITARNA

KATALOGMARZEŃ.PL JOANNA ZUBIK-BORUCKA,  
TOMASZ ZUBIK SC

FUNDACJA MAM MARZENIE

KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP.K. FUNDACJA SERCA DLA MALUSZKA
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NOMINOWANI W XXIV EDYCJI

POMOC SPOŁECZNA

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA GŁOGOWSKIE STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

KGHM POLSKA MIEDŹ SA ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN „TRZY PLUS”

KULCZYK FOUNDATION
STOWARZYSZENIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY  
„WĘDKA” IM. KAŻDEGO CZŁOWIEKA

LIDL POLSKA SP. Z O.O. FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

LOTTE WEDEL SP. Z O.O. STOWARZYSZENIE SERDUSZKO DLA DZIECI

LSW LEŚNODORSKI ŚLUSAREK I WSPÓLNICY SP.K. FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

MCCORMICK POLSKA SA FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

MEBLIK SP. Z O.O. POLSKA AKCJA HUMANITARNA

METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE  
I REASEKURACJI SA

POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI, „JAK OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE” POLSKA AKCJA HUMANITARNA

PROVIDENT POLSKA SA ZACZYTANI.ORG

SII POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA DOBRODZIEJE SIĘ

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY MARUŚ
POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH  
NA PADACZKĘ ODDZIAŁ ŁÓDZKI

ŻABKA POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA SAMODZIELNI ROBINSONOWIE

ROZWÓJ LOKALNY

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

MONDI SIMET SP. Z O.O. FUNDACJA FABRYKA POMYSŁÓW

STUDIO REKLAMY VALDEX SC BARBARA ZIORA,  
WALDEMAR SOSIN

STOWARZYSZENIE LGD DOLINA STOBRAWY
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ZDROWIE 

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

ALTAIR EAST SP. Z O.O.
FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM  
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

AMAZON FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. FUNDACJA ZOBACZ MNIE

BISAF SP. Z O.O. ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

FUNDACJA ORLEN FUNDACJA PASJONACI ŻYCIA

GEFCO POLSKA SP. Z O.O. FUNDACJA GAJUSZ

NATIONALE-NEDERLANDEN  
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

FUNDACJA KAPITAN ŚWIATEŁKO

TIM SA
FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM  
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

SPORT

NOMINOWANY ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

FUNDACJA 4F POMAGA FEDERACJA FUNDUSZ LOKALNYCH W POLSCE

FUNDACJA ORLEN STOWARZYSZENIE 46 TEAM

KRIS-BUS PHU AGAWA
ODDZIAŁ BABIOGÓRSKI PTTK W ŻYWCU  
– KLUB FOTOGRAFICZNY PTTK „GÓRY BEZ CENZURY”

LIGIHALOWE.PL SC A. ŚWIERZEWSKI, B. GENDERA STOWARZYSZENIE ZAWSZE AKTYWNI

PALISANDER SP. Z O.O. AKADEMIA KOSZYKÓWKI MŁODE ŻUBRY BIAŁYSTOK
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WALKA ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 – FIRMA

NOMINOWANY

ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP.K.

ALLEGRO.PL SP. Z O.O.

ANNA NOWAK WESOŁY UNIWERSYTET

AQUANET SA

BAYER SP. Z O.O.

BROKELMANN SP. Z O.O.

CORDIA POLSKA SP. Z O.O.

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.

DRUTEX SA

FM LOGISTIC

FUNDACJA ADAMED

FUNDACJA ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII

FUNDACJA BIEDRONKI

FUNDACJA CITI HANDLOWY IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

FUNDACJA ING DZIECIOM

FUNDACJA LPP

FUNDACJA ORLEN

FUNDACJA SANTANDER BANK POLSKA SA  
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA

GAZ-SYSTEM SA

GRUPA EUROCASH

GRUPA TAURON SP. Z O.O.

GRZEGORZ PYKA – SKUP, PRZETWÓRSTWO I SPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH

NOMINOWANI W XXIV EDYCJI

NOMINOWANY

HUAWEI POLSKA SP. Z O.O.

JASNA STRONA SZYCIA IZABELA SOWA-KNAPCZYK

KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP.K.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

LIDL POLSKA SP. Z O.O.

LSW LEŚNODORSKI ŚLUSAREK I WSPÓLNICY

ORANGE POLSKA SA

OTCF SA

PHARMAPOINT SA

PKO BANK POLSKI SA

POLIGRAFIA – PROMOCJA – REKLAMA STUDIO K2  
KRZYSZTOF RAUHUT

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

PROCTER & GAMBLE POLSKA SP. Z O.O.

PROVIDENT POLSKA SA

PZU SA / PZU ŻYCIE SA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RÓWNOŚĆ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

STATE STREET BANK POLSKA

T-MOBILE POLSKA SA

WAWEL SA

WIPASZ SA

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SP. Z O.O.

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA

ZESPÓŁ MUZYCZNY, WIDEOFILMOWANIE ZAWAŁ ANDRZEJ ZIĘTARSKI

ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
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WALKA ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 – KOALICJA

NOMINOWANA KOALICJA ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KOALICJI

#POMAGAMYSZPITALOM 
FUNDACJA URTICA DZIECIOM, URTICA SP. Z O.O.,
PHARMALINK SP. Z O.O., PGF SA

CSR WROCLUB

AXA, ATOS, BROWAR STU MOSTÓW SP. Z O.O.,  
CREDIT AGRICOLE, CREDIT SUISSE, DXC TECHNOLOGY,  
GIGASET POLSKA SP. Z O.O., HEWLETT PACKARD  
ENTERPRISE, IBM, INFOR, INTIVE, KNOWABLE,  
OLYMPUS BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.,  
SMITH & NEPHEW SP. Z O.O., UNIT4

GRUPA HASCO – INICJATYWA „POMAGANIE MAMY W DNA”

PPF HASCO-LEK SA, FUNDACJA HASCO-LEK,  
PCF PROCEFAR SP. Z O.O., HASTON CITY HOTEL SP. Z O.O., 
VRATISALAVIA MEDICA SP. Z O.O. – SZPITAL  
IM. ŚW. JANA PAWŁA II, CBR NOVASOME SP. Z O.O.
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PODZIĘKOWANIA

W Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od lat 
jest zaangażowanych wiele różnorodnych in-
stytucji i osób. Dla nich społeczna aktywność 
to działania, którym przyświecają prawdziwe 
wartości. W tym roku po raz kolejny mogliśmy li-
czyć na ich nieocenione wsparcie, za co z całego 
serca dziękujemy! 

Serdeczne podziękowania składamy fundato-
rowi Konkursu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, która od wielu lat towarzyszy nam 
w promowaniu idei społecznego zaangażowania 
firm. Wyrażamy wdzięczność dla audytora pro-
cedur konkursowych, firmy EY, która dba o pra-
widłowy przebieg Konkursu. Szczególne dzię-
kujemy Agnieszce Nalewajko, Agnieszce Palce 
i Agnieszce Maleszewskiej. 

Dziękujemy wszystkim partnerom wspierającym 
Konkurs: Forum Darczyńców, Business Centre 
Club, Konfederacji Lewiatan, Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, Pracodawcom Rzeczypospo-
litej Polskiej, Global Compact Network Poland. 

Podziękowania należą się również naszym part-
nerom branżowym, do których należą: CR Na-
vigator, Marketing przy Kawie, Odpowiedzial-
nyBiznes.pl, NGO.pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl, 
egospodarka.pl, Nowy Marketing, HR na obca-
sach, HR Polska, publicrelations.pl. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim członkom 
Kapituły Konkursu i ekspertom za ich dobrowolnie 
poświęcony czas i wiedzę oraz rzetelną pracę przy 
obiektywnej ocenie wniosków nominacyjnych. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, 
którzy byli zaangażowani w przygotowanie gali 
finałowej Konkursu, a szczególnie Grzegorzo-
wi Nawrockiemu za poprowadzenie wydarzenia 
i Natalii Kukulskiej z zespołem za uświetnienie 
go występem artystycznym. Dziękujemy także 
Teatrowi Capitol za udostępnienie nam swoich 
wnętrz oraz agencji On Stage za przygotowanie 
transmisji wydarzenia. 

Gorące podziękowania dla zespołu wolontariu-
szy, którzy pomagali podczas realizacji Konkursu. 
Dziękujemy także za współpracę: Markowi Czar-
nowskiemu z firmy Encode, Konradowi Grajnero-
wi i Dominikowi Wodzowi. 

To dzięki wszystkim tym osobom i instytucjom Kon-
kurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest wyjątkowy. 

Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
i zespół XXIV edycji Konkursu o tytuł 

„Dobroczyńca Roku”
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DARCZYŃCY I PARTNERZY

ORGANIZATOR FUNDATOR

PARTNERZY GALIAUDYTOR PROCEDUR 
KONKURSOWYCH

PARTNERZY BRANŻOWI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
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O AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Pracujemy na wielu płaszczyznach: promujemy działalność społeczną, rozwijamy nowoczesną filan-
tropię, aktywizujemy społeczności lokalne. Stawiamy na otwartość, innowacyjność i samodzielność. 
Szukamy oryginalnych rozwiązań, tworząc bazę sprawdzonych pomysłów, przynoszących najlepsze 
rezultaty. 

Wspieramy lokalne społeczności, nagradzamy firmy zaangażowane społecznie, wyzwalamy w lu-
dziach chęć pomagania. Nowoczesna filantropia to nie rozdawanie pieniędzy czy prezentowanie go-
towych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany postaw życiowych. Właśnie taki świat po-
magamy budować. Wierzymy, że dzięki rozwojowi nowoczesnej filantropii możemy powoli tworzyć 
świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie roz-
wiązywać problemy.

Wierzymy, że do budowy lepszego świata wcale nie potrzeba wielkich działań. To dzięki naszemu 
codziennemu postępowaniu i drobnym, słusznym wyborom powstaje rzeczywistość jutra.

Więcej informacji o działalności Akademii na stronie: www.filantropia.org.pl
Znajdziesz nas również na Facebooku: facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce 

PROGRAMY AKADEMII:

Aktywizujemy
społeczności 
lokalne

Rozwijamy 
nowoczesną 
filantropię

Wspieramy 
społeczne 
zaangażowanie 
biznesu
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FUNDACJA
„KOALICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU”  
– FAIRTRADE POLSKA

SPRAWIEDLIWY HANDEL

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” promuje społeczne zaangażowa-
nie i odpowiedzialność oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zależy nam 
na tym, by doceniać i propagować wszystkie inicjatywy, które mają pomóc 
rozwiązywać problemy współczesnego świata. Zachęcamy do wspiera-
nia idei Fairtrade i innych certyfikatów społecznych.

Sprawiedliwy Handel powstał po to, by mieszkańcy globalnego Południa, 
produkujący m.in. kawę, herbatę, kakao, banany, miód, kwiaty, bawełnę 
czy nawet złoto, mogli godnie żyć z pracy własnych rąk. To międzynaro-
dowy ruch społeczny tworzony przez organizacje pozarządowe, działaczy 
i wolontariuszy oraz firmy, który dąży do zbudowania większej równowa-
gi w handlu światowym. Inicjatywy podejmowane w ramach tego ruchu 
można traktować jako element społecznej odpowiedzialności2. 

Fairtrade to system certyfikacji produktów, który działa na rzecz poprawy 
sytuacji rolników i pracowników najemnych w krajach globalnego Połu-
dnia, stwarzając im szanse na uzyskanie uczciwej zapłaty za wytwarza-
ne produkty. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach Fairtrade mają pewność, 
że nawet jeśli ceny na rynku spadną poniżej kosztów produkcji, to otrzy-
mają za swoje plony co najmniej ustaloną cenę minimalną, a oprócz tego 
premię na rozwój. 

2 Anna Wildowicz-Giegiel, Adam Giegiel, „Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw społecznej odpowiedzialności    
  konsumentów w Polsce”, Uniwersytet w Białymstoku. 
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Środki z premii służą do realizacji projektów na rzecz nie tylko rolników (mogą je przeznaczyć np. 
na kupno sprzętu rolniczego czy szkolenia z podnoszenia wydajności produkcji), lecz także całych 
społeczności (mają poprawiać dostęp do edukacji czy opieki medycznej). 

Z powodu pandemii COVID-19 sytuacja rolników gwałtownie się pogorszyła, ich społeczności sta-
nęły przed nie lada wyzwaniem – jak pogodzić konieczność dbania o bezpieczeństwo publiczne 
z utrzymaniem miejsc pracy i prowadzeniem działalności, od której zależy ich byt. Sytuacja ta wy-
magała zastosowania dodatkowych rozwiązań. Dlatego już w marcu 2020 roku Fairtrade urucho-
miło specjalne fundusze wsparcia dla producentów rolnych, które pozwoliły im zaspokoić najpil-
niejsze potrzeby związane z ochroną przed zakażeniem i zapewnieniem utrzymania, a w dłuższej 
perspektywie pomogą podźwignąć się z kryzysu. W gronie organizacji, które zasiliły fundusze, zna-
lazła się również Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska. 

Dzięki Fairtrade już 1,7 mln rolników i pracowników najemnych z 73 krajów Ameryki Łacińskiej i Ka-
raibów, Afryki, Azji i Oceanii, żyjących z uprawy kawy, kakao czy bananów, zyskało szansę na lepsze 
życie dla siebie i swoich rodzin. System certyfikacji Fairtrade zabiega o interesy rolników i pracow-
ników z najbiedniejszych rejonów świata, stwarzając im uczciwsze i stabilniejsze warunki sprzedaży.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem 
Fairtrade International w Polsce i zajmuje się rozwojem rynku produktów Fairtrade w naszym kraju.

fairtrade.org.pl
facebook.com/FairtradePolska
instagram.com/FairtradePolska
twitter.com/FairtradePolska
youtube.com/FairtradePolska
linkedin.com/company/FairtradePolska

SPRAWIEDLIWY HANDEL



X X I V  E D Y C J A 59

LIDERZY PRO BONO 

Koalicja Liderzy Pro Bono (dawniej Prezesi-wolontariusze) powstała w 2011 roku. Tworzą ją preze-
ski i prezesi oraz członkinie i członkowie zarządów różnych firm i organizacji działających w Polsce, 
których łączy przekonanie o znaczącej wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu. 

Misją Koalicji Liderzy Pro Bono jest pokazywanie korzyści i możliwości, jakie wolontariat daje zarów-
no pracownikom, menedżerom, liderom, jak i całej firmie, a także organizacjom i lokalnym społecz-
nościom. Wolontariat kompetencji – wspieranie innych przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
– oraz wolontariat pracowniczy to dwa główne obszary, w których Liderzy Pro Bono mają wyjątkowy 
potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk i narzędzi.

W grudniu 2020 roku Koalicja Liderzy Pro Bono ogłosiła pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu 
Pracowniczego i społecznego zaangażowania pracowników firm, która ma wspierać rozwój wolonta-
riatu pracowniczego. Kartę opracowali eksperci i liderzy z Koalicji we współpracy z wolontariuszami 
firm oraz znaczącymi organizacjami, w tym także organizacjami pracodawców.

Koalicja Liderzy Pro Bono to projekt, który rozwija platformę współpracy i wymiany doświadczeń 
między liderami biznesu a liderami organizacji społecznych. Dzieje się to podczas różnych działań 
programowych oraz dorocznych konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono organizowanych w okolicach 
5 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, i gromadzących kadrę zarządzającą firm, 
menedżerów HR, CSR, koordynatorów wolontariatu pracowniczego, a także przedstawicieli sektora 
NGO, liderów przedsiębiorczości społecznej i aktywnych wolontariuszy. Jest to szczególnie ważne 
w obliczu wyzwań współczesnego świata – społecznych, ekologicznych, gospodarczych. 

Projekt jest koordynowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

www.liderzyprobono.pl
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14 grudnia ogłosiliśmy start XXIV edycji Kon-
kursu i zapowiedzieliśmy nabór na 11 stycz-
nia 2021 roku. Wysłaliśmy pakiet promocyjny 
do patronów i partnerów. Przygotowaliśmy ma-
teriały potrzebne do rozpoczęcia kampanii płat-
nej na portalach grupy Polska Times. 

Żeby wypromować tegoroczny nabór, rozpoczę-
liśmy kampanię medialną z obdzwonką mediów 
ogólnopolskich, zainteresowanych tematem no-
wej kategorii w Konkursie, dotyczącej przeciw-
działania skutkom pandemii. Wysyłaliśmy też 
informację do serwisów branżowych. Informacje 
o naborze pojawiły się w Radiu RMF FM, Radiu 
Plus, Radiu Wawa i na antenie Polskiego Radia. 

W dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” zna-
lazła się wypowiedź dotycząca Konkursu o tytuł 
„Dobroczyńca Roku” i inicjatyw CSR, które na-
grodziliśmy w zeszłym roku. 

PROMOCJA XXIV EDYCJI KONKURSU

Zanim rozpoczęliśmy nabór wniosków zgłosze-
niowych, przygotowaliśmy kampanię promo-
cyjną Konkursu w mediach ogólnopolskich, lo-
kalnych i społecznościowych. Zaplanowaliśmy 
działania promocyjne etapu naboru, zaktuali-
zowaliśmy bazę adresów e-mail. Zamówiliśmy 
grafikę z hasłem u rysowniczki Klaudii Tolman. 
Hasło przewodnie XXIV edycji Konkursu to „Bo-
haterowie społecznego zaangażowania”. Ma ono 
docenić działania dobroczynne firm w trudnym 
czasie pandemii. 

W tym roku wzmocniliśmy komunikację przez 
portal LinkedIn, który zapewnia obecnie silniej-
sze interakcje z marką, większy zasięg postów 
i większe zaangażowanie użytkowników. Po-
wstały grafiki promocyjne na stronę i do me-
diów społecznościowych, banery zachęcające 
do składania wniosków, informacje prasowe. 
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Artykuł Anity Błaszczak z wypowiedzią Pawła Łukasiaka i Katarzyny Kunert można było przeczytać 
w internecie na stronie dziennika „Rzeczpospolita”: https://www.rp.pl/Dodatki-Specjalne/312219980-
-Polski-biznes-pokazal-ludzka-twarz-w-czasie-pandemii.html 

Dodatek ukazał się również w papierowym wy-
daniu dziennika „Rzeczpospolita”. 

Pod hasłem „Bohaterowie społecznego zaanga-
żowania” 11 stycznia rozpoczął się nabór wnio-
sków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”. 
Promocja opierała się na takich kanałach, jak:

↗ mailing,
↗ wysyłka informacji do portali 

samorządowych i mediów lokalnych, 
regionalnych, ogólnopolskich,

↗ media społecznościowe ARFP – Facebook, 
Twitter, LinkedIn,

↗ strony WWW programów ARFP – Działaj 
Lokalnie, Dobroczyńca Roku, Liderzy Pro Bono,

↗ strona WWW ARFP.
 
Wiadomości e-mail z informacją o naborze, za-
wierające grafiki promocyjne i informację praso-
wą, zostały rozesłane do 5000 odbiorców – m.in. 
firm, fundacji korporacyjnych, stron wojewódz-
kich, jednostek samorządu terytorialnego, orga-
nizacji pozarządowych. 

Konkurs promowaliśmy również za pośredni-
ctwem naszych partnerów branżowych, ich stron 
WWW i serwisów. Byli to: CR Navigator, Marke-
ting przy Kawie, NGO.pl, Odpowiedzialnybiznes.
pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl, egospodarka.pl, 
Nowy Marketing, HR na obcasach, HR Polska, 
publicrelations.pl, a także Forum Darczyńców, 
Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy 
RP, Global Compact Network Poland. Dziękujemy!
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