SKUTECZNIE PROMUJEMY WOLNOŚĆ
ORAZ PRAWDĘ I ZDROWY ROZSĄDEK
W DYSKURSIE PUBLICZNYM

Celem FOR jest zwiększanie
w społeczeństwie aktywnego poparcia
dla szerokiego zakresu indywidualnych
wolności (w tym zwłaszcza wolności
gospodarczej) oraz – co się z tym
wiąże – dla podnoszenia poziomu
praworządności w państwie.
Chcemy zwiększyć obywatelskie
zaangażowanie w polskim
społeczeństwie na rzecz propozycji,
które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu
rozwojowi kraju.
Stały punkt odniesienia dla naszej
działalności stanowi wizja takiego
ustroju, który tworzy warunki sprzyjające
prorozwojowym, produktywnym
działaniom ludzi, a w szczególności:
pracy, przedsiębiorczości i innowacyjności,
oszczędzaniu i inwestowaniu,
zdobywaniu wiedzy.

DZIAŁAJĄC W FORUM
OBYWATELSKIEGO
ROZWOJU CHCEMY
ZMOBILIZOWAĆ
OPINIĘ PUBLICZNĄ
DO PATRZENIA WŁADZY
NA RĘCE

WOLNOŚĆ W USTROJU
PRAWORZĄDNYM NIE
JEST PRZYWILEJEM
ROZDAWANYM PRZEZ
WŁADZE POLITYCZNE.
WOLNOŚĆ JEST PRAWEM
JEDNOSTKI

Prof. Leszek Balcerowicz
Przewodniczący Rady Fundacji FOR

FOR dąży do realizacji swoich celów
prowadząc trzy rodzaje działań:
– działania analityczne;
– działania w sferze komunikacji
społecznej oraz edukacji;
– działania mobilizacyjno-organizacyjne.
Dążąc do realizacji wytyczonych
celów, FOR aktywnie współpracuje
z organizacjami pozarządowymi w Polsce
i za granicą. FOR przestrzega w swojej
działalności jawności, apolityczności,
jakości, a jej działalność nie jest
nastawiona na zysk, co szczegółowo
regulowane jest w Kodeksie Etycznym
Fundacji FOR, przyjętym przez Radę FOR
w sierpniu 2007 r.

WYBRANE PROJEKTY FOR
„NASTĘPNE 25 LAT”

LEPSZEPODATKI.PL

W 2015 roku eksperci FOR opracowali raport
zawierający opis reform niezbędnych, aby
utrzymać szybkie tempo wzrostu polskiej
gospodarki. Diagnoza i rekomendacje zmian
są rozwijane i prezentowane w kolejnych
publikacjach analitycznych FOR.

Obywatelski projekt nowej, przejrzystej
ordynacji podatkowej. Naszym celem jest
zainicjowanie prac w dziedzinach dotychczas
nieobjętych planami rządu oraz zadbanie
o ich właściwy przebieg tam, gdzie rząd
planuje zmiany. Chcemy wspólnie z innymi
organizacjami wypracować dobre rozwiązania
i działać w celu ich szybkiego przyjęcia.

LICZNIK DŁUGU

SPRAWDZPODATKI.PL

Jeden z pierwszych projektów FOR.
Licznik podaje wysokość państwowego
długu publicznego. Od 2013 r. licznik poza
długiem jawnym pokazuje także dług ukryty
(w systemie emerytalnym). Licznik w postaci
ekranu świetlnego znajduje się w centrum
Warszawy. www.dlugpubliczny.org.pl

Nowatorska platforma pozwalająca
w przystępny sposób sprawdzić jaka część
wynagrodzenia jest oddawana państwu
w formie wszelkich podatków i składek. Celem
mechanizmu jest pokazanie, że płacone przez
nas podatki i wydatki publiczne to dwie strony
tego samego medalu.

SZKOŁY LESZKA
BALCEROWICZA

KOMIKSY EKONOMICZNE

Seminaria dla studentów i doktorantów
prowadzone przez najlepszych ekonomistów,
prawników, dziennikarzy i przedsiębiorców.
Uczestników wyłaniamy w konkursie
na esej o tematyce gospodarczej.

Konkurs na najlepsze komiksy o tematyce
ekonomicznej. Komiksy wraz ze scenariuszami
lekcji przedsiębiorczości i WOS trafiły
do tysięcy szkół w Polsce. W ramach projektu
organizujemy szkolenia i konferencje dla
nauczycieli oraz lekcje dla uczniów.

MONITOR

ANALIZY I RAPORTY

System monitoringu prawa, dzięki któremu
obywatele a w szczególności przedsiębiorcy
mogą przekazać nam informacje o złych
przepisach poprzez formularz na stronie
www.monitor.for.org.pl. Na tej podstawie
przygotowujemy raporty oraz propozycje zmian
obowiązującego prawa. Monitor ma ostrzegać
przed propozycjami nowych, niebezpiecznych
regulacji.

Badania poruszające ważne tematy
gospodarcze i prawne. Nasze analizy zawierają
poza diagnozą rekomendacje zmian.
Pokazujemy też najlepsze praktyki z innych

EGZEKWOWANIE PRAWA
I GOSPODARKA

KOMUNIKATY

Badamy efektywność wymiaru sprawiedliwości
i rekomendujemy działania mające na celu jego
usprawnienie. Przede wszystkim poprzez wpływ
na produktywność i stopę inwestycji wymiar
sprawiedliwości oddziałuje na wzrost gospodarki.

krajów.

Krótkie komentarze naszych ekspertów
do bieżących wydarzeń gospodarczych,
prawnych i politycznych. Wszystkie nasze
publikacje trafiają do rządzących oraz
za pośrednictwem mediów do opinii publicznej.
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Aleksander Łaszek, wiceprezes zarządu, główny ekonomista
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DZIAŁ KOMUNIKACJI

Jeśli podoba Ci się
nasza działalność
i chcesz do nas
dołączyć, wesprzeć
nas, lub masz
ciekawy pomysł
na projekt bądź
analizę, skontaktuj
się z nami.
ZAPRASZAMY!

Natalia Wykrota, dyrektor
Łukasz Drapała, specjalista ds. nowych mediów
Elżbieta Gawryś, młodszy specjalista PR
DZIAŁ PROJEKTÓW
Jakub Przeździecki, koordynator
Adam Świerczewski, specjalista ds. projektów edukacyjnych
DZIAŁ ANALITYCZNY
Rafał Trzeciakowski, ekonomista
Karolina Wąsowska, prawnik
Anna Patrycja Czepiel, młodszy analityk
Tomasz Dróżdż, młodszy analityk
Maciej Orczyk, młodszy analityk
Michał Magdziak, prawnik
Lista wszystkich EKSPERTÓW FOR jest dostępna
na naszej stronie: www.for.org.pl

FUNDACJA
FORUM
OBYWATELSKIEGO
ROZWOJU – FOR
ul. Ignacego Krasickiego 9A
02-628 Warszawa
tel.+48 22 628 85 11
e-mail: info@for.org.pl
www.for.org.pl
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DZIAŁALNOŚĆ
BADAWCZA FOR
W 2016 ROKU
WYDALIŚMY
PONAD 150 PUBLIKACJI:

87
42
22
4

ARTYKUŁÓW
NA BLOGU FOR
KOMUNIKATY
ANALIZY
FOR POPIERA
FOR OSTRZEGA

Obszary badawcze FOR:

FOR W LICZBACH:

WYDALIŚMY:
386 publikacji eksperckich
38 książek pod szyldem „FOR poleca”
9 audiobooków
ZREALIZOWALIŚMY:
15 edycji Szkół Leszka Balcerowicza
8 edycji konkursu na Komiks Ekonomiczny
około 50 projektów, a 20 jest w trakcie realizacji
Współpracowało z nami ponad
100
500 wolontariuszy
z różnych miast Polski.
Zostaliśmy nagrodzeni Templeton Freedom
Award oraz nagrodą ZPP i Dziennika Gazety
Prawnej za Licznik Długu Publicznego.
JESTEŚCIE Z NAMI:
Ponad 5000 osób obserwuje nasze konto
na Twitterze.
Prawie 19 000 „lajków” na Facebooku.
Ponad 3000 razy byliśmy cytowani
w mediach (tylko w 2016 r.).
Poza tym bierzemy aktywny udział
w ważnych kampaniach społecznych,
konsultujemy projekty aktów prawnych,
prowadzimy projekty badawcze oraz
inicjujemy istotne rozwiązania legislacyjne.

FINANSE PUBLICZNE: Proponujemy, w jaki sposób
powinniśmy ograniczać wydatki publiczne. To jedyna
odpowiedzialna droga, która pozwoli na znaczące
obniżenie podatków, stopniową spłatę długu
publicznego oraz trwałe przyspieszenie wzrostu
gospodarczego Polski.
PAŃSTWO PRAWA: Wskazujemy na zagrożenia
płynące ze zmian prawnych, które zaburzają
równowagę poszczególnych władz oraz ich
wzajemną kontrolę. Przyglądamy się jakości
procesów legislacyjnych i decyzjom
podejmowanym przez instytucje publiczne.
RYNEK PRACY: Analizujemy projekty rządowe pod
kątem wzrostu zatrudnienia w Polsce. Jednocześnie
badając doświadczenia innych krajów szukamy
dobrych praktyk, które przeniesione na polski grunt,
mogą sprawić, że więcej Polaków będzie pracowało.
UNIA EUROPEJSKA: Analizujemy projekty unijnych
dyrektyw, rozporządzeń i innych dokumentów pod
względem wpływu propozycji UE na wolność
gospodarczą i wolności obywatelskie, a przede
wszystkim jak przekładają się one na rozwój Polski
i innych krajów członkowskich. Tłumaczymy też
i komentujemy analizy niemieckiego think-tanku
Centrum für Europäische Politik.
WOLNOŚĆ GOSPODARCZA: Prowadzimy
systematyczne działania przeciwko
antywolnościowym presjom i wspieramy propozycje,
które zwiększają zakres wolności i indywidualnej
odpowiedzialności. Więcej wolności gospodarczej
to najlepsza recepta na szybszy rozwój i poprawę
warunków życia.
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI: Monitorujemy proces
legislacyjny w zakresie całego systemu wymiaru
sprawiedliwości. W naszych publikacjach poddajemy
analizie projektowane lub nowo uchwalone regulacje.
Badamy efektywność wymiaru sprawiedliwości
i rekomendujemy działania mające na celu jego
usprawnienie lub wyeliminowanie błędów w jego
działaniu.

JAK MOŻESZ
NAM POMÓC
CHRONIĆ
WOLNOŚĆ ORAZ
PROMOWAĆ
PRAWDĘ
I ZDROWY
ROZSĄDEK
W DYSKURSIE
PUBLICZNYM?

KOMIKSY
Co roku ogłaszamy konkurs
na komiks o tematyce ekonomicznej
www.komiksy-ekonomiczne.pl

Zachęć znajomych
i Twoich PARTNERÓW
BIZNESOWYCH
do wsparcia.

Tytuł: Kadencjozaur, autor: Zbigniew Wicher

Dołącz do naszego zespołu
badawczego. Zostań
autorem naszych publikacji
i EKSPERTEM FOR.

Polub nas
na FACEBOOKU
i TWITTERZE. Zapisz
się do NEWSLETTERA.
Oglądaj nas
na YOUTUBE.

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ FOR.
Wspieraj nasze projekty.
Przekaż darowiznę
na konto Fundacji.
Nr konta FOR (PLN):
68 1090 1883 0000 0001 0689 0629

Tytuł: Kontrola, autor: Jarosław Kozłowski

Zostań naszym
wolontariuszem.
Zorganizuj
z nami WYDARZENIE
W TWOIM MIEŚCIE.

