Szanowni Państwo,

MISJA FOR
fe
MISJĄ 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. CELEM JEST TEŻ ODPOWIEDNIO
ZMNIEJSZANIE POPARCIA I WZMACNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE OPORU WOBEC
ROZWIĄZAŃ IDĄCYCH W PRZECIWNYCH KIERUNKACH.
SZEROKI ZAKRES WOLNOŚCI I PODNIESIENIE PRAWORZĄDNOŚCI SĄ M.IN.
KONIECZNE DO TEGO, ABY POLSKA MOGŁA NADAL REALIZOWAĆ SWÓJ
HISTORYCZNY CEL: DOCHODZIĆ DO POZIOMU ŻYCIA ZACHODU.

od 2016 roku bronimy ustrojowych przemian
w Polsce: rządów prawa, wolności obywatelskich,
wolności gospodarczej. Są one fundamentalnie
ważne dla stabilności i długofalowego rozwoju
gospodarki oraz dla poczucia bezpieczeństwa
ludzi w ich kontaktach z państwem. Stanowią
one jednocześnie niezbędne warunki istnienia
demokracji.
W obliczu zagrożeń dla tych ustrojowych
fundamentów eksperci FOR zwiększają swoją
aktywność w ich obronie. Takie zaangażowanie
FOR nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi
podzielających nasze przekonania i cele.
Serdecznie za to Państwu dziękuję.

hg
LESZEK BALCEROWICZ
Przewodniczący Rady FOR

Szanowni Państwo,
za nami jedenasty rok działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju – think tanku,
którego nadrzędnym celem jest analiza i komunikacja w obszarach gospodarki
i państwa prawa. W 2018 roku najbardziej interesowały Państwa m.in. kwestie
zakazu handlu w niedziele, raport „Partia w państwie” o bezprecedensowej
wymianie kadr w administracji państwowej, jawność wyboru sędziów do KRS,
technologie cyfrowe a gospodarka i stan finansów publicznych.
FOR zorganizowało 10 debat i seminariów, jak co roku byliśmy współorganizatorem
międzynarodowej konferencji Free Market Road Show, byliśmy także obecni na
Igrzyskach Wolności w Łodzi. Jako partner „Rzeczpospolitej” publikowaliśmy
w ramach Monitora Wolnej Przedsiębiorczości, a wraz z portalem Wyborcza.pl
– cykl felietonów „Wybiórczo”. Szkoła Leszka Balcerowicza zgromadziła
niezwykłych młodych ludzi, a w ramach projektu „Komiksy Ekonomiczne”
dotarliśmy do kilkuset szkół w całej Polsce. Przystąpiliśmy do Komitetu Obrony
Sprawiedliwości. Nasi eksperci byli cytowani w mediach prawie 3 tys. razy.
Mamy poczucie, że nasza działalność ma dziś większy sens niż kiedykolwiek.
Aktywność FOR jest możliwa tylko dzięki Państwa zaangażowaniu.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie merytoryczne, komunikacyjne,
a przede wszystkim dziękujemy naszym drogim Darczyńcom, bez których
nie moglibyśmy działać.
AGATA STREMECKA
Prezes Zarządu FOR

Raporty FOR to lektura obowiązkowa dla każdego, kto próbuje odróżnić opinie i fake newsy od realnych
informacji o stanie polskiej rzeczywistości. Brak edukacji ekonomicznej w polskich szkołach odbija
się gigantyczną czkawką nam wszystkim, FOR zakopuje tę dziurę, pełniąc misję nauczyciela
podstaw ekonomii i polityki społecznej dla sporej części społeczeństwa. Za co bardzo dziękuję.
BARTOSZ WĘGLARCZYK
redaktor naczelny

Onet.pl

Publikacje prezentowane przez zespół FOR to
pod względem merytorycznym wysokiej klasy
materiały informacyjne i analityczne. Jestem
też zachwycony doborem tematyki publikacji
– widać, że FOR jest think tankiem na
usługach społeczeństwa, instytucją
niezależną od partii politycznych.
STANISŁAW GOMUŁKA
BCC,
Polskiej

główny ekonomista
członek krajowy

Akademii Nauk

FOR jest rzadkim przykładem środowiska intelektualnego, które
stara się ująć rzeczywistość społeczną w jej pełnej złożoności,
nie zaś z perspektywy jednej, wąskiej dyscypliny. Widać to
szczególnie w inspirującym postrzeganiu kwestii praworządności
w aspekcie sukcesu gospodarczego Polski. FOR to chyba jedyna
grupa ekonomistów w Polsce, którzy w pełni rozumieją,
że demontaż państwa prawa jest jednoznaczny
z demontażem fundamentów silnej polskiej gospodarki.
PROF. MARCIN MATCZAK
radca prawny, doktor habilitowany
nauk prawnych

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU
POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Prace analityczne FOR podporządkowane są kryteriom
merytorycznym, tzn. regułom poprawności logicznej
i empirycznej, a nie jakimkolwiek innym... Wedle takich
samych merytorycznych kryteriów oceniamy rozmaite zdarzenia
i propozycje, niezależnie od tego, kto jest ich autorem.

ß
Raport
o konsekwencjach
zablokowania
prywatyzacji

OD 2007 ROKU
FOR WYDAŁ PONAD
500 PUBLIKACJI
(ANALIZ I RAPORTÓW)

Więcej wolności gospodarczej i praworządności to szybszy wzrost
gospodarczy. FOR dzięki wysokiej jakości pracom analitycznym,
sprawnej komunikacji i wzmacnianiu obywatelskiego nacisku
działa na rzecz takiej polityki gospodarczej, która pozwoli na
szybsze zbliżanie poziomu życia do bogatszych od Polski krajów
Zachodu. Jestem dumny, że mogę mieć swój wkład we wspieranie
tego priorytetowego dla polskiej gospodarki celu.
MAREK TATAŁA
ekonomista,

Wiceprezes Zarządu FOR

ß
Raport o tym,
ile dzieli Polskę
od cudu
gospodarczego

Warszawa, listopad 2007
Raport przygotowano przy częściowym wsparciu Foundation Open Society Institute (Zug)

ALEKSANDER ŁASZEK
główny ekonomista,

ILE DZIELI POLSKĘ
OD CUDU GOSPODARCZEGO?

fundacja for
Helsińska fundacja praw człowieka
komitywa.com

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU
TOWARZYSTWO EKOnOMISTóW pOLSKIch

Członek Zarządu FOR
ß
E-rozwój.
Cyfrowe technologie
a gospodarka

E-sądy po polsku

à
Ile kosztują nas
wcześniejsze
emerytury?

Badanie i ranking stron internetowych

Ile kosztują nas
wcześnIejsze emerytury?
Warszawa, luty 2008 r.

à
E-sądy
po polsku

sądów okręgowych, apelacyjnych

i wojewódzkich sądów administracyjnych

Warszawa, marzec 2008

fundacja for
IZBa GoSPodarcZa ToWarZYSTW EMErYTaLnYcH

à
Co należy zrobić,
aby więcej Polaków
pracowało?

Co zrobić,
aby więCej

WarszaWa , maj 2008

Polaków PraCowało?

Fundacja FOR
PricewaterhouseCoopers

?

Jak podatki mogą nas przybliżyć
do cudu gospodarczego

Warszawa, czerwiec 2008

ß
Jak podatki mogą nas
przybliżyć do cudu
gospodarczego?

à
Czego (nie) uczą polskie
szkoły? System edukacji
a potrzeby rynku pracy
w Polsce

Fundacja FOR

„Rodzina 500+”
– ocena programu
i propozycje zmian
IGA MAGDA
MICHAŁ BRZEZIŃSKI
AGNIESZKA CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
IRENA E. KOTOWSKA
MICHAŁ MYCK
MATEUSZ NAJSZTUB
JOANNA TYROWICZ

ß
„Rodzina 500 plus”
– ocena programu
i propozycje zmian

Raport

PARTIA W PAŃSTWIE
Bezprecedensowa wymiana kadr
w administracji rządowej
i jej legislacyjne podstawy

ß
Partia w państwie.
Bezprecedensowa
wymiana kadr
w administracji
rządowej i jej
legislacyjne podstawy

reformatorzy i hamulcowi

à
Jak uwolnić
przesdiębiorczość
w Polsce?

Przegląd działań Ministrów Sprawiedliwości po 1989 r.

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Janusz Paczocha

Warszawa, listopad 2008

à
Matka Polka
pracująca, czyli jak
zwiększyć aktywność
zawodową młodych
kobiet?

Warszawa, 2010

Warszawa, luty 2018

Fundacja FOR

ß
Reformatorzy
i hamulcowi.
Przegląd działań
ministrów
sprawiedliwości
po 1989 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZAWODOWA
PROKURATORÓW

Matka-Polka pracująca,
czyli jak zwiększyć aktywność
zawodową młodych kobiet?

ß
Odpowiedzialność
zawodowa
prokuratorów

Warszawa, 2010

Warszawa, październik 2010

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU
hELSIńSKA FUndAcJA pRAW cZłOWIEKA

à
Audyt wewnętrzny
w sektorze
publicznym
w Polsce

ß
Czy można
budować bez
korupcji?

AUDYT WEWNĘTRZNY
W SEKTORZE PUBLICZNYM W POLSCE
– Diagnoza i propozycje zmian

Skąd Się wzięły kolejki Polaków
za granicą 21 Października
– jak uniknąć błędów w przyszłości?

ß
Raport
o głosowaniu
Polaków
za granicą

à
Publiczna
dostępność orzeczeń
sądowych

PUBLICZNA DOSTĘPNOŚĆ
ORZECZEŃ SĄDOWYCH

à
E-sądy
po polsku.
IV edycja

E-SĄDY PO POLSKU

Badanie i ranking stron internetowych
sądów okręgowych i apelacyjnych
oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
IV EDYCJA

Michał Gołębiowski
Marta Kube
Dawid Sześciło
Paulina Rzymska

à
Przyczyny
niesłusznych skazań
w Polsce
Łukasz Chojniak
Łukasz Wiśniewski

Warszawa marzec 2012
Warszawa, listopad 2008

Warszawa, 2010

Warszawa, grudzień 2007 r.
Raport przygotowano przy wsparciu Foundation Open Society Institute (Zug)

Piotr Białowolski, Aleksander Łaszek ZATORY PŁATNICZE: DUŻY PROBLEM DLA MAŁYCH FIRM

Fundacja FOR

à
Komunikacja
sądów z obywatelami
– badania empiryczne,
wnioski, rekomendacje
zmian

à
Efektywność
polskiego sądownictwa
w świetle badań
międzynarodowych
i krajowych

efektywność
polskiego sądownictwa
w świetle badań międzynarodowych i krajowych

Warszawa, 2010

à
Czy zmiany
na rynku OFE
idą w dobrym
kierunku?

Czy zmiany na rynku OFE
idą w dobrym kierunku?

Piotr Białowolski
Aleksander Łaszek

à
Następne 25 lat.
Jakie reformy musimy
przeprowadzić,
by dogonić Zachód?

Wizerunek
PRZEDSIĘBIORCY
Raport Polskiej Rady Biznesu 2016

ß
Wizerunek
przedsiębiorcy
w Polsce

ZATORY PŁATNICZE:

ß
Zatory płatnicze:
duży problem
dla małych firm

DUŻY PROBLEM
DLA MAŁYCH FIRM

Warszawa, czerwiec 2010
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KOMUNIKACJA FOR
Publikacje FOR cieszą się duża rozpoznawalnością
wśród mediów, tak ogólnopolskich, jak i regionalnych.
Nasze opracowania docierają także do mediów
branżowych, w tym zwłaszcza specjalistycznych pism
skierowanych do ludzi biznesu, oraz międzynarodowych,
dzięki szerokiej współpracy z korespondentami
zagranicznymi. Z miesiąca na miesiąc obserwujemy
wzrost liczby cytowań publikacji oraz aktywności naszych
ekspertów w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
Wierzymy, że to właśnie dzięki temu FOR ma możliwość
skutecznego przedstawiania ostrzeżeń i rekomendacji, jak
również opinii na temat sytuacji bieżącej w kraju.

fe
TO SZEROKI PROJEKT EDUKACYJNY, MAJĄCY NA CELU UŚWIADOMIENIE POLAKOM, JAK WIELKĄ ROLĘ
DLA ROZWOJU POLSKI ODEGRAŁY PRZEMIANY POLITYCZNE I GOSPODARCZE SPRZED 30 LAT.
hg
W ramach projektu planujemy następujące działania:

PAWEŁ
LISIEWICZ

KLAUDIA
WALAS

HELENA
KRAJEWSKA

dyrektor działu

koordynator

koordynator

komunikacji

eventów

biura prasowego

KANAŁY KOMUNIKACJI FOR
www.for.org.pl

www.dlugpubliczny.org.pl

www.blogobywatelskiegorozwoju.pl
www.sprawdzpodatki.pl
/fundacjafor

/fundacjafor

KOMIKSY EKONOMICZNE,
SPECJALNE WYDANIE
PROJEKTU EDUKACYJNEGO
FUNDACJI FOR

WYJĄTKOWA KSIĄŻKA
„LECH. LESZEK. WYGRAĆ
WOLNOŚĆ”, KTÓRA
ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ
GRUPĘ WYDAWNICZĄ
ZNAK POD RED. KATARZYNY
KOLENDY-ZALESKIEJ I WE
WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM
LECHA WAŁĘSY

SPECJALNY RAPORT
FOR ORAZ
SZKOŁA LESZKA
BALCEROWICZA
Z OKAZJI 30. ROCZNICY
OGŁOSZENIA PLANU
BALCEROWICZA

www.monitor.for.org.pl

www.komiksy-ekonomiczne.pl

www.lepszepodatki.pl

/fundacjafor

WIRTUALNE MUZEUM '89,
PORTAL POPULARYZUJĄCY
WŚRÓD MŁODZIEŻY
WIEDZĘ O TRANSFORMACJI
POLITYCZNEJ
I GOSPODARCZEJ PO
1989 ROKU W POLSCE

www.balcerowicz.pl

/company/forum-obywatelskiego-rozwoju
cotygodniowy newsletter

PROJEKT MOŻNA WESPRZEĆ POPRZEZ ZAKUP CEGIEŁEK NA STRONIE: WOLNOSC2019.FOR.ORG.PL

fe
WIRTUALNE MUZEUM '89 – WYJĄTKOWY PORTAL WIEDZY DLA MŁODZIEŻY
hg

fe
„LECH. LESZEK. WYGRAĆ WOLNOŚĆ” – PIERWSZA TAKA ROZMOWA ARCHITEKTÓW POLSKIEJ WOLNOŚCI
hg
30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza.
Wolność ma fundamentalne znaczenie dla polskiej demokracji. W 1989 roku podwaliny pod przyszły sukces Polski
położyło wiele osób, w tym Lech Wałęsa, twórca „Solidarności” i późniejszy prezydent RP oraz Leszek Balcerowicz,
autor polskiej transformacji gospodarczej.
Czym jest wolność dla dwóch architektów polskiej demokracji? W jaki sposób ich działania i decyzje doprowadziły do
demokratycznych przemian w Polsce? I czy wolność jest dana raz na zawsze? Na te i inne ważne pytania odpowiada
książka „Lech. Leszek. Wygrać wolność”, będąca zapisem rozmowy dwóch architektów polskiej wolności – Lecha
Wałęsy i Leszka Balcerowicza oraz Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.
Pierwsze, wyjątkowe spotkanie ze wszystkimi autorami odbędzie się 3 czerwca o 18:30 podczas Święta Wolności
i Solidarności w Strefie Społecznej pod Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Rozmowę poprowadzi
Agata Stremecka – prezes zarządu Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju).
Książkę wydało Wydawnictwo Znak. Patronem publikacji jest telewizja TVN24.

Jak pokazują badania oraz rozmowy przeprowadzone z nauczycielami, uczniowie szkół, mimo włączenia tematu transformacji do podstawy programowej,
posiadają praktycznie zerową wiedzę na temat przemian zapoczątkowanych
w 1989 roku. Dodatkowo, najczęściej nie wystarcza czasu, aby z programem
szkolnym dojść dalej niż do 1945 roku. Polscy uczniowie nie uczą się w szkole
historii PRL-u, nie mówiąc już o transformacji. Nauczyciele WOS-u i historii
wskazują też na brak materiałów, z których mogliby skorzystać, aby w atrakcyjny i przystępny sposób poprowadzić lekcje dla młodzieży.
Chcąc uczcić 4 czerwca, zamierzamy wyjść z szeroką akcją edukacyjną do szkół ponadpodstawowych, skierowaną zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. W ramach projektu planujemy
uruchomienie strony internetowej, która w interaktywnej formie wirtualnej wycieczki po
historycznych wydarzeniach 1989 roku pokaże młodym ludziom kontekst oraz wydarzenia z tamtej epoki i ich znaczenie dla wolnej Polski. Portal będzie również zawierał gotowe
scenariusze lekcji dla nauczycieli, a cała akcja zostanie wypromowana poprzez ogólnokrajową
kampanię w mediach społecznościowych. Wszystko to będzie możliwe dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymujemy od naszych Darczyńców.
Redaktorem merytorycznym Wirtualnego muzeum '89 jest dr Piotr Osęka, wybitny polski
historyk, którego zainteresowania badawcze to przede wszystkim najnowsza historia Polski.
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RAPORT FOR
hg
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RACHUNEK OD PAŃSTWA
hg

W ciągu ostatnich 30 lat z jednego z najbiedniejszych krajów Europy udało nam się podnieść standard życia do poziomu Południa „Starej Unii”. Polakom żyje się dzisiaj często lepiej niż Grekom i Portugalczykom. Europa Południowa to
jednak również przestroga przed tym, jak przeregulowanie gospodarki ci rynku pracy, psucie finansów publicznych i niska jakość instytucji prowadzą do stagnacji. Dzisiaj Włosi i Grecy są biedniejsi, a Portugalczycy znajdują się na podobnym poziomie gospodarczym w stosunku do Niemców co 30 lat temu. Szeroki zakres wolności gospodarczej, sprawne
instytucje, wysokie stopy zatrudnienia i duże firmy konsekwentnie zapewniają Europie Północnej wysoki poziom życia.

Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2011 roku analizuje wydatki publiczne przedstawiając je w przystępnej
formie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.
„Rachunek od Państwa” przedstawia wydatki państwa w przeliczeniu na przeciętnego obywatela celowo w bardzo dużym
uproszczeniu. Ilość płaconych przez konkretną osobę podatków
i składek zależy od tego, ile ona zarabia i co kupuje. Na przygotowanym przez FOR portalu SprawdzPodatki.pl każdy może
sprawdzić, ile podatków i składek mieści się w płacy o dowolnej
wysokości. Podając dodatkowo szacunkową wielkość zakupów,
każdy może otrzymać swój własny, zindywidualizowany rachunek od państwa.

Celem raportu FOR nie będzie historyczna analiza ani prognoza rozwoju, ale przedstawienie rekomendacji, jak sprawić, aby polska gospodarka podążała „północną” ścieżką gospodarki niemieckiej
czy holenderskiej, zamiast zatrzymać na poziomie Europy Południowej.
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SPECJALNA EDYCJA SZKOŁY LESZKA BALCEROWICZA
hg
W tym roku, z uwagi na 30. rocznicę uchwalenia tzw. Planu Balcerowicza, FOR zaplanowało specjalną edycję Szkoły Leszka Balcerowicza, poświęconej 30 latom, które minęły
od polskiej transformacji gospodarczej. Ten projekt co roku gromadzi grupę ambitnych
młodych ludzi, którzy biorą udział w wyjątkowych wykładach i warsztatach, prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ekonomii, świata biznesu i komunikacji.

Rachunek od państwa
Rzeczpospolita Polska za wydatki

Forum Obywatelskiego Rozwoju

RACHUNEK OD PAŃSTWA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
ZA WYDATKI W ROKU 2017

Usługa

----------------------------W ROKU 2016--------------------------cena na 1 mieszkańca
Usługa
Emerytury z ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 918
Emerytury z KRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Emerytury żołnierzy, policjantów
i pozostałych służb mundurowych,
sędziów i prokuratorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Cena na 1 mieszkańca
Renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989

Emerytury z ZUS...............
............................. 3Dodatki do rent i emerytur,
074 zł
Emerytury z KRUS..................
pielęgnacyjne, zasiłki chorobowe, itp. . . . . . 696
...........................dodatki
252 zł
Renty z ZUS i KRUS..............
NFZ i PIT emerytów i rencistów . . . . . . . . . . 1 071
.............................Składki
966
zł
Emerytury i renty żołnierzy, policj
antów i pozostałych.......Przedszkola
, podstawówki, gimnazja
385 zł
służb mundurowych, sędziów i prokur
atorów
i szkoły średnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 846
Dodatki do rent i emerytur, dodat

QR CODE

ine.pl

Wygenerowano na www.qr-onl

PROJEKTY EDUKACYJNE
DLA MŁODZIEŻY
fe
SZKOŁY LESZKA BALCEROWICZA
hg
To jeden z najważniejszych projektów FOR: cykl wyjątkowych
wykładów i warsztatów, w poprzednich latach skierowany wyłącznie do studentów, doktorantów i absolwentów studiów
(w 2018 roku formuła projektu została poszerzona o maturzystów powyżej 18. roku życia). Do udziału zapraszane są osoby
zainteresowane:
––
––
––
––

przemianami polityczno-społecznymi w Polsce,
gospodarką i przedsiębiorczością,
wymianą doświadczeń w gronie ambitnych rówieśników,
współpracą z największymi autorytetami z dziedziny; ekonomii, prawa, biznesu i dziennikarstwa.

Od 17. edycji większy nacisk położono na zajęcia związane z mediami
społecznościowymi i nowymi narzędziami, jakimi uczestnicy Szkoły mogą
w przyszłości się posługiwać przy promocji swoich idei lub własnych organizacji. Zależało nam również, aby osoby, które uczestniczyły w najnowszej
edycji Szkoły, miały już konkretną wiedzę z dziedzin ekonomii i prawa.

fe
KOMIKSY EKONOMICZNE
hg
„Komiksy Ekonomiczne” to projekt, który FOR
realizuje od 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Santander Bank Polska SA, a od
2018 roku także firmy Eko Cykl Organizacja
Odzysku Opakowań SA. Celem konkursu jest
przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej dla młodych ludzi formie
komiksowej. Z roku na rok projekt cieszy się
coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca liczba jego uczestników: zarówno
rysowników biorących udział w konkursie na
komiks ekonomiczny, jak i uczniów – uczestników warsztatów – oraz nauczycieli korzystających z organizowanych przez nas szkoleń
i konferencji.
Konkurs otwarty jest i dla profesjonalnych rysowników,
i dla amatorów, dla których może stać się początkiem
kariery. Każdego roku ze zwycięskich prac tworzona jest
antologia komiksowa, która w formie papierowej trafia
bezpłatnie do szkół w całej Polsce.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
FOR współpracuje z wieloma zagranicznymi think tankami wolnościowymi, w tym w szczególności z największą
siecią takich organizacji, czyli Atlas Network, oraz siecią regionalną 4Liberty.eu.
Organizujemy międzynarodowe wydarzenia, a także podejmujemy międzynarodowe projekty i badania. Zapraszamy zagranicznych
gości, ważnych przedstawicieli wolnościowego nurtu we współczesnym świecie.

Jestem niezwykle dumny, że FOR jest organizacją partnerską
sieci Atlas Network. Polska po upadku komunizmu radziła sobie
znacznie lepiej niż jej sąsiedzi, ponieważ stawiała na wolność
obywateli i w dużej mierze respektowała przemiany wzmacniające
wolny rynek. Jestem wdzięczny za pracę Fundacji FOR, która
dociera do swoich odbiorców, łącząc znakomitą wiedzę ekspercką
z duchem przedsiębiorczości. FOR ma do odegrania kluczową
rolę w umacnianiu szacunku dla wolności gospodarczej w Polsce,
tak aby Polska pełniła ważną funkcję w historii XXI wieku.
BRAD LIPS
prezes

Atlas Network

fe
FOR W ATLAS NETWORK
hg
FOR jest ważnym polskim partnerem Atlas Network, czyli międzynarodowej sieci skupiającej więcej niż 450 pozarządowychorganizacji
wolnościowych z ponad 90 krajów
z całego świata. Eksperci FOR regularnie uczestniczą w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Atlas Network. Od połowy
2018 roku na Blogu Obywatelskiego Rozwoju ukazują się podsumowania najważniejszych aktywności i sukcesów wolnościowych organizacji z Atlas Network w ramach cyklu „Świat Wolności”.
fe
FOR W EPICENTER NETWORK
hg

fe
AKTYWNOŚĆ FOR W 4LIBERTY.EU
hg

Forum Obywatelskiego Rozwoju, jako jedyna organizacja z Polski, należy do EPICENTER Network – europejskiej sieci uznanych wolnościowych think tanków. Członków EPICENTER
łączy wspólna wizja społeczeństwa opartego na wolności gospodarczej, wolności osobistej i ograniczonej roli państwa w życiu
człowieka. Na stronie sieci regularnie ukazują się artykuły ekspertów FOR, m.in. na temat praworządności czy ograniczania wolności gospodarczej. Przedstawiciele FOR brali udział
w spotkaniach i konferencjach sieci w Wilnie i Brukseli, a także
angażowali się we wspólne projekty, takie jak Populism Index,
Sharing Economy Index czy Nanny State Index.

FOR był zaangażowany w działania sieci think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej, 4Liberty.eu Network. Na stronie
4Liberty.eu regularnie publikowane są artykuły analityków
FOR, a eksperci fundacji biorą udział w międzynarodowych
spotkaniach i konferencjach organizowanych przez tę sieć.
W 2018 roku w czasopiśmie „4Liberty.eu Review” ukazały się
2 artykuły, autorstwa ekspertów FOR. W majowym numerze opublikowano artykuł Marka Tatały pt. „Freedom Loving
People Should Defend the Rule of Law in Poland”, a w październikowej edycji – „State Decentralization in Poland Has
Been Successful, but There Is Still Room for Improvement”
autorstwa Aleksandra Łaszka i Rafała Trzeciakowskiego. W tegorocznym, kwietniowym wydaniu czasopisma ukazał się tekst
“Small Is Not Always Beautiful, Especially Aided by (Polish) Government” autorstwa Marcina Zielińskiego.

WYBRANE PROJEKTY FOR
PROJEKTY
ANALITYCZNE

PROJEKTY
WATCHDOG

PROJEKTY
EDUKACYJNE

ANALIZY I RAPORTY

MONITOR

SZKOŁA LESZKA BALCEROWICZA

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

Na tej podstawie informacji
przekazywanych przez obywateli,
a w szczególności przedsiębiorców,
przygotowujemy raporty oraz propozycje
zmian obowiązującego prawa.
Ostrzega przed propozycjami nowych,
niebezpiecznych regulacji.

Seminaria dla licealistów, studentów
i doktorantów prowadzone przez
najlepszych dziennikarzy, prawników,
ekonomistów oraz przedsiębiorców.

PAŃSTWO PRAWA

LICZNIK DŁUGU

KOMIKSY EKONOMICZNE

Analizujemy efektywność i niezależność
wymiaru sprawiedliwości. Bronimy
zasad praworządności i przestrzegania
Konstytucji RP.

Jeden z pierwszych projektów FOR.
Licznik podaje wysokość państwowego
długu publicznego.

Konkurs na najlepsze komiksy o tematyce
ekonomicznej. Komiksy wraz ze
scenariuszem lekcji przedsiębiorczości,
historii i WOS trafią do tysięcy szkół
w całej Polsce.

JAK DOGONIĆ ZACHÓD

SPRAWDZPODATKI.PL

30 LAT WOLNOŚCI

FOR zamierza corocznie prezentować
raport monitorujący zbliżanie się poziomu
życia w Polsce od państw Zachodu oraz
przedstawiać rekomendacje dotyczące
gospodarki i prawa.

Nowatorska platforma pozwalająca
w przystępny sposób sprawdzić, jaka część
wynagrodzenia jest oddawana państwu
w formie wszelkich podatków i składek.

W ramach współpracy z innymi
organizacjami pozarządowymi FOR
przygotowuje kampanię edukacyjną
skierowaną głównie do młodzieży, której
celem będzie atrakcyjne przedstawienie
wydarzeń 1989 roku, ich bohaterów
i znaczenia dla naszego życia dziś,
w wolnej Polsce.

Wspierając FOR, stajesz się istotną częścią
naszej Fundacji i społeczeństwa obywatelskiego
JAK WESPRZEĆ FOR?
Działalność FOR jest finansowana w większości przez darowizny od
sympatyków, osób i firm prywatnych, podzielających przekonanie, że
wolności obywatelskie i gospodarcze oraz państwo prawa to podstawa
dobrego życia każdego z nas.
FOR nie korzysta ze środków rządowych ani nie realizuje analiz na zlecenie, aby
zachować pełną niezależność. Wybór tematów analiz i publikacji, jak również
agenda badań i działalności think tanku są zależne wyłącznie od decyzji Rady i zarządu Fundacji, a rezultaty naszych badań, analiz i publikacji są wynikiem pracy
ich autorów i ekspertów FOR.
Jesteśmy dumni, że nasza dotychczasowa działalność zyskuje każdego roku coraz
więcej sympatyków, gotowych udzielić FOR wsparcia finansowego. Liczba darowizn na cele statutowe i poszczególne projekty FOR stale wzrasta.

KAŻDY MOŻE WSPIERAĆ FUNDACJĘ FOR, PRZEKAZUJĄC NAWET
NIEWIELKĄ KWOTĘ NA NASZE KONTO
Numery rachunków w Santander Bank Polska:
PLN: 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629
EUR: 02 1090 1883 0000 0001 0689 0653
USD: 63 1090 1883 0000 0001 0689 4114
GBP: 44 1090 1883 0000 0001 0689 0673

Cieszę się, że nasza działalność zyskuje
każdego roku coraz więcej sympatyków
podzielających przekonanie, że wolności
obywatelskie i gospodarcze oraz państwo
prawa to podstawa dobrego życia każdego
z nas. Staramy się wspólnie pracować na
rzecz realizacji naszej misji statutowej,
angażując ekspertów, specjalistów
i wolontariuszy. Wspierając FOR,
stajesz się ważną częścią naszej Fundacji
i budujesz społeczeństwo obywatelskie.
PATRYCJA SATORA
dyrektor ds. rozwoju

Patrycja.Satora@FOR.org.pl
tel.: +48 500 494 173

LUDZIE FOR
fe
RADA FUNDACJI
hg

fe
ZESPÓŁ FUNDACJI
hg

Leszek Balcerowicz, przewodniczący

Zarząd

Dział Komunikacji

Michał Chałaczkiewicz
Błażej Moder
Jeremi Mordasewicz
Arkadiusz Muś
Jarosław Sroka
Ryszard Wojtkowski

Agata Stremecka, prezes zarządu
Aleksander Łaszek, główny ekonomista,

Paweł Lisiewicz, dyrektor
Helena Krajewska, koordynator

Jan Kożuchowski, asystent

Kinga Królik, kierownik
administracyjno-finansowy
Oliwia Królik, asystentka zarządu

przewodniczącego rady

wiceprezes zarządu

biura prasowego

Marek Tatała, wiceprezes zarządu,

Klaudia Walas, koordynator eventów

ekonomista

Administracja

Dział Rozwoju
Patrycja Satora, dyrektor
Anna Komosa, koordynator

Dział Analityczny
Rafał Trzeciakowski, ekonomista
Marcin Zieliński, ekonomista
Patryk Wachowiec, prawnik
Karolina Wąsowska, prawnik

Dział Projektów
Jakub Przeździecki, koordynator
projektów edukacyjnych

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


