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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.

hg

Szanowni Państwo, 

jeszcze zanim dobiegła końca moja służba publiczna 
w Narodowym Banku Polskim, planowałem powołanie 

do życia silnej organizacji w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego, która broniłaby stabilności i rozwoju 

polskiej gospodarki oraz – co się z tym wiąże – państwa 
prawa i indywidualnych wolności. Takim ośrodkiem 

stało się Forum Obywatelskiego Rozwoju, które 
założyłem w 2007 roku.

Byłem i jestem głęboko przekonany, że nawet 
w demokracji, nie mówiąc już o sytuacjach, gdy jest 

ona zagrożona, zwolennicy państwa prawa i wolności 
muszą być dobrze zorganizowani, kompetentni, 

sprawni w swoich działaniach badawczych, społecznych 
i komunikacyjnych, by bronić tych fundamentalnych 

wartości przed atakami antywolnościowych grup. 
To jest właśnie misja FOR, która – jak sądzę – stała się 

jeszcze ważniejsza w ostatnich latach.

Cieszę się, że udało się przyciągnąć do pracy 
w FOR grupę zdolnych, sprawnych i ideowych ludzi. 
To wielki kapitał tej organizacji. Nasza działalność nie 

byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony ludzi 
podzielających nasze ideały i cele.  
Bardzo za to Państwu dziękuję. 

 
LESZEK BALCEROWICZ
Przewodniczący rady For



Szanowni Państwo, 

think tank Forum Obywatelskiego Rozwoju to wyjątkowy zespół młodych ludzi, 
których łączy przede wszystkim miłość do wolności. Działania analityczne FOR 

zmierzają do promowania dobrych rozwiązań i blokowania złych. Skupiają się na 
dwóch głównych obszarach tematycznych. Jednym z nich jest stabilność i rozwój 

gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem reform niezbędnych do tego, by 
Polska mogła kontynuować doganianie Zachodu pod względem poziomu życia. 

Druga, równie ważna część naszych prac, to badania poświęcone praworządności, 
wymiarowi sprawiedliwości i jakości stanowionego prawa. FOR angażuje się 
w obronę praworządności tam, gdzie jest ona osłabiana, oraz rekomenduje, 
jak zwiększać jej poziom w Polsce. Te same założenia przyświecają naszym 

działaniom edukacyjnym. 

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
główny ekonomista Bcc, 

członek krajowy Polskiej 
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



Cieszę się, że swoją wiedzę, kompetencje i doświadczenie zdobyte podczas 
wieloletniej pracy w Ministerstwie Finansów oraz jako pracownik naukowy 
Szkoły Głównej Handlowej mogę wykorzystać dla dobra debaty publicznej, 

dla dobra naprawy państwa, w odkłamywaniu mitów i przekłamań 
szkodliwych dla rozwoju gospodarczego, będąc na pokładzie FOR. 

Obiecuję, będę się „bić” o gospodarkę, o finanse publiczne, o ich 
przejrzystość, o praworządność.

SŁAWOMIR DUDEK
główny ekonomista, wicePrezes zarządu For

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
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FOR WYDAŁO PONAD  

600 PUBLIKACJI  
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RAFAŁ TRZECIAKOWSKI 
MARCIN ZIELIŃSKI
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LESZEK BALCEROWICZ
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POLSKA: 
ZASTÓJ CZY 
ROZWÓJ?
Praca, praworządność, 
inwestycje, innowacje

ß 
Polska: zastój czy rozwój? 

Praca, praworządność, 
inwestycje, innowacje.

à 
Gospodarka 

i Praworządność pod 
rządami PiS (2015-
2019). Wnioski na 

przyszłość

Audyt FOR:

 
GOSPODARKA 
I PRAWORZĄDNOŚĆ 
POD RZĄDAMI PiS 
(2015–2019)

 
Wnioski na przyszłość

à 
Rozwój Polski po 

socjalizmie: 7 najbardziej 
niewygodnych faktów dla 
krytyków transformacji Rozwój Polski 

po socjalizmie
ALEKSANDER ŁASZEK
RAFAŁ TRZECIAKOWSKI 
MARCIN ZIELIŃSKI

à 
Przewodnik Wyborczy – 

Praworządność

PRZEWODNIK
WYBORCZY:

PRAWORZĄDNOŚĆ
Marek Tatała

Eliza Rutynowska
Patryk Wachowiec 

24 czerwca 2020 r.

à 
Przewodnik Gospodarczy 

dla wyborców 
i kandydatów na 

Prezydenta

PRZEWODNIK 
GOSPODARCZY
DLA WYBORCÓW 
ORAZ KANDYDATÓW 
NA PREZYDENTA
Aleksander Łaszek
Rafał Trzeciakowski
Marcin Zieliński

à 
Rule of  law

Rule of law in 
Poland 2020: 
A DIAGNOSIS OF THE 
DETERIORATION OF 
THE RULE OF LAW 
FROM A COMPARATIVE 
PERSPECTIVE

WARSAW, AUGUST 2020 

MAREK TATAŁA
ELIZA RUTYNOWSKA
PATRYK WACHOWIEC

Rule of law in 
Poland 2020: 
INTERNATIONAL 
AND EUROPEAN 
RESPONSES 
TO THE CRISIS

WARSAW, NOVEMBER 2020 

PATRYK WACHOWIEC 
ELIZA RUTYNOWSKA
MAREK TATAŁA

Rule of law in 
Poland 2020: 
THE RULE OF LAW 
CRISIS IN THE TIME 
OF THE COVID-19 
PANDEMIC

WARSAW, DECEMBER 2020 

ELIZA RUTYNOWSKA
MAREK TATAŁA
PATRYK WACHOWIEC 

Rule of law in 
Poland 2020: 
HOW TO CONTAIN 
THE CRISIS AND 
REFORM THE JUSTICE 
SYSTEM?

WARSAW, DECEMBER 2020 

PATRYK WACHOWIEC 
MAREK TATAŁA
ELIZA RUTYNOWSKA
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Piotr Białowolski 
Aleksander Łaszek

ZATORY PŁATNICZE: 
DUŻY PROBLEM 

DLA MAŁYCH FIRM

ß 
Zatory płatnicze:  

duży problem  
dla małych firm

 
 
 

Janusz Paczocha 
 

Raport 

PARTIA W PAŃSTWIE 
Bezprecedensowa wymiana kadr  

w administracji rządowej  

i jej legislacyjne podstawy 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, luty 2018 

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

legislacyjne podstawy

à 
Jak uwolnić 

przesdiębiorczość  
w Polsce?

Warszawa, listopad 2008w
w
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à 
Audyt wewnętrzny  

w sektorze  
publicznym  
w Polsce

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

Warszawa, listopad 2008

Fundacja FOR

ß 
Czy można  
budować bez  

korupcji?

Warszawa, grudzień 2007 r.

Raport przygotowano przy wsparciu Foundation Open Society Institute (Zug)

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU

hELSIńSKA FUndAcJA pRAW cZłOWIEKA

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

ß 
Raport  

o głosowaniu  
Polaków  

za granicą

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?

Fundacja FOR

Czy zmiany na rynku OFE 
idą w dobrym kierunku?

Warszawa, czerwiec 2010

„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+” 
– ocena programu 
i propozycje zmian

ß 
Raport  

o konsekwencjach 
zablokowania 
prywatyzacji

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU

POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Warszawa, listopad 2007

Raport przygotowano przy częściowym wsparciu Foundation Open Society Institute (Zug)

ILE DZIELI POLSKĘ
OD CUDU GOSPODARCZEGO?

ß 
Raport o tym,  

ile dzieli Polskę  
od cudu  

gospodarczego

ß 
E-rozwój. 

Cyfrowe technologie 
a gospodarka

à 
Ile kosztują nas 

wcześniejsze  
emerytury?

Ile kosztują nas 
wcześnIejsze emerytury?

Warszawa, luty 2008 r.

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU

TOWARZYSTWO EKOnOMISTóW pOLSKIch

à 
E-sądy  

po polsku

fundacja for
Helsińska fundacja praw człowieka 

komitywa.com

E-sądy po polsku
Badanie i ranking stron internetowych 
sądów okręgowych, apelacyjnych 
i wojewódzkich sądów administracyjnych

Warszawa, marzec 2008

à 
Co należy zrobić, 

aby więcej Polaków 
pracowało?

WarszaWa, maj 2008

Co zrobić,
        aby więCej Polaków PraCowało?

fundacja for
IZBa GoSPodarcZa ToWarZYSTW EMErYTaLnYcH

Jak podatki mogą nas przybliżyć 
                       do cudu gospodarczego?

Warszawa, czerwiec 2008

Fundacja FOR
PricewaterhouseCoopers

ß 
Jak podatki mogą nas 

przybliżyć do cudu 
gospodarczego?

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

w Polsce



 www.for.org.pl    www.dlugpubliczny.org.pl    www.monitor.for.org.pl  

 www.blogobywatelskiegorozwoju.pl    www.komiksy-ekonomiczne.pl  

 www.sprawdzpodatki.pl    www.balcerowicz.pl 

 /fundacjafor    /fundacjafor    /company/forum-obywatelskiego-rozwoju    

 /fundacjafor    cotygodniowy newsletter    newsletter anglojęzyczny 

KANAŁY KOMUNIKACJI FOR

Publikacje FOR cieszą się dużą 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 do mediów zagranicznych, dzięki szerokiej współpracy z korespondentami. 

Z miesiąca na miesiąc obserwujemy wzrost liczby cytowań publikacji oraz aktywności 
naszych ekspertów w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Wierzymy, że to wła-
śnie dzięki temu FOR ma możliwość skutecznego przedstawiania ostrzeżeń i rekomen-

dacji, jak również opinii na temat sytuacji bieżącej w kraju.

KOMUNIKACJA FOR
reformatorzy i hamulcowi
Przegląd działań Ministrów Sprawiedliwości po 1989 r.

Warszawa, 2010

ß 
Reformatorzy  
i hamulcowi.  

Przegląd działań 
ministrów  

sprawiedliwości  
po 1989 r.

à 
Matka-Polka  

pracująca, czyli jak 
zwiększyć aktywność 
zawodową młodych 

kobiet?

Warszawa, październik 2010

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

Fundacja FOR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZAWODOWA 
PROKURATORÓW

Warszawa, 2010

ß 
Odpowiedzialność 

zawodowa  
prokuratorów

à 
Publiczna  

dostępność orzeczeń 
sądowych

PUBLICZNA DOSTĘPNOŚĆ 
ORZECZEŃ SĄDOWYCH

Warszawa, 2010

à 
E-sądy  

po polsku.  
IV edycja

  
  

 
Warszawa marzec 2012 

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 

à 
Następne 25 lat. 

Jakie reformy musimy 
przeprowadzić,  

by dogonić Zachód?

Wizerunek
PRZEDSIĘBIORCY

Raport Polskiej Rady Biznesu 2016

ß 
Wizerunek  

przedsiębiorcy  
w Polsce
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RACHUNEK OD PAŃSTWA 
RZECZPOSPOLITA POLSKA  
ZA WYDATKI W ROKU 2019

Usługa	
Cena	na	1	mieszkańca

Usługa	
Cena	na	1	mieszkańca

Emerytury	z	ZUS	........................................	3	636	złEmerytury	z	KRUS	.........................................	275	złRenty	z	ZUS	i	KRUS	.......................................	980	złEmerytury	żołnierzy,	policjantów	i	pozostałych	służb	.....	431	zł	mundurowych,	sędziów	i	prokuratorów
Dodatki	do	rent	i	emerytur,	dodatki	pielęgnacyjne,	.......	794	zł	zasiłki	chorobowe	itp.
Składki	NFZ	i	PIT	emerytów	i	rencistów	.................	1	263	złPrzedszkola,	podstawówki,	gimnazja	i	szkoły	średnie	....	2	186	złSzkolnictwo	wyższe	i	nauka	...............................	638	złOchrona	zdrowia	........................................	2	729	złPomoc	społeczna,	wsparcie	dla	bezrobotnych	.............	1	498	złRodzina	500+	.............................................	814	złDrogi	krajowe	............................................	603	złDrogi	samorządowe	........................................	664	złPozostałe	wydatki	na	transport	...........................	418	złKolej	i	tory	.............................................	415	złWojsko	...................................................	938	złPolicja,	straż	pożarna,	straż	graniczna,	SOP,	ABW,	.......	525	zł	AW	i	CBA

Sądy	i	więzienia	.........................................	358	złAdministracja	rządowa	....................................	405	złAdministracja	samorządowa	................................	640	złAdministracja	ZUS,	KRUS	i	NFZ	............................	140	złUrzędy	naczelnych	organów	władzy	państwowej,	kontroli	.....	81	zł	i	ochrony	prawa	oraz	sądownictwa
Ochrona	środowiska	.......................................	664	złRolnictwo,	leśnictwo	i	rybołówstwo	.......................	308	złKultura	..................................................	328	złSport	i	wypoczynek	.......................................	184	złSkładka	do	budżetu	UE	....................................	572	złInne	...................................................	1	864	złKoszt	obsługi	długu	publicznego	..........................	827	zł	

RAZEM ................................. 25 176 zł 

Łącznie	wydatki	publiczne	w	2019	roku	były	o	443	zł		wyższe	od	dochodów.	W	rezultacie	dług	publiczny		w	przeliczeniu	na	jednego	mieszkańca	wzrósł	do	poziomu		27	537	zł	i	był	o	264	zł	wyższy	niż	w	2018	roku.		W	2020	roku	wydatki	znowu	wzrosną,	ale	dochody	spadną.

www.dlugpubliczny.org.pl
www.sprawdzpodatki.pl	|	facebook.com/LicznikDluguPublicznego

www.for.org.pl
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Usługa	
Cena	na	1	mieszkańca

Usługa	
Cena	na	1	mieszkańca

Emerytury	z	ZUS.....
....................

....................
.. 4721	zł

Emerytury	z	KRUS....
....................

....................
... 345	zł

Renty	z	ZUS	i	KRUS	..
....................

....................
.. 1236	zł

Emerytury	żołnierzy,
	policjantów	i	pozos

tałych	służb	........
... 511	zł	

mundurowych,	sędziów
	i	prokuratorów

Dodatki	do	rent	i	em
erytur,	dodatki	piel

ęgnacyjne,..........
... 708	zł	

zasiłki	chorobowe	it
p.

Ochrona	zdrowia.....
....................

....................
.. 3024	zł

Przedszkola,	szkoły	
podstawowe	i	średnie

	....................
.. 2311	zł

Szkolnictwo	wyższe	i
	nauka	..............

....................
... 680	zł

Pomoc	społeczna,	w	t
ym	dla	bezrobotnych.

....................
.. 1561	zł

Rodzina	500+........
....................

....................
.. 1062	zł

Trzynaste	emerytury	.
....................

....................
... 308	zł

Drogi	krajowe	.......
....................

....................
... 666	zł

Drogi	samorządowe	...
....................

....................
... 656	zł

Kolej	i	tory........
....................

....................
... 621	zł

Pozostałe	wydatki	na
	transport..........

....................
... 565	zł

Wojsko..............
....................

....................
.. 1060	zł

Policja,	straż	pożar
na,	straż	graniczna,

	SOP,	ABW,	AW	i	CBA	.
... 588	zł

Sądy	i	więzienia....
....................

....................
... 400	zł

Administracja	rządow
a...................

....................
... 455	zł

Administracja	samorz
ądowa...............

....................
... 655	zł

Administracja	ZUS,	K
RUS	i	NFZ	...........

....................
... 144	zł

Urzędy	naczelnych	or
ganów	władzy	państwo

wej,	kontroli.......
.... 81	zł	

i	ochrony	prawa	oraz
	sądownictwa

Ochrona	środowiska	..
....................

....................
... 666	zł

Rolnictwo,	leśnictwo
	i	rybołówstwo	bez	ś

rodków	UE	...........
... 351	zł

Kultura	.............
....................

....................
... 338	zł

Sport	i	wypoczynek	..
....................

....................
... 177	zł

Składka	do	budżetu	U
E...................

....................
... 655	zł

Inne................
....................

....................
.. 1646	zł

Koszt	obsługi	długu	
publicznego.........

....................
... 841	zł

Wydatki	na	powstrzym
anie	i	walkę	ze	skut

kami	pandemii.......
.. 2722	zł	

COVID-19,	w	tym	reko
mpensaty	za	lockdown

	

WYDATKI.............
....................

..29 754 zł 

Łączne	wydatki	publi
czne	na	mieszkańca	b

yły	w	2020	roku	o	53
25	zł	

wyższe	od	dochodów,	
przy	czym	wydatki	na

	zwalczanie	pandemii
		

COVID-19	wyniosły	27
22	zł.	W	rezultacie	

dług	publiczny	wzrós
ł		

do	34	057	zł	i	był	o
	6521	zł	wyższy	niż	

w	2019	roku.

www.dlugpubliczny.or
g.pl

www.sprawdzpodatki.p
l	|	facebook.com/Lic

znikDluguPublicznego

www.for.org.pl
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RACHUNEK OD PAŃSTWA
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Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2011 roku analizuje 
wydatki publiczne, przedstawiając je w przystępnej for-
mie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.

„Rachunek od Państwa” przedstawia wydatki państwa w uprosz- 
czony sposób, aby uświadamiać odbiorcom, z czego składa-
ją się finanse publiczne i jaka jest skala poszczególnych wy-
datków. Poziom obciążeń podatkowych w Polsce zależy tak-
że od tego, jaki jest poziom wydatków. 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 szacun-
kową wielkość zakupów, każdy może otrzymać swój własny, zindywi-
dualizowany rachunek od państwa.

FOR współpracuje z wieloma zagranicznymi think tankami wolnościowymi, w tym w szczególności z największą 
siecią takich organizacji, czyli Atlas Network, oraz sieciami regionalnymi Epicenter i 4Liberty.eu.

Organizujemy międzynarodowe wydarzenia, w tym konferencje Free Market Road Show, a także podejmujemy międzynarodowe 
projekty i badania. Zapraszamy również 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

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA
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FOR W EPICENTER NETWORK
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Forum Obywatelskiego Rozwoju, jako jedyna organizacja z Pol-
ski, należy do EPICENTER Network – europejskiej sieci uzna-
nych 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 gospo-
darczej. Przedstawiciele FOR biorą udział w spotkaniach i konfe-
rencjach sieci w różnych miejscach w Europie, a także angażują 
się we wspólne projekty, takie jak Populism Index, Sharing Econo-
my Index czy Nanny State Index.
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AKTYWNOŚĆ FOR W 4LIBERTY.EU
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FOR jest 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 wydawanym 
przez nią czasopiśmie „4Liberty.eu Review” ukazują się teksty 
ekspertów FOR. W ostatnich numerach można znaleźć artykuły 
„Freedom Loving People Should Defend the Rule of  Law in Po-
land” (Marek Tatała), „State Decentralization in Poland Has Been 
Successful, But There Is Still Room for Improvement” (Aleksan-
der Łaszek i Rafał Trzeciakowski) i „Small Is Not Always Beauti-
ful, Especially Aided by (Polish) Government” (Marcin Zieliński).
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FOR W ATLAS NETWORK
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FOR jest ważnym polskim partnerem Atlas Network, czyli międzynarodowej sieci skupiającej ponad 450 pozarządowych organizacji 
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”.

Rule of Law  
in Poland

Rule of  Law in Poland to pierwsza strona 
w języku angielskim, która regularnie 
dostarcza międzynarodowej publiczno-
ści rzetelnych i przekrojowych informa-
cji oraz analiz o kryzysie praworząd-
ności w Polsce. W całym 2020 roku na 
stronie ukazało się 120 tekstów, zarów-
no dotyczących bieżących wydarzeń, jak 
i przekrojowych opinii czy analiz.

Projekt ten to wspólna inicjatywa trzech or-
ganizacji pozarządowych: Forum Obywatel-
skiego Rozwoju, Archiwum Osiatyńskiego 
i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Choć 
na co dzień możemy różnić się w poglądach 
na temat różnych spraw publicznych, to łączy 
nas przekonanie, że rządy prawa są fundamen-
talnie ważne dla zachowania praw i wolności 
obywateli oraz funkcjonowania państwa. Dzię-
ki dostarczanym przez nas treściom możemy 
oddziaływać na instytucje zagraniczne zajmu-
jące się praworządnością w Polsce i mieć wpływ 
na przekazy pojawiające się w mediach innych 
krajów. Staliśmy się być też ważnym punktem 
kontaktowym dla obcokrajowców zaintereso-
wanych tematyką rządów prawa.
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WIRTUALNE MUZEUM '89 – WYJĄTKOWY PORTAL WIEDZY DLA MŁODZIEŻY
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Takiej opowieści o polskiej transformacji dotąd nie było. Wydarzenia roku 

1989 są przedstawione w formie wirtualnego muzeum, dostępnego dla każdego 
posiadacza komputera lub smartfonu. 

Widz-internauta poznaje przeszłość „zanurzając się” w zrekonstruowane techniką 3D przestrzenie 
historyczne: m.in. wnętrze peerelowskiego mieszkania, salę obrad Okrągłego Stołu, sztab wyborczy 

„Solidarności” w dawnej kawiarni „Niespodzianka”. 

Wystawa – skierowana przede wszystkim do uczniów i studentów – łączy nowoczesną formę przekazu 
z wyczerpującą narracją historyczną. Uzmysławia skalę gospodarczej i cywilizacyjnej zapaści, 

w jakiej znalazła się PRL pod koniec lat 80. Pokazuje również zasługi solidarnościowej opozycji 
w przeprowadzeniu Polski od dyktatury i centralnego planowania do demokracji wolnego rynku – 
a zwłaszcza rolę planu Balcerowicza w uwolnieniu naturalnej aktywności społeczeństwa. Dla widza 

stanie się jasne, że przeobrażenia polityczne sprzed 30 lat były właśnie „transformacją” państwa, 
torującą Polsce drogę do Unii Europejskiej. 

Kuratorem wystawy jest prof. Piotr Osęka, wybitny polski historyk, którego zainteresowania 
badawcze to przede wszystkim najnowsza historia Polski.

MUZEUM1989.PL
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KOMITET OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI (KOS)
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Od 2018 roku wspólnie współtworzymy Komitet Obrony Sprawiedliwości – porozumienie 
organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz 

inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS było wejście w życie ustaw o sądach po-
wszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, które zagrażają niezależności sądów i nie-
zawisłości sędziowskiej, a co za tym idzie również niezawisłości adwokatów, radców prawnych, prokuratorów 
i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Celem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest:

• monitorowanie i archiwizowanie przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów, prokurato-
rów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych (archiwum represji),

• zapewnianie tym osobom pomocy pełnomocnika i obrońcy,

• informowanie o przypadkach wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców 
prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.



ANALITYCZNE WATCHDOG EDUKACYJNE

ANALIZY I RAPORTY
Badania i publikacje poruszające ważne tematy gospodarcze 

i prawne. Nasze analizy poza diagnozą zawierają także rekomendacje 
zmian. Pokazujemy też najlepsze praktyki z innych krajów.

RULE OF LAW
Inicjatywa FOR, w ramach której współpracujemy z Archiwum 
Osiatyńskiego i Helsińską Fundacją Praw Człowieka, tworząc 

anglojęzyczny serwis o praworządności w Polsce – Rule 
of  Law in Poland (www.ruleoflaw.pl). Z pomocą naszych 
partnerów jesteśmy w stanie docierać z profesjonalnym 

przekazem o sytuacji w Polsce do zagranicznych organizacji 
pozarządowych, akademików czy dyplomatów. 

MUZEUM 1989
Takiej opowieści o polskiej transformacji dotąd nie było. 

Wydarzenia roku 1989 są przedstawione w formie wirtualnego 
muzeum, dostępnego dla każdego posiadacza komputera lub 
smartfonu. Widz-internauta poznaje przeszłość, „zanurzając 

się” w zrekonstruowane techniką 3D przestrzenie historyczne: 
m.in. wnętrze peerelowskiego mieszkania, salę obrad Okrągłego 

Stołu, sztab wyborczy „Solidarności” w dawnej kawiarni 
„Niespodzianka”. Wystawa – skierowana przede wszystkim 

do uczniów i studentów – łączy nowoczesną formę przekazu 
z wyczerpującą narracją historyczną.

FOR O KORONAWIRUSIE
FOR reaguje na najważniejsze wydarzenia gospodarcze, prawne 

i polityczne w Polsce i na świecie, dlatego pandemia koronawirusa 
stała się jednym z naszych priorytetowych tematów w 2020 roku. 
Analizowaliśmy proponowane zmiany w przepisach prawa czy 

polityce gospodarczej, działania pomocowe dla przedsiębiorców 
i pracowników, przedstawialiśmy także własne rekomendacje.

LICZNIK DŁUGU
Jeden z pierwszych projektów FOR. Licznik podaje wysokość 
państwowego długu publicznego. Od 2013 roku licznik poza 

długiem jawnym pokazuje także dług ukryty (w systemie 
emerytalnym). Licznik w postaci ekranu świetlnego znajduje 

się w centrum Warszawy.

DEREGULACJA.PL
W 2020 roku uruchomiliśmy portal www.deregulacja.

pl i zaprosiliśmy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety, 
chcąc dowiedzieć się, które regulacje uważają za najbardziej 
utrudniające działalność gospodarczą. Zebrane informacje 

posłużą do opracowania raportu na temat korzyści z liberalizacji 
gospodarki, którego część będzie stanowił pakiet deregulacyjny. 

Raport zostanie opublikowany w 2021 roku. Projekt realizowany 
w ramach Atlas Network COVID-19 Partner Response Fund.

JAK DOGONIĆ ZACHÓD
W 1989 roku m.in. dzięki tzw. planowi Balcerowicza, Polska weszła na 
ścieżkę doganiania Zachodu. Od tego czasu nastąpiło spektakularne 

polepszenie warunków życia Polaków, ciągle jednak jest sporo do 
zrobienia, aby osiągnąć poziom krajów Zachodu.

SPRAWDZPODATKI.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.

KOMIKSY EKONOMICZNE
Komiksy wraz ze scenariuszami lekcji przedsiębiorczości 

i WOS trafiają do tysięcy szkół w Polsce. W ramach projektu 
organizujemy szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz lekcje 

dla uczniów.

WYBRANE 
PROJEKTY  
FOR



Wspierając FOR, stajesz się istotną częścią 
naszej Fundacji i społeczeństwa obywatelskiego

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

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 za-
rządu 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 daro-
wizn 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

Sklep FOR
NA STRONIE SKLEP.FOR.ORG.

PL MOŻNA ZAKUPIĆ PUBLIKACJE 
LESZKA BALCEROWICZA – 

M.IN. „LECH. LESZEK. WYGRAĆ 
WOLNOŚĆ” ORAZ „TRZEBA SIĘ BIĆ 

Z PIS O POLSKĘ”, KSIĄŻKI Z SERII 
FOR POLECA, A TAKŻE GADŻETY 
Z LOGO FUNDACJI (PRZYPINKI, 

NOTESY). 

Serdecznie zapraszamy do wsparcia 
naszych aktywności również tą drogą 
– wszystkie dochody uzyskiwane ze 

Sklepu przeznaczane są na działalność 
statutową FOR.



Leszek BaLcerowicz, przewodniczący

michał chałaczkiewicz

Błażej moder

jeremi mordasewicz

arkadiusz muś

jarosław sroka

ryszard wojtkowski

LUDZIE FOR

Zarząd

agata stremecka, prezes zarządu

sławomir dudek, wicePrezes zarządu, 
główny ekonomista

marek tatała, wicePrezes zarządu, 
ekonomista

Administracja
kinga królik, kierownik  

administracyjno-Finansowy

Dział Rozwoju

Patrycja satora, dyrektor

oliwia królik, koordynator

Dział Komunikacji

klaudia walas, kierownik Biura Prasowego

karolina kowacka, koordynator mediów 
sPołecznościowych

Dział Analityczny

raFał trzeciakowski, ekonomista

marcin zieliński, ekonomista

Patryk wachowiec, Prawnik

eliza rutynowska, Prawniczka

Piotr oliński, młodszy analityk Prawny
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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 




