
 

 

 

Lista Fundacji  Kooperacyjnych 

 

Fundacja  kooperacyjna. Za fundacje korporacyjne uznaje się fundacje, których 

założycielem (lub jednym z założycieli) była firma lub kilka firm, oraz fundacje 

założone przez osoby ściśle z firmami związane, o ile istnieją obecnie związki między 

fundacją a firmą. 

 Polskie fundacje korporacyjne wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, 

instytucje. Realizują własne projekty i wspierają projekty innych podmiotów 

Fundacje są finansowane przez fundatorów, darczyńców oraz w ramach odpisu 1 %  

od podatku dochodowego. 

 

 

Lp. Nazwa Adres mailowy Strona internetowa 

1 AstraZeneca 
Pharma 

recepcja@astrazeneca.
com 

http://www.astrazeneca.pl 

2 Fundacja Atlas  fundacja@atlas.com.pl http://www.atlas.com.pl/pl/strona/
fundacja_dobroczynnosci/63 

4 Fundacja Aviva  fundacja@aviva.pl http://todlamniewazne.pl/kontakt.
html  

5 Fundacja Banku 
Zachodniego 
WBK  

fundacja@bzwbk.pl http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/
o-fundacji.html.  

mailto:recepcja@astrazeneca.com
mailto:recepcja@astrazeneca.com
http://www.astrazeneca.pl/
http://www.atlas.com.pl/pl/strona/fundacja_dobroczynnosci/63
http://www.atlas.com.pl/pl/strona/fundacja_dobroczynnosci/63
mailto:fundacja@aviva.pl
mailto:fundacja@bzwbk.pl


6 Fundacja BGK 
im. 
Steczkowskiego 

fundacja@fundacjabgk.
pl 

http://www.fundacjabgk.pl/Progra
my/  

7 Fundacja BGŻ  fundacja.BGZ@bgz.pl https://www.bgzbnpparibas.pl/o-
banku/o-nas.asp  

8 Fundacja BOŚ  biuro@fundacjabos.pl http://www.fundacjabos.pl/wspolp
raca  

9 Fundacja 
CEMEX  

katarzyna.gorniaklojek
@cemex.com 

http://www.budujemyprzyszlosc.o
rg.pl/  

10 Fundacja Enea   https://www.enea.pl/pl/formularz-
fundacja  

11 Fundacja 
Energa  

fundacja@energa.pl http://grupa.energa.pl/fundacja_e
nerga.xml  

12 Fundacja Ernst 
& Young 

warszawa@pl.ey.com 
 
 

http://www.ey.com/pl/pl/about-
us/corporate-
responsibility/fundacja 

13 Fundacja 
GÓRAŻDŻE 

www.aktywniwregionie.p
l 
 

http://www.aktywniwregionie.pl/pl
/program-grantowy  

14 Fundacja Grupy 
PKP  

fundacja@pkp.pl http://pkpsa.pl/grupa-
pkp/fundacja/  

16 Fundacja im. dr.  
Kantona (PKO 
SA)  

info@pekao.com.pl http://www.pekao.com.pl/o_bank
u/odpowiedzialnosc/fundacja_ka
ntona/.  

15 Fundacja 
KGHM Polska 
Miedź  

Krzysztof.Kulacz@kghm
.com 

http://fundacjakghm.pl/dla-
instytucji  

16 Fundacja 
Kronenberga  

 
poczta@kronenberg.org
.pl 
 

 
http://www.citibank.pl/poland/kron
enberg/polish/index.htm 

17  Fundacja 
"Oriflame 
Dzieciom" 

info@akukurodzina.pl  www.pl.oriflame.com 

18 Fundacja 
Kulczyka  

office@kulczykfundation
.org.pl 

http://kulczykfoundation.org.pl/  

19 Fundacja Lotos  biuro@fundacjalotos.pl http://odpowiedzialny.lotos.pl/196
8/fundacja_lotos/zasady_wspolpr
acy/wniosek_o_darowizne  

 
20 

 
Fundacja 
mBank  

poczta@kronenberg.org
.pl 

 
https://www.mbank.pl/o-nas/o-
mbanku/fundacja/  

21 Fundacja 
Narodowy Bank 
Polski  

biuro@fundacjanbp.pl http://www.fundacjanbp.pl/  

23 Fundacja Orlen  fundacja@orlen.pl http://www.orlendarserca.pl/PL/St
rony/default.aspx  
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mailto:office@kulczykfundation.org.pl
mailto:poczta@kronenberg.org.pl
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mailto:biuro@fundacjanbp.pl
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24 Fundacja PKO 
BP  

fundacja@pkobp.pl https://www.fundacjapkobp.pl/  

 
25 

 
Fundacja 
Pocztowy Dar  

 
kontakt@pocztowydar.o
rg 

 
http://pocztowydar.org/  

26 Fundacja PZU  fundacja@pzu.pl http://fundacjapzu.pl/  

27 Fundacja 
Tauron 

biuro@fundacjatauron.pl http://www.fundacjatauron.pl/kont
akt/Strony/kontakt.aspx 

28 Fundacja Tesco 
Dzieciom 

kontakt@fundacjatesco.
pl 

http://www.fundacjatesco.pl/ 

29 Fundacja 
Warbud 

 warbud@warbud.pl http://www.warbud.pl/pl/fundacja-
warbud/kim-jestesmy 
 

30 Fundacja 
Wspólna Droga 

biuro@unitedway.pl http://www.unitedway.pl/ 

31 Fundacja 
Żagiel. 

fundacja@zagiel.pl http://fundacja.zagiel.pl/#!o-
fundacji 
 
 

32 Fundacja 
Przyjaciółka. 

info@fundacja.przyjaciol
ka.pl 

www.fundacja.przyjaciolka.pl 
 

 

33 Fundacji ING 
Dzieciom  

fundacja@ingdzieciom.p
l 

http://www.ingbank.pl/o-
banku/odpowiedzialnosc-
spoleczna/relacje-ze-
spoleczenstwem/fundacja-ing-
dzieciom  

34 Krajowa Rada 
Notariatu  

 m.rakoca@krn.org.pl http://www.fundusznotariatu.org.p
l/4179/Kontakt  

35 FundacjaPBS 
Pomagam  

kontakt@pbspomagam.
pl 

http://pbspomagam.pl/kontakt/  

36 PGE Energia z 
Serca  

fundacja.PGE@gkpge.p
l 

http://www.gkpge.pl/fundacja-
pge/kontakt  

37 Fundacja Polsat fundacja@polsat.com.pl www.fundacjapolsat.pl 

38 Fundacja 
PGNiG  

fundacja@pgnig.pl www.pgnig.pl 

39 Fundacja Agory fundacja@agora.pl www.fundacjaagory.pl 

41 Fundacja Banku 
Ochrony 
Środowiska 

biuro@fundacjabos.pl biuro@fundacjabos.pl 

42 Fundacja 
"Dbam 
 o Zdrowie" 

fundacja@doz.pl www.fundacja.doz.pl 

43 Fundacja 
Dorastaj z Nami 

biuro@dorastajznami.or
g 

www.dorastajznami.org 

44 Fundacja EY fundacja@pl.ey.com : www.ey.com 

 Fundacja  
ING Dzieciom 

fundacja.ing@ingbank.p
l 

www.ingbank.pl 

46 Fundacja Leroy 
Merlin 

fundacja@leroymerlin.pl : www.leroymerlin.pl 
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mailto:biuro@fundacjabos.pl
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mailto:fundacja@doz.pl
http://www.fundacja.doz.pl/
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http://www.dorastajznami.org/
mailto:fundacja@pl.ey.com
http://www.ey.com/
mailto:fundacja.ing@ingbank.pl
mailto:fundacja.ing@ingbank.pl
http://www.ingbank.pl/
mailto:fundacja@leroymerlin.pl
http://www.leroymerlin.pl/


 
47 

 
Fundacja 
LOTTO Milion 
Marzeń 

 
fundacja@fundacjalotto.
pl 

 
www.fundacjalotto.pl 
 
 

 
 
48 
 
 

 
 
Fundacja 
Orange 

 
 
fundacja@orange.com  

 
 
https://fundacja.orange.pl/kontakt 

49 Fundacja 
Medicover 

marcin.radziwill@medic
over.pl 

www.medicover.pl 

50 Fundacja Radia 
ZET 

fundacja@radiozet.pl www.fundacjaradiazet.pl 

 

 

 

 

Źródło 

http://kursy.cdw.edu.pl/wp-

content/uploads/2016/11/Polskie_Fundacje_Korporacyjne.pdf 

http://witrynawiejska.org.pl/data/fundacje%20korporacyjne_o1_05_2015.pdf 
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