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Co nowego w Fundacji EFC?

Miniony rok szkolny był rokiem wyzwań. Wszystko za sprawą 
zmian, których celem było usprawnienie działań Fundacji. Innymi 
słowy – pewien ważny etap dojrzewania naszej organizacji dobiegł 
końca, a zaczął się nowy. 

Co nowego zatem w Fundacji EFC?
Nowe niezwykłe postacie w zarządzie, nowe i nowoczesne 

biuro w Centrum Warszawy, nowy Partner Fundacji – kluczowy 
i strategiczny, wspierający i inspirujący, a także nowy przewodni
czący Rady Programowej, nowa nagroda (specjalna), a wreszcie, 
co chyba cieszy najbardziej, nowy rekord ilości przyjętych stypen
dystów – na rok szkolny 2016/2017!

Tak. Rok szkolny 2015/2016 obfitował w modyfikacje i prze
obrażenia, które budzą naturalną ciekawość i dają nam energię do 
dalszego działania. 

21.11 – Otwarcie biura EFC 

21.12 – Spotkanie świąteczne z Alumnami EFC

16.01–27.02 – Ferie EFC

16.05 – Nagroda Specjalna Polskiej Rady Biznesu 

01.06 – Impreza Maturzystów

13.06 – Współpraca z Fundacją Rodziny Staraków

20.06 – Rozstrzygnięcie konkursu Sława EFC

04–15.08 – Wakacje z EFC

14.08 – Kolacja Mistrzów

24–26.08 i 28-30.08 – Dwudniówka

2015

2016
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Szanowni Państwo, 
oddaję do Państwa dyspozycji raport z działalności Fundacji 
w okresie od września 2015 roku do sierpnia 2016 roku.

Był to rok ważnych zmian w EFC. Na miejsce Prezes Joanny 
Bochniarz wszedł Jacek Michałowski – człowiek o dużych osią
gnięciach dla Polski, z doświadczeniem w piastowaniu ważnych 
funkcji państwowych i w trzecim sektorze. Przekazanie sterów 
nastąpiło gładko, bez ingerencji w ciągłość operacyjną i ideową 
EFC. Dziękujemy Joannie za pracę w kluczowym dla Fundacji 
okresie, gdy organizacja nabierała obecnego kształtu.

Jesienią 2015 roku nastąpiło oficjalne otwarcie biura EFC 
przy ulicy Mokotowskiej 63 w Warszawie. Wydarzenie to spotkało 
się z dużym zainteresowaniem różnych środowisk. Obecni byli 
między innymi dawny Minister Spraw Zagranicznych profesor 
Adam Rotfeld i Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. 
Zawitało u nas również wiele osób z organizacji pozarządowych 
oraz ważni przedsiębiorcy, w tym wielu przyjaciół Andrzeja 
 Czerneckiego. Zaznaczyliśmy swoją obecność na mapie  Warszawy. 
To nowość w kontekście zdecentralizowanego charakteru EFC 
w pierwszych latach jej działalności.

Wiosną 2016 roku dzięki staraniom członka Rady Fundacji 
Jana Krzewińskiego nawiązaliśmy relacje z Fundacją Rodziny 
Staraków (FRS), która wyraziła chęć poszerzenia swojej działal
ności edukacyjnej. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że nie trzeba 
duplikować struktur i że skuteczniej i szybciej działać można, 
łącząc siły. FRS zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z EFC, 
finansując 40 stypendiów w programie „Marzenie o Nauce”. 
Wspólnie zrekrutowaliśmy rekordową liczbę 113 stypendystów. 
Jest to precedens zwracający uwagę wszystkich zainteresowa
nych rozwojem trzeciego sektora w Polsce. Po raz pierwszy dwie 
prywatne Fundacje rodzinne postanowiły połączyć siły, by wspól
nie lepiej realizować postawione sobie cele.

Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Rodziny Staraków 
 spotkało się w czasie z nobilitacją, jakiej doczekała się EFC 
ze strony Polskiej Rady Biznesu. EFC została wyróżniona Nagrodą 

Specjalną im. Jana Wejcherta przy okazji corocznej gali. Był to 
wyraz uznania za działalność Fundacji przez pierwsze siedem 
lat jej istnienia. Był to też, lub nawet przede wszystkim, wyraz 
chęci upamiętnienia osoby Andrzeja Czerneckiego, który prawie 
dokładnie 4 lata po śmierci okazał się być bliski sercom członków 
i przyjaciół PRB.

Decyzja Andrzeja Czerneckiego, by większość zgromadzo
nego majątku przekazać na działalność społeczną, była pięknym 
zwieńczeniem imponującego życiorysu. Jest to przykład tego, 
na jak wielu płaszczyznach mój ojciec był wizjonerem. Gest 
 Czerneckiego został zauważony przez czołowych polskich biznes
menów. Przy tej okazji zaapelowałem do zgromadzonych na gali 
gości, by poszli w ślady mojego ojca, by filantropia w naszym kraju 
nabrała nowej dynamiki. Czekamy na rezultaty.

Z szacunkiem 

Igor Czernecki 
Przewodniczący Rady Fundacji
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Drodzy Przyjaciele EFC, Szanowni Państwo,
rok szkolny 2015/2016, tożsamy z rokiem finansowym Fundacji 
EFC (nie licząc wakacji), był z punktu widzenia Zarządu rokiem 
trudnym, acz pełnym ciekawych wyzwań i ważnych wydarzeń.

Po pierwsze Fundacja uzyskała nowy i nowoczesny lokal 
w centrum Warszawy, co wiązało się z przeprowadzką biura 
 Fundacji z Olsztyna oraz ułożeniem po nowemu jego funkcjono
wania. Uroczyste otwarcie odbyło się 21 listopada. Raz jeszcze 
chciałbym wszystkim Państwu, obecnym z nami tego dnia, bar
dzo serdecznie podziękować.

Księgowości i koordynatorom szczególnie wiele pracy przy
sporzyła zmiana systemu księgowego – i tu wielkie podziękowanie 
dla całego Zespołu, który się tym zajmował. Przeszliśmy też 
księgowy audyt wewnętrzny. Zarejestrowaliśmy w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej nowy regulamin programu „Marzenie 
o Nauce”.

Regulamin wprowadził zmianę: z 5000 do 30000 podwyższył 
liczbę mieszkańców miejscowości, z których młodzież może apli
kować do programu. W tym miejscu chciałbym podziękować firmie 
Clifford Chance, która pro bono wsparła nas wtedy i wspiera nadal 
pod względem prawnym.

Przeprowadzony, już według nowego regulaminu, nabór 
stypendystów był rekordowy pod względem liczby zgłoszonych 
kandydatów. W związku z tym wyzwanie przed zespołem koordy
natorów, którzy w procesie rekrutacji odwiedzają kandydatów, 
było większe niż w latach poprzednich. Wywiązali się z tego 
zadania celująco, a mimo to komisja stypendialna miała wiele 
pracy z wyborem stypendystów. Na szczęście dzięki szczodrości 
Fundacji Rodziny Staraków mogliśmy znacząco zwiększyć ich 
liczbę. Bardzo dziękujemy.

Wielkim świętem była dla Fundacji EFC Nagroda im. Jana 
Wejcherta przyznana przez Polską Radę Biznesu, pośmiertnie, 
naszemu Fundatorowi panu Andrzejowi Czerneckiemu. Na gali 
wręczenia nagród przemawiał Przewodniczący Rady Fundacji 
Igor Czernecki, co zostało przyjęte gorącymi brawami.

Pod koniec roku przekazałem obowiązki Prezesa Zarządu 
Fundacji pani Emilii Gromadowskiej – z głębokim przekonaniem, 
że powędrowały w kompetentne i doświadczone ręce.

W sierpniu 2016 roku Rada Fundacji powierzyła mi stanowi
sko przewodniczącego Rady Programowej Fundacji – za zaufanie 
bardzo dziękuję.

Pozdrawiam serdecznie

Jacek Michałowski
Prezes Zarządu Fundacji EFC
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Prof. Roman Czernecki (1904-1986) – Patron Fundacji EFC

Słynny pedagog, autor idei EFC. Podczas okupacji twórca tajnego 
nauczania na terenach obecnego województwa świętokrzyskiego. 
Po wojnie założyciel szkoły w Szczekocinach, a później szef 
kuratorium województwa zielonogórskiego, rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz wykładowca 
Politechniki Warszawskiej. Na każdym poziomie edukacji dał się 
poznać jako świetny organizator, którego celem była praca nad 
rozwojem młodych ludzi niezależnie od warunków, w jakich się 
znaleźli i skąd pochodzili. Wiedział, że zmarnowanie ich potencja
łu będzie ogromną stratą dla Polski.

Roman Czernecki przyszedł na świat na Kresach Wschod
nich, w wykształconej rodzinie, która od pokoleń przywiązywała 
dużą wagę do edukacji. Ukończył filozofię i filologię polską 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po studiach 
podjął pracę nauczyciela w liceum w Krzemieńcu. Od razu też 
odkrył w sobie prawdziwą pasję pedagogiczną. Absorbowała 
go nie tylko metodologia nauczania, ale i bezpośredni kontakt 
z młodymi ludźmi z różnych środowisk oraz praca społeczna, 
w którą uczniów angażował. Z późniejszych jego wspomnień 
wyłania się obraz nauczyciela i profesora szczególnie lubianego 
przez młodzież.

Po okresie pracy w liceach w Krzemieńcu, Borysławiu 
i Kielcach, niemal od samego początku II wojny światowej z po
wodzeniem organizował tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej 
i sąsiednich miejscowościach. Pod koniec wojny szkoła liczyła 934 
uczniów w 36 placówkach! W tym ponad setkę studentów tajnej 
filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Roman Czernecki, sam będąc członkiem AK (pseudonim 
„Wrzos”), pozostawał w ścisłym kontakcie z dowództwami okolicz
nych oddziałów AK, BCh i AL, a one zapewniały ochronę uczest
nikom tajnych kompletów. Dzięki działaniom wywiadów tych 
organizacji, w porę wysyłających ostrzeżenia, udało się uniknąć 
wielu wpadek i dekonspiracji. 

Talenty Romana Czerneckiego ujawniły się ponownie po za
kończeniu wojny, gdy tworzył, już oficjalną, szkołę w zniszczonym 
pałacu w Szczekocinach. Później był organizatorem szkolnictwa 
w Zielonogórskiem jako szef kuratorium wojewódzkiego. Miano
wany następnie rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Gdańsku wprowadził w niej wysoki poziom nauczania. 

W pamiętnikach Romana Czerneckiego wiele jest odniesień 
do najbliższej rodziny, która uczestniczyła w jego poczynaniach 
zawodowych. Przede wszystkim zawsze wiernie towarzyszyła mu 
żona Janina, nauczycielka germanistyki. Ale i dzieci – Irusia (Irena) 
i Andrzej. 

Kochany i szanowany przez uczniów, którzy, gdy odszedł, 
latami oddawali mu hołd na Powązkach, prof. Roman Czernecki 
zapisał się w ich pamięci jako wielki mówca i ciepły człowiek. 
Motto, które powtarzał swoim wychowankom przez całe życie 
“Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” tkwi 
u podstaw inicjatywy EFC.
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Andrzej Czernecki (1939-2012) – Fundator Fundacji EFC

Syn Romana Czerneckiego, założyciel Fundacji EFC. Znany przedsię
biorca, wizjoner, twórca firmy HTL – jednego z najbardziej liczących 
się producentów sprzętu laboratoryjnego na świecie. Realizując 
ideę swojego ojca, przez wiele lat pomagał utalentowanym młodym 
ludziom, a w 2009 roku dzięki swojemu majątkowi stworzył działa
jącą na terenie całego kraju instytucję profesjonalnie wyszukującą 
i wspierającą wybitnie uzdolnioną młodzież – Fundację EFC.

Andrzej Czernecki był jednym z czołowych polskich biznes
menów. Osiągnął sukces, który trudno w Polsce powtórzyć –  zdobył 
ponad połowę całego światowego rynku w specjalistycznej 
dziedzinie sprzedaży precyzyjnych urządzeń niezbędnych do 
podstawowych analiz medycznych. Jeśli dodać do tego, że były to 
urządzenia przez niego samego opracowane, opatentowane i pro
dukowane, że działał w warunkach globalnej konkurencji – jest to 
osiągnięcie, które w Polsce wcześniej się nie zdarzyło.  Szczególnie, 
że zaczynał od niczego.

Ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jako pracownik naukowy tej uczelni przebywał na stypendium 
w Austrii, gdzie został „wypatrzony” przez szefa oddziału amery
kańskiej firmy Beckman Instruments produkującej sprzęt labora
toryjny. Wrócił do Polski z propozycją rozeznania się w polskich 
realiach rynkowych. Wkrótce powierzono mu – jako przedstawi
cielowi firmy – rynek polski i radziecki. W 1980 r. założył własną 
firmę Plastomed. Perypetie z jej prowadzeniem były typowe dla 
tamtych czasów, ale nie zniechęciły go. Firma przekształciła się 
w HTL (High Tech Lab) i rosła, zatrudniając prawie tysiąc pracow
ników. Powstały też związane z nią spółki w Austrii i USA, a przed
siębiorstwa te w Szwecji przejęły największego konkurenta.

Andrzej Czernecki, udzielając w 2009 r. wywiadu dzien
nikarce „Gazety Wyborczej”, tak się wyraził o swoich planach 
na przyszłość w kontekście rozwoju swojej firmy: „Co zrobię?   
Wycofam się z tej działalności i z biznesu w ogóle. Dlaczego? 
Efekt głębszych przemyśleń życiowych. Czy wyścig o kolejne 

segmenty rynku, pojedynki marketingowe, optymalizacja pro
dukcji – mają być sensem dalszego życia? Źródłem największej 
satysfakcji? Czas na spokojną refleksję, zwolnienie, zajęcie 
się czymś całkiem innym, co przyniesie więcej przyjemności. 
Bo w pewnym momencie życia warto zająć się spełnianiem wła
snych marzeń. Już w 2008 roku Andrzej Czernecki zdradził się ze 
swymi zamierzeniami: uruchomieniem funduszu stypendialnego 
imienia ojca, Romana Czerneckiego, człowieka nadzwyczajnego, 
pedagoga i wychowawcy młodzieży. Plany te urzeczywistniły 
się w 2009 roku, kiedy to została założona Edukacyjna Fundacja 
im. prof.  Romana Czerneckiego EFC.

Andrzej Czernecki zmarł 18 maja 2012 roku po długiej walce 
z rakiem. Został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach. 
Jego pracę i zamiłowanie do filantropii kontynuują synowie – Igor 
i Andrzej Jr.
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Rada Fundacji EFC

Rada EFC odpowiada za rozwój Fundacji zgodnie z wizją Andrzeja 
Czerneckiego i wartościami, które uosabiał  patron – prof. Roman 
Czernecki. Do obowiązków Rady należą  m.in. zarządzanie fundu
szem żelaznym oraz zatwierdzanie  budżetów EFC.

Igor Czernecki Andrzej Czernecki Jr. Jan Krzewiński Marta Drozd
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Rada Programowa Fundacji EFC

Krzysztof Arciszewski 
Absolwent New York University oraz Uni-
versity of Oxford. Związany z inwestycjami 
kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel 
szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz 
i himalaista. Podróżnik wędrowny.

Dr Grażyna Czetwertyńska 
Kształci studentów na Wydziale Artes 
Liberales Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz w Szkole Edukacji UW i Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. Prowadziła 
Laboratorium Edukacyjne Międzywydzia-
łowych Indywidualnych Studiów Humani-
stycznych UW, była dyrektorką programu 
„Szkoła z klasą” Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, członkinią zespołu krajo-
wego w badaniu PISA. Autorka koncepcji 
internetowego podręcznika dla uczniów 
polskich za granicą „Włącz Polskę”, 
programów i podręczników szkolnych 
oraz publikacji na temat metod nauczania 
i oceniania, w tym dotyczących pracy 
z uczniami uzdolnionymi, dwujęzyczności 
i edukacji międzykulturowej.

Prof. Michał Federowicz 
Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, 
Gospodarki i Edukacji w Instytucie 
Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. Ukończył 
socjologię UW, a wcześniej studia na 
Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politech-
niki Warszawskiej. W latach 1980-1984 
wykonywał prace badawcze w Instytucie 
Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS 
PAN. W latach 1994–1995 stypendysta 
Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell 
University, Harvard University (Center for 
European Studies, Department of Go-
vernment). W latach 2009-2017 dyrektor 
Instytutu Badań Edukacyjnych.

Alicja Pacewicz  
Ekonomistka, działaczka społeczna i oświa-
towa. Współzałożycielka i wiceprezeska 
Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(CEO) – od 1994 r. W CEO propaguje wie-
dzę, umiejętności i postawy obywatelskie 
oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowo-
czesnej edukacji. Współautorka programów 
edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywa-
telskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła 
z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi 
Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”), 
podręczników do wiedzy o społeczeństwie 
i przedsiębiorczości, publikacji meto-
dycznych i szkoleniowych. W ubiegłych 
latach ekspertka MEN, współorganizatorka 
projektów współpracy międzynarodowej 
(m.in. Networking European Citizenship 
Education). Odznaczona Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski za działania 
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
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„Marzenie o Nauce”
Program 

„Marzenie o Nauce”

O programie MoN

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC reali
zuje program „Marzenie o Nauce” od 2009 roku. Adresowany 
jest do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych 
rodzin,  pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. 
Wśród stypendystów są laureaci lub finaliści kuratoryjnych 
olimpiad  przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się 
społecznie, choćby pomagając słabszym w nauce.

Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego, 
z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system 
motywacyjny dla młodzieży. W ramach programu stypendialnego 
zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich 
liceach. Od pierwszego spotkania towarzyszy stypendystom oraz 
dba o ich wszechstronny rozwój, wspiera ich w adaptacji w nowym 
środowisku, a także pomaga rozwiązywać problemy. Tworzy 
najlepsze warunki do tego, aby mogli rozwijać swoją osobowość 
oraz poszerzać kompetencje. Kładzie nacisk na zwiększanie ich 
 samoświadomości oraz budowanie stabilnego poczucia własnej 
wartości. Fundacja dba o rozwój społeczny stypendystów, zapew
niając im stałą opiekę koordynatorów regionalnych oraz psycholo
ga, czym wyróżnia się wśród innych organizacji stypendialnych.

Podopieczni Fundacji EFC mają zapewnione nie tylko 
zakwaterowanie i wyżywienie, ale także pokrycie kosztów 
ubezpieczenia, podręczników, zajęć dodatkowych – aby mogli 
w jak najlepszych warunkach rozwijać swoje talenty. Czas 
ferii i wakacji spędzają na obozach sportowych – narciarskich 
i windsurfingowych. Najbardziej utalentowani i zdeterminowani 
absolwenci programu stypendialnego mają szansę na uzyskanie 
pomocy podczas studiów.
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Kryteria programu MoN

Co roku EFC finansuje co najmniej osiemdziesiąt nowych trzyletnich 
stypendiów dla absolwentów gimnazjów, umożliwiając im naukę 
w najlepszych liceach. Kryteria rekrutacji:

Średnia ocen  minimum 

4,5
Pochodzenie z  miejscowości do  

30 000  
mieszkańców

Dochód w rodzinie nie  większy niż  

900  
zł netto na osobę
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Program MoN zapewnia

Mieszkanie w bursie Wyżywienie

Pokrycie opłat szkolnych Podręczniki i przybory szkolne

Dedykowaną opiekę 
 koordynatorów regionalnych 

i psychologa

Dodatkowe lekcje 
języka angielskiego

Pokrycie kosztów egzaminu 
certyfikującego z języka 

angielskiego

Wakacje i ferie zimowe 
z zajęciami sportowymi 

i artystycznymi
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Koordynatorzy regionalni

Marek Michalewski 
superwizor, 
 opiekun  gimnazjum 
im. prof.  Romana 
Czerneckiego w Słupi

Łukasz Krzemiński  
woj. małopolskie 
i świętokrzyskie

Robert Walków  
woj. zachodnio pomorskie 
i lubuskie 

Kalina 
 ŻaczekDąbkowska  
woj. opolskie 
i dolnośląskie 

Agnieszka 
 JabłońskaBuchla  
woj. wielkopolskie 

Maciej Ziółkowski  
woj. lubelskie 
i podkarpackie 

Małgorzata Gotlib  
woj. śląskie

Andrzej Piękoś  
woj. łódzkie 
i mazowieckie

Elżbieta Broda  
woj. pomorskie 
i kujawsko-pomorskie

Iwona Konopka  
woj. podlaskie 
i warmińsko-mazurskie
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Efekty programu MoN

Absolwenci 2016 
Studiuje 71 
Brak danych 3 
Nie studiuje 2

Uczelnia Liczba studentów
Uniwersytet 38 
Politechnika 17 
Akademia 7 
Szkoła Wyższa 6 
Collegium 2 
Seminarium 1

Kierunki studiów Liczba absolwentów
Techniczne 26 
Medyczne 13 
Społeczne 10 
Ścisłe 9 
Humanistyczne 6 
Ekonomiczne 5 
Przyrodnicze 1 
Weterynaryjne, leśne i rolnicze 1

Miasto studiów Liczba absolwentów
Warszawa 24 
Kraków 8 
Wrocław 8 
Poznań 7 
Gdańsk 6 
Białystok 3 
Bydgoszcz 2 
Szczecin 2 
Gdynia 1 
Gliwice 1 
Katowice 1 
Krosno 1 
Lublin 1 
Łódź 1 
Olsztyn 1 
Opole 1 
Siedlce 1 
Toruń 1 
Zielona Góra 1

71+3+2 38+17+7+6+2+1 26+13+10+9+6+5+1+1
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350 zł
to miesięczny pobyt w bursie 
z wyżywieniem dla jednego 
stypendysty 

50 zł
to bilet miesięczny dla jednego 
stypendysty 

300 zł
to niezbędne  podręczniki 
szkolne dla jednego 
stypendysty 

60 zł
to roczne  ubezpieczenie 
 jednego stypendysty 

Koszt utrzymania stypendysty EFC

1500 zł
to 10dniowe ferie narciarskie 
dla jednego stypendysty 

70 zł 
to wyprawka szkolna dla 
 jednego stypendysty

550 zł
to egzamin certyfikujący dla 
 jednego stypendysty 

40 zł
to godzina korepetycji 
z matematyki dla  jednego 
stypendysty 

1600 zł
to 10dniowe sportowe waka
cje z rozwojowymi warsztata
mi dla  jednego stypendysty 

150 zł
to miesiąc nauki w szkole 
 językowej dla jednego 
stypendysty 
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Stowarzyszenie absolwentów – Alumni EFC

Stowarzyszenie Alumni EFC zostało powołane do życia 26 kwietnia 
2014 roku i ma na celu zrzeszanie absolwentów programu stypen
dialnego „Marzenie o Nauce”. 

Zadania Stowarzyszenia
• Utrzymanie kontaktu pomiędzy byłymi stypendystami
• Oferowanie stypendystom staży czy wolontariatu
• Służenie radą w zakresie wyboru kierunku studiów
• Pomoc w aklimatyzacji w nowym miejscu
• Wspieranie Fundacji, m.in. poprzez spotkania organizowane 

w gimnazjach czy zaangażowanie w organizację Kolacji 
Mistrzów Fundacji EFC
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Otwarcie biura EFC

21 listopada 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie biura Fundacji 
EFC, które mieści się przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 60 w Warszawie.

Wśród licznych gości pojawili się m.in. prof. Adam Daniel 
 Rotfeld – były minister Spraw Zagranicznych, prof. Andrzej 
 Rychard z PAN, Prezes Citibank – Sławomir Sikora, prof.  Małgorzata 
 Omilanowska – była Minister Kultury, Katarzyna Hall – prezes 
Stowarzyszenia „Dobra Edukacja” czy prof. Adam Bodnar – Rzecznik 
Praw Obywatelskich.

Jacek Michałowski, prezes Fundacji EFC, przedstawił Radę 
Fundacji oraz zespół pracowników. Opowiedział o  głównym 
programie „Marzenie o Nauce”, a także o roli, jaką EFC  odgrywa 
w kształtowaniu nowoczesnej wizji polskiej edukacji.  Przedstawiciel 
ruchu Rewolucja w Edukacji Wojciech Dudziak mówił o potrzebie 
wspólnego działania różnych organizacji i instytucji na rzecz dobrej 
zmiany w edukacji.

Spotkanie świąteczne

Świąteczne spotkanie aranżowane przez Stowarzyszenie Alumni EFC 
na stałe wpisało się do kalendarza Fundacji. Absolwenci przygotowa
li przyjęcie w nowej siedzibie EFC 21 grudnia 2015 roku. Tradycyjnie 
przybyłych gości powitał Zarząd Stowarzyszenia. Następnie 
krótko przemówili Przewodniczący Rady Fundacji – Igor Czernecki 
i Prezes EFC – Jacek Michałowski. Tak zakończyła się część oficjalna 
i młodzież oraz zaproszeni goście mogli skupić się na rozmowach 
i kolędowaniu. 
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Ferie z EFC

W dniach 16.01–27.02.2016 r. Fundacja zorganizowała w Szczyrku 
wypoczynek zimowy dla 149 stypendystów. W ramach  programu 
zostały przeprowadzone warsztaty wspomagające rozwój 
 osobisty – „Polub siebie”– uświadamiające, że każdy człowiek jest 
wartościowy i powinien wierzyć we własne możliwości. Odbyło się 
również szkolenie na temat ubiegania się o stypendia na studia, 
a także wycieczka do Teatru Polskiego w BielskuBiałej na spektakl 
„Hamlet” oraz codzienne zajęcia sportowe – jazdy na nartach 
i desce snowboardowej.

Impreza Maturzystów

Co roku Fundacja EFC urządza imprezę Maturzystów, która ma na 
celu podsumowanie trzech lat liceum oraz  uroczyste wręczenie 
dyplomów ukończenia programu „Marzenie o Nauce”. Kolacja jest 
okazją do ostatniego wspólnego spotkania – w tym roku miała miej
sce 1 czerwca, w Dniu Dziecka, w siedzibie Fundacji. Uroczystego 
otwarcia spotkania dokonał prezes Jacek Michałowski, który 
w krótkiej przemowie życzył stypendystom dalszych sukcesów  
we wszystkich dziedzinach życia. Następnie przedstawiciele ma
turzystów zaprezentowali film podsumowujący trzy lata spędzone 
w Fundacji. Nie zabrakło także przedstawicieli Stowarzyszenia 
Alumni EFC, którzy zachęcali zgromadzonych do wstąpienia w ich 
szeregi. 
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Wakacje z EFC

W dniach 4–15.08.2016 r. Fundacja zorganizowała w Jastarni letni 
wypoczynek dla 122 stypendystów. W ramach Wakacji z EFC, 
młodzi ludzie mieli możliwość nauki pływania na desce windsur
fingowej. Ponadto zostały przeprowadzone zajęcia: judo, ćwicze
nia równowagi (balance boarding), jazdy na deskorolce, ćwiczenia 
na ściance wspinaczkowej, rejs pontonem o napędzie silnikowym, 
warsztaty bębniarskie i jogi. Utworzone zostały również dwie 
grupy tematyczne – rozwojowa i artystyczna.

Kolacja Mistrzów

14 sierpnia 2016 roku w restauracji „Morskie Oko” w Hotelu 
Nadmorskim w Gdyni Fundacja wydała uroczystą Kolację Mistrzów 
podsumowującą zarówno cały rok pracy, jak i  wakacje z EFC. 
Kolacja prowadzona była przez reprezentantów Stowarzy szenia 
Alumni EFC. Zjawili się na niej wybitni przedstawiciele świata 
kultury, sportu, organizacji pozarządowych i polityki, tacy jak 
Michał Piedziewicz, Roman Paszke, Jan Haverkamp czy Piotr 
Grzelak, którzy podzielili się ze stypendystami swoimi cennymi 
doświadczeniami.
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Konkurs Sława EFC

Fundacja EFC zorganizowała kolejną edycję konkursu Sława EFC, 
którego celem jest wyłonienie najlepszych z grona stypendy
stów w dwóch kategoriach: naukowej i społecznej. Uprawnieni 
do nominowania byli zarówno stypendyści Fundacji, jak i jej 
pracownicy.

Tytuły „Sława EFC” 2016:
• w kategorii naukowej – Klaudia Błachnio
• w kategorii społecznej – Kornelia Dziaduła

Klaudia Błachnio 
laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady 
 Tematycznej z Historii, posiadaczka 
Indeksu na Uniwersytet Jagielloński, 
 redaktor naczelna gazetki „Staszic 
Kurier”.

Kornelia Dziaduła 
wolontariuszka i liderka w Akademii 
Przyszłości, zaangażowana była 
 również w akcję zbiórki funduszy na 
pomoc dla koleżanki z klasy.

Dwudniówka

W dniach 24–26.08.2016 r. w Krakowie oraz 28–30.08.2016 r. 
w Gdańsku odbyły się spotkania integracyjne dla stypendystów 
z pierwszych klas, podczas których młodzi ludzie poznali 
Fundację, zasady udziału w programie „Marzenie o Nauce”, 
a także nowe koleżanki i kolegów oraz koordynatorów EFC. 
Miały również miejsce spotkania z psychologiem Fundacji, na 
których stypendyści opowiadali o swoich nastrojach u progu 
roku szkolnego w nowym liceum oraz dzielili się swymi obawami. 
Czas „dwudniówek” to także udział w licznych atrakcjach. 
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Dla SPGP w Słupi

Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum 
Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej.

Dla absolwentów

Przyznanie 3 stypendiów finansowych absolwentom programu 
stypendialnego studiującym za granicą.

Pomoc absolwentom programu stypendialnego w otrzymy
waniu stypendiów na studia, między innymi poprzez wkład finanso
wy dla Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez 
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, dzięki czemu stypendium 
otrzymało 12 absolwentów EFC.
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Współpraca z Fundacją Rodziny Staraków

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC 
i Fundacja Rodziny Staraków połączyły siły, aby objąć pomocą 
stypendialną jak największą liczbę utalentowanych licealistów.

Gra idzie o wielką stawkę – o dobro dzieci, które żyją w bar
dzo trudnych warunkach, w biedzie, często na odludziu i w rozbi
tych rodzinach, a mimo to znajdują w sobie niezwykłą wolę walki 
i ambicję, aby osiągać znakomite wyniki w nauce, zwiększające 
ich szanse na społeczny awans. Dwie bliskie sobie wizje filantropii 
spotkały się więc po to, by działać skuteczniej, a działać znaczy 
w trzecim sektorze – czynić więcej dobra w mądry i godny naśla
dowania sposób. 

Igor Czernecki z rady Fundacji EFC wyjaśnia to tak: 

– Partnerstwo z Fundacją Rodziny Staraków to nie tylko duże osiągnię-
cie w kontekście zakresu i skali naszego programu stypendialnego. To 
również bezprecedensowy w Polsce przykład tego, że Fundacje rządzą 
się innymi niż rynek prawami. W trzecim sektorze nie ma konkurencji 
i patentów na dobry pomysł. Działając wspólnie, można osiągnąć 
więcej, sprawniej i taniej, a każda zaoszczędzona na administracji 
złotówka to korzyść dla stypendystów. 

Jedna z niepisanych zasad rozwoju trzeciego sektora brzmi: tu 
nie ma tajemnic handlowych, wszystkie organizacje chętnie 
dzielą się swoim knowhow, aby inni korzystali z tej wiedzy i jak 
najskuteczniej działali pro publico bono. Kluczowe znaczenie ma 
oszczędność i mądre zarządzanie filantropią. 

Fundacja EFC znalazła w Fundacji Rodziny Staraków  dobrego 
partnera w edukacji. FRS podjęła decyzję o bezpośrednim 
wsparciu programu MoN poprzez ufundowanie dodatkowych 
stypendiów, zamiast przeznaczać środki finansowe na tworzenie 
nowych struktur. 

Do tej pory EFC ufundowała 511 stypendiów. Począwszy 
od roku szkolnego 2016/2017 Fundacja EFC będzie realizować 

w ramach programu MoN program stypendialny Fundacji Rodziny 
Staraków.  Czterdziestu utalentowanych młodych ludzi dostanie 
szansę na sukces i lepsze życie. Nie dostaliby jej, gdyby obie 
Fundacje nie połączyły sił. 

Pamiętajmy, że filantropia to także inwestycja. Stypendyści 
osiągają bardzo dobre wyniki na maturach, wybierają ciekawe 
i perspektywiczne kierunki studiów, ciężko i wytrwale pracują na 
sukces. W ten sposób udowadniają, że pomoc nie idzie na marne.
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Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

16 maja 2016 roku przyznano Nagrody Polskiej Rady Biznesu 
im. Jana Wejcherta. Nagrodą Specjalną pośmiertnie uhonorowany 
został Andrzej Czernecki – założyciel Edukacyjnej Fundacji 
im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Nagrodę podczas uroczystej 
gali odebrał jego syn, Przewodniczący Rady Fundacji EFC, Igor 
Czernecki, który podziękował następującymi słowami:

– Wyróżnienie, jakim Kapituła obdarzyła EFC, jest bardzo cennym 
uznaniem pracy, którą Fundacja wykonuje od 7 lat. Świadczy też 
o tym, że pamięć o naszym ojcu jest żywa nie tylko wśród bliskich 
czy w Fundacji. Z całego serca Kapitule i Organizatorom za ten gest 
dziękuję.
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Przemówienie podczas uroczystej gali wręczenia Nagród PRB

Chciałbym powiedzieć kilka słów o odpowiedzialności.
W naturalny sposób czujemy się odpowiedzialni za pamięć 

o naszych przodkach. Ta wspaniała uroczystość wzniośle hono
ruje pamięć o Janku Wejchercie, czego serdecznie gratuluję 
jego rodzinie.

Tworząc Edukacyjną Fundację imienia Profesora Romana 
Czerneckiego, Andrzej Czernecki dał wyraz poczuciu odpowie
dzialności za pamięć o wybitnym nauczycielu, człowieku, który 
całe życie służył ludziom.

Wyróżnienie, jakim Kapituła obdarzyła EFC, jest bardzo 
cennym uznaniem pracy, jaką Fundacja wykonuje od siedmiu lat. 
Ale świadczy też o tym, że pamięć o naszym ojcu jest żywa nie 
tylko wśród bliskich czy w Fundacji.

Z całego serca Kapitule i Organizatorom za ten gest 
dziękujemy.

Dla ojca poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia 
było równie ważne, jak pamięć o tych przeszłych. Stworzył 
Fundację, która ma nie tylko wizję, ma też strategię, ma ludzi, 
którzy profesjonalnie i z pasją wyzwalają potencjał u młodych. 
Z naszych stypendiów skorzystało dotychczas ponad 700 lice
alistów. 96% z nich podjęło studia. Na każdych osiemdziesięciu 
nowych stypendystów, których przyjmujemy rocznie, mamy 
trzystu zasługujących na pomoc kandydatów. Zachęcam więc 
wszystkich do wsparcia EFC.

W naszej opinii edukacja nie zaczyna się i nie kończy na oce
nach. Chcemy, by nasi podopieczni czuli się świadomymi obywa
telami, przeświadczonymi, że mogą i powinni wpływać na swoje 
otoczenie. Tylko młodzież otwarta, chętna do współpracy, do 
zrzeszania się w imię spraw wykraczających poza jej codzienność, 
tworzyć będzie wolne społeczeństwo w zjednoczonej Europie.

Mowa tu o nowej generacji, ale zacząć trzeba od siebie. Wiele 
osób na tej sali pochwalić się może wspaniałą karierą. Jednakże 
pozwolę sobie na uwagę, przytaczając Emersona, że prawdziwy 

sukces to świadomość, że dzięki Tobie chociaż jedna osoba oddy
cha w życiu swobodniej.

Znana jest nam inicjatywa zapoczątkowana w 2010 roku 
w Stanach Zjednoczonych przez Billa Gatesa i Warrena Buffeta. 
The Giving Pledge skupia najbogatszych Amerykanów, którzy 
zobowiązali się do przekazania co najmniej połowy swojego 
majątku na cele charytatywne po ich śmierci. Jesteśmy z bratem 
bardzo dumni, że oddając większość majątku na Fundację, nasz 
ojciec wyprzedził Amerykanów o dwa lata, tu w Polsce.

W imieniu Fundacji EFC chciałbym zaapelować o stworzenie 
Polskiej Obietnicy. Pozostawmy za sobą ciasny indywidualizm 
ostatniego ćwierćwiecza. Jedynie unosząc się aspiracjami ponad 
nasze doraźne interesy, wzmocnimy społeczeństwo demokra
tyczne. I tylko myśląc w kategoriach dobra wspólnego, jesteśmy 
naprawdę wolni – w pełnej ludzkiej odsłonie.

Szanowni Państwo czas najwyższy wziąć „odpowiedzialność”.

Z szacunkiem

Igor Czernecki
Przewodniczący Rady Fundacji
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Partner Strategiczny

Fundacja Rodziny Staraków 
Głównym celem Fundacji Rodziny Staraków jest wspieranie i promowanie młodych, 
zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji 
ich marzeń i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu do najnowszych 
osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki oraz aktywizacja różnych środowisk 
młodzieżowych w życiu społecznym i zawodowym, jak również działania na rzecz poprawy 
stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej. Fundacja Rodziny Staraków jest partnerem 
w edukacji Fundacji EFC. 
 Fundacja zadeklarowała sfinansowanie 3-letnich stypendiów dla 40 dodatkowych 
stypendystów _ począwszy od roku 2016. 

Pozostali partnerzy

Kancelaria Clifford Chance 
Kancelaria Clifford Chance 
to jedna z wiodących 
międzynarodowych firm 
prawniczych, której polskie 
biuro działa w Warszawie od 
1992 roku. Posiada rozległe 
doświadczenie w świad-
czeniu usług doradztwa 
prawnego przy wielu 
transakcjach. Warszawska 
praktyka CSR/Pro bono jest 
częścią globalnej praktyki 
CSR Clifford Chance i reali-
zuje jej cele w skali lokalnej. 
W ramach działalności 
pro bono Clifford Chance 
realizuje misję wspierania 
rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. 
Kancelaria Clifford Chance 
świadczy usługi prawnicze 
pro bono dla Fundacji EFC 
od lutego 2016 roku.

UWC Polska 
Towarzystwo Szkół Zjed-
noczonego Świata im. prof. 
Pawła Czartoryskiego to 
niezależna, niedochodowa 
organizacja pozarządowa 
o statusie organizacji 
pożytku publicznego, której 
głównym celem jest wspie-
ranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez 
międzynarodową edukację 
młodzieży w duchu toleran-
cji, ochrony praw człowieka 
i aktywności społecznej.  
Od swego powstania  
w 1991 r. Towarzystwo przy-
znało ponad 300 dwuletnich 
stypendiów. Średnia wartość 
jednego stypendium to 230 
tys. zł. Stypendyści Fundacji 
EFC co roku  biorą udział 
w rekrutacji do UWC.

Kursy Sowa 
Kursy Sowa to niepubliczna 
placówka kształcenia 
ustawicznego, której 
specjalnością są kursy 
przygotowawcze do matury 
z takich przedmiotów jak 
matematyka, fizyka,  
j. polski, j. angielski, chemia, 
geografia, historia, WOS 
czy biologia. O sukcesy 
kursantów dba wykwalifi-
kowana kadra realizująca 
program zgodny z wytycz-
nymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Kursy Sowa 
w roku szkolnym 2015/2016 
przekazały Fundacji EFC 
darowiznę usług w postaci 
organizacji i przeprowa-
dzenia pięciu kursów dla 
stypendystów z Warszawy.
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AKTYWA Stan na koniec Stan na koniec  
  31.08.2016 r. poprzedniego 
   roku 

A. Aktywa Trwałe 44 871,33 93 822,93 
I. Wartości niematerialne i prawne 44 871,33 93 822,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 0,00 

B. Aktywa Obrotowe 394 533,60 525 433,96
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 42 631,72 135 497,48
III. Inwestycje krótkoterminowe 337 703,72 381 392,72
 1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 337 703,72 381 392,72
 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia  
międzyokresowe 14 198,16 8 543,76 

AKTYWA RAZEM 439 404,93 619 256,89

PASYWA Stan na koniec Stan na koniec   
  31.08.2016 r. poprzedniego 
   roku 

 A. Kapitał (fundusz) własny 277 326,40 504 645,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205 000,00 205 000,00
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy  
(wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych  299 645,86 559 038,55
V. Korekta wyniku z lat ubiegłych  -240 014,81 0,00
VI. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 12 695,35 -259 392,69 

B. Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 162 078,53 114 611,03
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 114 078,53 114 611,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe 48 000,00 0,00 

PASYWA RAZEM 439 404,93 619 256,89

Bilans

Na dzień 31.08.2016 r.
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Rachunek zysków i strat

Za okres od dnia 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

  Stan na koniec Stan na koniec  
  31.08.2016 r. poprzedniego roku 

A. Przychody Podstawowej Działalności  
Operacyjnej i zrównane z nimi, w tym  
zmiana stanu produktów 4 044 048,38 4 199 314,67
I. Przychody z działalności pożytku  
publicznego i zrównane z nimi 4 036 765,21 4 116 040,89
 1. Przychody z nieodpłatnej działalności  
 pożytku publicznego  4 036 765,21 4 116 040,89
 2. Przychody z odpłatnej działalności  
 pożytku publicznego  0,00 0,00
II. Przychody z działalności gospodarczej  
i zrównane z nimi 7 283,17 83 273,78 

B. Koszty Podstawowej Działalności  
Operacyjnej 4 086 610,76 4 489 413,19
I. Koszty z nieodpłatnej działalności  
pożytku publicznego  4 078 819,47 4 397 431,60
 1. Amortyzacja 48 951,60 7 667,80
 2. Zużycie materiałów i energii 224 320,30 185 967,99
 3. Wynagrodzenia i ubezpieczenia  
 społeczne 1 436 408,54 1 129 793,08
 4. Pozostałe koszty  2 369 139,03 3 074 002,73
II. Koszty z odpłatnej działalności pożytku 
 publicznego  0,00 0,00
 1. Amortyzacja 0,00 0,00
 2. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
 3. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00
 4. Pozostałe koszty  0,00 0,00
III. Koszty działalności gospodarczej  7 791,29 91 981,59
 1. Amortyzacja 0,00 0,00
 2. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
 3. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00
 4. Pozostałe koszty  7 791,29 91 981,59

C. Pozostałe przychody, w tym  
z aktualizacji aktywów  60 689,63 54 755,80 

D. Pozostałe koszty, w tym z aktualizacji  
aktywów 5 210,90 24 049,97 

E. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 12 916,35 259 392,69 

F. Podatek Dochodowy 221,00 0,00 

G. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia  
zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

H. Zysk (strata) netto  12 695,35 259 392,69 
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Edukacyjna Fundacja 
im. prof. Romana Czerneckiego 
EFC

ul. Mokotowska 63/60 
00-533 Warszawa
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biuro@efc.edu.pl
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