
jako liberał i przedsiębiorca budujący firmę 
PRESS GLASS nieprzerwanie od prawie 30 lat 
wiem jak ważna jest wolność. Od dawna 
wspieram różne wolnościowe inicjatywy  
i think-tanki, ale uznałem, że warto w tym 
obszarze zrobić jeszcze więcej. Dlatego 
zdecydowałem się stworzyć Fundację Wolności 
Gospodarczej. 
 
Dobrze działającej gospodarki nie buduje się 
tylko przez przedsięwzięcia biznesowe. Trzeba 
też wspierać pewne wartości i sposoby 
myślenia o gospodarce i polityce. Jestem 
przekonany, że liberalizm gospodarczy, 
praworządność i otwarte społeczeństwo to 
najlepsze recepty na rozwój, poprawę poziomu 
życia ludzi i pokojową współpracę. 
 
Wolność gospodarcza, będąca przedmiotem 
licznych ataków, sama się nie obroni. Fundacja 
Wolności Gospodarczej zamierza mocno 
angażować się w obronę, promocję  
i wzmacnianie myśli liberalnej w Polsce,  
do czego również Państwa zachęcam. 
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Fundacja wspiera projekty w czterech obszarach tematycznych: 

LIBERALIZM GOSPODARCZY

Wolność gospodarcza jest ważna dla rozwoju i tworzy dobre 
warunki dla pracy, przedsiębiorczości i własnych wyborów ścieżek 
życiowych. 

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Wspieramy nowoczesną edukację, która skupia się na 
kompetencjach przyszłości i odpowiada na realne potrzeby 
mieszkańców.

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Dążymy do silnej pozycji polski w UE, w której filarami 
powinny być wspólny rynek i ochrona podstawowych praw 
i wolności.

DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA 

Instytucje państwa prawa są gwarantem wolności jednostek  
i ochrony ich podstawowych praw, a także zabezpieczają 
jednostki przed opresją władzy.

JAK DZIAŁAMYCO ROBIMY

Naszą misją jest inwestowanie w najbardziej wartościowe 
inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie 
przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

GRANTY

Inwestujemy w projekty wspierające 
liberalizm gospodarczy i wzmacniamy 
ich siłę oddziaływania.

PUBLIKACJE

Wspieramy powstawanie wartościowych 
treści, które promują idee wolnościowe 
w debacie publicznej. 

EDUKACJA

Wspieramy projekty edukacyjne  
i jesteśmy otwarci na współpracę ze 
studentami, naukowcami, uczelniami  
i think-tankami. 

WYDARZENIA

Fundacja organizuje panele, debaty 
i wydarzenia na temat ważnych spraw 
gospodarczych i myśli liberalnej.  

BIBLIOTEKA WOLNOŚCI

Budujemy unikatowy księgozbiór 
zawierający najważniejsze pozycje 
dotyczące wolności, w tym wolności 
gospodarczej, i całokształtu myśli 
liberalnej. 


