
Szanowni Paostwo,  

 

Fundacja „10 kwietnia” jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 

spośród największych działających w Polsce firm i organizacji pozarządowych. Jej celem jest 

zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży (do uzyskania 

pełnoletniości, a w przypadku kontynuowania nauki- do ukooczenia 25 roku życia), które znalazły  się 

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co 

najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych podczas pełnienia przez nich służby publicznej 

(w tym wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof). Fundacja działa poprzez organy 

statutowe, którymi są Zarząd, Zgromadzenie Fundatorów oraz Rada Fundacji, w której zasiadają nie 

tylko przedstawiciele środowiska biznesu, ale również eksperci, działacze społeczni i wykładowcy 

akademiccy. Uchwalone niedawno zasady i regulamin przyznawania pomocy umożliwiają rozpoczęcie 

działao pomocowych skierowanych do potencjalnych  beneficjentów. 

 

Fundacja chciałaby jak najszybciej  objąd swą opieką dzieci osób pełniących służbę publiczną, w tym 

dzieci pracowników Służby Więziennej, którzy zginęli bądź doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w 

trakcie pełnienia służby publicznej po dniu 21.07.2010r., czyli po dacie rejestracji Fundacji.  

 

Bardzo zależy nam na jak najszybszym skontaktowaniu się z rodzinami tych osób. Uprzejmie prosimy 

o wsparcie w nawiązaniu kontaktu z nimi. Zależy nam na danych kontaktowych do osób, którym 

Fundacja mogłaby zaoferowad swoją opiekę i wsparcie finansowe.  

 

W razie pytao lub wątpliwości związanych z działalnością Fundacji prosimy o kontakt drogą mailową 

na adres: biuro@fundacja10kwietnia.pl lub pod numerem telefonu tel. 22 652 20 22. 

 
Wśród Fundatorów i Członków-Założycieli Fundacji znajdują się Agora, Asseco Poland, Aviva, Citi 
Handlowy / Bank Handlowy w Warszawie, BZ WBK, Canal+, Fiat Polska, Fundacja BRE Banku, 
Fundacja WARTY i Kredyt-Banku „Razem możemy więcej”, Fundacja PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza, Fundacja PZU, Grynhoff Woźny i Wspólnicy, Huawei Polska, Impel, ING Bank Śląski, 
Kulczyk Holding, Maspex, Netia, P4/Play, Bank Pekao, PGE Polska Grupa Energetyczna, Philip Morris, 
PKN Orlen, PKO Bank Polski, Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności, TAURON Polska Energia, 
Telekomunikacja Polska/Orange. Do grona Darczyoców dołączyły również: Alior Bank, RBS Bank 
(Polska), Deutsche Bank Polska, InPost, Telewizja Polska.  
 
Z poważaniem, 
Monika Rzepka 
Prezes Zarządu Fundacji „10 kwietnia” 
 
Al. Jana Pawła II 24 lok. 211, 00-133 Warszawa 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
Nr KRS: 0000361265, NIP: 525-248-72-28 
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