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      Jesteśmy jedyną prywatną polsko-amerykańską fundacją, której głównym celem jest promowanie rozwoju nauk ekonomii wolnego rynku 

w Polsce i wśród Polonii; 

     Współpracujemy z amerykańskimi, polskimi i międzynarodowymi prywatnymi fundacjami, organizacjami i instytutami naukowymi 

ocelach i programach podobnych do naszych;  

      Posiadamy długoletnie doświadczenie (Fundacja istnieje od 2000 roku) i znaczące osiągnięcia;- 

   Współpracujemy z księżmi Kościoła Rzymsko-Katolickiego;  

      Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. 

      Jeśli zgadzasz się dawać swym rodakom „wędkę i pokazywać im jak łowić ryby”; 

      Jeśli chcesz społeczeństwa bardziej świadomego swych żywotnych interesów; 

     Jeśli chcesz Polski, którą kierować będą przywódcy o rzetelnej wiedzy ekonomicznej, a nie ekonomicznie niedouczeni politycy szkodzący 

gospodarce kraju i zapobiegający osiąganiu dobrobytu jego mieszkańcom; 
 

To prześlij swój czek na poniższy adres teraz – aby razem czynić Polskę wolniejszą,               

zamożniejszą i silniejszą, a Polonię bardziej wykształconą ! 
 

Polish-American Foundation for Economic Research and Education* 

P. O. Box 1475 (lub 3128 Pacific Coast Hwy, #16), Torrance, CA 90505,  

 E-mail: PAFERE@cox.net. Telefon/Fax:: (310) 544-4423 
 

Dodatkowe informacje o naszej pracy i o nas samych znaleźć można na stronach internetowych: 

 
 

 
 

We are the only private Polish-American foundation whose main goal is to promote the development of free market  

economy research and education in Poland and among Polish people abroad. 

We cooperate with American, Polish and international private foundations, organizations and academic institutions whose goals and  

       programs are similar to ours. 

We have long-term experience (our foundation was established in 2000) and significant achievements. 

We cooperate with Polish Roman-Catholic clergy. 

We cooperate with other non-governmental organizations, such as Atlas Economic Research Foundation, Acton Institute for the Study  

       of Religion and Liberty, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi, etc. 

If  instead of giving  your countrymen a “fish” you agree to give them “a fishing-rod and teach them how to fish”; 

If you want a society of citizens more aware of their vital interests; 

 

If you want Poland to be led by people with a significant economic background, and not by economically illiterate  

politicians who harm the country’s economy and prevent  their residents from prosperity; 
 

then send your check now to the address below; together we will make Poland more 

prosperous and independent, and Polish immigrants better educated! 
 

Polish-American Foundation for Economic Research and Education* 

P.O. Box 1475, (or 3128 Pacific Coast Hwy, #16), Torrance, CA  90505. 

  E-mail: PAFERE@cox.net . Ph/Fax: (310) 544-4423 
 

You can find additional information about our work and ourselves at the following websites: 
 

www.pafere.org and www.kapitalizm.republika.pl 

 

This foundation (whose existence and performance are largely dependent  

on the generosity of private donors), 

is tax-exempt under Section 501(c)3 of the IRS,  

and donations to the foundation are tax-deductible in the U.S. 

             www.pafere.org oraz www.kapitalizm.republika.pl 
 

Nasza Fundacja jest, nie obliczoną na zysk, instytucją dobroczynną,  

  której byt i osiąganie celów statutowych uzależnione są od hojności ofiarodawców prywatnych.  

Fundacja jest „tax-exempt under Section 501(c)3 of the IRS” i donacje na nią odciągać można od opodatkowania w USA.  
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