
sporządzone na podstawie Zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 23 grudnia 1994 r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdań składanych przez 
fundacje.

Sprawozdanie Fundacji
Banku Rozwoju  Eksportu  
za rok 1999

Wiedza, rozwój, jakość życia.
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I. Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA BANKU ROZWOJU EKSPORTU 
Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 2

Data rejestracji: 21.03.1994 r., nr wpisu : 4137 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy, XVI Wydział 
  Gospodarczy-Rejestrowy

Regon:  P - 

Członkowie zarządu:

1/ Andrzej Żor –    Prezes Zarządu 
    zam. 02-829 Warszawa ul. Olczyska 4
2/  Elżbieta Ledzion – Sekretarz  Zarządu 
    zam.02-381 Warszawa ul. Trzech Budrysów 33/44

Członkowie Rady Fundacji:

1/ Wojciech Kostrzewa –  Prezes Rady 
2/ Jan Zieliński –   Wiceprezes Rady
3/ Anna Kacprowska–Paluszek 
4/ Teresa Heger
5/ Alicja Kos
6/ Jerzy Basiuk

Cele statutowe Fundacji:

1/ Wspieranie działań organów państwowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych 
służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności podnoszeniu poziomu wiedzy ekono-
micznej i bankowej,

2/ Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzie-
ży,

3/ Wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
4/ Pomoc w ochronie dóbr kultury, 
5/ Podejmowanie działań na rzecz popularyzacji idei wspierania celów społecznych w środowisku bankowym i finansowym.

II. Opis działalności statutowej w 1999 roku.

Fundacja rozpoczęła swą działalność statutową w czerwcu 1994 r.

W ciągu 1999  roku do Zarządu Fundacji wpłynęło ogółem 460  wniosków  od osób fizycznych, instytucji państwowych, osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz od innych fundacji i stowarzyszeń.
Rada Fundacji obradowała w ciągu 1999 roku na 2 posiedzeniach rozpatrując nadesłane wnioski oraz dając wytyczne Zarządowi 
Fundacji co do kierunków działalności Fundacji. Pozytywnie rozpatrzono 168 wniosków.

Wysokość przyznanych dotacji na poszczególnych posiedzeniach Rady Fundacji kształtowała się następująco:

Rada Fundacji w dniu  23.12.1999r.   przyznała dotacje na łączną kwotę :    310,0   tys. zł
Rada Fundacji w dniu  09.06.1999r.  przyznała dotacje na łączną kwotę :   329,0   tys. zł
          
        RAZEM:      639,0   tys. zł

Łączna  wartość środków przekazanych przez Fundację w 1999 roku :

Zgodnie z decyzjami o dotacjach i pomocy finansowej podjętych na posiedzeniach Rady Fundacji oraz na podstawie decyzji pod-
jętych przez członków Zarządu i Rady Fundacji w okresach między posiedzeniami Rady,  łącznie w 1999 roku z rachunku Fundacji 
przelano na rzecz wnioskodawców  kwotę :  788,9 tys. złotych.

010691166-95000000
59-3-963-01009



SPRAWOZDANIE FUNDACJI  BANKU  ROZWOJU  EKSPORTU 1999 3

Wykaz wniosków rozpatrzonych w 1999 roku:

Wnioski, którym przyznano dotacje finansowe z Fundacji, a więc zostały pozytywnie rozpatrzone przez Radę i Zarząd Fundacji 
dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

A.  Ochrona zdrowia  (pomoc dla chorych i upośledzonych dzieci, pomoc dla placówek służby zdrowia i opieki 

społecznej) - w tym m.in.:

Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 1/ – pomoc finansowa w modernizacji szpitala,
Szpital Nr 1 w Katowicach –  2/ pomoc finansowa w zakupie aparatu rentgenowskiego, 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu 3/ –  wsparcie finansowe Fundacji,
Fundacja „Serce i nadzieja na rzecz pomocy ludziom ubogim i niepełnosprawnym” 4/ – wparcie działań Fundacji, 
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 5/ – wsparcie działalności Hospicjum,
Szpital Kliniczny Nr 4 Akademii Medycznej w Łodzi 6/ – prośba o wsparcie finansowe bloku operacyjnego,
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Poznaniu 7/ – wsparcie prowadzonej działalności,
Fundacja Akademii Medycznej w Poznaniu 8/ – dofinansowanie wdrożenia nowej techniki terapii laserowej,
Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 9/ – pomoc w realizacji projektu Pracowni Wczesnej Diagnostyki 
Słuchu Małego Dziecka,
Instytut Centrum Zdrowia Dziecka 10/ – prośba o dofinansowanie zakupu sprzętu dla Kliniki Kardiologii,
Fundacja Pożywienie – Darem serca 11/ – prośba o dofinansowanie działalności (dożywianie dzieci i młodzieży),
Toruńskie Centrum „Caritas” 12/ -   prośba o dofinansowanie działalności,
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym13/  – ośrodek hipoterapii dla dzieci,
Fundacja HEPAR (chirurgia i przeszczepy wątroby)14/  – wsparcie działalności statutowej,
Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci 15/ – pomoc w realizacji programów pomocy dla dzieci,
Dom Dziecka w Gryźlinach (woj.olsztyńskie)16/  – pomoc finansowa,
Fundacja na rzecz budowy domu dla osób upośledzonych umysłowo MALWA17/  – pomoc w budowie domu opieki,
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża 18/ – pomoc finansowa  (środki, sprzęt, realizacja programu),
Dom Dziecka Nr 1 w Szczecinie19/  – pomoc finansowa, 

Pomoc dla chorych dzieci i osób gromadzących środki na operacje   (w tym przeszczepy):
Fundacja na Rzecz Chorych z Nowotworami Krwi , pomoc dla Fundacja Daj Szansę  oraz pozostałe Fundacje – prośby o pomoc 
w leczeniu: 

rehabilitację sfinansowano 40 podopiecznym1/ 
Fundacja „Zdążyć z Pomocą”2/  – prośba o wsparcie dla akcji na rzecz dziecięcych ośrodków szpitalnych,
Fundacja „Bank Żywności SOS” w Warszawie3/ , prośba o wsparcie  przygotowywanej akcji letniej, 
Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu4/ , prośba o pomoc w zakupie aparatury fizjoterapeutycznej,
Fundacja Pomocy Samotnej Matce w Poznaniu5/ ,  pomoc finansowa,
Ośrodek Dla Bezdomnych Matek z dziećmi Markot VI w Ścinawie6/ , pomoc dla ośrodka,
Fundacja GAJUSZ w  Łodzi7/ , pomoc dla realizowanych programów na rzecz chorych dzieci,
Szpital Kliniczny Nr 4 AM w Łodzi8/ , prośba o dofinansowanie zakupu aparatury medycznej,
Fundacja Ukoić Ból Dziecka9/ , pomoc w akcji paczek wigilijnych dla dzieci,
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni10/ , pomoc w zakupie respiratora,
Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu11/ , prośba o wsparcie działalności,
Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”12/ ,  wparcie działalności,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie13/ , zakup aparatu USG, 
Zespół Placówek Specjalistycznych dla Dzieci Przewlekle Chorych14/ , wsparcie programu edukacyjnego,
Fundacja im.Ojca Pio „Nasz Dom”15/ , budowa domu opieki dla osób upośledzonych,
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Słyszę Serce”16/ , pomoc w akcji świątecznej dla dzieci,
Fundacja ARCO17/ , pomoc dla dzieci chorych i niepełnosprawnych,
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę18/ , wsparcie działalności.

W ciągu 1999 roku Fundacja BRE  wielokrotnie udzielała pomocy innym, nie wymienionym wyżej placówkom szpitalnym i  innym 
placówkom służącym ochronie zdrowia i opiece społecznej z terenu całego kraju  - w szczególności w postaci dofinansowywania 
zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.
Na przestrzeni całego roku systematycznie udzielano pomocy finansowej chorym dzieciom, na rzecz których prowadzone były 
przez powołane do tego instytucje zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na zabiegi operacyjne i pokrycie kosztów leczenia.
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B. Edukacja  (pomoc materialna dla szkół, organizacji naukowych, sponsorowanie prac badawczych, wydaw-

nictw, fundowanie nagród dla laureatów) w tym m.in.:

Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski1/  – dofinansowanie realizacji projektu badawczego „ Percepcja ryzyka 
różnych form inwestowania w opiniach klientów i pracowników banków”,
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Biochemii , Uniwersytet Warszawski2/  – prośba o dofinansowanie zakupu materiałów 
(sprzęt laboratoryjny),
Centrum Wychowania Morskiego ZHP3/   – prośba o pomoc finansową w zakupie sprzętu komputerowego, 
Lubelska Szkoła Biznesu4/  – pomoc finansowa w zorganizowaniu biblioteki,
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej5/  – wydanie nowej edycji „Słownika Fundacji Kościuszkowskiej”,
Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Zawodowych w Lubaczowie6/  – pomoc dla biblioteki,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne7/  – konferencja naukowa  (dorobek naukowy M.Kaleckiego),
Katolicka Szkoła Podstawowa Nr 11 w Ząbkach8/  –  pomoc finansowa,
Fundacja „Czysta Woda”9/  -  dalsza współpraca w działalności edukacyjnej (ochrona środowiska),
Fundacja Semper Polonia10/  – realizacja programu stypendialno-stażowego dla młodzieży polskiego pochodzenia,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Warszawie11/  -  pomoc finansowa (posiłki dla dzieci),
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie12/  – konferencja naukowa (Stability  Problems for Stochastic  Models),
Insytut Filologii Angielskiej UAM13/  – prośba o dofinansowanie wydania czasopisma „Papers and Studies in Contrastive Lin-
guistics”,
Szkoła Podstawowa  w Lesinach Wielkich14/  – prośba o dofinansowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej,
Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda,15/   prośba o pomoc dla Liceum Ogólnokształcącego im. R.Archutow-
skiego,
Fundacja „Promyk Słońca Dzieciom”16/ ,  prośba o pomoc dla świetlicy środowiskowej w Wólce Kosowskiej ,
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Augustowie17/ ,  pomoc dla Domu Dziecka,
Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku18/ ,  prośba o wsparcie przedsięwzięć oświatowych,
Komitet Rozbudowy Szkoły w Wołkowyi19/ , prośba o wsparcie finansowe budowy szkoły,
Państwowy Dom Dziecka  w Wolsztynie20/ , pomoc dla Domu Dziecka,
Chrześcijańska Fundacja  Rodzinnych Domów dziecka21/ , wsparcie akcji wyjazdów wakacyjnych dzieci,
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  „Decentralizacja Finansów Publicznych”,22/ 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy im.J.Brzechwy w Kosewie23/ ,  pomoc dla ośrodka,
Zespół Szkół Specjalnych w Ełku24/ ,  pomoc dla szkoły, 
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach25/ , pomoc finansowa dla  wychowanków,
Dom Dziecka w Gryźlinach26/ ,  pomoc w remoncie domu,
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 37 w Warszawie27/ , pomoc dla realizowanego programu (warsztaty teatralne),
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci28/ , wsparcie prowadzonej działalności,
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży29/ ,  realizacja programu „Równe Szanse”,
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 30/ wsparcie konferencji dot. „Funkcjonowania rynku papierów wartościowych”,

Fundacja udzielała systematycznej pomocy finansowej dla licznych szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu całego kraju - w 
celu sfinansowania zakupu pomocy naukowych, sprzętu  komputerowego, organizacji posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych itp.
Częsta była też pomoc finansowa dla domów dziecka z terenu całego kraju, w szczególności w zakresie organizacji wypoczynku 
zimowego i letniego dla dzieci.

C. Kultura  (dotowanie imprez kulturalnych, wydawnictw, twórców kultury, dofinansowanie budowy pomni-

ków, renowacja zabytków i obiektów sakralnych) -  w tym m.in.:

Bankowa Fundacja Kultury1/  – wniosek skierowany do banków – założycieli Fundacji o przyznanie rocznej dotacji na działal-
ność programową  Fundacji w wysokości 30 tys. zł, 
Zamek Królewski Wawel 2/ – udział w akcji „Fundator Dziedzińca” (opłata za jedną z odnowionych płyt dziedzińca),
Akademia Muzyczna w Katowicach3/  – dofinansowanie organizowanych Letnich Warsztatów Muzycznych,
Studio Dawnych Form Muzycznych4/  – organizacja Międzynarodowej Letniej Szkoły  Dawnego Tańca i Muzyki  w Sandomierzu,
Muzeum Niepodległości w Warszawie5/ , prośba o wsparcie  wydania czasopisma „Niepodległość i Pamięć”,
Stowarzyszenie Dom Fides z Malborka6/ , prośba o wsparcie pleneru integracyjnego (m.in. dzieci z domów dziecka i uczniowie 
szkoły specjalnej),
Związek Sybiraków7/ , organizacja wystawy „Sybir 1940-1956”,
Górnośląski Park Etnograficzny8/ ,  pomoc w utrzymaniu skansenu,
Archiwum Państwowe dla m.st.Warszawy9/ , prośba o pomoc w wydaniu publikacji „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej wobec 
wojny polsko-bolszewickiej”,
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Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami10/ , pomoc w prowadzonej działalności,
Wydawnictwo Dolnośląskie11/ , pomoc w org. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek,
Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi12/ , wystawa malarstwa i grafiki,
Warszawska Orkiestra Młodzieżowa Sonata13/ , wsparcie działalności,
Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA14/ ,

INNE:

Międzynarodowy Komitet Szermierki na Wózkach1/  – organizacja Mistrzostw Europy w Szermierce na Wózkach,
Światowy Związek Żołnierzy AK2/ , prośba o pomoc finansową w wydaniu „Albumu Pamięci”,
Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „PRO HOMINE”3/  – pomoc w budowie Ośrodka Seniorów  wyższych uczelni Wrocławia,
Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko-Mazurski4/ ,  prośba o pomoc w urządzeniu pracowni komputerowej.

III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 1999 roku.
 
Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim  w wys. 100,0 tys. złotych.

W 1999 roku na mocy  uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z 27 maja 1999r.  BRE Bank SA  przekazał Fundacji łącznie kwotę 
800,0 tys. złotych na realizację jej celów statutowych.
Inne wpłaty na rzecz Fundacji w 1999 roku : łącznie 8.800,0 złotych (wpłaty osób fizycznych na rachunek bieżący Fundacji).
V. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na :

 – realizację celów statutowych: 796,9  tys. zł  –    przelano z rachunku bieżącego
                                                                                                                 na cele opisane w Sprawozdaniu. 
     dokonano zwrotu 2 przelewów 
                      na łączną kwotę:   8,0 tys. zł

 – wydatki administracyjne :  -
 – działalność gospodarczą:  -
 – inne wydatki :   -    

Łącznie w 1999  roku ze środków Fundacji  wydatkowano: 788,9  tys. złotych.

VI. Fundacja nie zatrudnia pracowników.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzeń z tytułu wykonywanych funkcji.  Nie otrzymują też premii i na-
gród z tego tytułu.
Fundacja nie zatrudnia osób na umowy zlecenia.
Fundacja nie udziela pożyczek.

VII. Na dzień 31.XII.1999r. Fundacja posiadała następujące środki zgromadzone na rachunkach bankowych :
–   522,9 tys. złotych na lokatach terminowych,
–   80,8 tys. złotych na rachunku bieżącym.

Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący Fundacji prowadzony w BRE Banku SA, z którego pokrywane wydatki 
statutowe Fundacji.

VIII.  Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego.

IX.  Fundacja nie nabyła nieruchomości.

X.  Fundacja nie posiada środków trwałych.

XI.  Na podstawie decyzji I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 19.01.99r. Fundacja BRE zwolniona została w okresie od 
stycznia do grudnia 1999 roku z obowiązku składania miesięcznych deklaracji o wysokości dochodu  osiągniętego przez podat-
nika podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja składa roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8.
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00-065 Warszawa, ul. Królewska 14; adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; 
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