
sporządzone na podstawie Zarządzenia Ministra 
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ramowego zakresu sprawozdań składanych przez 
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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 młodzieży,
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 2000 roku.

Fundacja rozpoczęła swą działalność statutową w czerwcu 1994 r.

W ciągu 2000  roku do Zarządu Fundacji wpłynęło ogółem 401  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 2000 roku na 2 posiedzeniach: w dniu  14.06.2000r. oraz w dniu  23.11.2000r. rozpatrując 
nadesłane wnioski oraz dając wytyczne Zarządowi Fundacji co do kierunków działalności Fundacji. 
Pozytywnie rozpatrzono 160 wniosków.

Łączna  wartość środków przekazanych przez Fundację w 2000 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 2000 roku z rachunku Fundacji 
przekazano na rzecz wnioskodawców  kwotę :  1.015,9  tys. złotych.

Wykaz wniosków rozpatrzonych w 2000 roku :

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

010691166-95000000
59-3-963-01009
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A.   Ochrona zdrowia, pomoc medyczna i opieka społeczna

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie1/ ,  dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek,
Caritas Polska2/  – akcja pomocy Polakom na Podolu, 
Fundacja REVITA3/ ,  pomoc w utworzeniu ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego, 
Ośrodek Dla Bezdomnych Matek z dziećmi Markot-3 Bis w Sowiej Woli4/ , pomoc dla ośrodka ,
Fundacja im. Ojca Pio, „Nasz Dom”5/  – pomoc w budowie domu stałego pobytu,
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących6/ , pomoc finansowa, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu7/ , organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach8/ , budowa ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego,
Fundacja „Porozumienie Bez Barier”9/ , wsparcie działalności statutowej ,
Katedra i Klinika Chirurgii Pediatrycznej we Wrocławiu10/ ,  zakup specjalistycznego sprzętu,
Fundacja SYNAPSIS11/ , pomoc w realizacji programów dla dzieci autystycznych,
Klasztor OO.Bernardynów w Radomiu12/ , uruchomienie kuchni dla bezdomnych,
Polska Akcja Humanitarna13/ , dofinansowanie akcji „Pajacyk” (dożywianie dzieci),
Fundacja Pomocy Społecznej im. Św.Antoniego14/ , budowa domu pomocy społecznej,
Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach15/ , zakup aparatury medycznej,
Katedra  i Klinika Ortopedii w Warszawie16/ , pomoc w zakupie wyposażenia medycznego,
Stowarzyszenie MONAR17/ , Zarząd Główny,  pomoc finansowa,
Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym18/ , pomoc finansowa (ośrodek hipoterapii),
Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie19/ ,  pomoc w zakupie sprzętu spe-
cjalistycznego,
Klinika Chirurgii Dziecięcej AM w Gdańsku20/ , pomoc w zakupie skalpela,
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Pruszków21/  – pomoc w organizacji spotkania wigilijnego dla pa-
cjentów, 
Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES w Katowicach22/ , pomoc finansowa,
Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych23/ , pomoc finansowa,
Fundacja Serce24/  – Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom , wsparcie działalności statutowej,
Polski Komitet Zwalczania Raka25/ , (program mammograficzny) – pomoc finansowa,
Dom Pomocy Społecznej w Woli Gułowskie26/ j, pomoc w prowadzonej działalności,
Zespół Opieki Paliatywnej Caritas27/ , pomoc finansowa,
Fundacja Pożywienie Darem Serca28/ , działalność statutowa,
Klinika Neurochirurgii PAM w Szczecinie29/ , pomoc w zakupie wyposażenia, 
Stowarzyszenie dla Propagowania Roli i Miejsca Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Społeczeństwie „Jestem”30/ , pomoc 
finansowa, 

Pomoc dla chorych dzieci i osób gromadzących środki na operacje  (przeszczepy i inne):
Fundacja im.Urszuli Jaworskiej (przeszczepy szpiku) , Stowarzyszenie LIVER, Fundacja „Daj Szansę” i inne: 
pomoc dla:  rehabilitację sfinansowano 42 podopiecznym
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.

B.  Edukacja  (pomoc materialna dla szkół, organizacji naukowych, sponsorowanie prac badawczych, wydaw-

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

Fundacja Semper Polonia, 1/ wsparcie programu stypendialno-stażowego dla młodzieży polskiego pochodzenia,
Rodzinny Dom Zastępczy w Mirosławcu2/ , pomoc finansowa ,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN3/ , pomoc finansowa w utrzymaniu księgozbioru,
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży4/ , akcja „Godzina Tysiąclecia”, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miej-
scowości,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim5/ , pomoc finansowa,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku, 6/ pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci,
Fundacja Wspólna Droga, 7/ realizacja programów statutowych,
Stowarzyszenie Oratorium, 8/ dofinansowanie letniego wyjazdu dzieci, 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi9/ , dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego dzieci, 
Stowarzyszenie „Dzielimy się tym co mamy”, 10/ wsparcie akcji dla dzieci „Wycieczka za worek ziemniaków”,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 11/ wsparcie dla realizowanych programów edukacyjnych, 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.F.Chopina w W-wie12/ , zakup sprzętu dla szkoły,
Fundacja Łódzkim Dzieciom –Łódzkim Szkołom13/ , pomoc finansowa na działalność statutową,
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Szkoła Podstawowa w Kacicach14/ , pomoc finansowa, 
Fundacja Edukacyjna Sióstr Niepokalanek15/ , pomoc finansowa na budowę ośrodka edukacji,
Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie16/ , pomoc finansowa,
Fundacja Wspierania Dzieci i Młodzieży z Rodzin Niezamożnych „Równe Szanse”17/ , pomoc finansowa,
Dom Dziecka im.Lengowskiego w Gryźlinach18/ ,  pomoc finansowa,
Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy19/ , realizacja programów statutowych,
Fundacja Pomocy Społecznej Eva20/ , dofinansowanie wyjazdów dzieci i innej działalności,
Polskie Towarzystwo Astronautyczne21/ , dofinansowanie wydania „Astronautyki”,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kosewie22/ , pomoc dla ośrodka,
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież „Oratorium Twój Dom”23/ , wsparcie dla realizowanego programu opieki,
Stowarzyszenie Dzieciom Wiejskim24/ ,  działalność statutowa.

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.
Udzielano też  pomocy finansowej dla domów dziecka  i szkół 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.:

Muzeum Łazienki Królewskie1/ , prośba o dofinansowanie nowej rzeźby- popiersia M.Mochnackiego,  
Stowarzyszenie Śpiewacze Cantores Minores2/ , prośba o pomoc finansową dla chóru,
Towarzystwo Azji i Pacyfiku w Warszawie3/ , pomoc w wydaniu  II tomu rocznika „Azja-Pacyfik”,
Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu4/ ,  III Ogólnopolskie Biennale Pasteli,
Centrum Tańca i Muzyki Dawnej5/ , pomoc w zorganizowaniu Letniej Szkoły Dawnego Tańca i Muzyki w Sandomierzu, 
Biblioteka Śląska Katowice, pomoc finansowa,6/ 
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach7/ , pomoc w org. koncertu wykonanie „Pasji wg.św,Jana”,
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga8/ , akcja zakupu książek dla bibliotek,
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami9/ , pomoc w prowadzonej działalności,
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci10/ , dofinansowanie działalności,
Zakład dla Ociemniałych w Laskach11/ , zakup instrumentów muz. dla szkoły,
Towarzystwo Śpiewacze HARFA12/ , prośba o dofinansowanie działalności koncertowej,
Stowarzyszenie Śpiewacze LUTNIA13/ , prośba o pomoc finansową dla chóru,
Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua z Lublina14/ , pomoc w org. festiwalu muzycznego,
Towarzystwo Muzyczne im.E.Kowalika15/ ,  realizacja działalności statutowej,
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego16/ , pomoc finansowa w org. działalności koncertowej.

INNE:

Parafia Rzymsko-Katolicka, Redło1/ , dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła, 
Polska Fundacja Apiterapii w Katowicach2/ , prośba o dofinansowanie realizowanych prac badawczych,
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich3/ , dofinansowanie działalności statutowej,
Niezależny Ruch Kombatantów AK4/ , pomoc dla najuboższych członków Stowarzyszenia.

III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2000 roku.
 
Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim  w wys. 100,0 tys. złotych.

W 2000 roku na mocy  uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z 27 maja 2000r.  BRE Bank SA  przekazał Fundacji łącznie kwotę 
800,0 tys. złotych na realizację jej celów statutowych.
Inne wpłaty na rzecz działalności statutowej Fundacji w 2000 roku : łącznie 20.100,0 złotych (wpłaty osób fizycznych na rachu-
nek bieżący Fundacji).
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V. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na :

 – realizację celów statutowych:      1.015,9 tys. zł  –  przelano z rachunku bieżącego
                                                                                                      na cele opisane w Sprawozdaniu

 – koszty administracyjne: -       982,50 zł
 – działalność gospodarczą: -          -

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.2000r. Fundacja posiadała kwotę 603,7 tys. złotych zgromadzoną na rachunku bankowym w BRE Banku SA. 
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. Fundacja składa roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu.



FUNDACJA BRE BANKU, 
00-065 Warszawa, ul. Królewska 14; adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; 

email: fundacja@brebank.com.pl
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

Nr KRS: 0000087634; Nr REGON: 010691166; Nr NIP: 525-15-76-935; 
Rachunek bankowy: BRE Bank SA,OK./Warszawa 84 11401010 0000 293807 00 1001


