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I. Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA BRE BANKU
Adres: 00-650 Warszawa, ul. Królewska 14, lok.550

Data rejestracji: 21.03.1994 r., nr wpisu : 4137 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospo-
darczy-Rejestrowy. W dniu 11.02.2002 r. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organi-
zacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000087634.

 
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia  
21 grudnia 2005 r., Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. 

Regon:  010691166

Fundusz założycielski:    100.000 PLN (w momencie rejestracji, przed
       denominacją złotego -  1 000 000 000 zł )
 
Rodzaj przeważającej działalności
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):  9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie  
      sklasyfikowana.

Nr NIP:   525-15-76-935

Rachunek 
bankowy:  84 11401010 0000 293807 00 1001 prowadzony w BRE Banku SA, Oddział Korporacyjny Warszawa.

Organ nadzoru:  nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Nauki.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność statutowa Fundacji jako organizacji pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny.

II. Dane historyczne Fundacji:

Fundacja ustanowiona została na mocy uchwały Rady Banku Rozwoju Eksportu z dnia 20.10.1993 r. pod nazwą „Fundacja Banku 
Rozwoju Eksportu”. Fundusz założycielski wynosił 1.000.000.000,00 zł (po denominacji złotego: 100,0 tys. złotych). Jedynym 
założycielem i fundatorem był BRE Bank SA (wówczas: Bank Rozwoju Eksportu SA).
Czynności związane w rejestracją Fundacji w Sądzie Gospodarczym zakończone zostały 31.05.1994 r. 

Fundacja BRE Banku była pierwszą zarejestrowaną fundacją w środowisku bankowym. Aktualnie fundacje takie – obok BRE 
Banku SA – prowadzą inne banki, np.: Citibank Handlowy (Fundacja im. Leopolda Kronenberga), Bank PekaO S.A. (Fundacja im. 
Mariana Kantona), ING Bank Śląski, Deutsche Bank, Bank Zachodni WBK oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundacja im. Jana 
Kantego Steczkowskiego).

W Statucie, jako podstawowe cele działalności Fundacji przyjęto:
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.

W dniu 1.07.1994 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, Fundacja wpisana została w dniu 
11.02.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000087634.



SPRAWOZDANIE FUNDACJI  BRE BANKU 2006 4

W dniu 22.11.2002 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy zrejestrował zmienioną nazwę Fundacji – 
„Fundacja BRE Banku”.

W 2005 r. Fundacja mając już znaczące osiągnięcia w działaniach społecznych, podjęła starania o uzyskanie statusu organizacji 
pożytku publicznego. 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 grudnia 2005 r., Fun-
dacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. 

W latach 1994-2005 Fundacja realizowała swoje cele statutowe rozpatrując wnioski o dotacje lub wsparcie nadesłane przez insty-
tucje edukacyjne, naukowe, kulturalne, placówki ochrony zdrowia i środowiska oraz przez osoby indywidualne (głównie chore i nie-
pełnosprawne dzieci) oraz przyznając darowizny, w ramach których przeważały te związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

Wartość przekazanych darowizn w latach 1994-2005

W 12-letnim okresie istnienia Fundacja za realizację swoich celów statutowych otrzymała szereg odznaczeń i wyrazów uznania 
ze strony organizacji społecznych, instytucji charytatywnych, a wśród nich m.in.:
1/ Nagrodę Optimus Hominum, przyznawaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Medal 45-lecia PKPS, 
2/ Tablet CZYNIĄCYM DOBRO przyznany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć 
3/ z pomocą” (uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie, 2005 r.),
4/ Medal im. dr Henryka Jordana przyznany za systematyczną pomoc udzielaną przez Fundację w akcjach organizowanych na 

rzecz dzieci i młodzieży – przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
5/ Certyfikat dobroczynności – przyznany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Cukrzycę (2005 r.),
6/ Statuetka Summa Bonitas - przyznana przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za wspieranie programu „Zdążyć z Po-

mocą” dla dzieci z porażeniem mózgowym. (uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie, 2006 r.),
7/ Liczne dyplomy i wyróżnienia przyznane przez organizacje prowadzące działalność charytatywną.
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III. Władze Fundacji

Zarząd fundacji:

1/ Andrzej Żor –    Prezes Zarządu 
    zam. 00-786 Warszawa, ul. Rosoła 26 A m. 6 – do 31 marca  2006 r.
       Henryk Okrzeja –  zam. 02-776 Warszawa, ul. Wrzosowisko 14 –  od 1 kwietnia 2006 r.

2/  Elżbieta Ledzion – Sekretarz  Fundacji 
    zam. 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 1 m. 25

Rada Fundacji:

Zgodnie z uchwałą Zarządu BRE Banku SA z dnia 25 stycznia 2005 r. Radę Fundacji stanowią:
z dniem 31 marca 2006 roku Rada Fundacji BRE Banku odwołała Pana Andrzeja Żora ze stanowiska Prezesa Zarządu Fundacji.
Z dniem 1.04.2006 r. Rada Fundacji BRE Banku powołała Pana Henryka Okrzeję na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji.
Stosowne zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (kopia uchwały nr 2/06 stanowi załącznik do Spra-
wozdania).

Przewodniczący rady:  Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu BRE Banku SA

Członkowie Rady:
1/ Jan Zieliński,
2/ Teresa Heger – do dnia 3 października 2006 r.,
3/ Anna Kozińska – od dnia 3 października 2006 r.,
4/ Bartosz Brzozowski,
5/ Grzegorz Podgórski.

Pani Anna Kozińska powołana została jako nowy członek do Rady Fundacji na mocy uchwały Zarządu BRE Banku z dnia 
03.10.2006r., a następnie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego z dnia 09.11.2006 r. (kopia uchwały Zarządu BRE Banku nr 69/06 stanowi załącznik do Sprawozdania).

IV. Realizacja celów statutowych Fundacji:

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1/ udzielanie pomocy materialnej osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność oświatową i opiekuńczo - wy-

chowawczą poprzez celowe dotacje pieniężne lub zakup sprzętu służącego do prowadzenia takiej działalności (np. sprzętu 
techniki biurowej, komputerów i ich oprogramowania, wyposażenia wnętrz i ich umeblowania),

2/ organizowanie i finansowanie szkoleń służących podnoszeniu wiedzy ekonomicznej i bankowej,
3/ przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania osób utalentowanych lub wykazu-

jących szczególne predyspozycje w interesujących Fundację dziedzinach wiedzy,
4/ dofinansowywanie oraz doposażanie - poprzez zakup koniecznego sprzętu - ogólnodostępnych placówek służby zdrowia 

oraz wspieranie finansowe przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa tj. finansowanie 
akcji oświatowych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

5/ finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska
6/ wspieranie finansowe przedsięwzięć mających na celu ochronę dóbr kultury (np. w zakresie konserwacji i renowacji obiek-

tów zabytkowych, uzupełniania zbiorów muzealnych oraz wyposażenia technicznego muzeów, organizowania wystaw i wer-
nisaży artystów polskich, uzupełniania zbiorów i wyposażenia bibliotek),

7/ propagowanie w środowisku bankowym i finansowym m.in. poprzez imprezy reklamowe i artystyczne, prowadzenia działal-
ności charytatywnej wspierającej cele społeczne,

8/ organizowanie wyżej opisanej pomocy charytatywnej,
9/ gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji.

Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym rodzaje nieodpłatnej działalności, którą Fundacja prowadzi jako organizacja 
pożytku publicznego są zgodne z wymienionymi wyżej statutowymi formami działań Fundacji.

Głównymi formami działalności Fundacji są :
1/ pomoc materialna i darowizny pieniężne,
2/ finansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia,
3/ finansowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć zgodnych z celami i zakresem działania Fundacji.
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V. Finansowanie działalności Fundacji 

Fundacja finansuje swoją działalność ze środków przyznawanych corocznie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA. 

W roku 2006 Rada Nadzorcza BRE Banku SA przyznała Fundacji kwotę 1.850.000,00 PLN na realizację celów statutowych oraz 
niezbędne wydatki administracyjne. Jest to kwota o 350 tys. zł (23 %) wyższa niż przekazana w 2005 roku.
 
Od dnia 21 grudnia 2005 r., tj. od dnia otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego, Fundacja może przyjmować wpłaty 
1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W wyniku podjętych działań marketingowych wśród pracowników Banku, na rachunek Fundacji w 2006 r. wpłynęła  z tego tytułu 
kwota – 14.757,09  PLN.

Odsetki od lokat bankowych Fundacji zasilają jej bieżący rachunek bankowy. W 2006 roku Fundacja uzyskała z tego tytułu kwotę  
43.080,14 PLN.

VI. Opis działalności statutowej Fundacji  w 2005 roku.

Zgodnie ze strategią zaakceptowaną w 2006 roku przez Radę Fundacji, misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwo-
jowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia społeczeństwa. 
Fundacja urzeczywistnia swoją misję działając głównie na rzecz rozwoju nauki 
i edukacji. Poza tym wspiera ochronę zdrowia i opiekę społeczną oraz kulturę i sztukę.

1. Plan wydatków statutowych na 2006 rok
Założenia budżetowe przyjęte przez władze Fundacji na 2006 rok przewidywały, że wydatki  na cele statutowe będą się koncen-
trowały na czterech podstawowych celach:
 A. Edukacja  (pomoc materialna dla szkół, organizacji naukowych, sponsorowanie prac badawczych, wydawnictw, fundowanie 

nagród dla laureatów)  
B. Ochrona zdrowia i opieka społeczna (pomoc dla chorych i upośledzonych dzieci, pomoc dla placówek służby zdrowia i opieki społecznej) 
C. Kultura (dotowanie imprez kulturalnych, wydawnictw, twórców kultury, renowacja zabytków i obiektów sakralnych) 
D. Inne  (wsparcie dla inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez oddziały Banku, inicjatywy własne Fundacji).

Planowana struktura wydatków statutowych na 2006 rok 
w porównaniu do zrealizowanych w 2005

Zrealizowana w 2005 r.

Planowana na 2006 r.
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W strukturze wydatków statutowych w latach ubiegłych dominowały wydatki związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną.
Zgodnie z przyjętym na 2006 rok planem wydatków statutowych nastąpiło przeniesienie głównego obszaru działalności statu-
towej na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i nauki. 

2. Realizacja działalności statutowej  w 2006 roku.
W ciągu 2006 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył ponad 950 wniosków od osób fizycznych, instytucji państwowych, osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz od innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji charytatywnych.

Zgodnie z decyzjami o dotacjach i pomocy finansowej podjętych na posiedzeniach Zarządu Fundacji oraz na podstawie decyzji 
podjętych przez Zarząd w okresach między posiedzeniami, w 2006 roku przyznano i wydatkowano na cele statutowe Fundacji 
łącznie kwotę:  1 356,8 tys. zł. 

Struktura wydatków statutowych w 2006 roku

W ramach poszczególnych celów głównych przekazano na określone rodzaje działalności następujące kwoty:
1. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości (802,0 tys. zł),  w tym:

1/ Pomoc dla szkół różnego typu (zakup pomocy naukowych, realizacja programów, wyjazdy dzieci) – 65 tys. złotych,
2/ Pomoc dla innych organizacji prowadzących działalność edukacyjno-wychowawczą (w tym: fundacje i stowarzyszenia 

realizujące specjalne programy edukacyjne) – 331,7 tys. złotych,
3/ Stypendia – 75 tys. złotych,
4/ Działalność wydawnicza – 49,5 tys. złotych,
5/ Seminaria CASE - 223,2 tys. złotych,
6/ Sport – 23 tys. złotych,
7/ Konferencje naukowe – 34 tys. złotych.

2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (303,7 tys. zł), w tym:
1/ Ochrona zdrowia (pomoc dla placówek służby zdrowia) – 29 tys. zł,
2/ Pomoc społeczna ( w tym pomoc dla stowarzyszeń, fundacji, domów dziecka) – 96  tys. zł,
3/ Pomoc dla chorych dzieci (koszty terapii, rehabilitacji bądź zabiegów) -  173 tys. zł,
4/ Schroniska dla zwierząt – 5 tys. złotych.

59,1%

22,4%9,2%

9,3%Edukacja, nauka, wspieranie 
przedsiębiorczości  

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna 

Kultura, wydarzenia 
artystyczne 

Inne  (w tym: wsparcie 
dla inicjatyw lokalnych

 i działania własne Fundacji) 
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3. Kultura, wydarzenia artystyczne (126,8 tys. zł), w tym:
1/ Pomoc dla stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i innych organizacji – prowadzących działalność kulturalno artystyczną – 41 

tys. złotych,
2/ Działalność wystawiennicza – 37,5 tys. złotych,
3/ Koncerty, pomoc dla chórów i towarzystw śpiewaczych – 28 tys. złotych.

4. Inne (124,3 tys. zł), w tym: 
1/ Organizacja konkursu na prace magisterskie z okazji 20-lecia BRE Banku – 87,1 tys. zł
2/ Wznowienie książki „Figle historii” – 28,0 tys. zł.

3. Ważniejsze przedsięwzięcia finansowane  w 2006 roku przez Fundację:

1. Fundacja CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych).
BRE Bank SA współpracuje z Instytutem Naukowym CASE od 1992 roku. Podstawą współpracy są długoterminowe umowy. 
Wspólne działania BRE Banku i Instytutu CASE koncentrowały się na organizacji seminariów i konferencji naukowych oraz 
opracowywaniu zeszytów naukowych 
Zgodnie z zawartą w dniu 16 grudnia 2005 r. umową o współpracy, Fundacja BRE Banku i Fundacja CASE (Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych) kontynuowały wcześniejszą współpracę Banku polegającą na inicjowaniu 
i organizowaniu seminariów i konferencji dla naukowców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów trans-
formacji polskiego systemu gospodarczego, a w szczególności systemu bankowego. Tematyka seminariów dotyczyła głów-
nie rynków finansowych i sektora bankowego. Uczestnikami są m.in.: przedstawiciele świata finansów, nauki, gospodarki, 
dziennikarze, studenci i inni; w każdym seminarium bierze udział 60 - 100 osób. Zgodnie z umową, Fundacja w 2006 roku 
przekazała Fundacji CASE na ten cel kwotę 150 tys. złotych.
Po każdym z seminariów powstają publikacje z serii „Zeszyty BRE Bank-CASE”, zawierające wystąpienia i analizy prelegen-
tów biorących udział w konferencjach.
Koszty druku materiałów związanych z organizowanymi seminariami (Zeszyty BRE-CASE) wyniosły 73,2 tys. złotych.

2. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Zawarta została umowa w sprawie realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy materialnej dla mło-
dzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe) prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsię-
biorczości w roku akademickim 2006/2007. 
Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z 
rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. 
Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie 
jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców i spełniający warunki określone w 
regulaminie. O stypendia mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach i jednocześnie osiągający dobre 
wyniki w nauce, w szczególności zaś młodzież pochodząca z dawnych terenów popegeerowskich. 
Fundacja BRE Banku ufundowała 40 stypendiów i uczestniczy w pracach Komisji Stypendialnej FEP. (łączna kwota dofinan-
sowania w okresie październik 2006 r. – lipiec 2007 r. wyniesie łącznie 140 tys. złotych; w 2006 roku przekazano FEP 70 
tys. złotych). 

3. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Zawarta została umowa o dofinansowanie przez Fundację BRE Banku konkursu na biznesplany dla młodych ludzi orga-
nizowanego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Konkurs na biznesplany, którego pomysłodawcą i 
organizatorem są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym skierowane do 
młodych ludzi, którzy biorąc w nim udział mają szansę stać się młodymi przedsiębiorcami. 
W 2006 roku w konkursie wzięło udział 850 uczestników i zgłoszono 550 prac konkursowych. Największą ilość prac konkur-
sowych zgłosili studenci Uniwersytetu Warszawskiego, SGH, uczelni wrocławskich i krakowskich. Posiedzenie Kapituły Kon-
kursu odbyło się 12 lutego a uroczyste zakończenie Konkursu i nagrodzenie zwycięzców planowane jest na 2 marca 2007 r.
Łączna kwota dofinansowania konkursu przez Fundację - 45 tys. złotych.

4. Fundacja w 2006 roku ogłosiła i zorganizowała konkurs na najlepsze prace magisterskie z okazji 20-lecia BRE Banku SA 
pod hasłem „Nowoczesna bankowość w zjednoczonej Europie”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Ogółem 
wpłynęło 21 prac magisterskich m.in. z następujących wyższych uczelni: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Politech-
nika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i innych. 
Nadesłane prace dotyczyły tematyki związanej z produktami bankowymi, z marketingiem oraz tematyki ogólno-bankowej. 
Zgodnie z decyzją jury nagrodzono 6 prac konkursowych. Pierwszą nagrodę otrzymała praca „Reverse mortage jako innowa-
cyjny produkt na rynku kredytów hipotecznych w Polsce” – autor p. Piotr Łyszczak, praca obroniona na Wydziale Gospodarki 
Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 
Zgodnie z oceną jury konkursowego, nadesłane prace prezentowały wysoki poziom świadczący o profesjonalnej wiedzy 
autorów zdobytej w trakcie odbytych studiów wyższych. Łączny koszt konkursu – 87 tys. złotych.
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5. Akcja stypendialna Fundacji BRE Banku
 - adresowana do młodzieży szkół średnich. Cel akcji: ułatwienie wybitnie zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin 
nauki na możliwie najwyższym poziomie i umożliwienie dalszego awansu zawodowego. Środki przeznaczone byłyby na 
pomoc dla młodzieży liceów ogólnokształcących z kilku wybranych województw o relatywnie niskich standardach zamoż-
ności. Akcja prowadzona byłaby za pośrednictwem właściwych kuratoriów oraz szkół. Regulamin stypendiów wraz z ofertą 
Fundacji przesłany został w 2006 roku do następujących Kuratoriów Oświaty: Podkarpackiego, Warmińsko-Mazurskiego, 
Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podlaskiego. W 2006 roku Fundacja otrzymała zgłoszenie z Podkarpackiego Kuratorium 
Oświaty z kandydaturami 6 uczniów z różnych szkół z terenu województwa rzeszowskiego. Realizacja akcji stypendialnej 
planowana jest na rok 2007. 

6. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.
Fundacja nawiązała współpracę z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci  wspierając finansowo programy pomocy realizowa-
ne przez Fundusz. 

Głównymi celami Funduszu jest wielokierunkowa pomoc wybitnie zdolnym:
1. Upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz o metodach pracy z nimi.
2. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.
3. Stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju wybitnie zdolnych obejmującego cały proces kształcenia aż do podjęcia 

samodzielnej pracy zawodowej.
4. Wspieranie rozwoju wybranych wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, 

pomoc w przygotowaniu się do pracy naukowej i artystycznej na najwyższym poziomie.

W roku szkolnym 2005/2006 do tego programu zakwalifikowano 518 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nad gimnazjalnych z całej Polski, o różnych uzdolnieniach m.in.: poznawczych, muzycznych, baletowych, plastycznych. Fun-
dusz pomaga w rozwoju uczniów poszerzając możliwości aktywności, umożliwiając nieodpłatny udział w organizowanych 
przez siebie zajęciach oraz - w przypadku stypendystów, dofinansowując realizację wybranych przedsięwzięć służących ich 
rozwojowi.
Uczestnicy Programu zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Uczestnicy 
programu o uzdolnieniach artystycznych odnoszą znaczące sukcesy na estradach krajowych i zagranicznych. Wielu zostało 
laureatami międzynarodowych konkursów muzycznych. Najważniejszym sukcesem w 2005 roku było zwycięstwo stypendy-
sty Krajowego Funduszu Rafała Blechacza w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Funda-
cja przyznała Funduszowi dotację w wysokości – 40 tys. PLN.

7. Niemiecko-Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie.
Zgodnie z umową zawartą z Stowarzyszeniem, Fundacja wsparła budowę domu dziecka w Kijowie przeznaczonego dla dzieci 
ulicy kwotą darowizny 36 tys. złotych.
Stowarzyszenie przedstawiło Fundacji szczegółowy projekt przedsięwzięcia wraz z kosztorysem. Projekt budowy domu ma 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci z normalnego życia. Celem projektu jest budowa domu, który ma stanowić mo-
delowy przykład społecznej integracji bezdomnych dzieci. Będzie w nim także realizowany nowoczesny projekt edukacyjny 
szkolący opiekunów dla innych placówek.

8. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Fundacja BRE Banku od wielu lat wspomaga finansowo działalność Fundacji „Zdążyć z pomocą”, która realizuje program o 
tej samej nazwie. 
Program „Zdążyć z pomocą” ma zasięg ogólnokrajowy, jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspierających 
ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” 
jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych 
warunkach materialnych. Pomoc Fundacji BRE Banku ukierunkowana jest głównie na tych podopiecznych Fundacji, którzy 
cierpią na dziecięce porażenie mózgowe. 
Zgodnie z zawartymi umowami Fundacja przeznaczyła w 2006 roku na koszty terapii i rehabilitacji tych dzieci kwotę 100 tys. 
złotych. 
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VII. Program działalności Fundacji na lata następne.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2007-2009, Fundacja realizować będzie swoją misję, którą jest:
Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia społeczeństwa.
Działalność Fundacji jest wyrazem społecznego zaangażowania BRE Banku.

Głównymi celami są:
1/ Udział w akcjach i programach wybranych organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promują-

cych wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość.
2/ Wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci.
3/ Wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielania pomocy charytatywnej szczególnie dzieciom i młodzieży.
4/ Wspomaganie podejmowanych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka.
5/ Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego
6/ Popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

Realizując powyższe cele, Fundacja wykorzystywać będzie następujące formy działania:
1/ Programy wieloletnie – np. programy stypendialne, edukacyjne.
2/ Kampanie społeczne, mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określonego problemu społecznego – 

czas trwania do 1 roku.
3/ Akcje – wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia.

Planowane sposoby realizacji:
1/ Finansowanie lub współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z wyspecjalizowaną instytucją. 
2/ Dotowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
3/ Pomoc materialna, w formie udzielenia dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia.
4/ Osobom fizycznym, Fundacja udziela wsparcia wyłącznie za pośrednictwem instytucji pożytku publicznego, instytucji oświa-

towo – naukowych lub instytucji ochrony zdrowia.

Grupy docelowe, na których koncentrować będą się działania Fundacji to:
1/ Dzieci i młodzież szkolna.
2/ Studenci i uczniowie szkół średnich.
3/ Młodzi przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć własną działalność. 
4/ Samorządy, organizacje, społeczne i instytucje realizujące programy w zakresie edukacji i przedsiębiorczości.
5/ Osoby chore i wymagające opieki specjalistycznej.
6/ Organizacje charytatywne i ich podopieczni.
7/ Instytucje zajmujące się propagowaniem kultury, opieką nad dziełami sztuki oraz ochrona zabytków.

Zarząd Fundacji planuje, aby w roku 2007 i latach następnych alokacja środków dokonywana była z zachowaniem następującej 
struktury wydatków statutowych:

Struktura wydatków statutowych planowana na 2007 rok

Edukacja, nauka, wspieranie 
przedsiębiorczości  

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna 

Kultura, wydarzenia 
artystyczne 

60%

15%
25%
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W 2007 roku Fundacja planuje kontynuować współpracę m.in. z następującymi podmiotami:

A. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości:

1/ CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
2/ Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci,
3/ Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,
4/ Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom,
5/ Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
6/ Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
7/ Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
8/ Kapituła Nagrody A.Bączkowskiego,
9/ Instytut Myśli J.Tischnera,
10/ Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

B. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:

1/ Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
2/ Fundacja SYNAPSIS,
3/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
4/ Mokotowskie Hospicjum.

C. Kultura, wydarzenia artystyczne:

1/ Fundacja Paderewski In Memoriam,
2/ Towarzystwa Śpiewacze LUTNIA i HARFA,
3/ Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua,
4/ Poleski Ośrodek Sztuki.

Oraz wieloma innymi podmiotami: szkołami, wyższymi uczelniami, placówkami opieki i ochrony zdrowia, domami dziecka  
a także z ośrodkami kultury, wydawnictwami, muzeami i innymi. 

VIII. Pozostałe informacje o Fundacji:

1/ Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim w wys. 100,0 tys. złotych. 
2/ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3/ W 2006 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dnia 15 marca 2006 r. BRE Bank SA przekazał Fundacji łącz-

nie kwotę 1.850,0 tys. PLN na realizację jej celów statutowych. Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący 
Fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe Fundacji.

4/ Kwota przeznaczona na realizację celów statutowych w 2006 roku wyniosła: 1.356,8 tys. zł. 
5/ Koszty administracyjne w 2006 r. wyniosły:  349,6 tys. PLN, w tym:

1. wynagrodzenia – 276,6 tys. PLN (łącznie z odprawą odchodzącego na emeryturę Prezesa Zarządu),
2. usługi obce (koszty usług księgowych, leasing) – 65,3 tys. PLN,
3. zużycie materiałów i energii – 1,7 tys. PLN.

6/ W II kwartale 2006 r. dokonano restrukturyzacji kosztów Fundacji polegającej na: 
1. wyeliminowaniu kosztów osobowych. Od 1 kwietnia 2006r. koszty osób pracujących na rzecz Fundacji pokrywa BRE Bank.
2. wyeliminowaniu pozostałych kosztów tj.: rat leasingowych, opłat za telefon komórkowy, paliwo i prasę. 
3. koszty administracyjne ponoszone przez Fundację obecnie to cena usług rachunkowo-księgowych. Zgodnie z umową 

zawartą z Polskim Centrum Audytu i Rachunkowości z tytułu świadczonych usług Fundacja płaci miesięcznie 1.200,00 
PLN  + VAT.



SPRAWOZDANIE FUNDACJI  BRE BANKU 2006 12

7/ Inne informacje :
 Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych.
 Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego.
 Fundacja nie nabyła nieruchomości.
8/ Na dzień 31.12.2006 roku, na rachunku bankowym Fundacja miała zgromadzoną kwotę 1.111,4 tys. złotych.
9/ Fundacja składa deklaracje comiesięczne deklaracje podatkowe CIT-2 i PIT-4.
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