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I. Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA BRE BANKU
Adres: -950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A

W 2007 roku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS postanowieniem z dnia 28.06.2007 r. zarejestrował nowy adres Fundacji (nastą-
piła zmiana dotychczasowego adresu:  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. 

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.
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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, który otrzymała zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodar-
czy KRS z dnia 21 grudnia 2005 r.. 

W latach 1994-2005 Fundacja realizowała swoje cele statutowe wspierając, w oparciu o nadsyłane wnioski, instytucje edukacyjne, 
naukowe, kulturalne, placówki ochrony zdrowia i ochrony środowiska oraz osoby indywidualne (głównie chore i niepełnosprawne 
dzieci). W tym okresie czasu, strukturze wydatków statutowych dominowały wydatki związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

Zgodnie z przyjętą na 2006 rok oraz na lata następne planowaną strukturą wydatków statutowych, nastąpiło przeniesienie głów-
nego obszaru działalności statutowej na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i nauki. 

Wartość przekazanych darowizn w latach 1994-2006 (w tys. PLN)

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/ Henryk Okrzeja –  Prezes Zarządu 
    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:

Przewodniczący rady:  Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu BRE Banku SA

Członkowie Rady:
1/ Anna Kozińska,
2/ Bartosz Brzozowski,
3/ Grzegorz Podgórski.

IV. Realizacja celów statutowych Fundacji:

Zgodnie ze Statutem oraz realizowaną strategią Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/ Finansowanie lub współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z inną wyspecjalizowaną instytucją.
2/ Finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
3/ Udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub 

wyposażenia.

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.

V. Finansowanie działalności Fundacji 

1. Środki finansowe przekazane Fundacji przez BRE Bank SA.
Fundacja finansuje swoją działalność ze środków przyznawanych corocznie przez Radę  Nadzorczą  BRE Banku SA. 
W roku 2007 Rada Nadzorcza BRE Banku SA przyznała Fundacji kwotę 2.250.000,00 PLN na realizację celów statutowych oraz 
niezbędne wydatki administracyjne. Jest to kwota o 400 tys. zł (21,6 %) wyższa niż przekazana Fundacji w 2006 roku.

2. Wpływy z wpłat 1% podatku.
Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja może przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. W 2007 roku, chcąc spopularyzować akcję 1% i zachęcić pracowników do dokonywania takich wpłat na rzecz Fun-
dacji, przeprowadzono kampanię informacyjną (m.in. w Intranecie) skierowaną do pracowników Banku i Grupy BRE Banku. 
W 2007 r.  z tytułu wpłat 1% podatku wpłynęła na rachunek Fundacji kwota 35.969,39  PLN.

3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Odsetki od rachunku i lokat bankowych Fundacji zasilają jej bieżący rachunek bankowy. W 2007 roku Fundacja uzyskała z tego 
tytułu kwotę 59.436,32 PLN.

Łączna kwota środków finansowych Fundacji w 2007 r. wyniosła: 2.345.405,71 PLN.

4. Stan środków na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31.12.2007 roku, wynosił:  1.107,191,17 PLN.
Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków statutowych i kosztów administracyjnych Fundacji w okresie styczeń-
kwiecień 2008 r. 
Zgodnie z coroczną procedurą, BRE Bank SA przekazuje środki na działalność Fundacji po Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy Banku oraz po zatwierdzeniu proponowanej przez Zarząd Banku wysokości dofinansowania w uchwale podjętej przez 
Radę Nadzorczą Banku, co zwyczajowo dzieje się w 2-giej połowie marca. Środki pozostawione na rachunku Fundacji umożli-
wiają realizację jej działań statutowych w tym właśnie okresie tj. od początku roku do dnia otrzymania środków finansowych 
przyznanych przez Bank na kolejny rok jej działalności.
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VI. Opis działalności statutowej Fundacji  w 2005 roku.

Zgodnie ze strategią zaakceptowaną w 2006 roku przez Radę Fundacji na lata następne, misją Fundacji jest wspieranie działań 
służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia społeczeństwa. 
Działalność Fundacji jest wyrazem społecznego zaangażowania BRE Banku SA.

Fundacja urzeczywistnia swoją misję działając głównie na rzecz rozwoju nauki i edukacji. Poza tym wspiera ochronę zdrowia i 
opiekę społeczną oraz kulturę i ochronę dóbr dziedzictwa narodowego.

1. Plan wydatków statutowych na 2007 rok
Zgodnie z założeniami strategii na lata 2007-2009, Fundacja realizując swoją misję, planowała w 2007 r. koncentrować się ce-
lach głównych, którymi 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/ wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.

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

Struktura wydatków statutowych planowana na rok 2007

Edukacja, nauka, wspieranie 
przedsiębiorczości  

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna 

Kultura i sztuka 
oraz ochrona dóbr 

dziedzictwa narodowego

60%

15%
25%

2. Realizacja działalności statutowej  w 2007 roku.
W ciągu 2007 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył ponad 800 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 w 2007 roku przyznano 
i wydatkowano na cele statutowe Fundacji łącznie kwotę: 2.316,24 tys. PLN., co stanowi 170 % kwoty wydatkowanej na cele 
statutowe w 2006 roku.

Środki te zostały wydatkowane zgodnie z złożeniami planu na 2007 rok z zachowaniem następującej struktury:
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Struktura wydatków statusowych w 2007 roku

Edukacja, nauka, wspieranie 
przedsiębiorczości  

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna 

Kultura i sztuka 
oraz ochrona dóbr 

dziedzictwa narodowego

60,30%

13,50%
26,20%

W ramach poszczególnych celów głównych przekazano na określone rodzaje działalności następujące kwoty:

1. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości (1.396,7 tys. PLN),  w tym:
1/ Pomoc dla innych organizacji prowadzących działalność edukacyjno-wychowawczą (w tym: fundacje i stowarzyszenia reali-

zujące własne programy edukacyjne) – 638,7 tys.,
2/ Stypendia ( w tym akcja stypendialna organizowana wspólnie z Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości) – 305,5 tys.,
3/ Seminaria CASE – 246,3 tys.,
4/ Działalność wydawnicza – 77,5 tys.,
5/ Konferencje naukowe – 70,5 tys..
6/ Pomoc dla szkół różnego typu (zakup pomocy naukowych, realizacja programów, wyjazdy dzieci) – 35,2 tys.,
7/ Sport – 23 tys

2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (605,7 tys. PLN), w tym:
1/ Pomoc społeczna (w tym pomoc dla stowarzyszeń, fundacji, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej) – 296,1 tys.,
2/ Pomoc dla chorych dzieci (koszty terapii, rehabilitacji bądź zabiegów za pośrednictwem wyspecjalizowanych fundacji, sto-

warzyszeń) - 193,4 tys.,
3/ Ochrona zdrowia (pomoc dla placówek służby zdrowia) – 116,2 tys

3. Kultura, wydarzenia artystyczne, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego ( 313,7 tys. PLN), w tym:
1/ Działalność wystawiennicza – 131,8 tys. złotych,
2/ Pomoc dla stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i innych organizacji – prowadzących działalność kulturalno artystyczną – 

119,9 tys. złotych,
3/ Koncerty, pomoc dla chórów i towarzystw śpiewaczych – 62 tys. złotych.
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Zestawienie wypłat statutowych w 2007 roku w porównaniu z planem wydatków na 2007 rok

Lp Tytuł Plan Realizacja

Kwota % Kwota % % do planu

1/ Edukacja, nauka, wspiera-
nie przedsiębiorczości

1.350.000,00 60 1.396.752,00 60,3 103,4

2/ Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna

562.500,00 25 605.788,34 26,2 107,7

3/ Kultura, wydarzenia 
artystyczne

337.500,00 15 313.700,00 13,5 92,9

Razem (1 + 3) 2.250.000,00 100% 2.316.240,34 100% 102,9%

3. Ważniejsze przedsięwzięcia finansowane  w 2006 roku przez Fundację:

I. W 2007 roku kontynuowano współpracę z:

1. Fundacja CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych).
BRE Bank SA współpracuje z Fundacją CASE od 1992 roku. Podstawą współpracy są długoterminowe umowy. 
Zgodnie z zawartą w dniu 16 grudnia 2005 r. umową o współpracy, Fundacja BRE Banku i Fundacja CASE kontynuowały w 
2007 roku wcześniejszą współpracę z Bankiem polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów-konferencji naukow-
ców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego oraz bieżą-
cych ważnych zagadnień dot. gospodarki. Tematyka seminariów dotyczyła głównie zagadnień finansowych, gospodarczych 
i sektora bankowego. Uczestnikami seminariów są m.in.: przedstawiciele świata finansów, nauki, gospodarki, dziennikarze, 
studenci i inni.
Po każdym z seminariów powstają publikacje z serii „Zeszyty BRE Bank-CASE”, zawierające wystąpienia i analizy prelegen-
tów biorących udział w konferencjach.

Tematyka seminariów w 2007 roku objęła następujące zagadnienia:
1/ Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005),
2/ Bułgaria i Rumunia w UE – szansa czy konkurencja dla Polski,
3/ SEPA – bankowa rewolucja,
4/ Energetyka – polityka-ekonomia,
5/ Ryzyko rynku nieruchomości,
6/ Wyzwania dla Wzrostu Gospodarczego Chin.

2. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).
W 2007 roku kontynuowano współpracę z FEP przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy mate-
rialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe) prowadzonego przez Fundację Edukacyj-
ną Przedsiębiorczości w roku akademickim 2006/2007 oraz 2007/2008. 
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. 
W ramach realizacji programu stypendiów pomostowych Fundacja BRE Banku w 2007 roku ufundowała 50 stypendiów. 
 
3. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP).
W 2007 roku zawarta została umowa o dofinansowanie przez Fundację BRE Banku konkursu na biznesplany dla studentów 
organizowanego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (IV edycja Konkursu). 
AIP to największa w Polsce organizacja promująca przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Konkurs na biznesplany, którego 
pomysłodawcą i organizatorem są AIP to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym skierowane do młodych ludzi, którzy 
biorąc w nim udział mają szansę stać się młodymi przedsiębiorcami. Jest to inicjatywa, której celem jest umożliwienie auto-
rom najlepszych pomysłów na biznes i autorom najlepszych biznesplanów, założenia firmy w ramach AIP. Zasięg konkursu 
jest bardzo szeroki i obejmuje wiele ośrodków akademickich w kraju.
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Ideą Konkursu jest zachęcenie jak największej liczby młodych osób w kraju do zakładania własnej firmy, rozpoczęcie dzia-
łalności na własny rachunek, nauka samodzielności, odpowiedzialnego działania, samodzielne poruszanie się w sferze 
działalności gospodarczej.
Fundacja BRE Banku oprócz dofinansowania organizacji samego Konkursu ufundowała też nagrody dla laureatów IV edycji 
Konkursu na Biznesplany AIP.

4. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.
Fundacja kontynuowała w 2007 roku nawiązaną wcześniej współpracę z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci  wspierając 
finansowo programy pomocy realizowane przez Fundusz. 

Głównymi celami Funduszu jest wielokierunkowa pomoc wybitnie zdolnym uczniom poprzez:
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 mło-

dzieży.
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 gimna-

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

W ramach współpracy w 2007 roku, Fundacja udzieliła pomocy finansowej w następujących obszarach:
  

1/ Wsparcie dla Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym.
Uczestnicy tego Programu zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. 
Uczestnicy programu o uzdolnieniach artystycznych odnoszą znaczące sukcesy na estradach krajowych i zagranicz-
nych. Wielu zostało laureatami międzynarodowych konkursów i olimpiad z różnych dyscyplin. 

W 2007 roku Fundacja częściowo dofinansowała realizację następujących przedsięwzięć w ramach programu pomo-
cy uczniom wybitnie zdolnym: 
1. spotkania wielodyscyplinarne stypendystów,
2. prenumerata czasopism dla uczestników programu,
3. dofinansowanie udziału uczestników programu w obozach nauki języków, 
4. dofinansowanie udziału uczestników programu o wybitnych uzdolnieniach muzycznych w kursach i konkur-

sach muzycznych,
5. dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych oraz udziału w konkursach i kursach muzycznych uczestni-

ków programu pomocy wybitnie zdolnym uczniom 

2/ Ufundowanie nagród dla laureatów Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej - jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. 
Obecnie jest częścią Programu Nauka w społeczeństwie. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 
tysięcy młodych naukowców. 
Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę oraz, od 2004 roku, także nauki społeczne i ekonomiczne. 
Wymagane jest przedstawienie wyników własnej pracy badawczej czy technicznej. W pracach doświadczalnych nie 
mogą być stosowane inwazyjne eksperymenty na zwierzętach. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy prace.
Kandydaci wyłaniani są spośród nadsyłanych prac, które już wcześniej były nagrodzone w konkursach krajowych. 
Fundacja BRE Banku ufundowała nagrody dla finalistów konkursu, w trakcie którego zostały wyłonione prace, które 
wezmą udział w Konkursie Europejskim.

 
5. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 
Fundacja BRE Banku od wielu lat wspomaga finansowo działalność Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, która realizuje 
program o tej samej nazwie adresowany do dzieci chorych na dziecięce porażenie mózgowe oraz inne schorzenia wymaga-
jące długotrwałej terapii i rehabilitacji.
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 dokonała w 2007 roku na darowizn finansowych z przeznaczeniem na koszty lecze-
nia i rehabilitacji łącznie 100 dzieci.
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6. Fundacja SYNAPSIS. 
Misją Fundacji SYNAPSIS jest animowanie i organizowanie profesjonalnych, społecznych i obywatelskich działań na rzecz 
pomocy rodzinom z problemami zdrowotnymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Szczególnie wielkim wyzwaniem dla Fundacji 
jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom.
W ramach współpracy z Fundacją SYNAPSIS w 2007 roku, Fundacja BRE Banku przekazała darowiznę środków finansowych 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Autyzm – Akademia dla NGO’s. Drogi do aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób z autyzmem”, w części dotyczącej organizacji szkoleń bazowych i specjalistycznych.

Projekt Fundacji SYNAPSIS „Autyzm – Akademia dla NGO’s. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej” realizowany jest 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz środków prywatnych.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju różnorodnych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem prowadzo-
nych przez organizacje pozarządowe na terenie całego kraju. Projektem objętych jest 16 najbardziej aktywnych organizacji z 
całej Polski, zajmujących się terapią, rehabilitacją i aktywizacją osób z autyzmem. 
W ramach programu przeprowadzone zostaną kompleksowe i specjalistyczne szkolenia. Efektem projektu będzie zwiększe-
nie bezpośredniej pomocy dla osób chorych na autyzm - zarówno liczby specjalistów, jak i różnorodnych form terapii oraz 
rehabilitacji. Osoby z autyzmem otrzymają kompleksową i specjalistyczną pomoc, będą mogły uczyć się, rozwijać swoje 
umiejętności lub pracować (np. treningi umiejętności społecznych, kluby integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady 
aktywności zawodowej).

7. Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.
Fundacja ABCXXI została założona w grudniu 1998 r. przez p.Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem 
Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego oraz moralnego - dzieci i młodzieży poprzez 
działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne i promocyjne. 

W dniu 1 czerwca 2001r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w celu uświadomie-
nia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u dorosłych 
nawyku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i 
myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań. W ramach kampanii realizowane są 
następujące programy:

1/ „Czytające szkoły”,
2/ „Czytające przedszkola”,
3/ „Czytanie zbliża....”,

które zachęcają uczestników do wspólnego czytania i do włączenia codziennego czytania do swych programów nauczania.
Fundacja BRE Banku przyłączyła się do akcji w 2006 roku a w 2007 roku kontynuowała współpracę dofinansowując kampa-
nię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz realizację Programu Nauczania Wartości. 
W ramach tego programu Fundacja organizuje kurs nauczania wartości moralnych. Jest to kurs całoroczny skierowany do 
rodziców. Każdy miesiąc przeznaczony jest na nauczenie jednej z 12 wartości lub grup wartości – na jej omówienie, dyskuto-
wanie o niej przy okazji wspólnych lektur, oglądanych filmów lub obserwowanych sytuacji życiowych - oraz na jej wdrażanie 
w życie. W kolejnym roku cały cykl powtarzany jest na wyższym poziomie, z nowymi przykładami i scenariuszami dostosowa-
nymi do wyższego poziomu percepcji dziecka. 

8.Akcja stypendialna Fundacji BRE Banku - adresowana do młodzieży szkół średnich. 
Cel akcji: ułatwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin nauki na możliwie najwyższym poziomie i umożli-
wienie dalszego awansu zawodowego. Środki finansowe przeznaczone są na pomoc stypendialną dla młodzieży liceów 
ogólnokształcących z kilku wybranych województw o relatywnie niskich standardach zamożności. Akcja rozpoczęta była 
przez Fundację w 2006 roku.
W 2007 roku akcja była kontynuowana we współpracy z następującymi Kuratoriami Oświaty: Podkarpackim, Lubelskim, i 
Podlaskim.

II. W 2007 roku nawiązano współpracę z następującymi podmiotami/ zainicjowano realizację następujących przedsięwzięć:

1. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).
W ramach dotychczasowej współpracy z FEP zainicjowano realizację zupełnie nowego wspólnego przedsięwzięcia: Konkursu 
dla stypendystów FEP.
Została zawarta umowa w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia wspólnie Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości 
Konkursu dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych studiujących na III i IV roku na następujących kierunkach: 
ekonomia, finanse i bankowość i stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2007/2008.
Fundacja w ramach tego projektu ufundowała dla laureatów tego konkursu 50 stypendiów. 
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2. Zamek Królewski - wystawa „Od Luthra po Bauhaus. Sztuka i skarby z niemieckich muzeów”.
Fundacja udzieliła wsparcia finansowego przeznaczonego na organizację tej wystawy.
Wystawa, przygotowana została staraniem Zamku Królewskiego i Konferencji Narodowych Instytucji Kultury (Konferenz Na-
tionaler Kultureinrichtungen – KNK), organizacji zrzeszającej ponad 20 niemieckich instytucji kultury z nowych krajów związ-
kowych. Wystawa prezentowała dzieła sztuki i skarby kultury niemieckiej, a także europejskiej oraz obiekty pochodzące z 
egzotycznych obszarów kulturowych, z perspektywy kolekcji powstałych na terenie środkowych i wschodnich Niemiec od 
XVI do XX wieku. 

Wystawione zostały obrazy, rzeźby, rysunki, dzieła literackie i muzyczne, arcydzieła rzemiosła artystycznego, w tym instru-
menty naukowe, a także naturalia i osobliwości - bogaty zbiór około 300 obiektów. Ekspozycja, zaaranżowana została jako 
pasaż biegnący przez 500 lat europejskiej historii kultury i sztuki: od okresu reformacji przez książęce kolekcje renesansu i 
baroku, oświeceniowe fascynacje nauką i antykiem, romantyczne poszukiwania tożsamości narodowej i początki muzeów 
nauki i techniki, aż po czasy awangardowych poszukiwań pierwszych dekad XX wieku i przypomnienie roli, jaką w kształto-
waniu nowoczesnych funkcji sztuki odegrała instytucja Bauhausu.

3. Fundacja Młodej Polonii - stypendia dla młodzieży.
Fundacja Młodej Polonii jest, jak dotąd jedyną w Polsce Fundacją, która w sposób kompleksowy roztacza patronat kultural-
no - społeczny nad młodzieżowymi środowiskami polskimi za granicą. Podejmuje akcje zmierzające do ożywienia działań 
młodej Polonii w kierunku jej uczestnictwa w życiu kulturalnym, politycznym i ekonomicznym w krajach zamieszkania, celem 
popularyzowania tam obrazu Polski, a równolegle rozbudza dumę z dokonań Polaków na świecie. Służy organizacjom polo-
nijnym w utrwalaniu więzi z Polska i z jej kulturą, a w szczególności z językiem polskim.
W roku 2007 przekazaliśmy środki finansowe na ufundowanie 5 stypendiów dla studentów – podopiecznych Fundacji Mło-
dej Polonii.

4. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (II Kongres Obywatelski).
Fundacja przyłączyła się do działań związanych z organizacją w 2007 roku
II Kongresu Obywatelskiego. Kongres odbył się w dniu 10 marca 2007 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Celem Kongre-
su było przeprowadzenie debaty publicznej z udziałem różnych środowisk, pokoleń i regionów wokół tematu „ Rozwój przez 
wspólnotę i konkurencyjność”.
Celem organizowania kolejnych Kongresów Obywatelskich jest pobudzenie wzrostu aktywności obywatelskiej wszystkich 
pokoleń, a zwłaszcza pokolenia ludzi młodych, którzy w dużej mierze pozostają poza sferą publiczną.

Spotkania uczestników kongresu tworzą nowy typ sieci dialogu, sieci o charakterze „między”, czyli: międzyśrodowiskowych 
(biznes, nauka, polityka, kultura, samorządy, organizacje społeczne), międzypokoleniowych i międzyterytorialnych (Warsza-
wa, regiony metropolitalne, Polska lokalna). Promują kulturę debat publicznych. 

5. Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny. 
W ramach działalności statutowej Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny” organizuje sympozja i konferencje o tematyce 
medycznej, sponsoruje uczestnictwo lekarzy w szkoleniach i kursach, a także finansuje badania medyczne i diagnostyczne. 
Wspiera też szpitale poprzez finansowanie zakupów sprzętu i materiałów medycznych. Właśnie w takim zakupie sprzętu 
szpitalnego tj. w  zakupie łóżek szpitalnych dla Kliniki Medycyny Transplantacyjnej AM w Warszawie pomogła finansowo w 
2007 roku nasza Fundacja.

6. Polska Akcja Humanitarna (PAH) – wsparcie finansowe akcji „Pajacyk”.
Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Program jest szeroko 
rozpropagowany na terenie całego kraju.
PAH od lat zbiera środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach. W roku szkolnym 2006/2007 w ramach 
akcji dożywiano ponad 6 tys. dzieci w placówkach szkolnych w całej Polsce.
W 2007 roku wsparcia dla tej akcji udzieliła też nasza Fundacja finansując obiady dla 100 dzieci w ciągu całego roku szkol-
nego 2007/2008. 

7. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko” w Złotowie.
W 2007 roku Fundacja nawiązała też współpracę z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko” w Złotowie.
Fundacja ta powstała przy Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy, gdzie organizowane są turnusy rehabili-
tacyjne dla osób niepełnosprawnych z całej Polski, w szczególności dla dzieci cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe.
Zgodnie z zawartymi umowami Fundacja dokonała w 2007 roku darowizn finansowych na koszty leczenia i rehabilitacji łącz-
nie 100 dzieci, podopiecznych tej fundacji.
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Poza opisanymi wyżej przedsięwzięciami, Fundacja udzielała w ciągu całego roku pomocy finansowej przeznaczonej na 
dofinansowanie m.in.:

1/ organizacji konferencji i sympozjów naukowych,
2/ wydania książek i wydawnictw naukowych,
3/ wsparcie różnorakich działań i programów edukacyjnych realizowanych szkołach podstawowych i ponad podstawo-

wych na terenie  całego kraju, 
4/ działalności domów dziecka i placówek opiekuńczo- wychowawczych. 

VII. Program działalności Fundacji na lata następne.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2007-2009, Fundacja nadal 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/ Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego

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 

oświatowo – 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 ochroną zabytków.

Zarząd Fundacji planuje, aby w roku 2008 i latach następnych alokacja środków dokonywana była z zachowaniem tej samej 
struktury wydatków statutowych, która obowiązywała w roku 2007 tj.:
1/ Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości - 60%
2/ Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 25 %
3/ Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 15 %.

W 2008 roku Fundacja planuje kontynuować współpracę m.in. z następującymi podmiotami:

A. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości:

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

B. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:

1/ Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
2/ Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko”,
3/ Fundacja SYNAPSIS,
4/ Polska Akcja Humanitarna,
5/ Fundacja Anny Dymnej,
6/ Hospicja (w tym: Mokotowskie)

C. Kultura, wydarzenia artystyczne:

1/ Zamek Królewski w Warszawie,
2/ Towarzystwa Śpiewacze LUTNIA i HARFA,
3/ Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua,
4/ Poleski Ośrodek Sztuki,
5/ Placówki muzealne i galerie sztuki na terenie kraju, oraz wieloma innymi podmiotami: szkołami, wyższymi uczelniami, pla-

cówkami opieki i ochrony zdrowia, domami dziecka a także z ośrodkami kultury, wydawnictwami i innymi. 

VIII. Pozostałe informacje o Fundacji :

1/ Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim w wys. 100,0 tys. PLN. 
2/ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3/ W 2007 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dnia 17 marca 2007 r. BRE Bank SA przekazał Fundacji łącz-

nie kwotę 2.250,0 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 wydatkowana na realizację celów statutowych w 2007 roku wyniosła: 2.316.240,34 PLN. 
5/ Koszty administracyjne w 2007 r. wyniosły: -  19.995,16  PLN, w tym:

Usługi rachunkowo-księgowe – 19.440,00 PLN,
Podatki i opłaty – 460,00 PLN,
Koszty materiałów – 95,16 PLN.

6/   Inne informacje :
Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych.
Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego.
Fundacja nie nabyła nieruchomości.

7/   Na dzień 31.12.2007 roku, stan środków na rachunku bankowym Fundacji wynosił:  1.107,191,17 PLN. (komentarz do pkt 7 - na 
stronie 7 sprawozdania, część V pkt 4).

8/  Fundacja składa deklaracje comiesięczne deklaracje podatkowe CIT-2 i PIT-4.
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