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I. Dane Fundacji:
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1. Nazwa: FUNDACJA BRE BANKU
2. Adres: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A
3. Data rejestracji:  21.03.1994 r., nr wpisu: 4137 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
   XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy.
  W dniu 11.02.2002 r. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
  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.
4. Regon: 010691166

5. Fundusz założycielski:  100.000 PLN  
6. Rodzaj przeważającej działalności
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):  9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie   
     sklasyfikowana.

7. Nr NIP:   525-15-76-935

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

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

10. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

11. 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”. Czynności związane w rejestracją Fundacji w Sądzie Gospodarczym zakończone zostały w dniu
31.05.1994 r.
Fundusz założycielski wynosi 100,0 tys. złotych.
Założycielem i fundatorem Fundacji jest BRE Bank SA.
Fundacja BRE Banku była pierwszą zarejestrowaną fundacją w środowisku bankowym.
W Statucie, jako podstawowe cele działalności Fundacji przyjęto:

wspieranie działań organów państwowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych 1/ 
służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności podnoszeniu poziomu wiedzy ekono-
micznej i bankowej,
wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzie-2/ 
ży,
wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,3/ 
pomoc w ochronie dóbr kultury,4/ 
podejmowanie działań na rzecz popularyzacji idei wspierania celów społecznych w środowisku bankowym i finansowym.5/ 

W dniu 01.07.1994 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.

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 edukacyj-
ne, naukowe, kulturalne, placówki ochrony zdrowia i organizacje ochrony środowiska oraz osoby indywidualne (głównie chore 
i niepełnosprawne dzieci).
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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 DAROWIZN PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
W LATACH 1998–2007 (w tys. PLN)

W 15-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.:

Nagrodę Optimus Hominum, przyznawaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Medal 45-lecia PKPS,1/ 
Medal im. dr Henryka Jordana przyznany za systematyczną pomoc udzielaną przez Fundację w akcjach organizowanych na 2/ 
rzecz dzieci i młodzieży – przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Statuetkę Summa Bonitas – przyznaną przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za wspieranie programu „Zdążyć z Po-3/ 
mocą” dla dzieci z porażeniem mózgowym,
Statuetkę Lew Młodego Biznesmena – przyznaną przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości za wsparcie kolejnej 4/ 
edycji Konkursu na Biznesplany,
Złotą odznakę honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaka przyznana za wieloletnią współpracę i wspiera-5/ 
nie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
Statuetkę „Cała Polska czyta dzieciom” przyznawaną osobom, firmom i instytucjom promującym kampanię czytania oraz 6/ 
wspierającym działania Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
Liczne dyplomy i wyróżnienia przyznane przez organizacje prowadzące działalność charytatywną.7/ 
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1. Zmiana Statutu i przyjęcie podstawowych dokumentów Fundacji w 2008 roku

W dniu 25 lutego 2008 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Fundacji. Wprowadzone w treści Statutu 
zmiany dotyczyły w większości spraw formalno-porządkowych. Ponadto nieznacznie rozszerzono cele Fundacji dostosowując je 
do wcześniej przyjętej strategii działania.

Podstawowe zmiany dokonane w Statucie:
zmiany § 7 i 8 Statutu dostosowały cel i metody działania Fundacji do nowej strategii przyjętej przez Radę w § 8 zrezygnowano  �
ze szczegółowego opisu metod działania Fundacji na rzecz zapisu o charakterze ogólnym, tj. wskazania trzech głównych metod 
realizowania celów statutowych Fundacji,
uporządkowano opis kompetencji decyzyjnych Rady i Zarządu, �
dopuszczono możliwość powoływania komitetów w ramach Rady Fundacji, �
pozostałe zmiany miały charakter aktualizujący i porządkujący dotychczasową treść Statutu. �

Łącznie ze zmianą Statutu Rada Fundacji przyjęła zmienione:
1/ Regulamin Rady Fundacji,
2/ Regulamin Zarządu
oraz wprowadziła do stosowania nowy dokument:
3/ Zasady udzielania pomocy finansowej przez Fundację.

Ad.1 Zmiany dokonane w Regulaminie Rady:
dostosowano przepisy Regulaminu do przepisów zmienionego Statutu, �
dokonano zmiany w procedurze podejmowania decyzji o udzieleniu dofinansowania poprzez utworzenie Komitetu ds. Pomocy  �
Finansowej, którego członkowie uczestniczą obligatoryjnie w podejmowaniu decyzji w sprawach rozporządzania majątkiem 
powyżej kwoty 25 tys. złotych.

Ad. 2 Regulamin Zarządu
Uporządkowano przepisy dotyczące trybu działania Zarządu, jego kompetencji decyzyjnych i zasad reprezentacji (przepisy
dostosowano do zmienionego Statutu).

Ad. 3 Zasady udzielania pomocy materialnej przez Fundację
Dokument powstał w celu uporządkowania zasad udzielania pomocy finansowej; określa adresatów tej pomocy, wymogi do-
tyczące składanych wniosków, sposób podejmowania decyzji (samodzielnie przez Zarząd, bądź przy udziale Komitetu) oraz 
określa sposób dalszego postępowania w przypadku przyznania pomocy materialnej.
W Zasadach zawarte zostały podstawowe informacje dla wnioskodawców, konieczne do ubiegania się o pomoc finansową 
w Fundacji.

Dokument ten wraz z załącznikami jest dostępny dla zainteresowanych na stronie internetowej Fundacji.
W dniu 06.03.2008 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w spra-
wie zmiany Statutu Fundacji.
Po zaakceptowaniu przez Sąd zmian w Statucie, weszły również w życie nowe podstawowe dokumenty Fundacji.
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III. Władze Fundacji

Zarząd fundacji:

1/ Henryk Okrzeja –  Prezes Zarządu 

2/  Elżbieta Ledzion – Sekretarz  Fundacji 

Rada Fundacji:

Przewodniczący rady:  Mariusz Grendowicz – Prezes Zarządu BRE Banku SA

Członkowie Rady:
Anna Kozińska,1/ 
Paulina Rutkowska,2/ 
Grzegorz Podgórski.3/ 

Zmiany w składzie Rady Fundacji, które miały miejsce w 2008 roku:
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.10.2008r. 1/ 
w miejsce dotychczasowego Prezesa Rady p. Sławomira Lachowskiego, zgodnie ze Statutem Fundacji wpisany został obecny 
Prezes Zarządu BRE Banku SA p. Mariusz Grendowicz.
W dniu 12 listopada 2008 roku Zarząd BRE Banku SA odwołał p. Bartosza Brzozowskiego z funkcji członka Rady Fundacji. Na 2/ 
jego miejsce do Rady Fundacji powołana została p. Paulina Rutkowska.

IV. Cele statutowe Fundacji

Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są:
1/ wspieranie działań organów państwowych i organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących pod-

noszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności:
a/  udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promu-

jących wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość,
b/  wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną mło-

dzież i dzieci,
2/ wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie dzia-

łań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
3/  wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
4/  wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
5/  popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/  Finansowanie lub współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z 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.

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 2008 
Rada Nadzorcza BRE Banku SA przyznała Fundacji kwotę 3.250.000,00 PLN na realizację celów statutowych oraz niezbędne 
wydatki administracyjne. Jest to kwota o 1 mln zł (44,4 %) wyższa niż przekazana Fundacji w 2007 roku. (2.250 tys. zł).

2. Wpływy z wpłat 1% podatku.
Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja może przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. W 2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, chcąc spopularyzować akcję 1% i zachęcić do dokonywania takich 
wpłat na rzecz Fundacji, przeprowadzono kampanię informacyjną (m.in. w Intranecie) skierowaną do pracowników Banku 
i Grupy BRE Banku.
W 2008 r. z tytułu wpłat 1% podatku wpłynęła na rachunek Fundacji kwota 39,2 tys. PLN.
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3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Odsetki od rachunku i lokat bankowych zasilają fundusze Fundacji. W 2008 roku Fundacja uzyskała z tego tytułu kwotę  
65,56 tys. PLN.
Łączna kwota środków finansowych Fundacji w 2008 r. wyniosła: 3.354,76 tys. PLN.

4. Stan środków na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31.12.2008 roku, wynosił: 1.230.966,79 PLN. 
Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków statutowych i kosztów administracyjnych Fundacji w okresie styczeń–
kwiecień 2009 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.

VI. Opis działalności statutowej Fundacji w 2008 roku

Zgodnie ze strategią zaakceptowaną przez Radę Fundacji, 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 2008 rok
Zgodnie z założeniami strategii na lata 2007–2009, Fundacja realizując swoją misję, planowała w 2008 r. koncentrować się 
celach 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 2008 i latach następnych alokacja środków dokonywana była z zachowaniem
następującej struktury wydatków statutowych:
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PLANOWANA STRUKTURA WYDATKÓW STATUTOWYCH FUNDACJI W 2008 ROKU

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 2008 roku.
W ciągu 2008 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył ponad 900 wniosków od osób fizycznych, instytucji państwowych, osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz od innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji charyta-
tywnych.
Zgodnie z decyzjami o dotacjach i udzieleniu pomocy finansowej podjętymi w ciągu roku na posiedzeniach Zarządu Fundacji 
oraz decyzjami Komitetu ds. Pomocy Finansowej, w 2008 roku przyznano i wydatkowano na cele statutowe Fundacji łącznie 
kwotę: 3.210,96 tys. PLN.
Kwota ta stanowi 138 % kwoty wydatkowanej na cele statutowe Fundacji w 2007 roku (2.316,24 tys. PLN).

STRUKTURA WYDATKÓW STATUTOWYCH FUNDACJI W 2008 ROKU

Edukacja, nauka, wspieranie 
przedsiębiorczości  

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna 

Kultura i sztuka 
oraz ochrona dóbr 

dziedzictwa narodowego

57,0%

13,6%
29,4%
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W ramach poszczególnych celów głównych przekazano na określone rodzaje działalności następujące kwoty:

1. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości (1.829,38 tys. PLN), w tym:
Pomoc dla różnych organizacji prowadzących działalność edukacyjno-wychowawczą na terenie całego kraju (w tym: funda-1/ 
cje i stowarzyszenia realizujące własne programy edukacyjne) – 810,47 tys.,
Stypendia (w tym akcja stypendialna organizowana wspólnie z Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości) – 436,05 tys.,2/ 
Seminaria BRE-CASE – 252,84 tys.,3/ 
Działalność wydawnicza – 110,0 tys.,4/ 
Konferencje naukowe – 146,01 tys.,5/ 
Pomoc dla szkół różnego typu (zakup pomocy naukowych, realizacja programów, wyjazdy dzieci) – 41,0 tys.,6/ 
Sport – 33,0 tys.7/ 

2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (944,18 tys. PLN), w tym:
1/  Pomoc społeczna (w tym pomoc dla stowarzyszeń, fundacji, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej) –463,23 tys.,
2/  Pomoc dla chorych dzieci (koszty terapii, rehabilitacji bądź zabiegów za pośrednictwem wyspecjalizowanych fundacji, sto-

warzyszeń) – 278,0 tys.,
3/  Ochrona zdrowia (pomoc dla placówek służby zdrowia, szpitali, hospicjów) – 202,95 tys.

3.  Kultura, wydarzenia artystyczne, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego (437,4 tys. PLN), w tym:
1/  Koncerty, pomoc dla chórów i towarzystw śpiewaczych, wydawnictwa, konkursy literackie – 218,5 tys. zł.,
2/  Działalność wystawiennicza – 112,5 tys. zł.,
3/  Pomoc dla stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i innych organizacji prowadzących działalność kulturalnoartystyczną  

– 106,4 tys. zł.

3. Ważniejsze przedsięwzięcia finansowane w 2008 roku przez Fundację:

I. W 2008 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 2008 roku wcześniejszą współpracę z Bankiem polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów konferencji na-
ukowców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego oraz 
bieżących ważnych zagadnień dot. gospodarki. Tematyka seminariów dotyczy głównie zagadnień finansowych, gospodar-
czych i sektora bankowego. Uczestnikami seminariów są m.in.: przedstawiciele świata finansów, nauki, gospodarki, dzien-
nikarze, 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 BRE-CASE w 2008 roku objęła następujące zagadnienia:

1.  Reforma finansów publicznych w Polsce (seminarium 07.02.2008r.)
 Prezentacje na seminarium:
 Maciej Krzak – szef Zespołu Makroekonomicznego CASE
 Marek Góra – profesor zwyczajny SGH, ekspert CASE
 Agnieszka Szymecka – Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich
2/  Inflacja – czy mamy nowy problem (seminarium 06.03.2008r.)
 Prezentacje na seminarium:

–  Mateusz Szczurek – główny ekonomista ING Banku Śląskiego SA „Globalne źródła zewnętrzne przyspieszenia infla-
cji w Europie”,

–  Przemysław Woźniak – ekspert CASE „Inflacja w Polsce w kontekście globalnych procesów”,
–  Dariusz Filar – członek RPP „Struktura inflacji a reakcja polityki pieniężnej”.
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3/  Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce (seminarium 03.04.2008r.)
 Prezentacje na seminarium:

–  dr Jerzy Pruski – „Banki centralne w obliczu zaburzeń na światowych rynkach finansowych – wnioski dla Polski”,
–  Wiesław Szczuka – główny ekonomista BRE Banku SA – „Wpływ zaburzeń na światowych rynkach finansowych na 

sytuację sektora bankowego w Polsce”,
–  Stanisław Kluza – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – „Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA 

i jego wpływ na sektor ubezpieczeniowy w Polsce”.
4/  Stan finansów ochrony zdrowia (seminarium 12.06.2008r.)
 Udział w seminarium wzięli m.in: Christoph Sowada – ekspert ekonomiki zdrowia, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicz-

nego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Anna Ruzik – ekspert CASE, adiunkt w Instytucie Pracy i Spraw 
Socjalnych, członek Rady NFZ, Agnieszka Sowa – ekspert CASE, asystent w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wprowadzenie oraz moderacja dyskusji panelowej: prof. Stanisława Golinowska 
– wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

5/  NUK – Nowa umowa kapitałowa (seminarium 11.09.2008r.)
 Prezentacji tematu dokonali: Wiesław Thor – wiceprezes BRE Banku SA, Łukasz Witkowski – dyrektor Departamentu 

Ryzyka Finansowego BRE Banku SA oraz Mariusz Śpiewak – dyrektor Działu Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, 
PricewaterhouseCoopers.

6/  Rozwój bankowości transgranicznej a konkurencyjność sektora bankowego w Polsce (seminarium 11.12.2008r.)
 O bankowości transgranicznej dyskutowali 11 grudnia paneliści: dr Jadwiga Zaręba (CASE), mecenasi Jacek Czabański 

i Piotr Gałuszyński (kancelaria prawna White & Case) i dyrektor Tadeusz Parys (KNF) oraz goście 99 seminarium z cyklu 
BRE-CASE.

2. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).
W 2008 roku kontynuowano współpracę z FEP przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy ma-
terialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe) prowadzonego przez Fundację Eduka-
cyjną Przedsiębiorczości w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009.
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 re-
gulaminie. 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 2008 roku ufundowała 50 stypendiów.
Kontynuowano też realizację kolejnego wspólnego przedsięwzięcia obu Fundacji: 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 2008/2009.
Fundacja w ramach tego projektu ufundowała dla laureatów tego konkursu 50 stypendiów.
 
3. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP).

 W 2008 roku zawarta została umowa o dofinansowanie przez Fundację BRE Banku konkursu na biznesplany dla studentów 
organizowanego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (V edycja Konkursu 2008/2009).

 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.

 Ideą Konkursu jest zachęcenie jak największej liczby młodych osób w kraju do zakładania własnej firmy, rozpoczęcie działal-
ności na własny rachunek, nauka samodzielności, odpowiedzialnego działania, samodzielne poruszanie się w sferze dzia-
łalności gospodarczej.

 W porównaniu z dotychczasowymi edycjami Konkursu, do projektu zostały wprowadzone nowe elementy: po raz pierwszy 
została utworzona Krajowa Sieć Punktów Informacji Biznesowej (25 punktów) dla młodzieży. Punkt informacyjny ma nie 
tylko doradzać, jak otworzyć własną firmę, ale będzie też zachęcał do uczestniczenia w projektu.

 Zostanie też uruchomiona pierwsza w kraju infolinia Informacji Biznesowej dla młodzieży. 
 Fundacja BRE Banku oprócz dofinansowania organizacji samego Konkursu ufunduje też nagrody dla laureatów V edycji Kon-

kursu na Biznesplany AIP.
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4. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.
Fundacja kontynuowała w 2008 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:
Upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz o metodach pracy 1/ 
z nimi.
Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dzieci i mło-2/ 
dzieży.
Stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju wybitnie zdolnych obejmującego cały proces kształcenia aż do 3/ 
podjęcia samodzielnej pracy zawodowej.

Wspieranie rozwoju wybranych wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjal-
nych, 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 2008 roku Fundacja częściowo dofinansowała następujące działania realizowane w ramach programu pomocy 
wybitnie zdolnym uczniom:

Warsztaty muzyczne w Zakopanem,1. 
Wielodyscyplinarny obóz naukowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Świdrze,2. 
Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy dla uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych w Świdrze, 3. 
Obozy językowe.4. 

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. Każdy kraj może zgłosić najwyżej 
trzy prace.
Kandydaci wyłaniani są spośród autorów nadsyłanych prac, które już wcześniej były nagrodzone w konkursach kra-
jowych. Fundacja BRE Banku ufundowała nagrody dla finalistów konkursu, w trakcie którego zostały wyłonione pra-
ce, które wezmą udział w Konkursie Europejskim UE 2009

 
5. 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 2008 kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2007 roku pomoc na stypendialną. Przekazaliśmy środki finansowe na ufundo-
wanie 7 stypendiów dla studentów – podopiecznych Fundacji Młodej Polonii.

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 2008 roku, Fundacja BRE Banku przekazała darowiznę środków finansowych 
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem. Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji 
SYNAPSIS powstawał od 1999 roku na obrzeżu Pól Mokotowskich. Opieką ambulatoryjną zostało objętych 300 rodzin.
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Celem prowadzonej w Ośrodku terapii jest jak najpełniejsza poprawa stanu dziecka z autyzmem, pozwalająca mu na w mia-
rę możliwości samodzielne i satysfakcjonujące życie w przyszłości. Prowadzona w Ośrodku rehabilitacja i terapia dziecka 
autystycznego dotyczy kilku głównych obszarów:
– komunikowania się,
– relacji społecznych i problemów wychowawczych,
– samodzielności (w tym treningu czystości, samodzielnego jedzenia, ubierania się, mycia itp.),
– umiejętności poznawczych, wczesnej edukacji i rozwijania możliwości funkcjonowania w systemie szkolnym.

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 uświadomienia 
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 i 2008 roku kontynuowała współpracę dofinansowując 
kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz realizację Programu Nauczania Wartości.

W 2008 r. udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
1. Wykłady w Polsce prowadzone przez Jima Treleas’a.
2. Zakup kolekcji książek „Cała Polska czyta dzieciom” dla szkół, przedszkoli, bibliotek na terenie całego kraju.
3. Szkolenia dla liderów i koorydantorów kampanii czytania i programu nauczania wartości.
4. Przeprowadzenie semestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.

8. 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 2008 roku na darowizn finansowych z przeznaczeniem na koszty lecze-
nia i rehabilitacji łącznie 200 dzieci.

9. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko” w Złotowie
W 2008 roku Fundacja kontynuowała nawiązaną w 2007 roku współpracę. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Słoneczko” w Złotowie powstała przy Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy, gdzie organizowane są turnusy 
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z całej Polski, w szczególności dla dzieci cierpiących na dziecięce porażenie 
mózgowe Zgodnie z zawartą umową Fundacja dokonała w 2008 roku darowizn finansowych na koszty leczenia i rehabilitacji 
łącznie 50 dzieci, podopiecznych tej fundacji.

10. Fundacja „Pożywienie Darem Serca”
Fundacja BRE Banku od wielu lat wspiera charytatywna działalność FPDS. Celem Fundacji „Pożywienie Darem Serca” jest do-
żywienie dzieci w wieku 5–16 lat, które ze względu na niewydolność wychowawczą lub materialną rodziny albo ze względu na 
niewystarczające środki lub sztywne kryteria i procedury nie zostały objęte rządowym lub gminnym programem pomocy.

Odbiorcami pomocy są przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, rodzin wielodzietnych 
oraz rodzin rozbitych. Są to dzieci przebywające w świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkolnowychowawczych, szko-
łach specjalnych oraz zawodowych a które nie zostały objęte rządowym programem dożywiania.
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Codziennie FPDS dostarcza do ośrodków wytypowanych m.in. przez Kuratorium Oświaty około 650 ciepłych posiłków.
W 2008 roku wsparliśmy realizacje programu „Dar Serca” (dożywianie dzieci).

11. Polska Akcja Humanitarna (PAH)
Wsparcie finansowe akcji „Pajacyk” prowadzonej przez PAH. 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 2008 roku nasza Fundacja kontynuowała wsparcie finansowe dla tej akcji.

II. W 2008 roku nawiązano współpracę z następującymi podmiotami/ zainicjowano realizację następujących przedsięwzięć:

1. Opactwo Benedyktynów z siedzibą w Tyńcu (dofinansowanie kosztów wyposażenia w Sali głównej w Benedyktyńskim 
Instytucie Kultury)
Projekt odbudowy Opactwa Benedyktynów nosił oficjalny tytuł: „Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewita-
lizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu”. Projekt miał i ma na celu przywrócenie dawnej świetności klasztoru, 
jak również udostępnienie szerokiej rzeszy odbiorców dziedzictwa dziesięciu wieków obecności benedyktynów w Polsce.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego”. Projekt zakończono w czerwcu 2008 r., a 11 lipca 2008 r. oddano budynek do użytku pod nazwą 
„Benedyktyński Instytut Kultury – Aby chronić dobro”.

Efektem działań w ramach Projektu jest więc zakończenie trwającej od 1939 roku – tj. od powrotu Benedyktynów do Tyńca 
– odbudowy zabytkowego Opactwa. Oddano do użytku odbudowaną południową część klasztoru, zwaną „Wielką Ruiną” – 
dawną biblioteką opactwa. Wykończenie i modernizacja skrzydła południowego tj. „Wielkiej Ruiny” pozwoliło na stworzenie 
w tych zabytkowych murach siedziby Benedyktyńskiego Instytutu Kultury, który rozpoczął swoją działalność 11.07.2008 r.

Fundacja wspomogła finansowo przedsięwzięcie renowacji sal Opactwa przeznaczając środki finansowe na koszty wyposa-
żenia audiowizualnego w Sali Głównej w Bendektyńskim Instytucie Kultury.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – konkurs „Człowiek bez Barier”
Stowarzyszenie powstało w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy czasopisma ‚’Integracja’’, skierowanego do 
osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół.

Stowarzyszenie zorganizowało się wokół idei integracji we wszystkich aspektach życia społecznego. Pragnie propagować 
i urzeczywistniać integrację osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, współpracy i partner-
stwie we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Konkurs „Człowiek bez Barier” To konkurs promujący ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności osiągnęli sukces życiowy. 
Tytuł „Człowiek bez barier” przyznawany jest corocznie osobie, która odnosi sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym, jest 
uznanym artystą, wybitnym sportowcem, liderem społeczności lokalnej, działa w organizacji pozarządowej, odnosi sukcesy 
w biznesie, zmienia swoim życiem i działalnością stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością.

Nasza fundacja dofinansowała kampanię outdorową i ufundowała nagrodę główną w konkursie „Człowiek bez Barier”.

3. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – projekt „Bank Inicjatyw Młodzieżowych”
Program „Bank Inicjatyw Młodzieżowych” jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fun-
dacją BRE Banku. 

Program „Bank Inicjatyw Młodzieżowych” jest adresowany do młodych ludzi w wieku 15–20 lat mieszkających na warszaw-
skim Bemowie. Jego głównym celem jest aktywizacja młodzieży poprzez umożliwienie jej samodzielnej realizacji własnych 
projektów związanych z kulturą i sztuką (np. muzyka hip-hop, taniec breakdance, fotografia, kinematografia).

Dzięki Programowi młodzież ma możliwość rozwijania własnych umiejętności artystycznych, aktywnego i pożytecznego spę-
dzania czasu oraz działania na rzecz swoich rówieśników. Realizowane przez grupy młodzieżowe projekty mają pozytywny 
wpływ na ich środowisko lokalne poprzez promocje atrakcyjnych form realizacji własnych zainteresowań oraz samodzielno-
ści w działaniu.
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Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, mogą otrzymać dotacje na realizację zaproponowanych przez 
siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności.

Istotą Programu jest umożliwienie młodzieży zorganizowania we własnym zakresie projektów dla innych osób żyjących
w ich sąsiedztwie.

Dla liderów grup młodzieżowych organizowane są szkolenia i pomoc techniczna. Szkolenia obejmują takie zagadnienia, jak 
zarządzanie projektem, planowanie budżetu oraz planowanie

4. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – projekt debaty publicznej „Portret Polaków – 20 lat po”
Fundacja przyłączyła się w 2008 roku do projektu debaty publicznej „Portret Polaków – 20 lat po”.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i powołane przez niego Polskie Forum Obywatelskie stworzyły interesujący projekt 
w ramach którego zaprasza wszystkich do wspólnego kreślenia portretu nas samych – jako członków narodu i społeczeń-
stwa polskiego. Celem tego jest zrozumienie samych siebie: jacy jesteśmy, jak się zmieniamy, z czego chcielibyśmy być 
dumni, jaką rolę chcielibyśmy odgrywać na świecie.

Debata: „Portret Polaków 20 lat po”, będzie prowadzona razem z „Rzeczpospolitą” i „Wirtualną Polską” do maja 2009 roku. 
Wówczas to nastąpi podsumowanie tej debaty na IV Kongresie Obywatelskim, przyjmując ostatecznie postać specjalnego 
wydawnictwa.

Projekt rozpoczęła ogólnokrajowa debata pt.: „Co nas łączy, co nas dzieli?”.

5. Polska Akcja Humanitarna (PAH) – program edukacyjny w Afganistanie
W ramach projektu „Poprawa dostępu i jakości edukacji w prowincji Pandższir w Afganistanie”, od początku września 2008 
roku PAH prowadzi kursy języka angielskiego i obsługi komputera w trzech afgańskich szkołach średnich w prowincji Pandż-
szir. Kursy angielskiego w szkole w Sangona i Rokha rozpoczęły się na początku lipca, w szkole w Qabazon na początku 
września. Kursy komputerowe zostały poprzedzone wyremontowaniem i wyposażaniem pracowni w sprzęt komputerowy 
oraz 3 generatory, które wytwarzają prąd i zasilają komputery.

W tej części realizacji projektu uczestniczyła nasza Fundacja przeznaczając środki finansowe na wyposażenie pracowni 
w sprzęt komputerowy.

6. Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych Poza Granicami Polski oraz ich Rodzinom 
„Servi Pacis”
W 2008 roku Fundacja BRE Banku nawiązała współpracę z Fundacją Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach 
Pokojowych poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom „Servi Pacis”, która prowadzi swoją działalność statutową od 2003 
roku.

Fundacja powołana została w celu niesienia pomocy finansowej i rzeczowej osobom poszkodowanym w misjach pokojo-
wych oraz członkom ich rodzin poprzez m.in.:
1/  niesienie pomocy poszkodowanym i ich rodzinom, o których mowa wyżej, w postaci i formie najbardziej przydatnej, 

uwzględniając przy tym specyfikę i indywidualne potrzeby,
2/  inicjowanie i nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o zbli-

żonych celach statutowych,
3/  wspieranie poszkodowanych i ich rodzin, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez udzielanie jednora-

zowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki transportu 
itp.,

4/  udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami I grupy, których inwalidztwo powsta-
ło w czasie pełnienia służby w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa,

5/  fundowanie stypendiów na rzecz dzieci uczestników operacji pokojowych, którzy utracili życie w czasie wykonywania 
zadań mandatowych,

W ramach współpracy zostały zawarte 2 umowy, zgodnie z którymi Fundacja BRE Banku:
1/  ufundowała 17 stypendiów dla dzieci w wieku szkolnym żołnierzy poległych i poszkodowanych w operacjach wojsko-

wych poza granicami Polski, w wysokości 200 zł miesięcznie dla każdego dziecka, na okres 10 miesięcy: II półrocze 
w roku szkolnym 2008/2009 i I półrocze roku szkolnego 2009/2010,

2/  sfinansowała zakup 62 paczek świątecznych dla dzieci, podopiecznych Fundacji „Servi Pacis”.
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7. Fundacja dzieci Niczyje – kampania społeczna „Dobry Rodzic – Dobry Start”
Dobry Rodzic – Dobry Start to pierwszy w Polsce program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (w wieku 0–3 lat).
Aktywności prowadzone w ramach projektu mają wymiar zarówno ogólnopolski, jak i lokalny. Projekt rozpoczął się w 2007 
roku pilotażem w wybranych dzielnicach Warszawy. Działania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno 
rodziców, jak i profesjonalistów, którzy biorą udział w programie.

Celem programu jest ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem poprzez wsparcie ich rodziców/ opiekunów w umiejętności 
wychowywania bez przemocy – zapewnienie im dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych i oferty pomocy.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.
Działania prowadzone w ramach programu dzielą się na dwie kategorie: działania skierowane do rodziców oczekujących 
dziecka i rodziców małych dzieci oraz działania skierowane do profesjonalistów, mających w swojej pracy zawodowej kon-
takt z dziećmi w wieku 0–3 lata.

W ramach programu Fundacja Dzieci Niczyje realizuje następujące zadania:
–  działania edukacyjne i informacyjne skierowane do rodziców małych dzieci (ogólnopolska kampania edukacyjna skiero-

wana do rodziców: publikacje edukacyjne, strona internetowa);
–  działania edukacyjne dla profesjonalistów (pracowników ochrony zdrowia: szpitali położniczych, poradni zdrowia, pra-

cowników pomocy społecznej, a także pracowników żłobków, szkół rodzenia, organizacji pozarządowych: szkolenia, 
broszury edukacyjne, strona internetowa);

–  działania bezpośrednie skierowane do rodziców małych dzieci (warsztaty umiejętności rodzicielskich, spotkania tema-
tyczne, konsultacje psychologiczne /pedagogiczne, konsultacje telefoniczne i e-mailowe).

Fundacja BRE Banku przeznaczyła swoje wsparcie finansowe w ramach projektu na dofinansowanie:
–  przygotowania i wydania broszur w ramach kampanii społecznej dot. dobrego rodzicielstwa,
–  wydania publikacji dla profesjonalistów pomagających dzieciom „Dzieci rozwodzących się rodziców”.

8. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Fundacja udzieliła wsparcia finansowego dla projektu edukacyjnego „Dzisiaj, czyli jutro. Zrozumieć swój czas” – na który 
składają się prezentacje literatury, odbywające się w 2008 roku, w Bibliotece Publicznej przy ul. Koszykowej w Warszawie.

9. Orkiestra Sinfonietta Cracovia – trasa koncertowej Okiestra Sinfonietta pod dyrekcją Maxima Vengerova
W ramach wsparcia udzielanego dla znaczących wydarzeń z dziedziny kultury i sztuki, Fundacja udzieliła wsparcia finanso-
wego dla wyjątkowej trasy koncertowej Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Maxima Vengerova.

10. Zamek Królewski w Warszawie
Na Zamku Królewskim gościła wystawa Skarbiec Katedry Wileńskiej. Wystawa była pierwszym pokazem tego wspaniałego 
zbioru poza granicami Litwy.

Wystawie towarzyszył obszerny, bogato ilustrowany katalog dzieł, wzbogacony o kilka znakomitych esejów uczonych litew-
skich, omawiających historię diecezji wileńskiej oraz samą katedrę wraz z jej imponującym skarbcem. Nasza Fundacja dofi-
nansowała wydanie tego katalogu.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY regularnie organizuje konkurs na Książkę Roku, nagra-
dzając pisarzy oraz ilustratorów, a także osoby działające na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Nasza Fundacja ufundo-
wała nagrody w konkursie, który odbył się w 2008 roku.

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 podstawowych 

na terenie całego kraju,
4/  pomoc dla hospicjów na terenie całego kraju. Pomoc finansowa w 2008 r. została skierowana do:

a/  Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie,
b/  Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”,
c/  Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie,
d/  Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci,
e/  Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

5/  działalności domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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VII. Program działania Fundacji na rok 2009.

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:
Udział w akcjach i programach wybranych organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promują-1/ 
cych wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość.
Wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci.2/ 
Wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielania pomocy charytatywnej szczególnie dzieciom i młodzieży.3/ 
Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego4/ 

Realizując powyższe cele, Fundacja wykorzystywać będzie następujące formy działania:
Programy wieloletnie – np. programy stypendialne, edukacyjne.1/ 
Kampanie społeczne, mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określonego problemu społecznego – 2/ 
czas trwania do 1 roku.
Akcje – wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia.3/ 

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

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

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.:

Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 50%1/ 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 40 %2/ 
Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 10 %.3/ 

W 2009 roku Fundacja planuje kontynuować współpracę m.in. z następującymi podmiotami:

A. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,1/ 
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,2/ 
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci,3/ 
Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom,4/ 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,5/ 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,6/ 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,7/ 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,8/ 
Fundacja Młodej Polonii9/ 
Inne organizacje prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą na terenie całego kraju (w tym: fundacje i stowarzysze-10/ 
nia realizujące własne programy edukacyjne).



SPRAWOZDANIE FUNDACJI  BRE BANKU 2008 17

B. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,1/ 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko”,2/ 
Fundacja SYNAPSIS,3/ 
Polska Akcja Humanitarna,4/ 
Hospicja (w tym: Mokotowskie),5/ 
Inne organizacje społeczne, ośrodki pomocy, placówki służby zdrowia, szpitale, hospicja.6/ 

C. Kultura, wydarzenia artystyczne:

Zamek Królewski w Warszawie,1/ 
Towarzystwa Śpiewacze LUTNIA i HARFA,2/ 
Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua,3/ 
Poleski Ośrodek Sztuki,4/ 
Placówki muzealne i galerie sztuki na terenie kraju, 5/ 

oraz wieloma innymi podmiotami: szkołami, wyższymi uczelniami, placówkami opieki i ochrony zdrowia, domami dziecka a tak-
że 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.  Fundacja nie zatrudnia pracowników.
4.  W 2008 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dnia 04.03.2008 r. BRE Bank SA przekazał Fundacji łącznie 

kwotę 3.250,0 tys. PLN na realizację jej celów statutowych. Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący 
Fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe Fundacji.

5.  Kwota wydatkowana na realizację celów statutowych w 2008 roku wyniosła: 3.210.966,82 PLN.
6.  Koszty administracyjne w 2008 r. wyniosły: 19.932,00 PLN, w tym:

1/  Koszty usług rachunkowo-księgowych – 19.172,00 PLN,
2/  Podatki i opłaty – 760,00 PLN.

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 31.12.2008 roku, stan środków na rachunku bankowym Fundacji wynosił: 1.230.966,79 PLN. (komentarz do pkt 
7 – na stronie 9 sprawozdania, część V pkt 4).

9.  Fundacja składa roczną deklarację CIT-8.
10.  W okresie sprawozdawczym w Fundacji została przeprowadzona 1 kontrola.
 W dniach 19–22 września 2008 r. kontrolerzy Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów przepro-

wadzili kontrolę przestrzegania w Fundacji przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania 
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-
łaniu finansowaniu terroryzmu.

 W związku z otrzymanym protokółem pokontrolnym z dnia 13 października 2008 r. w Fundacji wprowadzono do stosowania 
następujące zalecenia GIIF:
1/  prowadzony jest rejestr transakcji, o których mowa art. 8 ust. 1 i 3 ustawy,
2/  doprecyzowane zostały przepisy wewnętrznej procedury Fundacji „Zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu 

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania fi-
nansowaniu terroryzmu w Fundacji BRE Banku” (w tym doprecyzowano zasady rejestracji transakcji oraz realizowania 
obowiązku identyfikacji beneficjentów tych transakcji).
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