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I. Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA BRE BANKU
Adres: 00-950 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 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 nu-
merem 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 
 
Rodzaj przeważającej działalności
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):  9499Z (dotychczas: 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.

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 Ban-
ku Rozwoju Eksportu”. Czynności związane w rejestracją Fundacji w Sądzie Gospodarczym zakończone zostały 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:
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. 

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.Fundacja BRE Banku już od 15 lat angażu-
je się w projekty o charakterze społecznym. Jest jedną z pierwszych zarejestrowanych fundacji w środowisku bankowym w Pol-
sce. Pomoc kieruje do szerokiego grona beneficjentów, począwszy od najmłodszych – wspiera akcje propagujące czytanie dzie-
ciom, finansuje ich leczenie i rehabilitację.Wspiera również młodzież i funduje corocznie stypendia i nagrody w konkursach wie-
dzy ekonomicznej. Promuje też przedsiębiorczość wśród studentów poprzez największy w Polsce konkurs na biznesplany Aka-
demickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wartość darowizn przekazanych przez Fundację 
w latach 2000-2008 (w tys. PLN)
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1. Przyznane nagrody i wyróżnienia
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.:
1/ Nagrodę Optimus Hominum, przyznawaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Medal 45-lecia PKPS,
2/ 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,
3/ Statuetkę Summa Bonitas – przyznaną przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za wspieranie programu „Zdążyć z Po-

mocą” dla dzieci z porażeniem mózgowym,
4/ Statuetkę Lew Młodego Biznesmena – przyznaną przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości za wsparcie kolejnej 

edycji Konkursu na Biznesplany,
5/ Złotą odznakę honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaka przyznana za wieloletnią współpracę i wspiera-

nie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
6/ Statuetkę „Cała Polska czyta dzieciom” przyznawaną osobom, firmom i instytucjom promującym kampanię czytania oraz 

wspierającym działania Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
7/ Medal Przyjaciela Integracji za wspieranie osób z niepełnosprawnością w Polsce przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Integracji,
8/ Certyfikat Dobroczynności przyznany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jako podziękowanie za dotychczasowe 

zaangażowanie Fundacji BRE Banku w program pomocy dzieciom,
9/ Statuetkę Młodego Lwa Biznesu przyznaną Fundacji BRE Banku przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, za wspar-

cie VI edycji Konkursu na Biznesplany,
10/ Statuetkę VII finału kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, 
11/ Liczne dyplomy i wyróżnienia przyznane przez organizacje prowadzące działalność charytatywną.

2. Jubileusz 15-lecia działalności Fundacji.
Rok 2009 był jubileuszowym – 15-tym rokiem działalności Fundacji.
W dniu 29 października 2009 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość będąca podsu-
mowaniem 15 lat działalności Fundacji BRE Banku. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu BRE Banku SA oraz Przewodniczący 
Rady Fundacji Mariusz Grendowicz, jej założyciele – Krzysztof Szwarc, pierwszy Prezes Zarządu BRE Banku i pierwszy przewodni-
czący Rady Fundacji, oraz Andrzej Żor, pierwszy Prezes Zarządu Fundacji. W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele orga-
nizacji, z którymi Fundacja współpracuje od wielu lat oraz pracownicy Banku.

Podczas spotkania zaprezentowano działalność Fundacji na polu edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kultury i sztuki. 
Wydarzenie było również doskonałą okazją do nagrodzenia Fundacji BRE Banku. Przedstawiciele Fundacji Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” – Urszula Bogobowicz i Stanisław Kowalski złożyli osobiste podziękowania na ręce Mariusza Grendowicza i Henryka Okrzei 
za dotowanie rehabilitacji ich podopiecznych. Fundacja została uhonorowana statuetką „Dobro, prawda, piękno”.

Uroczystość uświetnił wykład dra Bolesława Roka, członka Rady Fundacji BRE Banku. Dr B. Rok jest autorytetem w dziedzinie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Na co dzień związany jest z Centrum Etyki Akademii Leona Koźmińskiego (CEBI). Dr B. Rok pod-
kreślił istotę zaangażowania przedsiębiorstw w sprawy społeczne, ekologiczne i etyczne oraz zwrócił szczególną uwagę na długo-
falowe korzyści, jakie niosą takie działania.

III. Władze Fundacji

Zarząd fundacji:

1/ Henryk Okrzeja –  Prezes Zarządu 
2/  Elżbieta Ledzion – Członek Zarządu 
    
Rada Fundacji:
1/ Przewodniczący Rady: Mariusz Grendowicz – Prezes Zarządu BRE Banku SA

Członkowie Rady:
2/ Paulina Rutkowska – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej,
3/ Grzegorz Podgórski – Dyrektor Biura Planowania Podatkowego,
4/ Bolesław Rok – Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego 

(powołany uchwałą Zarządu Banku nr 23/09 z dn.18.03.2009 r.),
5/ Anna Kozińska – Dyrektor Banku ds.Zarządzania Kadrami  

(odwołana z funkcji członka Rady Fundacji uchwałą Zarządu Banku nr 75/09 z dnia 21.10.2009 r.),
6/ Jarosław Wolak – Dyrektor Departamentu Prawnego  

(powołany na miejsce Anny Kozińskiej, uchwała Zarządu Banku nr 75/09 z dnia 21.10.2009 r.).
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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 2009 Rada Nadzorcza BRE Banku SA przyznała Fundacji kwotę 2.750.000,00 PLN na realizację celów statutowych oraz 
niezbędne wydatki administracyjne (uchwała RN nr 57/09 z dnia 16.03.2009 r.). Była to kwotao 500,0 tys. zł niższa niż prze-
kazana Fundacji w 2008 roku. (3.250,0 tys. zł).

2. Wpływy z wpłat 1% podatku.
Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja może przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowegood osób fi-
zycznych. W 2009 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 2009 r. z tytułu wpłat 1% podatku wpłynęła na rachunek Fundacji kwota 37,089 tys. PLN.

3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Odsetki od rachunku i lokat bankowych zasilają fundusze Fundacji. W 2009 roku Fundacja uzyskała z tego tytułu kwotę  
49,061 tys. PLN.

Łączna kwota środków finansowych Fundacji w 2009 r. wyniosła: 2.836.150,74 PLN.

4. Stan środków na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31.12.2009 roku, wynosił: 1.072.584,70 PLN.
Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków statutowych i kosztów administracyjnych Fundacji w okresie styczeń-
kwiecień 2010 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 2009 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.
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1. Plan wydatków statutowych na 2009 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 2009 i latach następnych alokacja środków dokonywana była z zachowaniem następują-
cej 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

50%

40,0%

10%

2. Realizacja działalności statutowej  w 2009 roku.

W ciągu 2009 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył ponad 900 wniosków od osób fizycznych, instytucji państwowych, osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz od innych fundacji, stowarzyszeńi organizacji pożytku 
publicznego.

Zgodnie z decyzjami o dotacjach i udzieleniu pomocy finansowej podjętymi w ciągu roku na posiedzeniach Zarządu Fundacji 
oraz decyzjami Komitetu ds. Pomocy Finansowej, w 2009 roku przyznano i wydatkowano na cele statutowe Fundacji łącznie 
kwotę: 2.985,2 tys. PLN co stanowi spadek o 15,5 % w stosunku do kwoty wydatkowanej w 2008 roku. (3.210,9 tys. PLN).

W 2009 roku Fundacja otrzymała tytułem zwrotów niewykorzystanych darowizn kwotę 10.292,34 zł. Łączna kwota
wydatków statutowych pomniejszona o kwotę zwrotów wyniosła 2.974.950,83 zł.



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BRE BANKU 2009 8

Zestawienie liczby wniosków oraz wydatków na cele statutowe w latach 2001-2009

ROK Ilość wniosków (ogółem) Ilość wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych 

Kwota przyznanych 
dotacji/darowizn ( w tys. zł) 

2001 620 250 731,5 

2002 576 306 704,7 

2003 598 220 846,5 

2004 650 335 697,0 

2005 1120 608 1389,2 

2006 950 520 1356,8 

2007 800 450 2316,2 

2008 958 631 3210,9 

2009 944 403 2985,2 

Struktura wydatków statusowych w 2009 roku

Edukacja, nauka, wspieranie 
przedsiębiorczości  

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna 

Kultura i sztuka 
oraz ochrona dóbr 

dziedzictwa narodowego

52,10%

36,6%

11,4%

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

1. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości (1.548,96 tys. PLN),  w tym:
1/ Pomoc dla innych organizacji prowadzących działalność edukacyjno-wychowawczą (w tym: fundacje i stowarzyszenia reali-

zujące własne programy edukacyjne) – 682,71 tys.,
2/ Stypendia ( w tym akcja stypendialna organizowana wspólnie z Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości) – 390,00 tys.,
3/ Seminaria BRE-CASE – 221,35 tys.,
4/ Działalność wydawnicza – 44,5 tys.,
5/ Konferencje naukowe – 159,22 tys..
6/ Pomoc dla szkół różnego typu (zakup pomocy naukowych, realizacja programów, wyjazdy dzieci) – 6,3 tys.,
7/ Sport – 44,88 tys.
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2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (1.548,96 tys. PLN), w tym:
1/ Pomoc społeczna (w tym pomoc dla stowarzyszeń, fundacji, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej) – 806,55 tys.,
2/ Pomoc dla chorych dzieci (koszty terapii, rehabilitacji bądź zabiegów za pośrednictwem wyspecjalizowanych fundacji, sto-

warzyszeń) - 221,73 tys.,
3/ Ochrona zdrowia (pomoc dla placówek służby zdrowia) – 70,0 tys.

3. Kultura, wydarzenia artystyczne, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego ( 337,98 tys. PLN), w tym:
1/ Koncerty, pomoc dla chórów i towarzystw śpiewaczych, wydawnictwa, konkursy literackie – 98,5 tys. zł.,
2/ Działalność wystawiennicza –84,37 tys. zł,,
3/ Pomoc dla stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i innych organizacji prowadzących działalność kulturalno artystyczną –  

155,11 tys. zł.,

3. Ważniejsze przedsięwzięcia finansowane  w 2009 roku przez Fundację:

I. W 2009 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 za-
wartą w dniu 16 grudnia 2005 r. umową o współpracy, Fundacja BRE Banku i Fundacja CASE kontynuowały w 2009 roku wcze-
śniejszą współpracę z Bankiem polegającą na inicjowaniu i organizowaniuseminariów-konferencji naukowców, ekspertów 
i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego oraz bieżących ważnych za-
gadnień dot. gospodarki. Tematyka seminariów dotyczy głównie zagadnień finansowych, gospodarczych i sektora banko-
wego. 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.
W roku 2009 odbyło się jubileuszowe 100-ne seminarium BRE-CASE.

Tematyka seminariów w 2009 roku objęła następujące zagadnienia:

1. Jubileuszowe 100. Seminarium BRE-CASE „Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego” (22.01.2009 r.)
Prezentacja:
„Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego” Charles A.E. Goodhart, profesor bankowości i finansów oraz polity-
ki monetarnej London School of Economics, b. członek Monetary Policy Committee Banku Anglii (1997–2000).

2. Działalność antykryzysowa banków centralnych (05.03.2009 r.)
Prezentacje:
– Jerzy Pruski - prezes PKO BP „Działalność antykryzysowa banków centralnych w dobie globalnego kryzysu
finansowego”, 
– Mateusz Morawiecki – prezes Banku Zachodniego WBK „Działalność antykryzysowa banków centralnych
a reakcja banków komercyjnych”.

3. Jak z powodzeniem wejść do strefy euro (23.04.2009 r.)
Prezentacje:
– Prof. Dariusz Filar – Uniwersytet Gdański, członek Rady Polityki Pieniężnej „Jaka droga ku przyjęciu
wspólnej waluty europejskiej”,
– Dr Jakub Borowski – Szkoła Główna Handlowa, główny ekonomista Invest-Banku SA „Polska w systemie
ERM2 – Co wynika z doświadczeń Słowacji”.

4. Integracja rynku finansowego po pięciu latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (28.05.2009 r.)
Prezentacje:
– Jadwiga Zaręba – ekspert CASE, „Polskie banki na jednolitym rynku finansowym. Wykorzystane szanse,
nowe wyzwania”,
– Jacek Socha – wiceprezes, partner PricewaterhouseCoopers w Polsce, „Czy rynek kapitałowy UE sprosta
nowym wyzwaniom?”,
– Andrzej Raczko – dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych KNF „Czy kryzys przyspieszy tworzenie
europejskiego jednolitego rynku finansowego?”.
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5. Nowe wyzwania w zarządzaniu bankami w czasie kryzysu (24.09.2009 r.)
Prezentacje:
– Maciej Meder – dyrektor zeb/rolfes.schierenbeck.associates „Wpływ kryzysu na zarządzanie bankami –
prezentacja wyników badań empirycznych”,
– Witold Skrok – dyrektor zarządzający Alior Banku SA „Jak zarządzać wartością w banku w czasach kryzysu,
– Dominik Ogonowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym ING Bank
Śląski SA”Zarządzanie ryzykiem w trudnych czasach”.

6. Credit Crunch w Polsce? (19.11.2009r.)
Prezentacje:
– Andrzej Bratkowski – doradca prezesa Polkomtel SA „Dynamika kredytu w Polsce w okresie kryzysu:
załamanie, czy tylko korekta?”,
– Jarosław Myjak – wiceprezes Zarządu Banku PKO BP SA „PKO BP a finansowanie gospodarki polskiej w 2009 r.”.

2. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).
W 2009 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 2008/2009 oraz 2009/2010. 
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 2009 roku ufundowała 40 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 rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe, w roku
akademickim 2009/2010.
Fundacja w ramach tego projektu ufundowała dla laureatów tego konkursu 40 stypendiów. 
 
3. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP).
W 2009 roku zawarta została umowa o dofinansowanie przez Fundację BRE Banku konkursu na biznesplany dla studentów 
organizowanego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (VI edycja Konkursu 2009/2010). AIP to najwięk-
sza w Polsce organizacja promująca przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Konkurs na biznesplany, którego pomysłodaw-
cą 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 autorom najlep-
szych 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 V jubileuszowej edycji Konkursu wzięło udział ponad 3000 uczestników, utworzono 34 inkubatory a w nich 725 aktywnie 
działających firm. 
Fundacja BRE Banku oprócz dofinansowania organizacji samego Konkursu funduje też nagrody dla laureatów V edycji Kon-
kursu 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 młodzieży.
3/ Stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju wybitnie zdolnych obejmującego cały proces kształcenia aż do podję-

cia 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.
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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 przedmioto-
wych. Uczestnicy programu o uzdolnieniach artystycznych odnoszą znaczące sukcesy na estradach krajowych i za-
granicznych. Wielu zostało laureatami międzynarodowych konkursów i olimpiad z różnych dyscyplin.
Fundacja kontynuowała w 2009 roku nawiązaną wcześniej współpracę z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci w 
tym zakresie i udzieliła pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie warsztatów przyrodniczych, warszta-
tów matematycznych, obozów językowych oraz warsztatów, kursów i konkursów muzycznych.

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 kon-
kursach krajowych. Fundacja BRE Banku ufundowała w 2009 r. nagrody dla finalistów konkursu, w trakcie którego 
zostały wyłonione prace, które wezmą udział w Konkursie Europejskim UE 2010.

 
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, ce-
lem popularyzowania tam obrazu Polski, a równolegle rozbudza dumę z dokonań Polaków na świecie. Służy organizacjom 
polonijnym w utrwalaniu więzi z Polska i z jej kulturą, a w szczególności z językiem polskim.
W roku 2009 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 kontynuowania współpracy z Fundacją SYNAPSIS w 2009 roku, Fundacja BRE Banku przekazała darowiznę środ-
ków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia specjalistów oraz szkoleń kadry pedagogicz-
nej w mazowieckim przedszkolu dla dzieci z autyzmem prowadzonym przez SYNAPSIS.

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 nawy-
ku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i my-
ślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań. W ramach kampanii realizowane są na-
stępujące 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. 

Fundacja BRE Banku w 2009 roku w ramach kontynuowania współpracy wsparła finansowo kolejne projekty
realizowane w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w tym m.in dofinansowała:

– VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
– produkcję 13 tys. kopii CD z filmem „Jak kochać dziecko?” oraz nagrania kołysanek, które wraz z filmem mają się zna-

leźć na płycie. Płyta stanowi załącznik do Pierwszej Książki Mojego Dziecka, która będzie rozdawanamłodym matkom 
w szpitalach położniczych,

– zakup kolekcji książek „Cała Polska czyta dzieciom” oraz książek edukacyjnych i beletrystycznych – na potrzeby kam-
panii czytania.
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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 ichedukacji, niesienie pomocy w trudnych wa-
runkach materialnych. Pomoc Fundacji BRE Banku ukierunkowana jest głównie na tych podopiecznych Fundacji, którzy cier-
pią na dziecięce porażenie mózgowe. Zgodnie z zawartymi umowami Fundacja dokonała w 2009 roku na darowizn finanso-
wych z przeznaczeniem na koszty leczenia i rehabilitacji łącznie 200 dzieci.
Zarząd Fundacji przeznaczył całą kwotę uzyskaną z wpłat 1% w roku 2009 tj. 37,089 tys. PLN na dofinansowanie leczenia i 
rehabilitacji podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Jednocześnie w 2009 r. została przekazana darowizna na rzecz wyposażenia gabinetu EEG Biofeedback w ośrodku Rehabi-
litacji Amicus, który został wybudowany przez Fundację „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie i już w 2009 roku rozpoczął swo-
ją działalność.

9. Polska Akcja Humanitarna (PAH)
Wsparcie finansowe akcji „Pajacyk” prowadzonej przez PAH. Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, któ-
ry 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 2009 roku nasza Fundacja kontynuowała wsparcie finansowe dla tej akcji.

10. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
W 2008 roku Fundacja przyłączyła się do projektu debaty publicznej „Portret Polaków – 20 lat po”. Instytut Badań nad Go-
spodarką Rynkową i powołane przez niego Polskie Forum Obywatelskie stworzyły interesujący projekt, w ramach którego za-
prasza wszystkich do wspólnego kreślenia portretu nas samych – jako członków narodu i społeczeństwa polskiego. Projekt 
rozpoczęła ogólnokrajowa debata pt.: „Co nas łączy, co nas dzieli?”. Projekt kontynuowany był w 2009 roku.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
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, działaw organizacji pozarządowej, odnosi sukcesy 
w biznesie, zmienia swoim życiem i działalnością stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością.
Kontynuując wcześniejszą współpracę związaną z Konkursem „Człowiek bez Barier”, w 2009 r. dofinansowano realizację 
projektu „Edukacja ekonomiczna i wsparcie przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością” oraz dofinansowano kolejna 
edycję konkursu „Człowiek bez Barier” 2009.

12. 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 Po-
kojowych 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 jedno-

razowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki trans-
portu 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 za-
dań mandatowych, W ramach kontynuowania współpracy w 2009 roku dofinansowano koszty wyjazdu na kolonie dzie-
ci będących członkami rodzin poszkodowanym w misjach pokojowych.
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13. Fundacja Dzieci Niczyje
W 2009 r. kontynuowano współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje. W ramach tej współpracy dofinansowane zostały
koszty kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski Dziecko – świadek szczególnej troski” to realizowany przez Fundację 
Dzieci Niczyje program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Program ma na celu poprawę sytu-
acji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych, takich jak rozprawa sądowa, przesłuchanie prokuratorskie lub policyj-
ne. Adresowany jest do sędziów, policjantów, prokuratorów, adwokatów i innych profesjonalistów zajmujących się pomocą
dziecku i rodzinie, a także do przedstawicieli władz lokalnych i centralnych. W ramach realizacji programu Fundacja Dzie-
ci Niczyje:
– promuje ideę przyjaznych przesłuchań oraz tworzenia ku temu odpowiednich miejsc (przyjazne pokoje przesłuchań);
– zainaugurowała powstanie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci;
– prowadzi kampanię „Dziecko – świadek szczególnej troski” skierowaną do sędziów, policjantów, prokuratorów, adwokatów i in-

nych profesjonalistów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie oraz do przedstawicieli władz lokalnych i centralnych;
– realizuje program „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa”;
– prowadzi Klub Biegłego Psychologa.

14. Zamek Królewski z siedzibą w Warszawie
W 2009 r. dofinansowano realizację wystawy „Uroda portretu od Kobera do Witkacego – Najpiękniejsze podobizny polskie 
od końca XVI do połowy XX wieku” organizowanej na Zamku w okresie grudzień 2009-luty 2010.
Wystawa Uroda portretu prezentuje historię portretu w Polsce od końca XVI wieku po dwudziestolecie międzywojenne w 
perspektywie dzieł najbardziej dojrzałych artystycznie. Jej organizatorom chodziło o prezentację urody portretu w wybra-
nych dziełach. Na wystawie znalazło się niemal 70 obrazów wybitnych artystów m.in.: Marcina Kobera, Bartłomieja Strobla, 
Daniela Schulza, Marcelego Bacciarelliego, Henryka Rodakowskiego, Józefa Pankiewicza, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczew-
skiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, i wielu innych artystów. Obrazów użyczyło blisko trzy-
dzieści muzeów i innych instytucji z Polski i zagranicy oraz zbiory prywatne; część dzieł prezentowanych było po raz pierw-
szy publicznie. Fundacja wsparła również finansowo działania edukacyjne prowadzone przez Zamek adresowane do dzieci
i młodzieży: cykl edukacyjnych wędrówek po Zamku Królewskim „Szkatułka księżniczki” i „Zamkowe wędrówki”.

14. Zamek Królewski z siedzibą w Warszawie
W 2009 r. dofinansowano realizację wystawy „Uroda portretu od Kobera do Witkacego – Najpiękniejsze podobizny polskie 
od końca XVI do połowy XX wieku” organizowanej na Zamku w okresie grudzień 2009-luty 2010.
Wystawa Uroda portretu prezentuje historię portretu w Polsce od końca XVI wieku po dwudziestolecie międzywojenne w 
perspektywie dzieł najbardziej dojrzałych artystycznie. Jej organizatorom chodziło o prezentację urody portretu w wybra-
nych dziełach. Na wystawie znalazło się niemal 70 obrazów wybitnych artystów m.in.: Marcina Kobera, Bartłomieja Strobla, 
Daniela Schulza, Marcelego Bacciarelliego, Henryka Rodakowskiego, Józefa Pankiewicza, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczew-
skiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, i wielu innych artystów. Obrazów użyczyło blisko trzy-
dzieści muzeów i innych instytucji z Polski i zagranicy oraz zbiory prywatne; część dzieł prezentowanych było po raz pierw-
szy publicznie. Fundacja wsparła również finansowo działania edukacyjne prowadzone przez Zamek adresowane do dzieci
i młodzieży: cykl edukacyjnych wędrówek po Zamku Królewskim „Szkatułka księżniczki” i „Zamkowe wędrówki”.

II. W 2009 roku nawiązano współpracę z następującymi podmiotami/ zainicjowano realizację następujących przedsięwzięć:

15. Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu
Misją Stowarzyszenia Na Tak jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie, a w szczególności osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzinom.
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na każdym etapie życia,
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie,
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W 2009 roku Fundacja BRE Banku udzieliła wsparcia finansowego w realizacji projektu utworzenia Sali Doświadczania Świa-
ta i wprowadzenia metody Snoezelen w placówce Stowarzyszenia – Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”. Dom Sa-
mopomocy „Kamyk” jest dzienną placówką terapeutyczna dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i dodatko-
wymi schorzeniami, typu: epilepsja, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce. W „Kamyku” pracuje się metodami nieinwazyj-
nym, opartymi na naturalnym rozwoju człowieka.

16. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Misją Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w obszarze badawczym jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wpro-
wadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Główne kierunki działania:
– badania nad protezami serca,
– badania nad protezami zastawek serca,
– badania z dziedziny biocybernetyki,
– badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii.
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W ramach pomocy udzielonej przez Fundację BRE Banku w 2009 roku, dofinansowano projekt polskiego robota chirurgicz-
nego tj. projekt „Prototypowego stanowiska treningowego innowacyjnych narzędzi chirurgii małoinwazyjnej z elementami 
technologii telemedycznych” realizowany w ramach działalności Fundacjiw Zabrzu.

17. Ogólnopolską Organizacją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości” (stowarzyszenie)
Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy (RSM) jest inicjatywą kobiet, które stoczyły walkę z tą cho-
robą i wygrały.
Misją stowarzyszenia jest pomoc każdej kobiecie, która zmaga się z RSM oraz tym, które mogą być nimzagrożone. Stowa-
rzyszenie w swej działalności stawia na profilaktykę, edukację, dostęp do informacji i zmianę świadomości w podejściu do 
zdrowia.
Nasza Fundacja udzieliła pomocy finansowej z przeznaczeniem na koszty organizacji 4 spotkań-wykładów organizowanych 
w ramach akcji „Rozumni i uważni”.

18. Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP)
W 2009 r. Fundacja BRE Banku udzieliła pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu Certy-
fikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyj-
ne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
Program ma na celu:
– Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
– Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
– Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez 

różne instytucje i organizacje.
– Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

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 2009 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. Wystawione zostały obrazy, rzeźby, rysunki, dzie-
ła literackie i muzyczne, arcydzieła rzemiosła artystycznego, w tym instrumenty naukowe, a także naturalia i osobliwo-
ści - 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 awangar-
dowych poszukiwań pierwszych dekad XX wieku i przypomnienie roli, jaką w kształtowaniu nowoczesnych funkcji sztu-
ki odegrała instytucja Bauhausu.

VII. Program działalności Fundacji na rok 20100

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2010-2012, 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.

Realizując swoje cele statutowe, Fundacja wykorzystywać będzie następujące formy działania:
1/ 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.
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Fundacja realizuje swoje działania, w szczególności w następujących formach:
1/ Programy wieloletnie – np. programy stypendialne bądź edukacyjne.
2/ Kampanie społeczne (o czasie trwania do 1 roku), mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określone-

go problemu społecznego.
3/ Wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia, projektu.
4/ Współudział w realizacji akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku.

Sposób działania:
1/ Fundacja udziela pomocy materialnej zgodnie z przyjętymi przez Radę Fundacji Zasadami udzielania pomocy finansowej.
2/ Fundacja udziela pomocy materialnej w formie dofinansowania lub współfinansowania, czyli przekazania świadczenia pie-

niężnego na rzecz osób prawnych, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji.
3/ Osobom fizycznym Fundacja udziela pomocy materialnej wyłącznie za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, in-

stytucji oświatowo–naukowych lub instytucji ochrony zdrowia.
4/ Fundacja udziela pomocy materialnej na wniosek, który powinien spełniać warunki określone w dokumencie „Wymogi do-

tyczące wniosku o dofinansowanie/ współfinansowanie/pomoc finansową”, stanowiącego załącznik do Zasad udzielania 
pomocy finansowej.

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.
8/ Inne podmioty wskazane przez pracowników uczestniczących akcji „Zróbmy razem coś dobrego” – wolontariat pracowniczy 

BRE Banku, których projekty zostały uznane za najlepsze.

Zarząd Fundacji planuje, aby w roku 2010 alokacja środków dokonywana była z zachowaniem następującej struktury wydatków 
statutowych:
1/ Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 50%
2/ Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 35 %
3/ Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 15 %.

W 2010 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,
7/ Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
8/ Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
9/ Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
10/ Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie,
11/ Fundacja Młodej Polonii,
12/ inne organizacje prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą na terenie całego kraju (w tym: fundacje i stowarzysze-

nia realizujące własne programy edukacyjne).

B. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:

1/ Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
2/ Fundacja SYNAPSIS,
3/ Polska Akcja Humanitarna,
4/ Hospicja (w tym: Mokotowskie)
5/ inne organizacje społeczna, ośrodki pomocy, placóki służby zdrowia, szpitale, hospicja.
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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 z wieloma innymi podmiotami: szkołami, wyższymi uczelniami, placówkami opieki i ochrony zdrowia, do-
mami dziecka a także z ośrodkami kultury, wydawnictwami i innymi.
Ponadto Fundacja planuje uczestniczenie w akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku SA „Zróbmy razem coś 
dobrego”.

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/ Fundcja nie zatrudnia pracowników,
4/ W 2009 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dnia 16.03.2009 r. BRE Bank SA przekazał 

Fundacji łącznie kwotę 2.750,0 tys. PLN na realizację jej celów statutowych. Odsetki uzyskane z lokat przele-
wane są na rachunek bieżący Fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe Fundacji.

5/ Kwota wydatkowana na realizację celów statutowych w 2009 roku wyniosła: 2.974.950,83 PLN. 
6/ Koszty administracyjne w 2007 r. wyniosły: -  19.582,00 PLN, w tym:

1. Koszty usług rachunkowo-księgowych – 19.440,00 PLN,
2. Podatki i opłaty – 430,00 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 31.12.2009 roku, stan środków na rachunku bankowym Fundacji wynosił:  1.072.584,70 PLN. (ko-
mentarz do pkt 7 - na stronie 7 sprawozdania, część V pkt 4).

9/ Fundacja składa roczną deklarację CIT-8.
10/ W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były prowadzone kontrole.
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