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Dane Fundacji

Dane historyczne Fundacji

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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: 

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”.

wspieranie działań organów państwowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych 
służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności podnoszeniu poziomu wiedzy 
ekonomicznej i bankowej,
wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży,
wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
pomoc w ochronie dóbr kultury,
podejmowanie działań na rzecz popularyzacji idei wspierania celów społecznych 
w środowisku bankowym i finansowym.

1 /

2/
3/
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Nazwa:

Siedziba:
Adres do korespondencji:
Adres mailowy:

Data rejestracji:

Nr REGON:

Fundusz założycielski:

Rodzaj przeważającej działalności:

Nr NIP:

Rachunek bankowy:

Organ nadzoru: 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność statutowa Fundacji jako organizacji pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny.

FUNDACJA BRE BANKU

00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A
00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A

1.21.03.1994 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.

010691166

525-15-76-935

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

nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Fundacja@brebank.pl

ki: 100.000,00 PLN

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 9499Z ( poprzednio: 9133Z) 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
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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 Gospodarczy 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 organizacje 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 głównego 
obszaru działalności statutowej na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i nauki. 

W 16-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.:

WARTOŚĆ DAROWIZN PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
W LATACH 2008 - 2011 (w tys. PLN)

Przyznane nagrody i wyróżnienia.

Statuetkę Summa Bonitas - przyznaną przez Fundację Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą” za wspieranie programu „Zdążyć z Pomocą” dla dzieci z porażeniem mózgowym,
Statuetkę Lew Młodego Biznesmena – przyznaną przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości za wsparcie kolejnej 
edycji Konkursu na Biznesplany,
Złotą odznakę honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaka przyznana za wieloletnią współpracę i wspieranie 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,  
Statuetkę „Cała Polska czyta dzieciom” przyznawaną osobom, firmom i instytucjom promującym kampanię czytania oraz 
wspierającym działania Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
Medal Przyjaciela Integracji za wspieranie osób z niepełnosprawnością w Polsce przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji,
Certyfikat Dobroczynności przyznany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jako podziękowanie za dotychczasowe 
zaangażowanie Fundacji BRE Banku w program pomocy dzieciom,
Statuetkę Młodego Lwa Biznesu przyznaną Fundacji BRE Banku przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, za 
wsparcie VI edycji Konkursu na Biznesplany,
Statuetki kolejnych finałów kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,
Liczne dyplomy i wyróżnienia przyznawane przez organizacje i instytucje prowadzące działalność edukacyjną i charytatywną.
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Władze Fundacji

Cele statutowe Fundacji

1.

2.

1.

Członkowie rady:
2.
3.
4.
5.

Prezes Zarządu:
Henryk Okrzeja
zam. 02-776 Warszawa, ul. Wrzosowisko 14 

Członek Zarządu:
Elżbieta Ledzion
zam. 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 1 m. 25

Przewodniczący Rady: 

Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu BRE Banku SA  

Zgodnie z § 15 Statutu, funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji pełni Prezes Zarządu BRE Banku SA.

Paulina Rutkowska – Dyrektor Departamentu Partnerstwa Biznesowego BRE Banku SA,
Grzegorz Podgórski – Dyrektor Biura Planowania Podatkowego BRE Banku SA,
Bolesław Rok – Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, 
Jarosław Wolak –Dyrektor Departamentu Prawnego BRE Banku SA.

Zarząd  Fundacji:

Rada  Fundacji:

Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są:
wspieranie działań organów państwowych i organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących 
podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności :

wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa,  a w szczególności wspieranie 
działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz 
promujących wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość,
wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną 
młodzież i dzieci,

1/

2/

3/
4/
5/

a/

b/

Finansowanie działalności Fundacji
1.

2.

3.

Środki finansowe przekazane Fundacji przez BRE Bank SA.

Wpływy z wpłat 1% podatku.

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

Fundacja finansuje swoją działalność ze środków przyznawanych corocznie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA. 
W roku 2011 Rada Nadzorcza BRE Banku SA przyznała Fundacji kwotę 3.000.000,00 PLN na realizację celów statutowych oraz 
niezbędne wydatki administracyjne (uchwała RN nr 145/11 z dnia 30 marca 2011 r.). Była to kwota o 250,0 tys. wyższa od kwoty 
przekazanej na działalność Fundacji w 2010 roku.

Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja może przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych. W 2011 r. z tytułu wpłat 1% podatku wpłynęła na rachunek Fundacji kwota 11.925,60,10 PLN.

Odsetki od rachunku i lokat bankowych zasilają fundusze Fundacji. 
W 2011 roku Fundacja uzyskała z tego tytułu kwotę 59.548,78 PLN.

Tytułem darowizn dokonano na rachunek Fundacji wpłat w kwocie: 140,50 PLN.
Łączna kwota środków finansowych Fundacji w 2011 r. wyniosła: 3.071.614,88 PLN.
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4. Stan środków na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31.12.2011 roku, wynosił 1.167.686,86 PLN.

Środki te przeznaczone będą na finansowanie wydatków statutowych i kosztów administracyjnych Fundacji w okresie styczeń
-kwiecień 2012 r. 
Zgodnie z coroczną procedurą, BRE Bank SA przekazuje środki na działalność Fundacji po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
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 umożliwiają 
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.

Opis działalności statutowej Fundacji  w 2011 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.

2.

Plan wydatków statutowych na 2011 rok

Realizacja działalności statutowej w 2011 roku

Zgodnie z przyjętą na lata 2010-2012 strategią, w w latach 2010-2011 alokacja środków dokonywana jest z zachowaniem następującej 
struktury wydatków statutowych:

W ciągu 2011 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył prawie 900 wniosków od osób fizycznych, instytucji państwowych, osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, w tym od: fundacji, stowarzyszeń, towarzystw, innych organizacji 
posiadających status organizacji pożytku publicznego; z tego 389 wniosków z wynikiem pozytywnym.
Zgodnie z decyzjami o dotacjach i udzieleniu pomocy finansowej podjętymi w ciągu roku na posiedzeniach Zarządu Fundacji oraz 
decyzjami Komitetu ds. Pomocy Finansowej, w 2011 roku przyznano i wydatkowano na cele statutowe Fundacji łącznie kwotę:  
2.899,56 tys. PLN co stanowi wzrost o 0,35 % w stosunku do kwoty wydatkowanej w 2010 roku. (2.889,3 tys. PLN).

W 2011 roku Fundacja otrzymała tytułem zwrotów niewykorzystanych darowizn kwotę 4.262,83 zł. Łączna kwota wydatków statutowych 
pomniejszona o kwotę zwrotów wyniosła 2.895.302,12 zł.

1.
2.
3.

Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości  50%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 35 %
Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 15 %.

–

Struktura wydatków statutowych Fundacji w 2011 roku
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Sprawozdanie za rok 2011

W ramach poszczególnych celów głównych, realizowanych zgodnie z przyjętą na rok
2011 strategią,  przekazano na określone rodzaje działalności następujące kwoty:

Pomoc dla szkół różnego typu (zakup pomocy naukowych, pracownie komputerowe, realizacja programów edukacyjnych)
– ,
Programy stypendialne: w tym akcja stypendialna organizowana wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości 
(program Stypendiów Pomostowych, Konkurs dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych studiujących na III i IV 
roku określonych kierunków studiów),  program stypendialny Fundacji Młodej Polonii,  inne programy stypendialne
– 356,4 tys. zł,
Pomoc dla innych organizacji (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa i inne) prowadzących działalność edukacyjno-
wychowawczą (projekty edukacyjne), w tym: projekty  edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, edukacja dzieci i osób 
niepełnosprawnych – 464,8 tys. zł,
Projekty wspierające przedsiębiorczość, w tym: kolejna edycja Konkursu na Biznesplany  organizowanego przez Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2011 organizowany 
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości –  165,8 tys. zł,
Seminaria BRE-CASE realizowane w 2011 r. – 204,8 tys. zł,
Działalność wydawnicza o charakterze edukacyjnym, w tym publikacje pokonferencyjne                                                                         
–  39,9 tys. zł,
Konferencje naukowe, sympozja, kongresy, działalność naukowa – 108,0 tys. zł,
Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla organizacji sportowych – 93,4 tys. zł.

37,5 tys. zł

Pomoc dla hospicjów z terenu całego kraju (zakup sprzętu, remonty pomieszczeń, szkolenia wolonatriuszy) w tym m.in. 
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja Anielska Przystań, 
Fundacja Hospicyjna w Gdańsku, Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu i inne – , 
Pomoc dla domów opieki i świetlic środowiskowych – 17,7 tys. zł,
Pomoc społeczna, wyjazdy dzieci, turnusy rehabilitacyjne, w tym:

202,1 tys. zł

Pomoc dla placówek muzealnych (w tym: dofinansowanie wystaw, organizacji ekspozycji muzealnych, zakup eksponatów)          
– ,
Wydarzenia teatralne, poezja, wydawnictwa literackie (w tym: Warszawska Jesień Poezji, konkursy poetyckie) – 60,4 tys. zł,
Wydarzenia muzyczne, koncerty, pomoc dla chórów i towarzystw śpiewaczych (w tym: Festiwalu Muzyki Franciszka 
Schuberta, Festiwal „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale” – 93,0  tys. zł,
Projekty malarskie i sztuki plastyczne (w tym: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, plenery malarskie, katalogi 
poplenerowe) – 46,0 tys. zł,
Pomoc dla innych stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i innych organizacji prowadzących działalność kulturalno-artystyczną, 
wydarzenia artystyczne – 54,9 tys. zł,
Dziedzictwo narodowe (w tym: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im.J.Waldorffa, pomoc w renowacji, 
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska – projekt „Polska odkryta na nowo” projekt 
adresowany dla młodszego i średniego pokolenia emigrantów polskich) – 92,8 tys. zł. 

59,0 tys. zł

Pomoc dla chorych osób i dzieci (dofinansowanie indywidualnych kosztów terapii, rehabilitacji, zakupu sprzętu), w tym 
dofinansowanie kosztów terapii i rehabilitacji 200 dzieci - podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
 – 213,6 tys. zł.

Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci ( w tym: wyjazdy wakacyjne, wycieczki, organizacja czasu wolnego w 
miejscu zamieszkania) – 133,8 tys. zł,
Turnusy, zajęcia i warsztaty rehabilitacyjne w tym m.in.: dofinansowanie realizacji prowadzonych przez Fundację Patria 
bezpłatnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych – hipoterapia, logopedia i turnusy dla dzieci niepełnosprawnych
– 132,8 tys. zł,
Inne projekty związane z pomocą i opieką społeczną, w tym m.in. : Fundacja Dzieci Niczyje - dofinansowanie realizacji 
projektu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 98,9 tys. zł,
Zakup sprzętu, wyposażenia, żywności, prace remontowe w tym: dofinansowanie realizacji projektu adaptacji i 
utworzenia nowych pomieszczeń w lokalu Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS 
(dla dzieci z autyzmem) – 153,8 tys. zł,
Akcje charytatywne, imprezy świąteczne dla dzieci w tym: Federacja Polskich Banków Żywności – dofinansowanie  akcji 
Świąteczna Zbiórka Żywności 2011 – 70,0 tys. zł,
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1.

2.

3.

Środki finansowe przekazane Fundacji przez BRE Bank SA.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (1.022,7 tys. PLN), w tym:

Kultura, wydarzenia artystyczne, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego (406,2  tys. PLN), w tym:
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3.

I.

Ważniejsze przedsięwzięcia finansowane w 2011 roku przez Fundację

W obszarze Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości były to:

W 2011 roku kontynuowano współpracę z następującymi organizacji, którym udzielono wsparcia 
finansowego na prowadzone projekty:

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 2010 roku 
wcześniejszą współpracę z Bankiem polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów-konferencji naukowców, ekspertów i 
praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego oraz bieżących ważnych zagadnień dot. 
gospodarki. Tematyka seminariów dotyczy głównie zagadnień finansowych, gospodarczych i sektora bankowego. Uczestnikami 
seminariów są m.in.: przedstawiciele świata finansów, nauki, gospodarki, dziennikarze, studenci.
Po każdym z seminariów powstają publikacje (obecnie w formie elektronicznej) z serii „Zeszyty BRE Bank-CASE”, zawierające 
wystąpienia i analizy prelegentów biorących udział w konferencjach.
Tematyka seminariów BRE-CASE w 2011 roku objęła następujące zagadnienia:

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości od 
19 lat wspiera sektor edukacji Celem programów realizowanych przez Fundację jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych 
Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Zorientowane są one na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze 
wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom porównywalnego poziomu wykształcenia, tak aby mogli oni skutecznie 
konkurować na międzynarodowym rynku pracy.
W 2011 roku kontynuowano współpracę z FEP przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy materialnej dla 
młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe) prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości 
w roku akademickim 2010/2011oraz 2011/2012. 
Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z 
rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Adresatami 
Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub 
dwustopniowym, pochodzący ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców i spełniający warunki określone w regulaminie. O stypendia 
mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach i jednocześnie osiągający dobre wyniki w nauce, w szczególności 
zaś młodzież pochodząca z dawnych terenów popegeerowskich. 
W ub. roku rozpoczęła się X-ta edycja Programu Stypendiów Pomostowych, nad którą patronat objęła Pani Anna Komorowska, 
Małżonka Prezydenta RP. Jubileuszowa inauguracja oraz rozdanie dyplomów dla reprezentantów laureatów stypendiów odbyły się 3 
listopada w Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach Królewskich. 
W ramach realizacji programu stypendiów pomostowych Fundacja BRE Banku w 2011 roku ufundowała 30 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 studiów na następujących kierunkach:  ekonomia, 
finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe, 
w roku akademickim 2010/2011oraz 2011/2012.
Fundacja w ramach tego projektu ufundowała dla laureatów tego konkursu 32 stypendia. 

W 2011r. ogłoszona została VIII edycja Konkursu na Biznesplany. Trwający od 7 lat największy w Polsce konkurs, organizowany przez 
Fundację Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Fundację BRE Banku, wyłania uzdolnionych studentów z ciekawym 
pomysłem na własny biznes. 
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. 
Ideą Konkursu jest zachęcenie jak największej liczby młodych osób w kraju do zakładania własnej firmy, rozpoczęcie działalności na 
własny rachunek, nauka samodzielności, odpowiedzialnego działania, samodzielne poruszanie się w sferze działalności gospodarczej.

1.

2.

3.

Fundacja CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) – 204,8 tys. zł 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) – 315,0 tys. zł

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) – 120,0 tys. zł

Gospodarka niskoemisyjna  Czy potrzebny plan Marshalla? (10.02.2011 r.);
Reformy emerytalne w Polsce i na świecie widziane z Paryża (24.03.2011 r.);
Dostosowanie fiskalne w Polsce w świetle konstytucyjnych i ustawowych progów ostrożnościowych (26.05.2011 r.);
Strefa euro – kryzys i drogi wyjścia (16.06.2011 r.);
Zróżnicowanie polityki fiskalnej w trakcie kryzysu lat 2007-2009 i po kryzysie (29.09.2011 r.);
Perspektywy polskiej gospodarki w latach 2012-2013 (08.12.2011 r.).

–1 /
2/
3/
4/
5/
6/

8



Sprawozdanie za rok 2011

Inicjatywa została stworzona z myślą o osobach, które nie ukończyły 30 roku życia i chcą rozpocząć działalność gospodarczą. 
Szczególną uwagę organizatorów przyciągają studenci, którzy dysponują największym potencjałem wiedzy i kreatywności, a ich 
pomysły cechują się innowacyjnością. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez przekazanie biznesplanu do oceny. W pierwszym 
etapie dokonują jej specjaliści z AIP. W kolejnym, najlepsze z biznesplanów weryfikowane są przez kapitułę konkursu. W ten sposób 
wyłaniana jest grupa 100 laureatów. 
Wszyscy wybrani rozpoczynają realizację swoich pomysłów pod skrzydłami AIP, co gwarantuje między innymi bezkosztowe 
prowadzenie działalności gospodarczej przez rok oraz wsparcie w zakresie szkoleniowym każdego z uczestników. 

W 2011 roku zawarta została umowa o dofinansowanie przez Fundację BRE Banku VIII edycji Konkursu organizowanego w ramach 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. 
Fundacja BRE Banku oprócz dofinansowania organizacji samego Konkursu funduje też nagrody dla laureatów Konkursu na Biznesplany 
AIP.
Ponadto dofinansowano prowadzoną przez AIP w 2011 roku akcję edukacyjną  „Głosuj”.

Laureaci Konkursu na Biznesplany w 2011 roku

W 2011 roku Fundacja kontynuowała 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:

Fundacja Młodej Polonii jest, jak dotąd jedyną w Polsce Fundacją, która w sposób kompleksowy roztacza patronat kulturalno-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 polonijnym w utrwalaniu więzi z Polska 
i z jej kulturą, a w szczególności z językiem polskim.
W roku 2011 kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2007 roku pomoc na stypendialną. Przekazaliśmy środki finansowe na ufundowanie 
6 stypendiów dla studentów – podopiecznych Fundacji Młodej Polonii.

W ramach współpracy w 2011 roku, Fundacja udzieliła pomocy finansowej dla Programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych.
Uczestnicy tego Programu zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Uczestnicy 
programu o uzdolnieniach artystycznych odnoszą znaczące sukcesy na estradach krajowych i zagranicznych. Wielu zostało laureatami 
międzynarodowych konkursów i olimpiad z różnych dyscyplin. 
Fundacja w 2001 r. udzieliła pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie warsztatów przyrodniczych, warsztatów 
matematycznych, seminariów humanistycznych oraz koncertów młodych instrumentalistów z całej Polski.

4.

5.

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. – 100,0 tys. zł

Fundacja Młodej Polonii - stypendia dla młodzieży  - 18,9 tys. zł

upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz o metodach pracy z nimi.
tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.
stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju wybitnie zdolnych obejmującego cały proces kształcenia aż do podjęcia 
samodzielnej pracy zawodowej.
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.

1 /
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Fundacja ABCXXI została założona w grudniu 1998 r. przez p.Irenę Koźmińską. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju 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. 

Fundacja BRE Banku przyłączyła się do akcji w 2006 roku a w kolejnych latach kontynuowała współpracę dofinansowując kampanię 
społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz realizację Programu Nauczania Wartości. 

Fundacja BRE Banku w 2011  roku w ramach kontynuowania współpracy wsparła finansowo kolejne projekty realizowane w ramach 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”:

W dniu 5 listopada 2011 roku.  w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się VI Kongres Obywatelski pod hasłem: „Jaki rozwój, jaka 
edukacja w XXI w. – VI Kongres Obywatelski”.  Poza  sesją plenarną otwierająca kongres pt. „Czas na wielkie przewartościowanie”, 
odbyło się szereg debat tematycznych w tym m.in.:

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 partnerstwie 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.
Projekt „Człowiek bez barier” jest realizowany od 2003 roku.  Intencją organizatorów jest nagradzanie osób z niepełnosprawnością, 
które odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego, są przedsiębiorczy, niosą pomoc innym oraz 
przełamują stereotypowy wizerunek osób z niepełnosprawnością. Ponadto, dzięki przedsięwzięciu upowszechniana jest wiedza o 
możliwościach tkwiących w osobach z niepełnosprawnością.

Gościem honorowym Kongresu był Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Fundacja, tak jak w latach ubiegłych udzieliła wsparcia finansowego przeznaczonego na organizację Kongresu.

6.

7.

8.

Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom. – 100,0 tys. zł

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Polskie Forum Obywatelskie  - 80,0 tys. zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – 74,4 tys. zł

dofinansowanie organizacji IX Finału kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,
dofinansowanie organizacji X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w tym:  
Centralnej Inauguracji X Ogólnopolskiego i Pierwszego Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom w Cieszynie oraz 
konferencji „Jak kochać Dziecko” w czerwcu br. w Cieszynie.

Po co nam społeczeństwo?
Zrównoważony rozwój Polski – jak zrealizować niechciany cel?
Jak odnieść sukces na rynku globalnym? Strategie i kompetencje przedsiębiorstw oraz państwa
Czy rolnictwo i przemysł spożywczy mogą być szansą rozwojową Polski w XXI wieku?
Szanse młodego pokolenia – czas na strategie zbiorowe? 
Czy potrzebujemy „przewrotu kopernikańskiego” w edukacji?
Potencjał edukacji pozaszkolnej – jaki jest, jak go wykorzystać?
Jak wykorzystać środki UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014–2020?
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W 2011 roku Fundacja BRE Banku dofinansowała kolejna edycję Konkursu „Człowiek bez barier 2011” – w tym m.in. kampanię 
internetową oraz ufundowała nagrodę główną w konkursie

W dniu 7 grudnia 2011 roku, podczas XVI Wielkiej Gali ogłoszeni zostali zwycięzcy tegorocznego konkursu. Jury konkursu przyznało 
pierwsze miejsce filmowi „Przełamać bariery”. Krótkometrażowy film animowany, przekonujący, że niepełnosprawność nie jest bramą 
do gorszego życia, zrealizowały uczennice z Gimnazjum nr 77. Wyróżnienie otrzymał film „Warszawska cisza”, traktujący o osobach 
niesłyszących. 
W 2001 roku nasza Fundacja dofinansowała też realizacje projektu „Inkubator aktywności ekonomicznej – Edukacja ekonomiczna 
i wsparcie samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością 2011”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci 
i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych 
umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się 
edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach.

W 2011 roku nasza Fundacja dofinansowała organizację Konkursu na najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2011. 
Konkurs PRODUKCIK odbywa się w ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Konkurs daje młodym ludziom możliwość 
prowadzenia na terenie szkoły własnych przedsiębiorstw. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania 
marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży, a także prowadzą ewidencję działalności zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w spółkach jawnych.

W ramach Europejskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 
w dniach 2-3 czerwca 2011 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się XVI finał Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2011. GRAND PRIX zdobyło młodzieżowe miniprzedsięborstwo „Second Life” 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. Zdobywca tej nagrody reprezentować będzie Polskę w czasie finału Europejskiego 
Konkursu.

W 2011 roku Fundacja kontynuowała współpracę z organizacjami wspierającymi popularyzacje sportu szachowego wśród dzieci 
i młodzieży. Wsparła finansowo kilka ważnych imprez organizowanych przez te dwa podmioty w tym: 

W ramach projektu  „The Campus of Excellence”  współpracuje ze sobą ponad 80 firm, instytucji, stowarzyszeń, uniwersytetów i szkół z 
7 krajów europejskich.  Realizowany program edukacyjny “The future of MINT”, koncentruje się na naukach  takich jak matematyka, 
informatyka, nauki przyrodnicze i nowe technologie (mathematics, IT, natural sciences, technology  = MINT) i umożliwia rozwój 
uczestników tego programu w tych dziedzinach poprzez : warsztaty, praktyki i mentoring. 
W 2011 roku Fundacja BRE Banku  kontynuowała pomoc dla uczniów polskich szkół średnich – uczestników programu „The Future of 
MINT”. Dofinansowano udział grupy polskich uczniów z Liceum im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie w projekcie w 2012 r. 
(warsztaty edukacyjne z indywidualnymi mentorami i praktyki zawodowe dla młodzieży ze szkół średnich ).

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 wymagające długotrwałej terapii 
i rehabilitacji.

9.

10.

11.

12.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości- 45,8 tys. zł

Polski Związek Szachowy oraz Fundacja szachowa im. gen. Sosnkowskiego – 25,0 tys. zł

Campus of Excellence –  54,1 tys. zł

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 205,0 tys. zł

organizację szachowego Turnieju Niepodległości,
organizację Mistrzostw Polski w Szachach.

II. W obszarze Ochrona zdrowia i pomoc społeczna były to:
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Program „Zdążyć z pomocą” ma zasięg ogólnokrajowy, jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspierających ideę 
niesienia pomocy dzieciom chorym i 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 2011 roku na darowizn finansowych z przeznaczeniem na koszty leczenia 
i rehabilitacji łącznie 201 dzieci.
Zarząd Fundacji przeznaczył też kwotę uzyskaną z wpłat 1% w roku 2011 tj. 11.925,60 zł na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji 
podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 

Gabinet EEG Biofeedback w Ośrodku Amicus prowadzonym w Warszawie 
przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

W 2011 roku Fundacja BRE Banku wsparła finansowo działalność szeregu hospicjów działających na terenie całej Polski, 
w szczególności udzielając pomocy finansowej w zakupie sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia hospicjów oraz  
w dofinansowaniu szkoleń dla wolontariuszy.

Wśród obdarowanych znalazły się mi.in: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, 
Fundacja Anielska Przystań, Fundacja Hospicyjna w Gdańsku, Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu i inne.

Kontynuując dotychczasową współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje dofinansowaliśmy  w 2011 roku realizację projektu „Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży”, dzięki któremu poszerzony został zakres i dostępność ogólnopolskiego i całkowicie bezpłatnego telefonu 
zaufania służącego młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

116 111 to numer pierwszego ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon 116 111 został uruchomiony 
w listopadzie 2008 roku przez Fundację Dzieci Niczyje i firmę Polkomtel SA, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o krajowej 
rezerwacji numeracji „116” na potrzeby świadczenia usług, o walorze społecznym. Początkowo linia obsługiwana była od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 12:00 do 20:00, przez zespół 7 wykwalifikowanych pracowników Fundacji Dzieci Niczyje. Szybko okazało 
się, że zapotrzebowanie na anonimową rozmowę z konsultantami jest o wiele większe.

Umożliwienie kontaktu z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży również w niedziele oraz uruchomienie kolejnej, piątej linii do jego 
obsługi wiązały się z koniecznością dalszego powiększania zespołu, przeszkolenia grupy stażystów itd. Niezbędne było również 
dostosowanie nowego, większego lokalu na potrzeby codziennego funkcjonowania programu, obsługi call-center i poradni online.  
W tym zakresie nasza Fundacja udzieliła niezbędnej pomocy finansowej.

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz 
wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

 W 2011 roku nasza Fundacja udzieliła dofinansowania na realizację projektu adaptacji i utworzenia nowych pomieszczeń w lokalu 
Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS dla dzieci z autyzmem.

13.

14.

15.

Pomoc dla hospicjów działających na terenie całego kraju – 202,1 tys. zł

Fundacja Dzieci Niczyje – 50,0 tys. zł

Fundacja SYNAPSIS – 46,0 tys. zł
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W sierpniu 2011 r. rozpoczęła się realizacja Królewskich Arkad Sztuki - projektu multikulturalnego, łączącego obszary sztuki teatralnej, 
tańca i muzyki. Projekt wsparła finansowo Fundacja BRE Banku. W ciągu kolejnych 6 weekendów zorganizowano w Arkadach 
Kubickiego 18 niezwykłych wieczorów (muzycznych, teatralnych). Dla amatorów muzyki organizatorzy przygotowali zróżnicowaną 
tematycznie propozycję koncertów, uwzględniającą zarówno muzykę instrumentalną jak i wokalną, formy kameralne i solowe oraz 
muzykę różnych epok: utwory oryginalne, transkrypcyjne, jak również parafrazy popularnych tematów. Część wokalna była prezentacją 
repertuaru pieśniarskiego, operowego i musicalowego. Udział w projekcie wzięli m.in.: Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza 
Radziwonowicza, soliści Opery Narodowej Teatru Wielkiego. 

Fundacja wsparła również finansowo działania edukacyjne prowadzone przez Zamek adresowane do dzieci i młodzieży: cykl 
edukacyjnych wędrówek po Zamku Królewskim ”Szkatułka księżniczki i skarb królewicza” oraz „Zamkowe wędrówki- spotkania 
plastyczno- historyczne dla dzieci”.

Fundacja BRE Banku wsparła w 2011 roku  projekt  „Polska odkryta na nowo”. Jest on realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” z myślą o polskich emigrantach rozsianych po rozległych terytoriach Argentyny i Brazylii. Głównym celem przedsięwzięcia jest 
edukacja językowa, historyczna i geograficzna, oraz propagowanie dziedzictwa kultury polskiej wśród przedstawicieli młodego 
pokolenia polskich emigrantów. Najważniejszym elementem projektu jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, które będą 
dostępne w Internecie oraz upowszechniane bezpośrednio na miejscu dzięki pomocy organizacji polonijnych.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postawiło sobie za cel zbudowanie kilkudziesięciu stron internetowych poszczególnych szkół i 
społeczności polskich, ich integrację oraz docelowo stworzenie wspólnego portalu. W ramach projektu zaplanowano również założenie 
i prowadzenie pierwszych klas językowych o charakterze wirtualnym, z jak najbardziej realnym nauczycielem z Polski. 
Fundacja BRE Banku wsparła przygotowanie merytoryczne i edytorskie broszurek do lekcji multimedialnej, a także materiały 
dydaktyczne dla nauczycieli. Powstanie cykl kilku filmów edukacyjnych ukazujących współczesną kulturę i zwyczaje polskie wraz z 
poradami kulinarnymi na różne okazje. Powstanie cykl gier i zabaw edukacyjnych wprowadzających w świat historii, języka, kultury i 
geografii kierowanych do dzieci i młodzieży. Dodatkowo zostanie zaprojektowany dwujęzyczny portal edukacyjny, który stanie się 
główną platformą edukacyjną dla Polaków. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na grudzień 2012 roku.

16.

17.

Zamek Królewski z siedzibą w Warszawie – 68,0 tys. zł

Stowarzyszenie Wspólnota Polska – 50,0 tys. zł

III. W obszarze Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego były to:

Program działania Fundacji na rok 2012
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:

Fundacja realizuje swoje działania, w szczególności w następujących formach:

Współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z wyspecjalizowaną instytucją. 
Finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
Udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub 
wyposażenia.

Programy wieloletnie – np. programy stypendialne bądź edukacyjne.
Kampanie społeczne (o czasie trwania do 1 roku), mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określonego 
problemu społecznego.
Wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia, projektu.
Współudział w realizacji akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku. 
Wspieranie inicjatyw społecznych zorganizowanych grup pracowniczych BRE Banku.

1 .
2.
3.

1 .
2.

3.
4.
5.
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Sposób działania:

Grupy docelowe, na których koncentrować będą się działania Fundacji to:

W 2012 roku Fundacja planuje kontynuować/prowadzić współpracę 
m.in. z następującymi podmiotami:

Fundacja udziela pomocy materialnej zgodnie z przyjętymi przez Radę Fundacji Zasadami udzielania pomocy finansowej.
Fundacja udziela pomocy materialnej w formie dofinansowania lub współfinansowania, czyli przekazania świadczenia 
pieniężnego na rzecz osób prawnych, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji.
Osobom fizycznym Fundacja udziela pomocy materialnej wyłącznie za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, 
instytucji oświatowo–naukowych lub instytucji ochrony zdrowia.
Fundacja udziela pomocy materialnej na wniosek, który powinien spełniać warunki określone w dokumencie „Wymogi 
dotyczące wniosku o dofinansowanie/ współfinansowanie/pomoc finansową”, stanowiącego załącznik do Zasad udzielania 
pomocy finansowej.

Dzieci i młodzież szkolna.
Studenci i uczniowie szkół średnich.
Młodzi przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć własną działalność. 
Organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia  i instytucje realizujące programy w zakresie edukacji i przedsiębiorczości.
Osoby chore i wymagające opieki specjalistycznej (za pośrednictwem odpowiednich organizacji)
Organizacje pozarządowe i ich podopieczni.
Instytucje zajmujące się propagowaniem kultury, opieką nad dziełami sztuki oraz ochroną zabytków.
Inne podmioty wskazane przez pracowników uczestniczących akcji „Zróbmy razem coś dobrego” -  wolontariat pracowniczy  
BRE Banku,  których projekty zostały uznane za najlepsze oraz wskazane przez zorganizowane grupy pracowników BRE 
Banku zgłaszających do Fundacji własne inicjatywy społeczne (w zakresie działalności statutowej Fundacji).

Zarząd Fundacji planuje, aby w roku 2012 alokacja środków dokonywana była z zachowaniem realizowanej w 2011 roku, następującej 
struktury wydatków statutowych: 

1 .
2.

3.

4.

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości  50%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 35 %
Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 15 %.

–

A.

B.

C.

Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości:

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:

Kultura, wydarzenia artystyczne:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci,
Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Polskie Forum Obywatelskie,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
Związek Harcerstwa Polskiego,
Fundacja Młodej Polonii,
inne organizacje prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą na terenie całego kraju (w tym: fundacje i 
stowarzyszenia realizujące własne programy edukacyjne).

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
Fundacja SYNAPSIS,
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Fundacja „Dzieci Niczyje”,
Polska Akcja Humanitarna,
Hospicja na terenie całego kraju (dla dorosłych i dla dzieci)
inne organizacje społeczne, ośrodki pomocy, placówki służby zdrowia, szpitale.

Zamek Królewski w Warszawie,
Towarzystwa śpiewacze i chóry,
Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua,
Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Ośrodki sztuki i fundacje prowadzące działalność wspierającą rozwój kultury,
Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa,
Placówki muzealne i galerie sztuki na terenie kraju.

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10/
11/

1 /
2/
3/
4/
5/
6/
7/

1 /
2/
3/
4/
5/
6/
7/
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W 2012 roku, tak jak w latach ubiegłych, Fundacja planuje również nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami realizującymi 
wartościowe i znaczące projekty w obszarach zgodnych z realizowaną strategią Fundacji oraz jej celami statutowymi.

Ponadto Fundacja planuje kontynuowanie uczestnictwa w akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku „Zróbmy razem coś dobrego” 
oraz wsparcie dla inicjatyw społecznych kierowanych do Fundacji  przez zorganizowane grupy pracowników Banku.

Pozostałe informacje o Fundacji
Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim w wys. 100,0 tys. PLN. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
W 2011 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA nr 145/11 z dnia 30 marca 2011 r.  BRE Bank SA przekazał 
Fundacji łącznie kwotę 3.000,0 tys. PLN na realizację jej celów statutowych. Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na 
rachunek bieżący Fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe Fundacji.
Kwota wydatkowana na realizację celów statutowych w 2011 roku wyniosła: 2.895,3 tys. PLN. 
Koszty administracyjne w 2011 r. wyniosły: 19,3 tys. PLN, w tym:

Inne informacje: 

Na dzień 31.12.2011 roku, stan środków na rachunku bankowym Fundacji wynosił:  1.167.686,86  PLN. (komentarz do pkt 8: 
na stronie 7 sprawozdania, część V, pkt 4).
Fundacja składa roczną deklarację CIT-8.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były prowadzone kontrole.

1 .
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8 .

9 .
10.

Koszty usług rachunkowo-księgowych  –  19,3 tys. PLN,

Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych.
Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego.
Fundacja nie nabyła nieruchomości.

15

Sprawozdanie za rok 2011


