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I. Dane Fundacji:
1. Nazwa: FUNDACJA BRE BANKU 

2. Siedziba: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A
3. Adres do korespondencji:  00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A
4. Adres mailowy:  Fundacja@brebank.pl

5. Data rejestracji:   21.03.1994 r., nr wpisu: 4137 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 
XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy. 

   W dniu 11.02.2002 r. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087634.

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

6. Nr REGON:  010691166

7. Fundusz założycielski:  100.000,00 PLN

8. Rodzaj przeważającej działalności:  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 9499Z (poprzednio: 9133Z)  
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

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

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

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

12. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

13. Działalność statutowa Fundacji jako organizacji pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny.

II. Dane historyczne Fundacji:
Fundacja ustanowiona została na mocy uchwały Rady Banku Rozwoju Eksportu z dnia 20.10.1993 r. pod nazwą „Fundacja Banku 
Rozwoju Eksportu”. Czynności związane z 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: 
1/ 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,

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 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 zarejestrował 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 Gospodarczy KRS 
z dnia 21 grudnia 2005 r. 
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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, w 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. 

Wartość darowizn przekazanych przez Fundację 
w latach 2008–2011 (w tys. PLN)

Przyznane nagrody i wyróżnienia

W 18-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/ Statuetkę Summa Bonitas – przyznaną przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za wspieranie programu „Zdążyć z Pomocą” 

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

Konkursu na Biznesplany,
3/ Złotą odznakę honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaka przyznana za wieloletnią współpracę i wspieranie 

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

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

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

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

VI edycji Konkursu na Biznesplany,
8/ Statuetki kolejnych finałów kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,
9/ Liczne dyplomy i wyróżnienia przyznawane przez organizacje i instytucje prowadzące działalność edukacyjną i charytatywną.
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III. Władze Fundacji:
Zarząd Fundacji:

1. Prezes Zarządu:
 Henryk Okrzeja

2. Członek Zarządu:
 Elżbieta Ledzion

Rada Fundacji:

1. Przewodniczący Rady: 

 Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu BRE Banku SA – do dnia 09.05.2012 r. (odwołany ze stanowiska Przewodniczącego Rady 
Fundacji BRE Banku uchwałą Zarządu Banku nr 50/12 z dn. 09.05.2012 r., wpis w KRS z dnia 13.06.2012 r.),

 Wiesław Thor – Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA – od dnia 09.05.2012 r. (powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Fundacji BRE Banku uchwałą Zarządu Banku nr 50/12 z dn. 09.05.2012 r., wpis w KRS z dnia 13.06.2012 r.).

Członkowie Rady:
2. Paulina Rutkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji BRE Banku SA,
3. Grzegorz Podgórski – Dyrektor Departamentu Podatków BRE Banku SA,
4. Bolesław Rok – Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, 
5. Jarosław Wolak – Dyrektor Departamentu Prawnego BRE Banku SA, 
6. Iwona Ryniewicz – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej BRE Banku SA (powołana jako nowy członek 

Rady Fundacji BRE Banku uchwałą Zarządu Banku nr 50/12 z dn. 09.05.2012 r., wpis w KRS z dnia 13.06.2012 r.).

IV. Cele statutowe Fundacji 
Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są:
1/ wspieranie działań organów państwowych i  organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących 

podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności:

a/ udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promujących 
wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość,

b/ wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież 
i dzieci,

3/ 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,

4/ wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
5/ wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
6/ popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

V. Finansowanie działalności Fundacji w 2012 roku 
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 2012 Rada Nadzorcza BRE Banku SA przyznała Fundacji kwotę 2.500.000,00 PLN na realizację celów statutowych oraz 
niezbędne wydatki administracyjne (uchwała RN nr 45/12 z dnia 30 marca 2012 r.). Była to kwota o 500,0 tys. PLN niższa od kwoty 
przekazanej na działalność Fundacji w 2011 roku.

2. Wpływy z wpłat 1% podatku.

Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja może przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W 2012 r. z tytułu wpłat 1% podatku wpłynęła na rachunek Fundacji kwota 1.104,81 PLN.
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3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.

Odsetki od rachunku i lokat bankowych zasilają fundusze Fundacji. W 2012 roku Fundacja uzyskała z tego tytułu kwotę 62.359,26 PLN.
Tytułem darowizn dokonano na rachunek Fundacji wpłat w kwocie: 44.431,85 PLN.

Łączna kwota środków finansowych Fundacji w 2012 r. wyniosła: 2.607.895,92 PLN.

4. Stan środków na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31.12.2012 roku, wynosił 1.283.637,79 PLN.

Środki te przeznaczone będą na finansowanie wydatków statutowych i  kosztów administracyjnych Fundacji w  okresie styczeń– 
–kwiecień 2013 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 końcu 1-wszego kwartału kolejnego roku. 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.

VI. Opis działalności statutowej Fundacji w 2012 roku
Zgodnie ze strategią zaakceptowaną przez Radę Fundacji, misją Fundacji jest: „Wspieranie działań służących rozwojowi 
indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia społeczeństwa. 
Działalność Fundacji jest wyrazem społecznego zaangażowania BRE Banku SA.”
Fundacja urzeczywistnia swoją misję działając głównie na rzecz rozwoju nauki i edukacji. Poza tym wspiera ochronę zdrowia i opiekę 
społeczną oraz kulturę i ochronę dóbr dziedzictwa narodowego.

1. Plan wydatków statutowych na 2012 rok.
Zgodnie z  przyjętą na lata 2010–2012 strategią, w  roku 2012 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%.

2. Realizacja działalności statutowej w 2012 roku.
W 2012 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył prawie 1.200 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 280 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  2012 roku przyznano i  wydatkowano na cele statutowe Fundacji łącznie kwotę: 
2.483,5 tys. PLN co stanowi spadek o 16% w stosunku do kwoty wydatkowanej w 2011 roku. (2.899,6 tys. PLN).

W 2012 roku Fundacja otrzymała tytułem zwrotów niewykorzystanych darowizn kwotę 13.009,41 zł. Łączna kwota wydatków 
statutowych pomniejszona o kwotę zwrotów wyniosła 2.470.450,99 PLN.

Struktura wydatków statutowych Fundacji w 2012 roku

Kultura i sztuka oraz ochrona  
dóbr dziedzictwa narodowego

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Edukacja, nauka i przedsiębiorczość

12,3%

51,0%36,7%
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W ramach poszczególnych celów głównych, realizowanych zgodnie z przyjętą na rok 2012 strategią, przekazano na określone rodzaje 
działalności następujące kwoty:

1. Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości (1.266,5 tys. PLN), w tym:

1/ Pomoc dla szkół różnego typu (zakup pomocy naukowych, pracownie komputerowe, realizacja programów edukacyjnych) – 
49,1 tys. zł

2/ 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 – 306,5 tys. zł,

3/ 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 
– 434,25 tys. zł, 

4/ Projekty wspierające przedsiębiorczość, w  tym m.in: program „Zarządzanie firmą” oparty na symulacji komputerowej 
organizowany Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, projekt „StartUp Mixer” organizowany przez Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości – 66,68 tys. zł,

5/ Seminaria BRE-CASE realizowane w 2012 r. – 200,0 tys. zł,
6/ Konferencje naukowe, działalność naukowa i badawcza – 134,56 tys. zł,
7/ Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla organizacji sportowych – 75,4 tys. zł.

2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (910,47 tys. PLN), w tym:

1/ Pomoc dla hospicjów z  terenu całego kraju (zakup sprzętu, remonty pomieszczeń, szkolenia wolontariuszy na oddziałach 
onkologicznych) w tym m.in. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum Łódzkie, Hospicjum Cordis, Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej w Poznaniu, Hospicjum w Gorzowie Wlkp. i inne – 100,2 tys. zł, 

2/ Pomoc dla domów opieki i świetlic środowiskowych – 29,4 tys. zł,
3/ Pomoc społeczna, wyjazdy dzieci, turnusy rehabilitacyjne, w tym:

 4  Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci ( w tym: wyjazdy wakacyjne, wycieczki, organizacja czasu wolnego w miejscu 
zamieszkania) – 138,6 tys. zł,

 4  Turnusy, zajęcia i warsztaty rehabilitacyjne w tym m.in.: dofinansowanie realizacji prowadzonych przez Fundację Patria zajęć 
dla dzieci niepełnosprawnych – turnusy rehabilitacyjne – 125,7 tys. zł, 

 4 Inne projekty związane z  pomocą i  opieką społeczną, w  tym m.in.: Fundacja Dzieci Niczyje – dofinansowanie realizacji 
projektu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 118,4 tys. zł,

 4  Zakup sprzętu, wyposażenia, żywności, prace remontowe w tym: sala Biofeedback w ośrodku Fundacji „Zdążyć z pomocą”, 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach – dofinansowanie prac modernizacyjnych w szkole podstawowej 
specjalnej dla dzieci niewidomych – 199,5 tys. zł, 

 4  Akcje charytatywne, imprezy świąteczne dla dzieci w  tym: Federacja Polskich Banków Żywności – dofinansowanie akcji 
Świąteczna Zbiórka Żywności 2012 – 81,5 tys. zł,

4/ Pomoc dla chorych osób i  dzieci (dofinansowanie indywidualnych kosztów terapii, rehabilitacji, zakupu sprzętu), w  tym 
dofinansowanie kosztów terapii i rehabilitacji 90 dzieci – podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 117,2 tys. zł.

3. Kultura, wydarzenia artystyczne, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego (306,6 tys. PLN), w tym:

1/ Pomoc dla placówek muzealnych (w tym: dofinansowanie wystaw, organizacji ekspozycji muzealnych, zakup eksponatów) – 
80,46 tys. zł,

2/ Wydarzenia teatralne, poezja, wydawnictwa literackie (w  tym: dofinansowanie organizacji V edycji Nagrody Literackiej 
im.  Jarosława Iwaszkiewicza, dofinansowanie realizacji projektu związanego z  digitalizacją i  udostępnieniem dorobku 
artystycznego prof. Bogusława Schaeffera – 34,0 tys. zł,

3/ Wydarzenia muzyczne, koncerty, pomoc dla chórów i  towarzystw śpiewaczych (w tym: Festiwal „Muzyka i Plastyka – Tempus 
Paschale”, Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” – 70,0 tys. zł,

4/ Projekty malarskie i sztuki plastyczne – 5,0 tys. zł,
5/ Pomoc dla innych stowarzyszeń, towarzystw, fundacji i  innych organizacji prowadzących działalność kulturalno-artystyczną, 

wydarzenia artystyczne w  tym m.in. Zamek Królewski w  Warszawie – dofinansowanie realizacji projektu „Królewskie Arkady 
Sztuki” – 64,0 tys. zł,

6/ Wydawnictwa, publikacje książkowe – 14,9 tys. zł,
7/ Dziedzictwo narodowe (w tym: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa, pomoc w renowacji, Festiwal 

Kultury Żydowskiej w Krakowie) – 38,24 tys. zł. 

3. Ważniejsze przedsięwzięcia finansowane w 2012 roku przez Fundację:
W 2012 roku kontynuowano dotychczasową współpracę z  wieloma organizacjami. Udzielono też wsparcia finansowego nowym 
organizacjom realizującym wartościowe projekty wpisujące się w  działalność statutową naszej Fundacji. Poniżej informacja 
o organizacjach, z którymi kontynuowana była współpraca oraz o tych, z którymi tą współpracę w 2012 roku rozpoczęto oraz opis 
ważniejszych projektów zrealizowanych przez te organizacje we współpracy z Fundacją BRE Banku. 
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W obszarze Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości były to:

1/ Fundacja CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) – 200,0 tys. zł 

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 2012 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 2012 roku objęła następujące zagadnienia:

 4  Problemy fiskalne w czasach malejącego popytu i obaw o wysokość długu publicznego (seminarium 26.01.2012 r.),
 4  Kondycja banków w  Europie i  Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki 

kredytowej w spółkach-córkach w Polsce (seminarium 08.03.2012 r.),
 4  Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego (seminarium 12.04.2012 r.),
 4  Scenariusze energetyczne dla Polski (seminarium 17.05.2012 r.).

2/ Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) – 280,0 tys. zł

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
od wielu 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 2012 roku kontynuowano współpracę Fundacji BRE Banku 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 2011/2012 oraz 2012/2013. 
Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej 
poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Program przeznaczony jest dla maturzystów, 
którzy mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, w rodzinach o niskim dochodzie.
Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w czterech segmentach: 

 4  maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika ppgr (segment IA)
 4  maturzyści, którzy w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej uczestniczyli w III etapie olimpiad przedmiotowych (segment IB)
 4  obecni lub byli wychowankowie rodzin zastępczych lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego 

domu dziecka) (segment IC)
 4  maturzyści posiadający rekomendację jednej z pozarządowych organizacji lokalnych współpracujących z Programem (segment II).

W ub. roku rozpoczęła się XI-ta edycja Programu Stypendiów Pomostowych, nad  którą patronat objęła Pani Anna Komorowska, 
Małżonka Prezydenta RP. 
W ramach realizacji programu stypendiów pomostowych Fundacja BRE Banku w 2012 roku ufundowała 25 stypendiów. 
1 października 2012 r. na 78 uczelniach rozpoczęło studia 790 stypendystów XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

W 2012 r. 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 2011/2012oraz 2012/2013.
Fundacja w ramach tego projektu ufundowała dla laureatów tego konkursu 27 stypendiów. 
27  listopada 2012 r. w Belwederze odbyła się uroczysta inauguracja XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W wydarzeniu 
udział wzięła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, która sprawowała patronat nad dziesiątą, jubileuszową edycją 
Programu oraz prof. Marek Belka, Prezes NBP, Minister Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ambasador USA w Polsce Stephen Mull.

3/ Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – 56,0 tys. zł

W 2012 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:

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

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

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

Fundacja w 2012 roku ufundowała nagrody dla laureatów Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 
(2 kolejne edycje Konkursu: 2012 i 2013 rok). Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej jest organizowany przez Komisję 
Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu Nauka w społeczeństwie w ramach VII Ramowego Programu Badawczego 
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Unii Europejskiej.  Polskie Eliminacje organizowane są od 1995 roku, przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Nad eliminacjami 
czuwa Polski Komitet Konkursu powołany w  1994 roku przez Ministra Edukacji Narodowej w  porozumieniu z  Przewodniczącym 
Komitetu Badań Naukowych. Finały Europejskie 25-go Konkursu Prac Młodych Naukowców UE będą miały miejsce w Pradze, w dniach  
17–22 września 2013 roku. Pojadą na nie laureaci głównych nagród w kwalifikacjach krajowych. 

4/ Fundacja Młodej Polonii – stypendia dla młodzieży – 22,05 tys. zł

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 2012 kontynuowaliśmy rozpoczętą już w 2007 roku pomoc na stypendialną. Przekazaliśmy środki finansowe na ufundowanie 
w roku akademickim 2012/2013 – 7 stypendiów dla studentów – podopiecznych Fundacji Młodej Polonii.

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

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 2001  r. 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  2012 roku w  ramach kontynuowania współpracy wsparła finansowo organizację X jubileuszowego Finału 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, w tym w szczególności:

 4 wyprodukowanie prezentacji multimedialnych w  następujących tematach: działania kampanii CPCD w  ub. roku, dorobek 
10-lecia kampanii CPCD, praca twórcza p. Joanny Kulmowej, 10 ważnych książek na 10-lecie kampanii,

 4 wykonanie scenografii i wystawy jubileuszowej,
 4  opracowanie i druk materiałów edukacyjno-promocyjnych kampanii,
 4  realizacja projektu „Generacje-Kreacje. Sztuka dialogu pokoleń” integrującego grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

i kulturalnym: dzieci z domów dziecka i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
 4  realizacja programu „Czytanie w więzieniu. Książka pomostem do rodziny i świat bez krat”.

6/ Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Polskie Forum Obywatelskie – 70,0 tys. zł

W dniu 10 listopada 2012 roku. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się VII Kongres Obywatelski „Postawy i umiejętności 
kluczem do rozwoju Polaków i Polski”. Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia 
Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z innymi partnerami.
Poza sesją plenarną otwierająca kongres, odbyło się szereg debat oraz sesji tematycznych w tym m.in.:

 4  Debata plenarna nad postawami i umiejętnościami potrzebnymi do rozwoju Polaków i Polski w XXI wieku,
 4  Innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – gdzie leży „pies pogrzebany”?,
 4  Przyszłość polskiej edukacji – scenariusze rozwoju, 
 4  Jaki etos w administracji – służba publiczna, menedżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur?,
 4  Co znaczy człowiek kulturalny – w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności, 
 4  Społeczna odpowiedzialność uczelni – jak ją rozumieć, jak realizować?, 
 4  Budowa wspólnot lokalnych – jakich kompetencji potrzebuje a jakich uczy?,
 4  Strategiczne projekty energetyczne – czy stać nas na dialog i porozumienie?

Fundacja, tak jak w latach ubiegłych udzieliła wsparcia finansowego przeznaczonego na organizację Kongresu.

7/ Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – 60,0 tys. zł

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.
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W 2012 roku Fundacja BRE Banku dofinansowała kolejną edycję Konkursu „Człowiek bez barier”. 
Na Zamku Królewskim w  Warszawie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta gala konkursu „Człowiek bez barier”. Spośród piątki 
finalistów Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Antoniny Ostrowskiej przyznała ten  tytuł Marcinowi Kornakowi, 
założycielowi i prezesowi Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.
Kapituła przyznała także tytuł dodatkowy – „Osobowość bez barier”, którym uhonorowano Janinę Ochojską, twórczynię Polskiej 
Akcji Humanitarnej. 

8/ Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – 35,0 tys. zł

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 2012 roku Fundacja BRE Banku udzieliła wsparcia finansowego dla programu edukacyjnego „Zarządzanie firmą” opartego na 
symulacji komputerowej.
„Zarządzanie firmą” jest programem edukacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w  oparciu 
o komputerową symulację procesów gospodarczych. W trakcie gry uczniowie przekonują się o przydatności, a wręcz konieczności 
posiadania wiedzy teoretycznej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadzących drużynę do zwycięstwa 
w symulowanej konkurencji.
Program wspomaga i rozszerza program „Ekonomia stosowana” do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Program „Zarządzanie firmą” realizowany jest przez FMP na bazie symulacji komputerowej JA TITAN.

9/ Polski Związek Szachowy oraz Fundacja szachowa im. gen. Sosnkowskiego – 37,0 tys. zł

W 2012 roku Fundacja kontynuowała współpracę z  organizacjami wspierającymi popularyzację sportu szachowego wśród dzieci 
i  młodzieży (Polski Związek Szachowy i  Fundacja szachowa im. gen. Sosnkowskiego). Wsparła finansowo kilka ważnych imprez 
organizowanych przez te dwa podmioty w tym: 

 4  organizację szachowego Turnieju Niepodległości,
 4  organizację Mistrzostw Polski w Szachach,
 4  organizację Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach.

W obszarze Ochrona zdrowia i pomoc społeczna były to:

10/ Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 180,0 tys. zł

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 rehabilita
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” utworzyła w Warszawie Ośrodek Rehabilitacji AMICUS z myślą o potrzebach osób chorych 
i niepełnosprawnych. W ośrodku prowadzona jest wszechstronna bezpłatna rehabilitacja i terapia podopiecznych.
W 2012 roku nasza Fundacja dofinansowała koszty utrzymania oraz bieżącej działalności Ośrodka Rehabilitacji Amicus 
w Warszawie związanej z prowadzonymi w nim zajęciami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, którymi to zajęciami objęta zostanie 
grupa minimum 90 dzieci – podopiecznych Fundacji „Zdążyć z pomocą” wybranych z listy wniosków przekazanych przez Fundację 
BRE Banku.
Ponadto dofinansowano koszty wykończenia i wyposażenia sali do terapii EEG Biofeedback w nowopowstającym ośrodku Rehabilitacji 
„Bemicus” w Warszawie, który również będzie prowadził bezpłatną rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych.

11/ Pomoc dla hospicjów działających na terenie całego kraju – 90,2 tys. zł

W 2012 roku Fundacja BRE Banku wsparła finansowo działalność szeregu hospicjów działających na terenie całej Polski, 
w szczególności udzielając pomocy finansowej w zakupie sprzętu medycznego, niezbędnego wyposażenia hospicjów oraz zakupu 
sprzętu niezbędnego do działania hospicjum.

Wśród obdarowanych znalazły się m.in: 
 4  Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,
 4  Fundacja Pro Salute (Hospicjum Onkologiczne Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Salute),
 4  Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis,
 4  Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie”,
 4  Hospicjum Palium w Poznaniu.

12/ Fundacja Dzieci Niczyje – 20,0 tys. zł

Kontynuując dotychczasową współpracę z  Fundacją Dzieci Niczyje dofinansowaliśmy w  2012 roku kontynuację 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.
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116 111 to numer pierwszego ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. 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. 
Nasza Fundacja w 2012 r. udzieliła pomocy finansowej przeznaczonej na uruchomienie 6 kolejnych dostępnych linii telefonu.

13/ Fundacja SYNAPSIS – 30,0 tys. zł

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  2012 roku nasza Fundacja udzieliła dofinansowania na realizację projektu Nowa metoda komunikacji PECS (Picture Exchange 
Communication System) – szansą dla osób z autyzmem na skuteczne porozumiewanie się i przeciwdziałanie społecznej izolacji. 
PECS służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osoby, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS stwarza 
możliwość komunikacji w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. 

14/ Fundacja PATRIA – 50,0 tys. zł

Fundacja PATRIA powołana została pod koniec roku 2003, a  swoją działalność rozpoczęła w  2004 roku. Powstała ona z  potrzeby 
niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, a przede wszystkim dzieciom niechcianym i odrzuconym. Głównym celem Fundacji 
PATRIA jest wspieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
W 2012 roku Fundacja BRE Banku dofinansowała realizację projektu „Republika uśmiechu”. Była to pomoc finansowa w realizacji 
kilku turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 2012 r.
Projekt „Republika Uśmiechu” ma na celu zorganizowanie integracyjnych turnusów letnich dla dzieci niepełnosprawnych. Celem 
Republiki Uśmiechu jest integracja niepełnosprawnych i zdrowych osób, uwrażliwienie na krzywdę innych, edukacja dzieci i młodzieży 
oraz aktywizacja społeczności lokalnej jak i stworzenie miasteczka dla studentów mających prowadzić zajęcia dla biorących udział 
w  projekcie dzieci. Idea Republiki Uśmiechu skierowana jest z  jednej strony do do dzieci niepełnosprawnych, zaś z  drugiej – do 
młodych ludzi (studentów) wchodzących dopiero w dorosłe życie, którzy mogą się nauczyć rzetelności, odpowiedzialności za siebie 
i drugiego człowieka. 

15/ Polska Akcja Humanitarna – 50,0 tys. zł

PAH w  ramach programu Pajacyk w  Polsce finansuje posiłki dla dzieci w  szkołach i  świetlicach. Program przeznaczony jest dla 
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie 
dożywiania a  takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i  świetlic środowiskowych, którym 
przekazywane są środki finansowe na dożywianie. Dożywianie prowadzone jest podczas trwania roku szkolnego na terenie całego 
kraju. Akcją objęte są dzieci w ponad 60 placówkach szkolnych w 14 województwach.
Nasza Fundacja tradycyjnie już wsparła finansowo realizację tej akcji. 

16/ Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach – 22,0 tys. zł 

Ośrodek w Laskach prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, posiada uprawnienia szkół publicznych. Do placówek 
szkolnych przyjmowane są dzieci i młodzież zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty 
wzroku. 
Uczeń niewidomy może się uczyć w  szkole ogólnodostępnej w  integracji z  widzącymi rówieśnikami pod warunkiem właściwego 
przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w tym środowisku. Takie przygotowanie odbywa się we wszystkich placówkach 
Ośrodka w Laskach – w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
W 2012 r. nasza Fundacja dofinansowała prace modernizacyjne w  szkole podstawowej specjalnej dla dzieci niewidomych 
z dodatkowymi upośledzeniami.

W obszarze Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego były to:

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

Przez sześć tygodni od 11 sierpnia do 16 września 2012 r., już po raz trzeci, festiwal Królewskie Arkady Sztuki przedstawił publiczności 
bogatą ofertę teatralno-muzyczną w  przestrzeni Arkadach Kubickiego, Ogrodów Zamku Królewskiego i  dziedzińca pałacu Pod 
Blachą. Impreza wypracowała swoją własną formułę, na którą składają się m.in. wieczory muzyczne i teatralno-taneczne. Podczas 
festiwalu, obfitującego w spektakle, koncerty i przedstawienia teatrów tańca, swój program zaprezentowało ok. 200 zawodowych 
artystów z najważniejszych ośrodków z całej Polski. O różnorodności wydarzeń można się było przekonać w trakcie sześciu letnich 
weekendowych wieczorów. Na  muzyczną część Królewskich Arkad Sztuki złożyły  się występy zespołów prezentujących muzykę 
jazzową, akordeonowe transkrypcje utworów przełomu XIX i XX wieku, muzykę polską, adaptacje piosenek Kabaretu Starszych Panów 
i  utworów Agnieszki Osieckiej, wykonywanych przez Chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Tę część zwieńczyła 
w  ostatnią niedzielę – 16  września muzyka klasyków wiedeńskich. W  ramach wieczorów teatralno-tanecznych Królewskie Arkady 
Sztuki gościły w tym roku zespoły z Katowic, Gdańska, Sopotu, Lublina, Ryglic i Warszawy. 
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Festiwal cieszył się bardzo dużą popularnością. Był odwiedzany tak przez rzesze swoich wiernych widzów, jak i nową publiczność, 
która co roku powiększa grono stałych bywalców imprezy Królewskie Arkady Sztuki od samego początku opierają się na współpracy 
z  instytucjami pozarządowymi o artystycznym charakterze: Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i Stowarzyszeniem Scena 96. 
Impreza jest obecna w życiu artystycznym stolicy dzięki współpracy Zamku z władzami Warszawy oraz Fundacją BRE Banku. 
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”.

18/ Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA – 20,0 tys. zł

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA powstała w sierpniu 2001 r.
Jej zasadniczym celem jest wspieranie kultury polskiej oraz promocja inicjatyw artystycznych w tych jakże trudnych dla sztuki czasach. 
Zgodnie ze statutem fundacja promuje chęć obcowania z kulturą w możliwie najszerszym tego słowa znaczeniu. Od początku swojego 
istnienia znaczna część działań Fundacji koncentruje się na promocji twórczości muzycznej, dramaturgicznej i graficznej Bogusława 
Schaeffera, artysty nazywanego Leonardem da Vinci XXI wieku, wciąż jednak rozpoznawalnego i docenianego bardziej za granicą, niż 
w Polsce.
Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, w  ramach promowania twórczości  prof. Bogusława Schaeffera, realizuje kolejne edycje 
projektu ERA SCHAEFFERA.
W 2012 roku Fundacja BRE Banku dofinansowała realizację projektu związanego z  digitalizacją i  udostępnieniem dorobku 
artystycznego (kompozycje, dramaty, twórczość literacka) prof. Bogusława Schaeffera.

19/  Placówki muzealne działające na terenie kraju – 80,45 tys. zł

W 2012 roku Fundacja BRE Banku wsparła finansowo działalność wielu placówek muzealnych działających na terenie kraju. Przekazano 
dofinansowanie na rzecz organizowanych wystaw i ekspozycji stałych lub czasowych oraz publikacji.
Pomoc finansowa Fundacji w 2012 r. dotyczyła m.in.:

 4  Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
 4  Muzeum Miejskiego we Wrocławiu,
 4  Muzeum Ziemi Mińskiej,
 4  Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 4  Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie,
 4  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
 4  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Muzeum Bursztynu, 
 4  Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.

VII. Program działania Fundacji na rok 2013
Zgodnie z przyjętym przez radę Fundacji programem działania na rok 2013, 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.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

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.

Fundacja realizuje swoje działania, w szczególności w następujących formach:

1. Programy stypendialne, edukacyjne, wspieranie przedsiębiorczości (dofinansowanie).
2. Kampanie społeczne (o czasie trwania do 1 roku), mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określonego 

problemu społecznego (dofinansowanie).
3. Wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia, projektu, w ramach celów statutowych.
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 

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

oświatowo-naukowych lub instytucji ochrony zdrowia.
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4. 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.

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

1. Dzieci i młodzież szkolna.
2. Studenci i uczniowie szkół średnich.
3. Samorządy, organizacje społeczne i instytucje realizujące programy w zakresie edukacji i przedsiębiorczości.
4. Osoby chore i wymagające opieki specjalistycznej (w szczególności dzieci i młodzież).
5. Organizacje pożytku publicznego (OPP) i ich podopieczni.
6. Instytucje i organizacje społeczne zajmujące się działalnością kulturalną, opieką nad dziełami sztuki oraz ochroną zabytków.
7. Inne podmioty wskazane przez pracowników uczestniczących akcji „Zróbmy razem coś dobrego” – wolontariat pracowniczy 

BRE Banku, których projekty zostały uznane za najlepsze.

Struktura wydatków w roku 2013

1. Alokacja środków dokonywana będzie z zachowaniem następującej struktury: 
 4  Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 50%
 4  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 35%
 4  Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 15%.

2. Rada Fundacji ustala procentowy udział poszczególnych obszarów w wydatkach statutowych na kolejne lata.

Środki Fundacji w 2013 r.

1. Coroczne dotacje BRE Banku SA.
2. Wpłaty pracowników – 1% podatku.
3. Odsetki od lokat Fundacji. 
4. Darowizny.

Komunikacja dotycząca działalności Fundacji

1/ Intranet i Internet (strona Fundacji), Kurier BRE Banku – aktualne, bieżące informacje o podejmowanych działaniach,
2/ Intranet (strona główna) – aktualna informacja o znaczących wydarzeniach w działalności Fundacji,
3/ Sprawozdanie roczne Fundacji publikowane w Internecie,
4/ Intranet: 

 4  propagowanie wśród pracowników Banku możliwości wykorzystania 1% podatku na cele pożytku społecznego 
i komunikowanie o sposobie wykorzystania tych środków,

 4 informacja o realizacji akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku.
W 2013 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.

VIII. Pozostałe informacje o Fundacji 
1. Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim w wys. 100,0 tys. PLN. 
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja nie zatrudnia pracowników.
4. W 2012 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej BRE Banku SA nr 45/12 z dnia 30 marca 2012 r. BRE Bank SA przekazał Fundacji 

łącznie kwotę 2.500,0 tys. PLN na realizację jej celów statutowych. Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący 
Fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe Fundacji.

5. Kwota wydatkowana na realizację celów statutowych w 2012 roku wyniosła: 2.470,45 tys. PLN. 
6. Koszty administracyjne w 2012 r. wyniosły: 20.310,00. PLN, w tym:

 4  Koszty usług rachunkowo-księgowych – 19,3 tys. PLN.
7. Inne informacje: 

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

8. Na dzień 31.12.2012 roku, stan środków na rachunku bankowym Fundacji wynosił: 1.283.637,79 PLN. (komentarz do pkt 8: na 
stronie 6 sprawozdania, część V, pkt 4).

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


