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I. Dane Fundacji
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa: Fundacja mBanku
Siedziba: 00-850 Warszawa, ul. Prosta 18, lok. 22.25
Adres do korespondencji: 00-850 Warszawa, ul. Prosta 18, lok. 22.25
Adres mailowy: fundacja@mbank.pl
Data rejestracji: 21.03.1994 r., nr wpisu: 4137 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy.
■ 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.
Nr REGON: 010691166
Fundusz założycielski: 100 000,00 zł
Rodzaj przeważającej działalności: wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 9499Z (poprzednio: 9133Z) Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Nr NIP: 525-15-76-935
Rachunek bankowy: 84 11401010 0000 293807 00 1001 prowadzony w mBanku S.A., Oddział Korporacyjny Warszawa.
Organ nadzoru: nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji i Nauki.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Działalność statutowa Fundacji jako organizacji pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny.

II. Historia Fundacji
Założycielem i fundatorem Fundacji mBanku jest mBank S.A. Fundację ustanowiono uchwałą Rady Banku Rozwoju Eksportu z dnia
20.10.1993 r. jako „Fundację Banku Rozwoju Eksportu”.
Zgodnie ze Statutem, podstawowymi celami działalności 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, matematyczną i przedsiębiorczość,
b. wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci,
2. wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz
ochrony zdrowia,
3. 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.
■ 01.07.1994 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji.
■ 11.02.2002 r. fundacja uzyskała wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000087634.
■ 22.11.2002 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy zarejestrował zmienioną nazwę Fundacji – „Fundacja BRE Banku”.
■ 21 grudnia 2005 r. fundacja otrzymała statusu organizacji pożytku publicznego.
■ 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. W tym czasie, najwięcej
wydatków statutowych związanych było z ochroną zdrowia i opieką społeczną.
■ W latach 2006-2013 fundacja wspierała inicjatywy w 3 kluczowych obszarach: edukacji, nauce i przedsiębiorczości; ochronie zdrowia
i pomocy społecznej oraz kulturze, sztuce i ochronie dóbr dziedzictwa narodowego.
■ W 2013 r. w związku ze zmianą nazwy banku na mBank S.A., zmieniła się także nazwa – z Fundacji BRE Banku na Fundację mBanku
(mFundacja). 13 listopada 2013 r. nowy zarząd Fundacji zaakceptował strategię „m jak matematyka” na lata 2014-2016, koncentrującą się
na działaniach na rzecz rozwoju edukacji matematycznej w Polsce.
■ W marcu 2017 r. zarząd przyjął strategię działania mFundacji na lata 2017-2020, która jest rozwinięciem założeń przyjętych
w poprzedniej strategii.

III. Władze Fundacji
Zarząd Fundacji:
1. Prezes Zarządu: Iwona Ryniewicz
2. Członek Zarządu: Marzena Nowogródzka (do 9 lutego 2021 r.)
Rada Fundacji:
1. Przewodniczący Rady: Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej mBanku S.A. do 31 marca 2017 r.
Członkowie Rady:
1. Paweł Jemioł – Dyrektor Departamentu Transakcji Gotówkowych i Kredytowych mBanku mBanku S.A. (do 6 stycznia 2021 r.),
2. Beata Mossakowska – Dyrektor Departamentu Procesów Compliance Bankowości Korporacyjnej mBanku S.A.,
3. Grzegorz Podgórski – Dyrektor Departamentu Podatków mBanku S.A.,
4. Paulina Rutkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji mBanku S.A.,
5. Bolesław Rok – Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego,
6. Jarosław Wolak – Dyrektor Departamentu Prawnego mBanku S.A.

IV. Finansowanie działalności mFundacji w 2020 roku
Środki finansowe przekazane fundacji przez mBank S.A.
W 2020 r. naszą działalność finansowaliśmy ze środków przyznanych przez Zarząd mBanku S.A., który przyznał fundacji kwotę 2 500 000,00 zł
na realizację celów statutowych oraz niezbędne wydatki administracyjne (decyzja Zarządu mBanku z dnia 26 marca 2020 r.).
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Wpływy z wpłat 1% podatku.
Jako organizacja pożytku publicznego możemy przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2020 r. nie otrzymaliśmy wpłat z tytułu 1% podatku.
Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Fundusze fundacji zasilają odsetki od rachunku i lokat bankowych. W 2020 r. uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 22 413,64 zł.
Tytułem darowizn na rachunek fundacji otrzymaliśmy wpłaty w kwocie: 2 501 444,44 zł. Z czego 2 500 000 zł pochodzi z darowizny fundatora,
a pozostałe 1 444,44 zł z wpłat darczyńców indywidualnych.
Łącznie przychód fundacji w 2020 r. wyniósł: 2 523 858,08 zł.

V. Opis działalności statutowej Fundacji w 2020 roku
W 2020 roku na realizację zadań statutowych mFundacji wydaliśmy łącznie 2 367 181,72 zł, co stanowi spadek o 22 proc. w stosunku do kwoty
wydatkowanej w 2019 r. (2 881 392,21 zł). 100 proc. zadań statutowych dotyczyło edukacji matematycznej.
Nasze działania realizowaliśmy zgodnie z przyjętą w 2017 r. strategią „m jak matematyka”, obejmującą lata 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami
wspieraliśmy rozwój edukacji matematycznej w Polsce.
W 2020 r. strategię „m jak matematyka” realizowaliśmy przez:
■ dystrybucję książki i ebooka „Dziecinnie prosta matematyka”,
■ dystrybucję ebooka „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko”,
■ partnerstwo i finansowe wsparcie zewnętrznych inicjatyw, które promują edukację matematyczną – Festiwal Matematyki online,
■ dotacje dla projektów rozwojowych z obszaru edukacji matematycznej,
■ program granatowy „mPotęga”,
■ konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki „Krok w przyszłość”.
Naszymi działaniami wspieraliśmy dzieci, młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli, a także studentów i młodych naukowców.
Z dofinansowania do projektów edukacyjnych w tym roku korzystało:
■ 156 szkół,
■ 81 organizacji pozarządowych,
■ 6 uczelni wyższych,
■ 2 przedszkola,
■ 11 bibliotek,
■ 3 grupy nieformalne
■ 1 centrum nauki.
Co ważne, większość przekazanych w latach 2017-2020 środków trafiło do odbiorców z małych miejscowości rozsianych po całym kraju.
W ten sposób przyczyniamy się do wyrównania szans edukacyjnych.
Działania na rzecz edukacji matematycznej i popularyzacji matematyki:
1)

Dystrybucja książki „Dziecinnie prosta matematyka”
Pod koniec 2019 r. wydaliśmy książkę „Dziecinnie prosta matematyka”, przeznaczoną dla rodziców
dzieci w wieku 0-6 lat. Jest to źródło inspiracji na nieskomplikowane zabawy z dziećmi, które
pomogą im oswajać się z matematyką od najmłodszych lat. Propozycje aktywności są podzielone
na grupy wiekowe i uwzględniają kolejne etapy rozwoju dziecka.
Prapremierę książki zorganizowaliśmy podczas VI Festiwalu Matematyki, w listopadzie 2019 r.
Od lutego do lipca 2020 r. udostępniliśmy publikację w 312 placówkach detalicznych mBanku oraz
mKioskach. Każdy zainteresowany mógł zamówić własny, bezpłatny egzemplarz książki i odebrać
go w wybranej placówce. W kwietniu opublikowaliśmy książkę w wersji elektronicznej.
Akcję promocyjną planowaliśmy przeprowadzić od lutego do końca marca 2020r., plany
pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Chcieliśmy jednak wspomóc rodziców i opiekunów
dzieci w trudnym czasie obostrzeń i zamknięcia szkół, stąd w kwietniu opublikowaliśmy książkę
w wersji elektronicznej. Akcję dystrybucyjną drukowanej wersji książki wznowiliśmy w czerwcu.
Rozdaliśmy niemal cały nakład książki, tj. blisko 50 tys. egzemplarzy. Publikację elektroniczną
pobrano ponad 20 tys. razy.

2)

Nowa publikacja dla nauczycieli „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani.
Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko”.
W 2020 r. we współpracy z Fundacją „Szkoła z Klasą” przygotowaliśmy publikację dla nauczycieli
„Wielcy polscy matematycy znani i nieznani. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko”. Jej celem
jest przybliżenie młodzieży wybitnych, choć często mało znanych postaci polskiej matematyki.
Książka składa się z 8 scenariuszy lekcji, które można wykorzystać podczas lekcji matematyki,
języka polskiego, godziny wychowawczej i lekcji historii.
Scenariusze opierają się na metodzie odwróconej lekcji i zachęcają do współpracy między
nauczycielami różnych przedmiotów. Można je wykorzystywać w pracy z uczniami klas 4-8
szkół podstawowych, a także starszymi uczniami. Inspiracją do przygotowania publikacji były
artykuły o słynnych polskich matematykach, które z inicjatywy mFundacji ukazywały w „Gazecie
Wyborczej” oraz dodatku „Ale Historia” w 2019 r., ogłoszonym Rokiem Matematyki.
Od listopada 2020 r. publikację można pobrać ze strony www.mjakmatematyka.pl.
Do końca roku książkę pobrano ponad 2 tys. razy.
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3)

Festiwal Matematyki online
Festiwal Matematyki – wydarzenie edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli – organizujemy od 2014 r. wspólnie z Gazetą Wyborczą.
W 2020 r., ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, 7. edycja festiwalu odbyła się online.
Sercem projektu był serwis „Matematyka się liczy”, wspierany komunikacyjnie przez media społecznościowe Gazety Wyborczej. Codziennie,
między 1 a 21 grudnia, publikowaliśmy tam nowe treści edukacyjne przygotowane przez redakcje gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów
oraz zaproszonych ekspertów. Organizowaliśmy spotkania online, wywiady, wideo vlogi, debaty online, podcasty. Wszystkie treści dotyczyły
nowatorskich i efektywnych sposobów edukacji i nauczania matematyki. Eksperci mówili o tym, jak inspirować dzieci do nauki i ciekawie
przekazywać wiedzę matematyczną.
W dniach 1-21 grudnia 2020 r. serwis „Matematyka się liczy” odnotował 34 694 unikalnych użytkowników i 57 628 odsłon.

4) Dotacje mFundacji
Przez cały rok, co miesiąc, zarząd mFundacji przyznaje dofinansowanie projektom rozwojowym z zakresu edukacji matematycznej.
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły oraz inne placówki edukacyjne, a także uczelnie wyższe i biblioteki publiczne.
W 2020 r. dofinansowanie w łącznej kwocie 247 926,31 zł przyznaliśmy 108 projektom edukacyjnym. Z tego 20 projektów otrzyma
darowizny na początku 2021 roku (98 204, 54 zł). Wypłaciliśmy także 86 489,78 zł na realizację 16 projektów, które otrzymały dotacje
pod koniec 2019 r.
Restrykcje związane z pandemią COVID-19, a zwłaszcza wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach spowodowała, że wielu beneficjentów
mFundacji nie mogło realizować dofinansowanych już projektów w pierwotnie deklarowanych terminach. W reakcji zarząd fundacji podjął
dwie uchwały:
■ Uchwałą z 30 marca 2020 r. zgodził na przedłużenie projektów do 31 grudnia 2020 r.
■ Uchwałą z 23 października 2020 r. przedłużył realizację projektów do 30 czerwca 2021 r.  
Szacujemy, że w projektach dofinansowanych dotacjami wzięło lub weźmie udział blisko 25 tys. odbiorców bezpośrednich, głównie dzieci
i młodzieży.
5)

Program grantowy „mPotęga”
Program grantowy mPotęga jest jednym z kluczowych działań mFundacji. W 2016 r. mBank otrzymał za program nagrodę Złotego
Bankiera w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.
Celem mPotęgi jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych. Chcemy zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów
matematyki, aby przezwyciężyli rutynę i schematy w nauczaniu tego przedmiotu. Dofinansowujemy projekty, które w nieszablonowy
sposób pokazują dzieciom i młodzieży, że matematyka to przydatna w codziennym życiu umiejętność.
W 2020 r., w 7. edycji programu, przyznaliśmy granty na 152 projekty edukacyjne z całej Polski. Kwota, jaką przeznaczyliśmy na ich realizację
to 938 994,75 zł. Ponadto przyznaliśmy po 5 tys. zł dwóm projektom, które otrzymały najwięcej głosów w internetowym plebiscycie.
Szacujemy, że projekty dofinansowane grantami w 2020 roku dotarły do 13 tys. odbiorców bezpośrednich.

Od lewej: Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Bema w Suszu; Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
6)

Program stypendialny „Mistrzowie matematyki”
Nasze stypendia przyznajemy laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w tych prestiżowych konkursach. Program stypendialny realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej –
organizatorem olimpiad matematycznych. W 2020 r. pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację finałów olimpiad. W konsekwencji
laureaci nie zostali wyłonieni. Nie mogliśmy więc przyznać stypendiów.

7)

„Krok w przyszłość: Nagroda mFundacji za najlepszą pracę studencką z matematyki”
Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki prowadzimy od 2016 r. Studenci z całej Polski mogą zgłaszać do niego prace
magisterskie, licencjackie lub naukowe. Autorzy zwycięskich prac otrzymują, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO.
Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka Stefana Banacha i nawiązuje do jego wielkich osiągnięć.
Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. W Jury zasiadają także przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Politechniki Rzeszowskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2020 r. pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wyniosła 50 tys. zł. Przyznaliśmy nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł,
dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł i jedną nagrodę specjalną w wysokości 10 tys. zł.
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W czwartej edycji konkursu nagrodę główną – 20 tys. zł oraz statuetkę „STEFCIO” otrzymał:
■ Wojciech Wawrów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwycięska praca licencjacka pt. „Algebraic curves and Jacobian
varieties” została napisana pod opieką prof. dr hab. Wojciecha Gajdy.
Wyróżnienia otrzymali:
■ Daniel Danielski z Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym
z krzywą Mengera”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Jacka Świątkowskiego.
■ Kamil Rychlewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę magisterską „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”,
której promotorem był dr hab. Andrzej Weber, prof. UW.
Nagrodę specjalną zarządu Fundacji mBanku otrzymał:
■ Jakub Skrzeczkowski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską „Differentiability of solutions to perturbed structured
population models with respect to perturbation parameter”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Piotra Gwiazdy.
W naborze do kolejnej edycji konkursu, której wyniki ogłosimy w marcu 2021 roku otrzymaliśmy 54 prace.

VI. Plany Fundacji w 2021 roku
Przygotujemy strategię działań fundacji na lata 2021-2025. Planujemy kontynuować i rozwijać w niej założenia strategii „m jak matematyka”
z poprzednich lat. Podstawowym celem fundacji będzie nadal wspieranie angażujących projektów edukacji matematycznej o trwałych
i mierzalnych efektach.
Planujemy realizować swoje cele poprzez:
1. Programy grantowe.
2. Programy stypendialne.
3. Wsparcie jednorazowych projektów rozwojowych.
Naszymi grupami docelowymi pozostaną:
1. Dzieci i młodzież szkolna.
2. Studenci i wyższe uczelnie.
3. Rodzice.
4. Nauczyciele.
5. Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje realizujące programy w zakresie edukacji matematycznej.
Środki Fundacji w 2021 r.:
1. Coroczna dotacja mBanku S.A.
2. Wpłaty – 1% podatku.
3. Odsetki od lokat Fundacji.
4. Darowizny.
Planowana struktura wydatków w roku 2021 roku:
100% środków przeznaczymy na edukację matematyczną i popularyzację matematyki. Procentowy udział poszczególnych obszarów
w wydatkach statutowych na kolejne lata ustala Rada Fundacji.
Komunikacja dotycząca działalności fundacji:
■ internet (www.mFundacja.pl, www.mjakmatematyka.pl, www.mPotega.pl) – aktualne, bieżące informacje o podejmowanych działaniach,
■ intranet (komunikacja wewnętrzna) – aktualna informacja o znaczących wydarzeniach w działalności fundacji,
■ media społecznościowe mBanku,
■ sprawozdanie roczne fundacji publikowane na stronach fundacji,
■ informacje prasowe, promocja w mediach ogólnopolskich.

VII. Pozostałe informacje o fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Fundacja została utworzona w 1994 roku z funduszem założycielskim w wysokości 100 000,00 zł.
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
W roku 2020 Zarząd mBanku S.A. przyznał Fundacji kwotę 2 500 000,00 zł na realizację celów statutowych oraz niezbędne wydatki
administracyjne (Decyzja zarządu z 26.02.2020 r.).
Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe.
Kwota wydatkowana na realizację celów statutowych w 2020 r. wyniosła 2 367 181,72 zł.
Koszty administracyjne w 2020 r. wyniosły 7995 zł.
Inne informacje:
■ fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych;
■ fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego;
■ fundacja nie nabyła nieruchomości.
Fundacja składa roczną deklarację CIT-8.
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie były prowadzone kontrole.
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