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Nazwa: Fundacja mBanku
Siedziba: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A
Adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A
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 Narodowej.
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 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy zrejestrował zmienioną nazwę Fundacji – „Fundacja BRE Banku”.
 21 grudnia 2005 r. fundacja otrzymała statusu organizacji pożytku publicznego.
 W latach 1994-2005 realizowaliśmy 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 wspieraliśmy inicjatywy w 3 kluczowych obszarach: edukacji, nauce i przedsiębiorczości, ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
a także kulturze, sztuce i ochronie dóbr dziedzictwa narodowego.
 W 2013 roku w związku ze zmianą nazwy banku na mBank SA zmieniliśmy nazwę z Fundacji BRE Banku na Fundację mBanku (mFundacja). 13 listopada
2013 roku 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
Rada Fundacji:
1. Przewodniczący Rady: Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej mBanku S.A. do 31 marca 2017 r.
Członkowie Rady:
1. Beata Mossakowska – Dyrektor Departamentu Procesów Compliance Bankowości Korporacyjnej mBanku S.A.,
2. Grzegorz Podgórski – Dyrektor Departamentu Podatków mBanku S.A.,
3. Paulina Rutkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji mBanku S.A.,
4. Bolesław Rok – Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego,
5. Jarosław Wolak – Dyrektor Departamentu Prawnego mBanku S.A.,
6. Od maja 2019 roku – Paweł Jemioł – Dyrektor Departamentu Transakcji Gotówkowych i Kredytowych mBanku mBanku S.A.,
7. Do maja 2019 roku – Marek Kordos – emerytowany profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego,
8. Do maja 2019 roku – Hubert Pałgan – Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi w Kanałach Zdalnych mBanku S.A.
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IV. Finansowanie działalności mFundacji w 2019 roku
1. Środki finansowe przekazane fundacji przez mBank S.A.
W 2019 roku nasza działalność była finansowana ze środków przyznanych przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Rada przyznała fundacji kwotę
2 500 000,00 zł na realizację celów statutowych oraz niezbędne wydatki administracyjne (uchwała RN nr 155/19 z 28 marca 2019 r.).
Decyzją Zarządu mBanku S.A. z 15 listopada 2019 roku, fundacji przyznano dodatkowe 1 000 000 zł.
2. Wpływy z wpłat 1% podatku.
Jako organizacja pożytku publicznego możemy przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2019 r. z tytułu wpłat
1% podatku na rachunek fundacji wpłynęła kwota 811, 20 zł, którą zasililiśmy pulę stypendiów dla laureatów olimpiad matematycznych, w programie
stypendialnym „Mistrzowie matematyki”.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Fundusze fundacji są zasilane odsetkami od rachunku i lokat bankowych. W 2019 roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 17 620, 71.zł.
Tytułem darowizn dokonano na rachunek fundacji wpłat w kwocie: 3 500 921,20 zł z czego 3 500 000 zł pochodzi z darowizny fundatora, 811,20 zł
to wpłaty z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, a pozostałe 110 zł pochodzi z wpłat darczyńców indywidualnych.
Łącznie przychód fundacji w 2019 r. wyniósł: 3 518 541,91 zł.
4. W 2019 roku mBank S.A. przekazał 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. Kwotę 2 500 000,00 zł przekazano
pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku. Natomiast w 4 kwartale 2019 roku Zarząd mBanku zdecydował o przyznaniu fundacji dodatkowej kwoty
1 000 000,00 zł.

V. Opis działalności statutowej Fundacji w 2019 roku
Realizujemy strategię działania na lata 2017-2020, którą przyjęliśmy w marcu 2017 roku. Naszym celem jest wspierać rozwój edukacji matematycznej w Polsce.
W 2019 roku strategię „m jak matematyka” realizowaliśmy poprzez:
 dotacje dla projektów rozwojowych z obszaru edukacji matematycznej,
 program granatowy „mPotęga”,
 konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki „Krok w przyszłość”,
 stypendia „Mistrzowie matematyki”
 konkurs dla szkół średnich „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”, zorganizowany z okazji jubileuszowego Roku matematyki,
 książkę „Dziecinnie prosta matematyka”,
 partnerstwo i finansowe wsparcie zewnętrznych inicjatyw, które promują edukację matematyczną – akcja „Matematyka się liczy” i Festiwal Matematyki.
Naszymi działaniami wspieramy dzieci, młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli, a także studentów i młodych naukowców. Z dofinansowania do projektów
edukacyjnych w tym roku korzystało 112 szkół, 73 organizacji pozarządowych, 8 uczelni wyższych, 2 przedszkola i 8 bibliotek publicznych.
W 2019 roku na realizację zadań statutowych mFundacji wydaliśmy łącznie 2 881 392,21 zł, co stanowi spadek o 38 proc. w stosunku do kwoty wydatkowanej
w 2018 roku (3 971 600,42 zł).
KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI W 2019 ROKU W PROCENTACH
1,4% 0,3%

Edukacja matematyczna
Współpraca z CASE
Wolontariat

98%

1. Działania na rzecz edukacji matematycznej
1) „Dziecinnie prosta matematyka” – nowa książka mFundacji
Pod koniec 2019 roku wydaliśmy nową książkę: „Dziecinnie prosta matematyka”. Jej autorkami są Monika Jaworska – psycholożka, Monika
Jędrzejewska – metodyczka i Katarzyna Nawrocka-Skolimowska – nauczycielka.
Książkę adresujemy do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Nie jest ani przewodnikiem, ani poradnikiem. Jest natomiast źródłem inspiracji
na nieskomplikowane zabawy z dziećmi, które pomogą im oswajać się z matematyką od najmłodszych lat. Propozycje aktywności są w publikacji
podzielone są na grupy wiekowe i uwzględniają kolejne etapy rozwoju dziecka.
Prapremierę książki zorganizowaliśmy podczas VI Festiwalu Matematyki, w listopadzie 2019 r. Uczestnicy wydarzenia mieli wyjątkową okazję
otrzymać własny egzemplarz książki (rozdaliśmy ich 500) oraz porozmawiać z autorkami.
W 1 kwartale 2020 roku publikację udostępnimy w 312 placówkach detalicznych mBanku oraz mKioskach. Każdy zainteresowany będzie mógł
zamówić własny, bezpłatny egzemplarz książki i odebrać go w wybranej placówce.
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Prapremiera książki „Dziecinnie prosta matematyka” na 6. Festiwalu Matematyki.
Na zdjęciu, od lewej: Katarzyna Nawrocka-Skolimowska, Monika Jaworska, Monika Jędrzejewska
(fot. Andrzej Stawiński)
2) Konkurs z okazji Jubileuszowego Roku Matematyki
Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Senat RP ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki. Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz
ogłosiliśmy konkurs „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”. Jego celem była popularyzacja osiągnięć polskich matematyków wśród młodzieży.
Konkurs zachęcał uczniów szkół ponadpodstawowych do wspólnej pracy z nauczycielami matematyki i historii. Zadaniem konkursowym było
przygotowanie pracy, w dowolnej technice, o życiu i naukowych osiągnięciach matematyków z pięciu najważniejszych polskich ośrodków naukowych.
Inspiracje do prac można było czerpać z publikacji pojawiających się w „Gazecie Wyborczej” oraz dodatku „Ale Historia!”.
Jury konkursu oceniało aż 146 różnorodnych zgłoszeń: filmów, komiksów, blogów czy prac plastycznych. Granty w łącznej wysokości 85 tys. zł trafiły
do 18 szkół i organizacji pozarządowych. Grand Prix, nagrodę dla najlepszej pracy w konkursie zdobyło IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny
Hoffmanowej w Warszawie, za film dokumentalny na temat życia i osiągnięć Karola Borsuka i Samuela Eilenberga.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie https://www.mbank.pl/mfundacja/wielcy-polscy-matematycy/
2) Dotacje mFundacji
Przez cały rok, co miesiąc zarząd mFundacji przyznaje dofinansowanie projektom rozwojowym z zakresu edukacji matematycznej. O tak zwane
„dotacje” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły oraz inne placówki edukacyjne, a także uczelnie wyższe i biblioteki publiczne.
W 2019 roku dofinansowanie przyznaliśmy 88 projektom. Łączna kwota dotacji przekazanych do 31.12.2018 r. wyniosła 502 853,90 zł, z czego
kwota 102 599 zł to dotacje przyznane w grudniu 2018 roku. Szacujemy, że w dofinansowanych w ten sposób projektach wzięło udział ok. 36 tysięcy
odbiorców – głównie dzieci i młodzieży.
3) Program grantowy „mPotęga”
Celem mPotęgi – naszego kluczowego programu grantowego jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych. Chcemy zachęcić
nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężyli rutynę i schematy w nauczaniu tego przedmiotu. Dofinansowujemy więc projekty,
które w nieszablonowy sposób pokazują dzieciom i młodzieży, że matematyka to przydatna w codziennym życiu umiejętność.
W 2019 roku granty na kreatywne uczenie matematyki otrzymało 111 projektów z całej Polski. Łączna kwota, jaką w tym roku mFundacja przeznaczyła
na ich realizację to 649.410, 32 zł. Ponadto przyznaliśmy po 5 tys. zł dwóm projektom, które otrzymały najwięcej głosów w internetowym plebiscycie.
Od inauguracji programu w 2014 roku z dofinansowanych grantami projektów skorzystało już ponad 1 mln uczniów polskich szkół. Większość grantów
trafia do szkół z mniejszych miejscowości, rozsianych w całym kraju. Przyczyniamy się więc do wyrównania szans uczniów z małych miejscowości.
W 2016 r. mBank otrzymał za „mPotęgę” nagrodę Złotego Bankiera w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”. Więcej informacji o programie znajduje się
na stronie www.mpotega.pl.

Na zdjęciach od lewej: Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze, projekt „Kodowanie – mózgu trenowanie”; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej
w Opatowie, projekt „W dwójce liczy się matematyka”; Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach, projekt „Cyfry, znaki i równania warte są dziś zapoznania”.
4) 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 2019 roku przyznaliśmy 57 stypendiów na łączną kwotę 138 500 zł.
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Na zdjęciach, od lewej: laureaci Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ) otrzymują promesy stypendialne od mFundacji; XV Finał OMJ w Warszawie.
5) „Krok w przyszłość: Nagroda mFundacji za najlepszą pracę studencką z matematyki”
Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki prowadzimy od 2016 roku. 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 oraz Polskiej Akademii Nauk. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys.
zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł.
W kwietniu 2019r., podczas uroczystej gali przekazaliśmy nagrody laureatom trzeciej edycji konkursu.
Nagrodę główną – 20 tys. zł oraz statuetkę „STEFCIO” otrzymała Magdalena Wiertel z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięska praca pt. „Struktura
i własności monoidów oraz algebr Hecke-Kiselmana” powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Oknińskiego.
Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości 10 tys. zł otrzymali:
 Bartłomiej Polaczyk z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską „Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices
with dependent entries” napisaną pod kierunkiem dr Radosława Adamczaka;
 Katarzyna Siejek z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską „Klasyfikacja parkietaży izohedralnych o niesymetrycznych płytkach”
napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Świątkowskiego.

Laureaci trzeciej edycji konkursu „Krok w przyszłość”. Na zdjęciu, od lewej:
Katarzyna Siajek (UWr), Magdalena Wiertej (UW), Bartłomiej Polarczyk (UW); (fot. Maciej Jaźwiecki)
W naborze do kolejnej edycji konkursu, której wyniki ogłosimy w pierwszej połowie 2020 r. otrzymaliśmy 52 prace.

2. Wolontariat pracowniczy mBanku i współpraca z Fundacją CASE
W pierwszym kwartale 2019 roku czasowo zawiesiliśmy program wolontariatu sportowego mBanku „Biegnijmy razem dla innych”. Na cel społeczny
wskazany przez wolontariuszy przekazaliśmy kwotę 6 608 zł. Przyznaliśmy ją jednak pod koniec 2018 roku.
W I kwartale 2019 roku przekazaliśmy kwotę 34 677,50 na realizację seminariów naukowych mBank-CASE. Była to ostatnia darowizna jaką przekazaliśmy
Fundacji Naukowej CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych). Od kwietnia 2019 roku współpracę kontynuuje nasz fundator.

VI. Plany Fundacji w 2020 roku
W kolejnych latach będziemy kontynuować i rozwijać założenia strategii „m jak matematyka”. Wśród działań planowanych na 2020 r. jest szeroka dystrybucja
książki „Dziecinnie prosta matematyka”.
Podstawowym założeniem fundacji pozostaje wspieranie przedsięwzięć o trwałych i mierzalnych efektach.
Realizujemy swoje cele poprzez:
1. Programy grantowe.
2. Programy stypendialne.
3. Wsparcie jednorazowych projektów rozwojowych.
4. Działania wspierające wolontariat pracowniczy.
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Grupami docelowymi, na których koncentrują się działania naszej fundacji pozostają:
1. Dzieci i młodzież szkolna.
2. Studenci i uczniowie szkół średnich.
3. Rodzice i nauczyciele.
4. Samorządy, organizacje społeczne i instytucje realizujące programy w zakresie edukacji matematycznej.
5. Inne podmioty wskazane przez pracowników mBanku uczestniczących w programów wolontariatu.
Środki Fundacji w 2020 r.
1. Coroczna dotacja mBanku S.A.
2. Wpłaty – 1% podatku.
3. Odsetki od lokat Fundacji.
4. Darowizny.
PLANOWANA STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2020 ROKU:
Środki fundacji przeznaczymy na:
 edukację matematyczną – 98%
 wolontariat pracowniczy – 2%.
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 2019 Rada Nadzorcza mBanku przyznała Fundacji kwotę 2 500 000 ,00 zł na realizację celów statutowych oraz niezbędne wydatki administracyjne
(uchwała RN nr 155/19 z 28 marca 2019 r.). Decyzją Zarządu mBanku S.A. z 15 listopada 2019 roku, fundacji przyznano dodatkowe 1 000 000 zł.
Odsetki uzyskane z lokat przelewane są na rachunek bieżący fundacji, z którego pokrywane są wydatki statutowe.
Kwota wydatkowana na realizację celów statutowych w 2019 roku wyniosła 2 881 392,21 zł.
Koszty administracyjne w 2019 r. wyniosły 7 995 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.

mFundacja.pl

Fundacja mBanku S.A., 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; email: fundacja@mbank.pl. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
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