SPRAWOZDANIE
z działalności
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego
za okres
od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

1. Informacje ogólne

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego („Fundacja”) została ustanowiona przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2005 r. Fundacja działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr
46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu.
W dniu 12 kwietnia 2005 r. Fundację wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000231906.
Fundacji nadano numer statystyczny REGON 140128800.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7, 00955 Warszawa.

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2005 r.:
1. Małgorzata Żymierska – Prezes Zarządu
2. Justyna Zamulska – Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji:
1. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2. prowadzenie działalności charytatywnej,
3. wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
1. dofinansowanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych,
2. finansowanie stypendiów i nagród,
3. wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2005 roku – główne kierunki działania Fundacji i
realizacji zadań statutowych w tym okresie to:a. realizacja zadań organizacyjnoadministracyjnych,
1. realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych,
2. realizacja zadań strategiczno-programowych,
3. realizacja zadań marketingowo-promocyjnych.

Realizacja zadań w obszarze organizacyjno – administracyjnym:
1. po dokonaniu rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarząd Fundacji
podjął niezwłocznie czynności umożliwiające formalne rozpoczęcie działalności, a w
szczególności:
•

uzyskano nr REGON, NIP,

•

zawarto umowy rachunku bankowego, umowę lokat terminowych w złotych,

•

założono księgi rachunkowe Fundacji,

•

zawarto umowy o obsługę księgową i prawną Fundacji.

2. Dzięki wsparciu Fundatora, Fundacja otrzymała nieodpłatnie wyodrębnione
pomieszczenie z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji, w formie umowy użyczenia.
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Fundacja odkupiła od BGK wyposażenie biurowo-techniczne, co stworzyło warunki
do rozpoczęcia działalności.
3. Opracowano: Regulamin Organizacyjny Fundacji, Regulamin Pracy Zarządu,
Regulamin Rady Fundacji, Plan Kont Fundacji oraz zasady rachunkowości Fundacji,
Plan finansowy na 2005 r. i preliminarz wydatków.

Realizacja zadań strategiczno-programowych:
1. W pierwszym roku swojej działalności Fundacja postanowiła przede wszystkim
kontynuować współpracę charytatywną rozpoczętą w latach poprzednich przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, z organizacjami działającymi w Polsce od wielu lat, a
których cele działania pokrywają się z celami statutowymi Fundacji.
2. Widząc dużą dysproporcję w dostępie do studiów wyższych pomiędzy młodzieżą
mieszkającą w miastach, a młodzieżą z małych miasteczek i wsi, zwłaszcza z terenów
popegeerowskich, Zarząd Fundacji postanowił przyłączyć się do Programu
Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych
ludzi z obszarów zaniedbanych ekonomicznie.
Fundacja przystąpiła do realizacji I Segmentu tego Programu wspólnie z PolskoAmerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Bankiem
Pocztowym S.A., firmą Polskie Młyny przy współpracy Agencji Nieruchomości
Rolnych.
W roku akademickim 2005/2006 przyznaliśmy wspólnie 1026 stypendiów z udziałem
przedstawiciela Fundacji w procesie rekrutacji. Fundacja przekazała subwencję na 30
stypendiów, PAFW na 655, NBP na 308, BP S.A. 28 i Polskie Młyny na 5
stypendiów.
Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie otrzymali kandydaci spełniający warunki
określone w regulaminie.
O trafności wybranego kierunku działania może świadczyć fakt, iż 55% stypendystów
stwierdziło, że bez pomocy Programu nie zdecydowałby się na kontynuowanie nauki
na studiach wyższych. 24% stypendystów osiągnęło średnią co najmniej 4,0 po I roku
studiów.
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3. Realizując cel statutowy wspierania nauki, oświaty i wychowania Fundacja zawarła
umowę o współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego,
posiadającą status organizacji pożytku publicznego, przyłączając się do realizowanego
Programu „Szansa dla najmłodszych”. Program zakłada pomoc w wyrównywaniu
szans edukacyjnych dzieci pochodzących z terenów zaniedbanych ekonomicznie i
kulturowo poprzez umożliwienie lokalnym społecznościom stworzenia dobrej oferty
rozwojowej dla dzieci w wieku 3-10 lat. W ramach programu przyznano 10 wsparć
finansowych dla lokalnych organizacji po 6.500 zł przeznaczonych na prowadzenie
zajęć dla dzieci wspierających ich rozwój.
4. W pierwszym roku działalności, realizując zadania statutowe, Fundacja przyznała
ponadto wsparcie finansowe na łączną kwotę trzydziestu tysięcy złotych następującym
podmiotom:
•

Krajowemu Funduszowi na Rzecz Dzieci,

•

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Buk”,

•

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dąb”,

•

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Szczecinie,

•

Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

5. Fundacja przystąpiła do inicjatywy popularyzacji wybitnych finansistów i
ekonomistów II Rzeczypospolitej, w formie serii wydawniczej „Biografie niezwykłe”.
W ramach tej serii planuje się wydać książkę o patronie Fundacji – Janie Kantym
Steczkowskim.
6. Zebrano informacje i pamiątki po Janie Kantym Steczkowskim. Przygotowano krótką
biografię o patronie.
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Realizacja zadań marketingowo-promocyjnych:
1. Fundacja za standard w swojej działalności przyjęła zasadę, iż wszystkie zawarte
umowy o współpracę zawierają obligatoryjne zapisy gwarantujące Fundacji promocję
i informację o Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. Fundacja zastrzega sobie,
w zawieranych umowach i porozumieniach:
•

umieszczanie logo i nazwy Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w
materiałach informujących o programach, w których współuczestniczymy,

•

umieszczanie logo i nazwy oraz link Fundacji im. JK Steczkowskiego na
stronach internetowych podmiotów, z którymi zawierane są umowy o
współpracy,

•

informowania o finansowaniu Programu przez Fundację im. JK
Steczkowskiego w materiałach promocyjnych, informacyjnych, prasowych i
szkoleniowych przygotowanych przez fundacje i inne podmioty, z którymi
nawiązaliśmy współpracę.

2. Opracowano projekt logo Fundacji oraz stronę internetową Fundacji. Informacje o
działalności Fundacji umieszczane są na bieżąco w Intranecie BGK.
3. W 2005 r. działalność promocyjną Fundacja rozpoczęła od rozpropagowania idei i
celów Fundacji wśród pracowników BGK. Okazją do tego było spotkanie integracyjne
dla wszystkich pracowników Banku i ich rodzin na pikniku rekreacyjnym. W jego
trakcie Fundacja propagowała ideę i cele przyświecające powołaniu przez Bank
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz przybliżyła pracownikom postać
Patrona Fundacji.
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Uchwały Zarządu

W omawianym okresie Zarząd Fundacji odbył 7 posiedzeń oraz podjął 7 uchwał.
Poniższe zestawienie przedstawia problematykę podjętych uchwał:
1. uchwała nr 1/2/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy
Zarządu,
2. uchwała nr 2/2/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
organizacyjnego,
3. uchwała nr 1/4/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)
rachunkowości Fundacji,
4. uchwała nr 1/5/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia znaku graficznego
(logo) Fundacji,
5. uchwała nr 2/5/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie podziału obowiązków
pomiędzy Członków Zarządu Fundacji,
6. uchwała nr 1/6/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęci planu finansowego
Fundacji na rok 2006,
7. uchwała nr 2/6/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Fundacji.
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5. Informacja o uzyskanych przychodach

Na realizację zadań Fundacji Założyciel Fundacji – Bank Gospodarstwa Krajowego - wniósł
wpłatę w kwocie 500.000,- zł i postanowił, że kwota ta stanowić będzie fundusz założycielski
Fundacji. Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.015,94 zł, z tego
5.400,- zł stanowiły darowizny osób fizycznych, a 615,94 zł odsetki od środków na rachunku
bankowym.

6. Informacja o poniesionych kosztach

Na realizację celów statutowych Fundacja przeznaczyła 237.900,- zł, koszty administracyjne
wyniosły 50.527,98 zł.

Zarząd Fundacji:
/-/ Małgorzata Żymierska
/-/ Justyna Zamulska

Warszawa, 30 marca 2006 r.
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