
 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

z działalności 

Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego  

 za okres  

od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 

 

 



  

1. Informacje ogólne  

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego („Fundacja”) została ustanowiona aktem 

notarialnym z dnia 24 stycznia 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 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, 00-

955 Warszawa.  

 

 

 

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2006 r.: 

• Małgorzata Żymierska – Prezes Zarządu  
 
• Justyna Zamulska – Członek Zarządu. 

 
 

Cele statutowe Fundacji: 

• wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
 
• prowadzenie działalności charytatywnej, 
 
• wspieranie ochrony i promocji zdrowia, 
 
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 



  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez: 

 
• dofinansowanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, 
 
• finansowanie stypendiów i nagród, 
 
• wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. 

 
 

Główne kierunki działania Fundacji i realizacji zadań statutowych w 2006 roku: 

• kontynuacja realizacji zadań organizacyjno-administracyjnych 
 
• realizacja zadań strategiczno-programowych 

 
• realizacja zadań marketingowo-promocyjnych 

 

Realizacja zadań w obszarze organizacyjno – administracyjnym: 

1) Fundacja, stawiając sobie za obowiązujący standard, pełną przejrzystość, jawność w 

działaniach i decyzjach, mając również na uwadze priorytety określone przez Radę 

Fundacji, uzupełnił wewnętrzne regulacje obowiązujące w Fundacji o regulacje 

„Zasady postępowania przy udzielaniu wsparcia przez Fundację” określając m.in.: 

 

• kryteria przyznawania wsparcia, 
 
• zasady i tryb rozpatrywania wniosków o wsparcie, 
 
• zasady wypłaty środków, 
 
• zasadę jawności podmiotów, którym przekazywane są środki (informacja ta   ma 

być upubliczniana na stronie internetowej Fundacji). 
 

2) Realizując funkcje kontrolne, zweryfikowano zapisy umowne, określające prawa i 

zobowiązania stron w umowach zawartych w 2005 r. i 2006 r. przez Fundację  im. Jana 

Kantego Steczkowskiego a podmiotami, którym udzielono wsparcia. 

 Zarząd Fundacji pozytywnie ocenił przebieg dotychczasowej współpracy.  



  

Realizacja zadań strategiczno-programowych: 

1) W drugim 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) W roku 2006 Fundacja w ramach posiadanych środków finansowych (po dokonanej w 

2006 r. korekcie planu finansowego) i po uzyskaniu w dniu 16 października 2006 r. 

dofinansowania od Fundatora, realizowała cel określony w statucie Fundacji, 

wspierania nauki, oświaty i wychowania. 

3)  Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, wspólnie z Fundacją Edukacyjną 

Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem 

Polskim, Fundacją Banku Pocztowego, Fundacja BRE Banku i Agencją Nieruchomości 

Rolnych, w ramach posiadanych środków kontynuowała (rozpoczęty w 2005 r.) 

Program Stypendiów Pomostowych. Fundacja decydując się na dalszą współprace z 

FEP wzięła pod uwagę: 

• szlachetny cel przedsięwzięcia zbieżny ze statutowymi celami Fundacji J.K. 
Steczkowskiego, 

 
• masową, ogólnopolską skalę Programu. Od początku Programu stypendia 

otrzymało 5234 absolwentów szkół średnich. Fundatorzy przyznali na ten cel 
łącznie ponad 21,5 mln zł., 

 
 
• współudział podmiotów o niekwestionowanej reputacji (NBP, Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BRE, Bank Pocztowy), 
 
• fakt, że koszty stypendiów pokrywane są z dotacji fundatorów, a koszty 

zarządzania programem w całości pokrywane są z grantu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

 

Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych 

miast pokonanie wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w 

szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów 

magisterskich. Program ten jest skierowany do młodzieży pochodzącej ze wsi i miast do 

20 tysięcy mieszkańców, szczególnie z terenów po dawnych pegeerach.   

 



  

W związku z powyższym Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego podpisała z 

Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w dniu 21 sierpnia 2006 r. umowę, 

zobowiązując się do przekazania kwoty 87 500 zł w celu ufundowania 25 stypendiów w 

kwocie miesięcznej 350 zł dla stypendystów objętych programem w okresie 10 

miesięcy. 

  . 

4) 21 grudnia 2006r. Fundacja podpisała kolejną umowę z Krajowym Funduszem na rzecz 

Dzieci, stowarzyszeniem, z którym BGK współpracuje od kilku lat udzielając wsparcia. 

Fundacja  przekazała kwotę  10 000 zł na realizację Programu w zakresie udzielania  

pomocy w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o 

wybitnych uzdolnieniach. Celem Programu jest zwiększenie szans rozwoju młodzieży, 

promocja zainteresowań naukowych i artystycznych wśród wybitnie uzdolnionych. 

Udzielając wsparcia Fundacja wzięła pod uwagę fakt, że uczestnicy Programu od wielu 

lat odnoszą znaczące sukcesy w kraju i za granicą. Corocznie zdobywają medale w 

ogólnoświatowych olimpiadach w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i 

artystycznych. W okresie objętym sprawozdaniem młodzież sponsorowana środkami z 

powyższego Projektu zdobyła 7 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe medale w 

międzynarodowych konkursach. 

5) W 2006r. kontynuowano program „Szansa dla najmłodszych” realizowany przez 

Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem Fundacji Rozwoju Dzieci dotyczącym zgody na wykorzystanie kwoty 

8 354,54 zł wygospodarowanej ze środków przekazanych przez Fundację im. Jana 

Kantego Steczkowskiego, na przyznanie dodatkowego dofinansowania dwóm 

najlepszym z aktualnie prowadzonych projektów: 

 

• 3 500 zł dla Grupy Odnowy Lokalnej, działającej jako grupa nieformalna przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy w Bełżycach, na kontynuację projektu „Nasze 
pierwsze przedszkole” oraz 

 
• 4 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Kazanowie na kontynuację projektu „Podaj 

dziecku dłoń”. 
  

 Pozostałą kwotę przeznaczono na sfinansowanie wysyłki książek z bajkami dla dzieci, 

dla organizacji, które otrzymały dotacje  (od 56 do 100 bajek dla każdej organizacji). 

6) Kontynuując inicjatywę  popularyzacji wybitnych finansistów, ekonomistów II 

Rzeczypospolitej, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego postanowiła 



  

dofinansować kwotą 3 000 zł, działalność Towarzystwa Wydawniczego „Historia 

Jagellonica”, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów publikacji książki dr 

Janusza Mierzwy „Pułkownik Adam Koc. Zarys biografii politycznej”. Działanie to, 

służy realizacji celów statutowych Fundacji polegających na popieraniu inicjatyw 

zmierzających do upamiętnienia wybitnych postaci życia gospodarczego, 

odgrywających znaczącą role w ówczesnym życiu społecznym i zasłużonych dla 

rozwoju gospodarki.  

A. Koc był niewątpliwie wybitną postacią życia gospodarczego w okresie 

międzywojennym , pełnił funkcję Wiceministra Skarbu, Prezesa Banku Polskiego S.A., 

Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu. Był również żołnierzem, publicystą i poetą.  

 Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica” zostało założone przez pracowników 

Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i działa nieprzerwanie od 1996 roku.  

 W myśl statutu Towarzystwa wszystkie pozyskane środki i ewentualne zyski obraca na 

cele statutowe, czyli rozwój badań  historycznych i wydawanie prac naukowych. 

Towarzystwo  nie zatrudnia żadnych pracowników, wszystkie osoby zaangażowane w 

jego prace działają społecznie. 

7) Zarząd Fundacji kwartalnie dokonywał przeglądu wpływających wniosków o pomoc i 

wsparcie. Po analizie i dyskusji na posiedzeniu Zarządu Fundacji przyznano: 

 

• kwotę 10 000 zł na rzecz Stowarzyszenia „Serce Dzieciom”, z siedzibą w 
Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 
tymczasowego mieszkania „inkubatora”, w którym zamieszkają osoby 
opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym domy dziecka, 

 
• kwotę 4 000 zł na rzecz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Kościoła 

Katolickiego z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny dla młodzieży zdolnej, 
pochodzącej z ubogich rodzin.  

 
 

8) W związku z uruchomieniem środków finansowych przez Fundatora, Zarząd podjął 

zawieszone prace nad przygotowaniem dokumentacji do uruchomienia pierwszej edycji 

konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów lub ekonomii.  

 



  

Realizacja zadań marketingowo-promocyjnych: 

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.  

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

4. Uchwały Zarządu  

W omawianym okresie Zarząd Fundacji odbył 14 posiedzeń oraz podjął 6 uchwał.  

Poniższe zestawienie przedstawia problematykę podjętych uchwał: 

1) Uchwałę nr 1/1/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Fundacji, 

 
2) Uchwała nr 1/3/2006 w sprawie  przyjęcia zasad postępowania przy udzielaniu wsparcia 

przez Fundację, 
 
 
3) Uchwałę nr 1/4/2006 z dnia 30 marca 2006 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Fundacji za rok 2005, 
 
4) Uchwałę nr 2/4/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Fundacji za rok 2005 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 
działalności Fundacji), 

 
 
5) Uchwałę nr 3/4/2006 z dnia 30 marca 2006 r. zmieniającą zasady postępowania przy 

udzielaniu wsparcia przez Fundację, 
 
6) Uchwałę nr 1/9/2006 z dnia 31 lipca 2006 r., w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 

działalności Fundacji w I półroczu 2006 r. 



  

5. Informacja o uzyskanych przychodach 

Na realizację zadań Fundacji Założyciel Fundacji – Bank Gospodarstwa Krajowego – 

przekazał darowiznę w kwocie 450.000,- zł. Pozostałe przychody Fundacji w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 534,19 zł  - są to odsetki od środków na rachunku bankowym. 

6. Informacja o poniesionych kosztach 

Na realizację celów statutowych Fundacja przeznaczyła 117.500,- zł, koszty administracyjne 

wyniosły 76.094,30 zł. 

 

 

Zarząd Fundacji: 

 

/- Małgorzata Żymierska  

 

 

/- Justyna Zamulska  

 

 

 

Warszawa, 12.03.2007 r. 


