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Zarząd Banku w dniu 10 kwietnia 2001 roku zaakceptował sprawozdanie

z działalności Fundacji w roku 2000 oraz bilans za ten rok. Fundator przyjął

również do wiadomości ocenę Rady Fundacji Bankowej z dnia 23 lutego 2001

roku, dotyczącą działalności Zarządu Fundacji w roku 2000 i wyraził Radzie 

i Zarządowi podziękowanie za dotychczasową pracę. Dnia 22 stycznia 2001 roku

Fundacji została przekazana dotacja Banku w kwocie 4.500.000 zł. Podtrzymano

zasadę, aby koszty administracyjne Fundacji były pokrywane z dochodów

odsetkowych uzyskanych od dotacji. 

Właściwa polityka  kosztowa i zarządzanie finansowe pozwoliły zreali-

zować plan dochodów odsetkowych w 110,6 % oraz utrzymać koszty pozastatu-

towe na poziomie 93,2 % kwoty preliminowanej. Tym samym bez uszczerbku 

dla wypełniania przez Fundację jej celów statutowych osiągnięto wynik finansowy

zakładany w formule limitującej poziom wydatków administracyjnych.

Organizacja prac Fundacji

W dniu 10 kwietnia 2001 r. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA

powołał nowy Zarząd Fundacji w składzie: prezes Zarządu – Iwona Ryniewicz,

4 grudnia 2001 r. – Zamek Królewski w Warszawie uroczystość pięciolecia działalności
Fundacji. Od lewej: Ewa Gieysztor – córka profesora Aleksandra Gieysztora, Maria Leska –
inicjatorka Funduszu  „Myśl o innych”.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOLPODA KRONENBERGA

w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2001
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członkowie Zarządu – Dorota Kamińska, Rafał Grodzicki. Zarząd Banku podzię-

kował za kilkuletnią pracę w Radzie Fundacji panu profesorowi Jackowi Purchli 

i panu Włodzimierzowi Paszyńskiemu oraz zaprosił do jej składu pana profesora

Andrzeja Blikle. Powołał również w skład Komisji Rewizyjnej panią Urszulę

Mroczkowską, która zastąpiła pana Andrzeja Ścisłowskiego.

W roku 2001 do Fundacji skierowano 730 wniosków o wsparcie finan-

sowe. Zarząd Fundacji odbył 15 posiedzeń, omawiając zagadnienia dotyczące:

udzielania dotacji, organizacji przedsięwzięć programowych, prac Fundacji,

współpracy z Fundatorem oraz innymi instytucjami, pracy Biura Fundacji 

oraz gospodarki funduszami. 

Szczególne znaczenie miała współpraca Zarządu z Komisją Rewizyjną, 

w zakresie bieżącego nadzoru nad sposobem realizowania przez Zarząd i Biuro

Fundacji budżetu przyjętego na rok 2001. 

Zarząd Fundacji podjął decyzję o ograniczeniu obsady osobowej Biura

Fundacji. Obowiązki specjalisty ds. kontaktów zewnętrznych zostały rozdzielone

między pozostałych pracowników Biura Fundacji. W okresie sprawozdawczym

Biuro pracowało w następującym składzie: Krzysztof Kaczmar – dyrektor, Małgo-

rzata Żotkiewicz – specjalista ds. programowych oraz Danuta Górska – specja-

lista ds. administracyjnych. 

W roku 2001 z Fundacją współpracowało na bieżąco 46 ekspertów.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Biuro Fundacji wstępnie zakwalifikowało

i skierowało do oceny eksperckiej 224 wnioski. 

W ciągu całego okresu sprawozdawczego funkcjonował aktualizowany

serwis internetowy Fundacji (http://www.kronenberg.org.pl) zawierający wszelkie

informacje na temat procedur przyznawania dotacji i umożliwiający pobieranie

formularzy wniosków o dotacje. Z możliwości zwrotnego kontaktu z Fundacją

poprzez internet coraz częściej korzystają eksperci, inne fundacje i organizacje
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pozarządowe oraz, co najważniejsze – wnioskodawcy, w znacznym stopniu

odciążając Biuro Fundacji. 

W roku 2001 odnotowano 3960 wizyt na stronie internetowej, co stanowi

wzrost o 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Biuro Fundacji konsekwentnie egzekwowało nadsyłanie merytorycznych 

i finansowych rozliczeń udzielonych dotacji. Ponadto zgodnie z zaleceniem Komisji

Rewizyjnej i decyzją Zarządu Fundacji z 13 grudnia 1999 roku kontynuowano w 2001

roku procedurę kompleksowych działań kontrolnych wobec dotowanych projektów.

Kontrola wykorzystania dotacji Fundacji Bankowej 
im. Leopolda Kronenberga

W roku 2001 przeprowadzono kontrole wykorzystania dotacji w siedem-

dziesięciu sześciu instytucjach, które otrzymały wsparcie finansowe z Fundacji

Bankowej im. Leopolda Kronenberga w latach 1996–2000. Wśród nich znalazły

się m.in. placówki oświaty, kultury i służby zdrowia, stowarzyszenia, fundacje.

Na użytek kontroli przygotowane zostały specjalne – zatwierdzone przez Ko-

misję Rewizyjną – formularze uwzględniające najistotniejsze kwestie związane z me-

rytoryczną i finansową realizacją projektów finansowanych ze środków Fundacji. 

Skontrolowano 76 instytucji tj. 12% donatobiorców z poszczególnych

obszarów programowych Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga – na ogól-

ną sumę dotacji 1.387.695 zł, co stanowi 20,8% wszystkich dotacji przyznanych 

w latach 1996–2000.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wysoką skuteczność

wprowadzonych procedur oceniania i rekomendowania wniosków. 

W pojedynczych przypadkach wykrytych nieprawidłowości lub uchybień,

donatobiorcy byli pouczani o właściwym postępowaniu w przyszłości, rachunki

były opisywane na miejscu przy osobie kontrolującej, a brakująca dokumentacja

dostarczana w wyznaczonym terminie do Biura Fundacji. 

Po przedstawieniu protokołu na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 

3 grudnia 2001 roku, postanowiono o kontynuowaniu kontroli w roku 2002. 

Ponadto, Zarząd Fundacji zobowiązał Biuro do dyscyplinowania benefic-

jentów poprzez stałe monitorowanie losów dotacji. Monitorowanie przez Biuro

przebiegu projektów spowodowało, iż z końcem 2001 roku jedynie pięciu dona-

tobiorców nie nadesłało w terminie rozliczeń dotacji. 

„Zobowiązanie donatobiorcy” zostało zastąpione przez „Umowę dotacji”

precyzyjnie opisującą warunki udzielenia dotacji oraz oczekiwania Fundacji doty-

czące upowszechniania wyników finansowanych prac. 

Zgodnie ze wskazaniami Komisji Rewizyjnej zmodyfikowany został wzór

sprawozdania finansowego –  tak, by dawał pełniejszy obraz finansowania pro-

jektu i wykorzystania środków oraz wzór sprawozdania merytorycznego akcentu-

jący realizację najważniejszych intencji Fundacji, wywiązywanie się innych dar-

czyńców przedstawionych we wniosku, działalność na rzecz szeroko poj-

mowanego dobra publicznego.

Ponadto Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przygotowała 

i rozesłała do swoich beneficjentów specjalne naklejki z jej logotypem 

do oznakowania zakupionych sprzętów.
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Działalność statutowa – inicjatywy programowe 

Rezultaty działalności Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga 

w okresie sprawozdawczym to:

1. PROGRAMY PARTNERSKIE

Kontynuowanie zaaprobowanych przez Radę Fundacji i Zarząd Fundacji

Programów Partnerskich, realizowanych we współpracy z instytucjami, o uzna-

nym autorytecie i dorobku w odpowiednich dziedzinach, oraz Konkursów 

i Nagród.  W 2001 roku realizowano łącznie10 programów.

❍ W ramach realizacji programu „Korzenie”, poświęconego historii

bankowości i osobie twórcy Banku Handlowego w Warszawie – patrona Fundacji

Bankowej, w roku 2001 zbiór książek, bezpośrednio związanych osobą Leopolda

Kronenberga lub jego rodziną, został wzbogacony o kilkanaście nowych, cennych,

bibliofilskich pozycji. 

Do szczególnie cennych zaliczyć należy: „Monografię Szkoły Handlowej

im. Leopolda Kroneberga” autorstwa Romana Plenkiewicza, korespondencję

pomiędzy Leopoldem Kronenbergiem i Józefem Ignacym Kraszewskim z lat

1859 – 1876  oraz monografię zbiorową „Leopold Kronenberg” z przedmową Szy-

mona Askenazego.

❍ W grudniu 1998  roku, kierując się intencją wyróżnienia osób zasłu-

żonych dla przedsiębiorczości oraz wypełniania w Polsce i na świecie misji pub-

licznej firm w sposób wspierający rozwój społeczny, Fundacja ustanowiła

doroczną Nagrodę „Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego”.

W trzeciej edycji w roku 2000 Nagrodę

Międzynarodową – obraz Aleksandra

Roszkowskiego oraz 2.001 EURO –  przy-

znano prezydentowi Polsko-Amerykań-

skiego Funduszu Przedsiębiorczości, panu

Robertowi G. Farisowi, za zasługi dla roz-

woju przedsiębiorczości w Polsce. 

Nagrodę Krajową – obraz oraz 2.001

złotych – wręczono prezesowi Fundacji

Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi –

panu profesorowi Jerzemu Dietlowi, za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju

przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej. 
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❍ 13 stycznia 2000, Rada i Zarząd Fundacji Bankowej im. Leopolda

Kronenberga ustanowiły doroczną Nagrodę imienia Profesora Aleksandra

Gieysztora – wybitnego polskiego humanisty, uczonego o międzynarodowej

sławie, prezesa Polskiej Akademii Nauk, członka Rady Fundacji. 

Nagroda Jego imienia jest przyznawana instytucjom bądź osobom pry-

watnym za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony polskiego

dziedzictwa kulturowego, w tym za: działalność muzealną, archiwalną, konserwa-

torską w Polsce i za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie

dziedzictwa kulturowego; indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu

gromadzenie i ochronę pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie

wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Laureatem trzeciej edycji Nagrody imienia Profesora Aleksandra

Gieysztora za rok 2001 został Stefan Sutkowski –  dyrektor Warszawskiej Opery

Kameralnej, założyciel pierwszego w Polsce zespołu muzyki dawnej, muzykolog

zasłużony w odkrywaniu zapomnianych dzieł muzyki dawnej, organizator

Festiwalu Polskich Oper Współczesnych. 

10 kwietnia 2001 roku. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przyznaje
Nagrodę „Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego”. Od lewej: Cezary Stypułkowski,
prof. Andrzej Rottermund, Robert G. Faris, prof. Jerzy Dietl, Shirish Apte.

26 lutego 2002 r. –
Fundacja Bankowa 
przyznaje Nagrodę 
im. prof. 
Aleksandra Gieysztora 
za Zasługi dla Ochrony
Dziedzictwa
Kulturalnego.
Od lewej: prof. Andrzej
Rottermund – przewod-
niczący Rady Fundacji,
Stefan Sutkowski –
dyrektor Warszawskiej
Opery Kameralnej,
Maciej Klimczak –
wiceminister kultury. 



19

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w obecności Pani Ewy

Gieysztor w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w dniu 8 lutego 2002 roku.

❍ Kontynuowano program WOKULSKI. Skierowany do wszystkich studen-

tów konkurs na esej o przedsiębiorczości, jej barierach i szansach oraz na wiarygodny

plan przedsięwzięcia gospodarczego ma w intencji organizatorów pobudzać przed-

siębiorczość poprzez upowszechnienie znajomości tradycji polskiej przedsiębiorczości. 

W czwartej edycji wpłynęło 56 prac – 18 biznes

planów i 38 esejów. 

Laureatami zostali: Sylwia Plona z Akademii

Ekonomicznej w Krakowie za esej „Społeczna

odpowiedzialność biznesu – ewolucja postaw w wieku

XX i XXI” oraz Tomasz Góral, Paweł Duszyński, Rafał

Kozielski, Katarzyna Rogalska z Akademii Ekono-

micznej we Wrocławiu za biznes plan firmy „RA visu-

alisation studio” działającej na rynku prezentacji mul-

timedialnych.

26 października 2001 r. otwarto piątą edycję

konkursu WOKULSKI, ograniczoną do biznes planu.

❍ Rozstrzygnięto trzecią i ostatnią edycję konkur-

su „Na marginesie: prywatna inicjatywa 1945-1989”,

organizowanego wspólnie z Ośrodkiem KARTA 

pod patronatem RZECZPOSPOLITEJ. 

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie

nagród laureatom trzeciej edycji, połączone z premierą

książki pt. „Prywaciarze 1945-1989” podsumowującej

dotychczasowe edycje,odbyło się w marcu 2001 w siedzi-

bie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Wystawa

fotografii zebranych w trzech edycjach Konkursu była

czynna do 31 marca 2001 r. 

Następnie, na zaproszenie lokalnych oddziałów Banku Handlowego 

w Warszawie SA, wystawa była prezentowana w salach Muzeum w Białymstoku, 

w Urzędzie Miejskim w Koninie, w płockim Oddziale Banku, oraz w Muzeum

Lubuskim w Zielonej Górze.

❍ W kwietniu 2001 r. zakończono program

Fundament realizowany we współpracy z międzyuczelnianym

Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji. Założeniem

programu było opisanie ekonomicznych i społecznych

skutków niedostatków edukacyjnych społeczeństwa pol-

skiego. Efektem cyklu spotkań działaczy i ekspertów oświa-

towych na ten temat jest publikacja wydana przez Instytut

Problemów Współczesnej Cywilizacji.

❍ Po zrealizowaniu wraz z Fundacją Artes Liberales – zwieńczonej pu-

blikacją podsumowującą osiągnięte wyniki – kolejnej fazy

Programu Prometeusz, adresowanego do nauczycieli

liceów, a mającego na celu podniesienie ich kompetencji

w tworzeniu autorskich programów humanistycznego 

kształcenia interdyscyplinarnego, Fundacja Bankowa

zakończyła finansowanie programu.
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❍ W ramach programu Trzy Biblioteki Fundacja podjęła się współfinan-

sować prowadzone przez Bibliotekę Narodową prace nad utrwaleniem w postaci

mikrofilmów oraz renowacją cennych starodruków Biblioteki Polskiej 

w Paryżu oraz niedostępnych w Warszawie dawnych czasopism polskich. 

Z powodu trudności technicznych na jakie napotkała Biblioteka Narodowa –

instytucja realizująca program – w związku z remontem Biblioteki Polskiej 

w Paryżu, realizacja programu w roku 2001 sprowadziła się do mikrofilmowania

cennych pozycji czasopiśmienniczych z przełomu XIX i XX wieku oraz udostęp-

nianiu ich Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Program zostanie zakończony 

w roku 2002.

❍ W wyniku porozumienia Fundacji Bankowej im. Leopolda

Kronenberga i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadzono pro-

gram szkoleniowy „Zarządzanie finansami organizacji pozarządowych”.

Program służył poprawie jakości zarządzania finansami przez polskie

organizacje pozarządowe, a przez to zwiększeniu efektywności ich działania. 

W ramach Programu opracowano w serię wydawnictw w formie: publikacji,

nośników CD-ROM i prezentacji w internecie. 

Program był adresowany do kierownictw organizacji pozarządowych,

osób zajmujących się profesjonalnie rachunkowością i prowadzących na zlecenie

księgi organizacji pozarządowej oraz, w ograniczonym zakresie, do osób

reprezentujących instytucje nadzoru finansowego oraz służb finansowych

samorządu lokalnego współpracującego z organizacjami pozarządowymi. 

W ramach programu ukazała się seria 4 bezpłatnych poradników:

„Przygotowywanie wniosków o dotacje do źródeł zagranicznych”, „Finansowanie orga-

nizacji pozarządowych ze środków publicznych”, „Rachunkowość i podatki w organi-

zacjach pozarządowych”, „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych”. 
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Ponadto, 292 reprezentantów organizacji pozarządowych wzięło udział 

w 17 kilkudniowych sesjach szkoleniowych, poświęconych zarządzaniu finansami

organizacji oraz skutecznemu ubieganiu się o środki publiczne dostępne w Polsce

oraz zagranicą. 15 trenerów przeprowadziło łącznie 280 godzin szkoleń z 9 tematów,

w 8 miejscowościach na terenie całego kraju. 

❍ II edycja konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych.

Konkurs organizowany jest przez Fundację

Bankową im. Leopolda Kronenberga we współpracy 

ze Związkiem Powiatów Polskich pod patronatem medial-

nym TVP, POLITYKI oraz RZECZPOSPOLITEJ. 

Jego celem jest wyszukiwanie i promowanie inicjatyw, które w sposób

nowatorski rozwiązują problemy społeczności lokalnych w wymiarze ponad

gminnym, usprawniają działanie powiatów. Dodatkowym kryterium oceny pro-

jektów jest możliwość ichtwórczego powtórzenia w innych powiatach.

Druga edycja Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych została ogłoszona 

27 października 2000 roku, podczas Forum Przewodniczących Rad Powiatów. 

Do końca lutego 2001 roku, do Sekretariatu Konkursu wpłynęło 386 zgłoszeń.

Pochodziły one zarówno od instytucji samorządowych, jak i organizacji pozarzą-

dowych. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło szeroko rozumianej polityki społecznej,

edukacji, pomocy społecznej, bezrobocia, ochrony zdrowia, rekreacji, kultury. 

Nagrodę główną otrzymała inicjatywa Lubuskiego Stowarzyszenia

„Trzeźwość” z Zielonej Góry pod tytułem „Pomóżmy dzieciom”. Jej założeniem

jest zapobieganie marginalizacji i demoralizacji dzieci poprzez zagospodarowanie

ich czasu wolnego. Projekt zakłada tworzenie świetlic opiekuńczo-wychowaw-

czych oraz przekazywanie ich w zarządzanie organizacjom pozarządowym. 

W powiecie zielonogórskim działa już 11 takich ośrodków.

Nagrodę za najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji przyznano

Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego za „Powiatowy

Fundusz Stypendialny”. Oferuje on pomoc finansową najzdolniejszym uczniom 

i studentom z powiatu.

Prezes Zarządu Fundacji – Iwona Ryniewicz wręcza główną nagrodę II edycji Konkursu.
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Nagrodę za najlepsze przedsięwzięcie w dziedzinie integracji europejskiej
otrzymało Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej za projekt „Polsko-
Litewska Izba Turystyki”. Inicjatywa zakłada powołanie bilateralnej, międzynaro-
dowej organizacji Polsko - Litewskiej Izby Turystycznej (na zasadzie izby gospo-
darczej), działającej w Polsce i na Litwie, według regulacji prawnych obu krajów.

Nagroda za najlepszy projekt finansowany ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska przypadła Ekologicznemu Związkowi Gmin
„Działdowszczyzna” za projekt pod nazwą „Organizacja selektywnej zbiórki
odpadów u źródła”. 

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego systemu
postępowania z odpadami, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i stan-
dardami, które obowiązują w Unii Europejskiej. 

Konkurs Liga Inicjatyw Powiatowych miał doskonałe relacje prasowe 
i telewizyjne. 

Kolejna, trzecia, edycja Konkursu została ogłoszona 20 grudnia 2001
roku podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

❍ Konkurs o Nagrodę Banku Handlowego 
w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie
myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów.

Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu o Nagrodę
Banku Handlowego w Warszawie SA, skierowanego 
do teoretyków ekonomii i finansów, nastąpiło dnia 
4 lipca 2001 roku w sali konferencyjnej Centrali Banku
Handlowego w Warszawie SA.

W odpowiedzi zgłoszono 12 prac z zakresu ekonomii
i finansów. Jury Konkursu w składzie: prof. Stanisław
Rączkowski – przewodniczący (od 1994 roku), prof.
Zdzisław Sadowski, prof. Antoni Kantecki, prof. Marek
Belka, prof. Marek Dąbrowski, prof. Stanisław Gomułka,

prof. Urszula Grzelońska, prof. Cezary Józefiak, dr Jan Szomburg, prof. Wacław
Wilczyński oraz prof. Jan Wołoszyn – jednogłośnie  zdecydowało o przyznaniu
Nagrody Banku Handlowego w Warszawie SA (w kwocie 40.000 zł) 

Uroczystość finałowa II edycji Ligi Inicjatyw Powiatowych miała miejsce w ogrodach
Pałacu Prezydenckiego.
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prof. dr. hab. Andrzejowi Wojtynie z Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
za książkę zatytułowaną – „Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii”. 

Jury Konkursu argumentując swoją decyzję, podkreśliło, iż książka profe-
sora Andrzeja Wojtyny opisuje jedną z najważniejszych tendencji obserwowanych
w głównym nurcie ekonomii i uznało ją za wybitną w skali międzynarodowej.

Wykład profesora Andrzeja Wojtyny pt. ”Ewolucja keynesizmu a główny
nurt ekonomii”, który odbył się 26 października 2001 roku w Sali im. Leopolda

Kronenberga w I Oddziale Banku Handlowego w Warszawie SA, zainaugurował VIII
edycję Konkursu o nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne
osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów.

2. WYDAWNICTWA

W roku 2001 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga uczest-
niczyła wraz z wydawnictwem Presspublica w wydaniu biografii literackiej
„Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze” pióra Roberta Jarockiego. 

Kolejną pozycją było dofinansowanie monografii „100 lat Filharmonii 
w Warszawie 1901-2001”. W ten sposób Fundacja Bankowa włączyła się 
w jubileusz obchodów stulecia tej prestiżowej instytucji kulturalnej, do której pow-
stania walnie przyczynił się Leopold Julian Kronenberg.

3. PROGRAM POWODZIOWY

Na ogłoszony w sierpniu 2001 roku przez Fundację Bankową 
im. Leopolda Kronenberga specjalny program pomocy dla szkół w gminach
dotkniętych klęską powodzi wpłynęło 86 wniosków o wsparcie na łączną kwotę
1.400.000 zł

Wobec ogromu potrzeb Zarząd Fundacji Bankowej im. Leopolda



Kronenberga, na specjalnym posiedzeniu w dniu 3 października 2001 roku pod-

jął decyzję o znaczącym  zwiększeniu puli środków finansowych przeznaczonych

na dofinansowanie projektów gmin poszkodowanych w lipcowej powodzi.  

Zarząd Fundacji przyznał 36 dotacji na łączną kwotę 468.000 zł (pierwot-

nie program zakładał kwotę 300.000 zł).

Dotacje na odtworzenie wyposażenia komputerowego, edukacyjnego

oraz księgozbiorów bibliotek zastały przekazane do szkół w miejscowościach:

– województwa świętokrzyskiego: Bodzechów, Chmielów, Szewno,

Ostrowiec Świetokrzyski i Rytwiany;

– województwa małopolskiego: Brzana, Sułkowice, Nowy Targ, Łopusz-

na, Waksmunda, Rzepiennik Strzyżewski, Gródek nad Dunajcem, Maków

Podhalański, Pyzówka;

– województwa podkarpackiego: Dachnów, Jasło, Komańcza, Baranów

Sandomierski, Domaradz, Zarszyn, Szerzyny, Ołpiny, Skopań, Nienadowa,

Baranów Sandomierski, Wola Baranowska, Suchorzów, Dąbrowica, Gorzyce.

4. PROMOCJA I POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

W 2001 roku  Fundacja Bankowa 212 razy gościła w środkach masowego

przekazu, w tym:

❒ 172 razy w prasie (w tym 110 w prasie ogólnopolskiej); 

❒ 16 razy w telewizji (wywiady dla lokalnych stacji TV, wraz z WOT);

❒ 24 razy w radio (wywiady radiowe w PR I, PR II i stacjach lokalnych).

5. OBCHODY PIĘCIOLECIA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

W dniu 4 grudnia 2001 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła

się uroczystość obchodów pięciolecia działalności Fundacji. 

W czasie uroczystości przewodniczący Rady – profesor Andrzej

Rottermund oraz prezes Zarządu Fundacji Bankowej pani Iwona Ryniewicz pod-

sumowali dotychczasową działalność programową Fundacji. 
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Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele rządu, największych

polskich organizacji pozarządowych, mediów, przyjaciele, współpracownicy 

i eksperci Fundacji. 

W czasie uroczystości ogłoszono plany utworzenia w strukturze Fundacji
Bankowej im. L. Kronenberga – pochodzącego z zapisu spadkowego – Funduszu
im. Marii i Kazimierza Leskich „Myśl o innych”.

6. WSPÓŁDZIAŁANIE I KONTAKTY INFORMACYJNE Z INNYMI
POLSKIMI FUNDACJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Bank Informacji o Organizacjach

Pozarządowych KLON/JAWOR, Banki Żywności, Centrum Inicjatyw

Oświatowych, Euro Lex – Fundacja Współpracy Europejskiej, Fundacja 

im. Stefana Batorego, Fundacja Kultury, Fundacja Kultury Polskiej,  Fundacja

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Fundacja na Rzecz Nauki

Polskiej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Spraw Publicznych, Krajowy Fundusz 

na Rzecz Dzieci, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Ośrodek KARTA, Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności.

7.  WSPÓŁPRACA Z ODDZIAŁAMI BANKU HANDLOWEGO 
W WARSZAWIE SA
Warto podkreślić zaangażowanie w prace Fundacji Dyrektorów

poszczególnych Oddziałów Banku, poddających wstępnej ocenie rozpatrywane

następnie przez Zarząd Fundacji lokalne wnioski dotacyjne. Fundacja będzie kon-

tynuować tradycję corocznych wizyt, wyjazdowych posiedzeń Rady w siedzibach

oddziałów (Lublin, Poznań, Kraków, Łódź) połączonych ze spotkaniem z przed-

stawicielami władz miasta, mediów i organizacji pozarządowych oraz wizytacją

donatobiorców Fundacji Bankowej oraz dorocznych spotkań Zarządu Fundacji 

z Dyrektorami Oddziałów Banku oraz ekspertami.

Na uroczystość pięciolecia Fundacji Bankowej przybyło wielu znakomitych gości, 

w tym Minister Kultury Andrzej Celiński oraz prezes zarządu Banku Handlowego 

w Warszawie SA – Cezary Stypułkowski.
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Działalność statutowa – dotacje Fundacji

W ciągu roku 2001 do Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

wpłynęło 730 wniosków o wsparcie finansowe. 

Zgodnie ze Statutem Fundacji, Deklaracją Intencji Fundatora oraz przyję-

tymi regulacjami  Zarząd Fundacji  udzielił łącznie w 2001 roku 150 dotacji 

(w tym 36 w ramach Programu Powodziowego).

Udział w tej kwocie dotacji lokalnych, ponadlokalnych oraz Programów

Partnerskich przedstawiał się następująco:

A. DOTACJE ŁĄCZNIE (ponadlokalne i lokalne) w układzie według celów

statutowych:
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Projekty dotowane w 2001 roku

I. REFORMY W EDUKACJI  

466 640 zł

1. Fundacja Rozwoju Instytutu Wychowania Fizycznego AWF „ACADEMIA” 

w Gorzowie Wielkopolskim na zakup specjalistycznego sprzętu kompu-

terowego dla Biblioteki Głównej Instytutu Wychowania Fizycznego – 35 000 zł. 

2. Komitet Ochrony Praw Dziecka  w Warszawie na częściowe

pokrycie kosztów realizacji programu szkoleniowego 

dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 29 840 zł. 

3. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie 

na szkolenia nauczycieli nt. skutecznego rozwiązywania kon-

fliktów w szkole – 7 000 zł. 

4. Urząd Miasta Opola z przeznaczeniem 

na częściowe finansowanie Konferencji

Międzynarodowej „Edukacja i wychowanie wobec wyzwań

przyszłości”– 45 000 zł. 

5. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

z przeznaczeniem na realizację doposażenia sali audytoryjnej

Kolegium Rungego w techniczne urządzenia edukacyjne 

– 50 000 zł. 

6. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – na zakup oprogramowania do pra-

cowni informatycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych 

w Piechowicach – 20 000 zł. 

7. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z Warszawy 

z przeznaczeniem na dofinansowanie programu stypendialnego „Agrafka” 

– 14 000 zł.

8. Fundacja Shalom w Warszawie  z przeznaczeniem na nagrody i dyplomy 

dla uczniów i nauczycieli wyróżnionych w konkursie „Historia  i kultura Żydów

Polskich” –  23 000 zł. 

9. II Liceum Ogólnokształcące w Koninie na zakup dziesięciu zestawów komput-

erów multimedialnych oraz serwera i oprogramowania – 40 000 zł. 

10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Bielsku-Białej na zakup komputerów

dla Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Bielsku Białej – 17 000 zł. 

11. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej 

w Lublinie na zakup do biblioteki szkolnej urządzenia czytającego głosem

syntetycznym – 18 000 zł. 

12. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”  z Gdańska na seminarium

„Edukacja europejska dla wszystkich” – 14 500 zł. 

13. Stowarzyszenie „Edukacja dla przyszłości” w Warszawie na opracowanie 

i opublikowanie materiałów z konferencji naukowej „Dokąd zmierzasz

człowieku? – model edukacji dla przyszłości”– 10 000 zł. 

14. Zespół Szkół Sportowych nr 2  w Chorzowie  na zakup 20 kompletów mebli

do wyposażenia klasy mobilnej – 15 000 zł. 

15. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na dofinan-

sowanie projektu „Podręcznik dla Szkolnych Klubów Europejskich” 

– 30 000 zł. 
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16. Gimnazjum w Raczkach na zakup książek, czasopism oraz sprzętu eduka-

cyjnego – 20 000 zł. 

17. Szkoła Podstawowa w Wierciochach  na zakup książek, sprzętu, mebli i re-

kwizytów na potrzeby projektu edukacyjnego „Poznajemy nasz region” 

– 6 000 zł. 

18. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej

Troski  na utworzenie sali zmysłowego doświadczania świata – 25 000 zł. 

19. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu na zakup trzech czytników 

do mikrofilmów w ramach realizacji projektu „Organizacja dostępu 

do nowoczesnej informacji ekonomiczno-prawnej i społecznej  w Bibliotece

Uniwersyteckiej” – 37 300 zł. 

20. Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przeznaczeniem

na dofinansowanie udziału 15 młodych polskich naukowców w XXXIII

Sympozjum Fizyki Matematycznej – 10 000 zł. 

II. NAUKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJA EKONOMICZNA

99 936 zł

21. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego z przeznaczeniem na projekt

„Budowa Przedsiębiorczego Miasta i Regionu – Ogólna Diagnoza Szczeciń-

skich Przedsiębiorstw” – 18 000 zł. 

22. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi na pu-

blikacje w ramach programu „Aktywny uczeń, bezrobotny absolwent –

wolontariuszem, stażystą, pracownikiem” – 6 000 zł. 

23. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA na praktyczne szkolenia i promocję prac

rzemieślników w ramach programu „Ginące zawody szansą na rozwój przed-

siębiorczości wiejskiej” – 27 500 zł. 

24. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach 

w Olsztynie na program informacyjny o jej działalności – 9 900 zł. 

25.  Fundacja Ruch Pomocy Rodzinie w Warszawie na częściowe

dofinansowanie warsztatów rozwijających samodzielność 

i przedsiębiorczość młodzieży wiejskiej ze szkół średnich 

– 28 536 zł. 

26. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu

Szczecińskiego na druk materiałów w ramach konferencji 

z cyklu E-Finanse XXI „Nowoczesne technologie w sferze usług

finansowych” – 10 000 zł.

III. HISTORIA BANKOWOŚCI I FINANSÓW

25 000 ZŁ

27. Urząd Miasta Inowrocławia na dofinan-

sowanie wydania drukiem pracy naukowej

poświęconej dr. Stanisławowi Wachowiakowi –

10 000 zł.  

28. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie na wydanie bezpłatnych egzem-

plarzy biografii pt. „Władysław Grabski” 

– 15 000 zł.
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IV. DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE 

485 750 ZŁ

29. Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem na dofi-

nansowanie organizacji XXIV Dni Muzyki Karola Szymanowskiego – 15 000 zł. 

30. Muzeum Niepodległości w Warszawie z przeznaczeniem na powielenie regu-

laminów i nagrody dla laureatów konkursu dla dzieci i młodzieży „Mazowsze

– tu jest mój dom” – 12 000 zł. 

31. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie na dofinansowanie wyda-

nia księgi jubileuszowej „Arx Felicitatis” – 150 000 zł. 

32.  Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 

na warsztaty tańca chasydzkiego zorganizowane w ramach 

XI Festiwalu Kultury Żydowskiej – 35 500 zł. 

33. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Łodzi 

na skompletowanie wyposażenia  zabytkowej chaty warmiń-

skiej – 16 290 zł. 

34. Zespół Twórczy Związku Ukraińców w Polsce na dofinan-

sowanie „Spotkań z kulturą ukraińską” – Wałcz 2001 – 7 400 zł. 

35. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie na kon-

serwacje chopinianów – 24 000 zł. 

36. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich 

w Warszawie na dofinansowanie rocznika „Chopin in the

world” – 8 000 zł. 

37. Fundacja na rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych na działa-

nia edukacyjne oraz wydawnictwa projektu „Kolejka eduka-

cyjno-turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej” – 14 000 zł.  

38. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim na częściowe

finansowanie przygotowania ekspozycji „Włodzimierz Korsak – las mi powie-

dział” – 12 500 zł. 

39. Muzeum Śląskie w Katowicach na zakup obrazu Józefa Czapskiego „Loża

przed koncertem” – 27 360 zł. 

40. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na zakup przyrządu obliczeniowego –

arytmometru Thomasa de Colmar – 34 000 zł. 

41. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział 

w Mrągowie na pokrycie kosztów folderów oraz wydawnictwa

opracowanego po VII Festiwalu Kultury Kresowej – 10 000 zł. 

42. Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie

„Kurpik”  w Kadzidle na pokrycie kosztów

druku i oprawy książki „Baśnie i opowiastki 

z krainy zwanej Kurpsiami” – 14 980 zł.  

43. Społeczna Fundacja Miasta Kutna  na dofinansowanie 

V Festiwalu im. Szaloma Asza – 10 000 zł. 

44. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli  na wydanie katalogu

okolicznościowego stałej ekspozycji Muzeum Regionalnego

– 10 000 zł. 

45. Muzeum Narodowe w Krakowie na pierwszy etap modernizacji galerii

Sukiennice – 30 000 zł. 
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46. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki AMABILE 

w Ostrowie Wielkopolskim na pokrycie części kosztów

poligrafii w ramach X Jubileuszowych Spotkań Muzyki

Chanterelle Festival – 2 000 zł. 

47. Związek Polskich Autorów  i Kompozytorów ZAKR na dofi-

nansowanie numeru „Polish Culture” poświęconego aspek-

tom mecenatu nad kulturą – 30 000 zł. 

48. Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki

w Warszawie na nagrody specjalne dla laureatów

Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława

Moniuszki – 9 000 zł. 

49. Muzeum Pałac w Wilanowie na przygotowanie wydania prze-

wodnika „Wędrówka małego Putta po wielkim Wilanowie” 

– 13 720 zł.

V. TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

313 098 ZŁ

50. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrzeszowie 

na nagrody dla laureatów VIII Międzynarodowego Konkursu

Pianistycznego „Chopin dla Najmłodszych” –  Antonin 2002

oraz konkursu plastycznego – 15 000 zł. 

51. Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie 

z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Studio 

w STUDIO” – 8 000 zł. 

52. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie z przeznaczeniem

na finansowanie adaptacji dla potrzeb niewidomych i sporządzenie zapisu

komputerowego nowoczesnego solfeżu – 13 750 zł. 

53. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem na dofinan-

sowanie udziału stypendystów w konkursach i kursach muzycznych i bale-

towych – 96 000 zł. 

54. Dom Dziecka pod nazwą Ochronka im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli 

z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla dzieci – 16 500 zł. 

55. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków we Wrocławiu na nagrody 

dla wyróżniających się uczestników XXVI Kursu Interpretacji Muzyki

Oratoryjnej i Kantatowej – 1 000 zł.  

56. Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich w Stoczku Łukowskim na dofinansowanie

projektu „Nasz świat form plastycznych” – 9 000 zł. 

57. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy  z przeznaczeniem na warsztaty big-bandowe

dla młodzieży – 30 000 zł. 

58. Fundacja Kultury Wsi na nagrody dla laureatów XVIII Ogólnopolskiego

Przeglądu Kabaretów Wiejskich – 10 000 zł. 

59. Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży

„Nadwrażliwi” w Ostrzeszowie na dofinansowanie organizacji

warsztatów interpretacyjno-muzycznych i na nagrody dla lau-

reatów Festiwalu BASZTA 2001 – 15 000 zł. 

60. Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci 

i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku na dofinansowanie
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warsztatów artystycznych i terapeutycznych oraz zakup sprzętu nagłaśnia-

jącego – 20 000 zł. 

61. Stowarzyszenie Pracownia Małego Artysty w Białymstoku na pomoce dydak-

tyczne, nagrody w konkursach oraz szkolenia realizatorów projektu

„Pracownia małego artysty” – 8 848 zł. 

62. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali

Gorzowiacy” w Gorzowie Wielkopolskim na zakup instrumentów ludowych

oraz druk materiałów reklamowych Zespołu – 9 000 zł. 

63. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu 

na nagrody dla laureatów i honoraria dla jurorów  

I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 

im. Haliny Halskiej – 6 000 zł. 

64. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na nagrodę 

dla wyróżnionego zespołu i choreografa oraz po-

krycie części kosztów warsztatów dla młodzieży 

w czasie IX Międzynarodowych Prezentacji Współ-

czesnych Form Tanecznych – 10 000 zł. 

65. Fundacja Domu Kultury w Tczewie na nagrody

dla laureatów IV Międzynarodowego Festiwalu

Muzyki Rodzinnej w Tczewie – 16 000 zł. 

66. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Bełchatowie na nagrody dla laureatów VIII

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

im. Wacława Olszewskiego – 4 000 zł. 

67. Fundacja Akademia Promocji w Warszawie

na koszty udziału dzieci i młodzieży w pracach jury Festiwalu

Filmów dla Dzieci i Młodzieży Piraci – Łeba 2001 – 25 000zł. 

VI. PRIORYTETY OPIEKI ZDROWOTNEJ

449 767 ZŁ

68. Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni w Warszawie 

na pokrycie części kosztów seminarium szkoleniowego

„Postępowanie w niewydolności oddechowej w chorobach ner-

wowo-mięśniowych”  – 8 100 zł. 

69. Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych – Fundacja

Naukowa w Warszawie na sfinansowanie sondaży dotyczących

polityki zdrowotnej samorządów lokalnych przeprowadzanych

wśród lekarzy oraz na dofinansowanie seminariów badaw-

czych i wydanie raportu syntetycznego w ramach realizacji projektu badaw-

czego „Funkcjonowanie instytucji opieki zdrowotnej po wprowadzeniu

reformy. Przesłanki do zmian” – 25 000 zł. 

70. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą

Słuchu w Kielcach na zakup kamery do zajęć logopedyczno-psycholo-

gicznych – 2 500 zł. 

71. Stowarzyszenie Rozwoju Słupskiej Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

„Orthopaediae”  z przeznaczeniem na zakup aparatury do wziernikowania

stawów wraz z oprzyrządowaniem do rozciągania stawów – 30 000 zł. 
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72. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu  z przeznacze-
niem na zakup pomocy i sprzętu do rehabilitacji ruchowej i logopedii 
– 33 000 zł. 

73. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne  w Warszawie z przenaczeniem na częścio-
we finansowanie zatrudnienia trenerów prowadzących zajęcia w studium psy-
choprofilaktycznym – 22 000 zł. 

74. Fundacja „Rodzić po Ludzku” w Warszawie przeznaczeniem
na częściowe, zgodne z wnioskiem finansowanie konferencji
„Dialog z dzieckiem i rodzącą – o emocjonalnym kontakcie
w okresie ciąży i porodu” – 6 700 zł. 

75. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 
w Warszawie na pokrycie kosztów pobytu włoskich wykład-
owców szkolących polskich kardiologów w zakresie zagad-
nień związanych z dystrofią mięśniową – 7 200 zł. 

76. Stowarzyszenie Rozwoju Słupskiej Chirurgii Dziecięcej 
przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Słupsku na zakup pulsoksymetru i narzędzi  do zabiegów
kostnych – 15 000 zł. 

77. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu na zakup sprzętu do pra-
cowni diagnostyczno-terapeutycznej i gabinetów diagnostycznych – 20 000 zł. 

78. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni na zakup maszyny 
do niszczenia medycznych odpadów z tworzyw sztucznych – 20 000 zł. 

79. Fundacja Chore Dziecko w Krakowie na zakup aparatu Holtera do moni-
torowania czynności serca – 40 000 zł. 

80. Fundacja Szpitala Św. Jana Bożego w Łodzi na zakup aparatu Holtera 
do monitorowania czynności serca – 45 000 zł. 

81. Komitet Organizacyjny V Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Warszawie na do-
finansowanie sesji dydaktycznej V Międzynarodowego
Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
– 50 000 zł. 

82. Fundacja „Dla Serca” z Krakowa na dofinansowanie
Europejskiego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa

Kardiologii Nieinwazyjnej – 15 000 zł. 
83. Towarzystwo Chirurgów Polskich w Warszawie na częściowe
finansowanie podróży i pobytu w Polsce osobistości świata
medycznego zaproszonych na 60. Jubileuszowy Zjazd Towa-
rzystwa – 60 527 zł. 
84. Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Akademii
Medycznej w Poznaniu na zakup kolposkopu do badań profilak-
tycznych raka szyjki macicy – 35 000 zł.

VII. POLITYKA    SPOŁECZNA
405 826 ZŁ

85. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych 
w Poznaniu na produkcję cyklu programów radiowych 
o aktywnym zwalczaniu bezrobocia „Znajdź pracę” 
– 24 600 zł. 

86. Stowarzyszenie „Polska 2010 – Europa dla Polski” z Łodzi
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na finansowanie projektu „Bezpieczny pierwszoklasista”  – 14 826 zł. 
87. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych MS w Mikołajkach 

na koszty operacyjne programu edukacyjno-wychowawczego „Szansa” 
– 7 250 zł. 

88. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Nr 2 w Katowicach na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego – 14 740 zł. 

89. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gdańsku na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego i likwidację barier architektonicznych – 20 000 zł.

90. Fundacja Gajusz w Łodzi na realizację projektu „Gajusz – przyjaciel chorego
dziecka” – 13 300 zł. 

91. Oddział Regionalny Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni w Częstochowie
na organizację wyjazdu instruktażowo-szkoleniowego – 11 800 zł. 

92. Gdański Integracyjny Szczep ZHR „Ohra” na częściowe finansowanie dożywia-
nia dla uczestników projektu „Kompas” – świetlica środowiskowa – 6 800 zł. 

93. Stowarzyszenie Studenckie KONTRA w Szczecinie z przez-
naczeniem na częściowe finansowanie przygotowania banerów
i druków w ramach projektu Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej – 20 000 zł. 
94. Fundacja Gajusz w Łodzi na realizację programu rehabilitacji
domowej dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych – 14 000 zł. 
95. Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych w Warszawie z prze-
znaczeniem na częściowe finansowanie przygotowania materia-

łów promocyjnych i informacyjnych europejskich Konfrontacji Akademickich –
konkursu zorganizowanego w ramach programu Europa Młodych – 25 000 zł. 

96. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gostyninie 
przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie
informatora o projekcie „Przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci” – 960 zł. 

97. Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Światło i Cienie” z Gdańska na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego i materiałów do świetlicy terapii zajęciowej – 18 940 zł. 

98. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” z Kalisza 
na zakup sprzętu umożliwiającego stworzenie stanowiska rehabilitacyjnego
dla osób niewidomych i niedowidzących – 15 500 zł. 

99. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW”
z  Katowic na szkolenie pracowników i wolontariuszy oraz zakup materiałów
w ramach projektu „ULICA” – 7 420 zł. 

100. Fundacja SOS Dzieciom z Katowic  na dofinansowanie zajęć integracyjno-
relaksacyjnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych – 13 760 zł. 

101. Zespół Szkół Specjalnych w Giżycku  na zakup sprzętu i pomocy dydakty-
cznych do gabinetu terapii korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 
z upośledzeniem umysłowym – 7 500 zł. 

102. Fundacja „Dr Clown” w Warszawie na szkolenie i doskonalenie umiejętnoś-
ci  terapeutów – 30 000 zł. 

103. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na dofinansowanie organizacji turnusów
rehabilitacyjnych – 3 300 zł. 

104. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem –  oddział w Zielonej Górze 

na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 7 500 zł. 

105. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” w Gdańsku na szkolenie wolontariuszy,

zakup pomocy dydaktycznych i zorganizowanie wycieczki integracyjnej 
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w ramach projektu „Pomoc kobietom znajdującym się w trudnym położe-

niu z racji opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym” – 13 000 zł. 

106. Polski Związek Niewidomych – koło terenowe w Mikołowie na zakup braj-

lajta – 23 500 zł. 

107. Stowarzyszenie Dąbrowski Klub Karate w Dąbrowie Górniczej na zakup

sprzętu rehabilitacyjno-sportowego do rehabilitacji grupowej – 15 000 zł. 

108. Fundacja Serce Dzieciom w Lublinie na pokrycie kosztów szkolenia wolon-

tariuszy – 7 830 zł. 

109. Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych z Biłgoraja  na zakup

sprzętu medycznego i technicznego na wyposażenie Zespołu Rehabilitacji

Środowiskowej – 24 200 zł. 

110. Fundacja Gajusz w Łodzi na materiały do zajęć muzycznych i plastycznych

dla dzieci leczonych w ramach programu „Gajusz – przyjaciel chorego

dziecka” – 8 000 zł. 

111. Fundacja Gajusz w Łodzi na koszty rzeczowe i szkolenia w ramach projektu

„ABC rehabilitacji” – 5 100 zł. 

112. .Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Nr 2  w Katowicach na zakup

sprzętu rehabilitacyjnego – 14 740 zł. 

113. Fundacja Radość Życia – Centrum Leczenia Raka Piersi i Rehabilitacji 

w Wesołej na pokrycie kosztów wyposażenia sali do zajęć rehabilita-

cyjnych –  12 000 zł.

114. Fundacja „Praca dla Niewidomych”  w Warszawie na szkolenia osób

niewidomych w zakresie sadownictwa i uprawy warzyw –  20 000 zł. 

PROGRAM POMOCY DLA GMIN DOTKNIĘTYCH 

POWODZIĄ W LIPCU 2001 ROKU.

453 000 ZŁ

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

115. Zarząd Gminy Bodzechów na zakup wyposażenia komputerowego 

dla Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie – 7 200 zł. 

116. Zarząd Gminy Bodzechów na wyposażenie komputerowe dla Publicznej

Szkoły Podstawowej w Chmielowie –  16 500 zł. 

117. Zarząd Gminy Bodzechów na wyposażenie komputerowe dla Publicznego

Gimnazjum w Szewnie – 6 000 zł. 

118. Zarząd Gminy Bodzechów na wyposażenie komputerowe dla Publicznej

Szkoły Podstawowej w Szewnie – 5 180 zł. 

119. Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na wyposażenie komputerowe

dla Publicznego Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 25 000 zł. 

120. Zarząd Gminy Bodzechów na wyposażenie edukacyjne dla Publicznej

Szkoły Podstawowej w Szewnie – 13 020 zł. 

121. Zarząd Gminy Bodzechów na odbudowę księgozbioru w bibliotece 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie – 2 100 zł. 

122. Zarząd Gminy Bodzechów na odbudowę księgozbioru w bibliotece 

w Publicznym Gimnazjum w Bodzechowie – 2 100 zł.

123. Zarząd Gminy Bodzechów  na odbudowę księgozbioru w bibliotece 

w Publicznym Gimnazjum w Szewnie – 2 100 zł. 



35

124. Zarząd Gminy Bodzechów na odbudowę księgozbioru w bibliotece 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie – 2 100 zł. 

125. Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na odbudowę księgozbioru w biblio-

tece w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 10 000 zł. 

126. Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na odbudowę księgozbioru w biblio-

tece w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 10 000 zł. 

127. Zarząd Gminy w Rytwianach na zakup wyposażenia komputerowego, edu-

kacyjnego i księgozbiorów biblioteki Zespołu SzkółOgólnokształcących 

w Rytwianach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu – 40 000 zł. 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

128. Zarząd Gminy w Bobowej na adaptacę pomieszczenia szkolnego na pracow-

nię komputerową w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzanie – 15 000 zł. 

129. Zarząd Gminy Sułkowice na wyposażenie komputerowe dla Szkoły

Podstawowej w Rudniku – 25 000 zł. 

130. Zarząd Gminy Nowy Targ na zakup wyposażenia edukacyjnego dla Szkoły

Podstawowej w Łopusznej – 7 085 zł. 

131. Zarząd Gminy Nowy Targ na zakup wyposażenia edukacyjnego dla Szkoły

Podstawowej w Waksmundzie – 15 000 zł. 

132. Zarząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim na zakup wyposażenia eduka-

cyjnego dla Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim – oddział w Rzepienniku

Strzyżewskim – 15 000 zł. 

133. Zarząd Gminy Gródek nad Dunajcem  na odbudowę księgozbiorów biblio-

tek szkolnych – 10 000 zł. 

134. Zarząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim na zakup księgozbioru bibliote-

ki Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim – oddział w Rzepienniku

Strzyżewskim – 10 000 zł. 

135. Zarząd Miasta Maków Podhalański  na odbudowę księgozbioru biblioteki

Gimnazjum w Białce – 10 000 zł. 

136. Zarząd Gminy Nowy Targ na odbudowę księgozbioru biblioteki szkolnej

Gimnazjum nr 3 w Pyzówce – 10 000 zł.
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

137. Zarząd Gminy i Miasta Cieszanów na dofinansowanie organizacji pracowni

komputerowej w Szkole Podstawowej w Dachnowie –   7 425 zł. 

138. Zarząd Miasta w Jaśle na zakup komputerów do pracowni informatyki 

dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaśle – 25 000 zł. 

139. Zarząd Gminy Komańcza na zakup sprzętu komputerowego w ramach pro-

jektu „Szkolna Biblioteka Wiejska jako centrum informacji multimedialnej 

i internetowej” – 25 000 zł. 

140. Zarząd Gminy i Miasta Baranów Sandomierski na zakup wyposażenia kom-

puterowego dla szkół podstawowych na terenie gminy – 25 000 zł. 

141. Zarząd Gminy Domaradz na wyposażenie pracowni komputerowych 

w szkołach podstawowych na terenie gminy – 20 190 zł. 

142. Zarząd Gminy w Szerzynach na zakup wyposażenia edukacyjnego 

dla Zespołu Szkół w Szerzynach – 10 000 zł. 

143. Zarząd Gminy w Szerzynach na zakup wyposażenia edukacyjnego 

dla Zespołu Szkół w Ołpinach – 6 000 zł. 

144. Zarząd Gminy w Szerzynach na zakup wyposażenia edukacyjnego 

dla Publicznego Przedszkola w Ołpinach – 4 000 zł. 

145. Zarząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na zakup wyposażenia

edukacyjnego dla Publicznego Gimnazjum w Skopaniu – 15 000 zł. 

146. Zarząd Miasta w Jaśle na odbudowę księgozbioru Biblioteki w Gimnazjum 

nr 2 w Jaśle – 10 000 zł. 

147. Zarząd Gminy Dubiecko na zakup książek do księgozbiorów Szkoły

Podstawowej nr 2 w Nienadowej – 5 000 zł. 

148. Zarząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na odbudowę księ-

gozbioru Miejsko-Gminnej Biblioteki Komunalnej w Baranowie

Sandomierskim i filiach – 10 000 zł. 

149. Zarząd Gminy Górzyce na zakup nowych zbiorów bibliotecznych do biblio-

tek gminy – 10 000 zł. 

150. Zarząd Gminy Zarszyn na sprzęt komputerowy i materiały edukacyjne szkół

w gminie Zarszyn – 22 000 zł.
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W ciągu 2001 roku Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

przekazała dotacje na łączną sumę 2 709 017 złotych. 

B. PROGRAMY PARTNERSKIE

W tym:

– KORZENIE;

– PROMETEUSZ – z Fundacją Artes Liberales (OBTA UW); 

– FUNDAMENT – z Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji;

– TRZY BIBLIOTEKI – z Biblioteką Narodową, Biblioteką Uniwersytetu 

Warszawskiego i Biblioteką Polską w Paryżu;

– ZARZĄDZANIE FINANSAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 

z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Razem: 117 190 zł

C. KONKURSY

– O NAGRODĘ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA 

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE MYŚLI TEORETY

CZNEJ W SFERZE  EKONOMII I FINANSÓW – wraz z Fundacją 

Edukacji i Badań Bankowych;

– WOKULSKI; 

– NA MARGINESIE: PRYWATNA INICJATYWA 1945–1989 – wraz z Fun-

dacją Ośrodka KARTA; 

– LIGA INICJATYW POWIATOWYCH – wraz ze Związkiem Powiatów Polskich. 

Razem: 365 079 zł

D. NAGRODY

– PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO;

– NAGRODA IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA.

Razem: 125 136 zł

Łączna kwota przeznaczona przez Zarząd Fundacji Bankowej 

im. Leopolda Kronenberga w 2001 roku na Programy Partnerskie,

Konkursy i Nagrody 

– 607 405 złotych.

E. WYDAWNICTWA oraz inne działania statutowe1

– FOLDER 2001;

– Książka „Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze”;

– Monografia „100 lat Filharmonii w Warszawie 1901-2001”.

Razem: 427 479 zł

1 Publikacje, seminaria, konferencje prasowe, kontrole dotacji, etc.
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Z kwoty 2 709 017 zł, na jaką złożyły się powyższe dotacje, Fundacja

Bankowa im. Leopolda Kronenberga przyznała 1 321 931 zł na dotacje

lokalne, rekomendowane przez Oddziały Banku Handlowego w Warszawie

SA oraz ich zespoły doradcze, a 1 387 086 zł na dotacje o charakterze 

ponadlokalnym. Tym samym – wliczając dotacje na programy partnerskie 

(607 405 zł) oraz pozostałą działalność statutową (427 479 zł) – w okre-

sie sprawozdawczym przeznaczono na cele statutowe 3 743 901 zł.2

Powyższa kwota stanowi 83,2 % dotacji Banku Handlowego w Warszawie

SA dla Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w roku 2001.

2 Do 31 grudnia 2001 roku wypłaconono beneficjentom – 2 819 366,05 zł 
(3 301 635,72 zł – wliczając kwotę przekazaną w ramach programów partnerskich).

Zarząd 
Fundacji Bankowej 

im. Leopolda Kronenberga Warszawa, 15 marca 2002  r.
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