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Fundacja Kronenberga od samego początku swojej działalności czyli od roku 
1996, w imieniu swojego fundatora - Citi Handlowy wspiera inicjatywy społeczne 
z zakresu edukacji i rozwoju lokalnego. Bank realizując misję społecznej odpowie-
dzialności biznesu stara się jak najpełniej zaspokajać potrzeby społeczne. Dlatego 
też jako Fundacja prowadzimy szereg własnych programów, a także wspieramy 
wartościowe inicjatywy realizowane przez innych na terenie całego kraju, w tym 
szczególnie te o wymiarze lokalnym. W 2006 roku odbiorcami wszystkich naszych 
przedsięwzięć było ponad 780 tys. osób. 

W naszych działaniach szczególny nacisk kładziemy na edukację ekonomiczną. 
Jest to niezwykle ważna dziedzina ponieważ bezpośrednio wpływa na jakość naszego 
życia. Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat fi nansów to naszym zdaniem naj-
właściwsza droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi 
środkami fi nansowymi.

Obok uruchomionego w 2005 roku największego w Polsce programu edukacji 
ekonomicznej “Moje Finanse”, realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem 
Polskim i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości wprowadzimy w tym roku pro-
gramy „Od grosika do złotówki” oraz „Tydzień dla oszczędzania”. Programy te skie-
rowane będą do młodzieży i dzieci, ale w swoich założeniach przewidują również 
udział osób dorosłych. 

Ważnym obszarem naszej działalności jest również ochrona polskiego dziedzi-
ctwa kulturowego. Co roku prestiżową  “Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora” 
honorujemy osoby, szczególnie zasłużone na tym polu.

Angażujemy się także w działania prowadzące do uświadomienia młodym ludziom 
konieczności troski o dziedzictwo kulturowe i tradycję. Temu służy realizacja m.in. 
projektu “Uczniowie Adoptują Zabytki”. 

Citi Handlowy jako instytucja odpowiedzialna społecznie wspiera zapał swoich 
pracowników do pomagania innym. W tym celu prowadzimy Program Wolontariatu 
Pracowniczego w Citi Handlowy, w ramach którego wolontariusze Banku angażują 
się m.in. w program budowy domów dla niezamożnych rodzin. Ponadto wzboga-
ciliśmy nasz program zaangażowania wolontarystycznego o nowatorski element 
polegający na połączeniu wyjazdów integracyjnych pracowników banku z pracą 
wolontarystyczną na rzecz lokalnych społeczności. 

Jesteśmy przekonani, że pobudzając ludzi do większej aktywności przy jed-
noczesnej ich edukacji, głownie z zakresu przedsiębiorczości i fi nansów uda nam 
się przeciwdziałać obecnej w społeczeństwie bierności. Wierzymy, że prowadząc 
własne programy i wspierając programy innych inspirujemy do działań wyznaczają-
cych kierunek trwałej poprawy jakości życia w skali całego społeczeństwa. 

W niniejszym raporcie można przeczytać o wszystkich przedsięwzięciach, które 
realizowaliśmy w roku 2006 i zapoznać się z działaniami planowanymi na rok 2007. 
Można również zapoznać się zasadami działania naszej Fundacji oraz z obowiązują-
cymi w niej procedurami. 

Serdecznie zachęcam do lektury.
Iwona Jaworska , Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga
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Citi Handlowy, łączący doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej banko-
wości z nowoczesnym sposobem prowadzenia fi nansów, jest w Polsce jedną 
z największych instytucji fi nansowych świadczących usługi w zakresie bankowości 
korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej.

Nasz bank powstał w marcu 2001 roku w wyniku fuzji Banku Handlowego 
w Warszawie S.A., najstarszego nieprzerwanie działającego banku w Polsce i Citi 
(Poland) S.A., stając się jedną z najsilniejszych instytucji fi nansowych w kraju.

Citi Handlowy jest jednocześnie integralną częścią Citigroup, największej fi nan-
sowej instytucji świata, zatrudniajacej 294 tysiące pracowników i obsługującej 
ponad 200 milionów klientów indywidualnych, kroporacyjnych, rządowych i instytu-
cjonalnych w ponad 100 krajach.

Citi Handlowy jest liderem bankowości dla przedsiębiorstw. Pozycję tę osiągnę-
liśmy dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie wieloletniej współpracy z fi rmami 
różnej wielkości i o różnych profi lach działalności. Wnikliwe obserwacje i dogłębne 
analizy pozwoliły nam przygotować kompleksową ofertę, precyzyjnie dostosowaną 
do wymagań zarówno wielkich koncernów, jak i mniejszych fi rm.

Klientom indywidualnym Citi Handlowy zapewnia dostęp do szerokiej oferty 
najnowocześniejszych produktów i usług bankowych, dając tym samym poczucie 
pełnej swobody w zarządzaniu fi nansami osobistymi.

W ofercie banku oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się również usługi
i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego 
w Warszawie S.A. oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o.

Citi Handlowy jest instytucją, dla której szczególne znaczenie mają dziłania 
podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Polegają one m.in. 
na wspieraniu projektów społecznych z zakresu edukacji i rozwoju lokalnego. Dzia-
łania te określamy mianem nowoczesnej fi lantropii. Nowoczesnej, bo stanowiącej 
INSPIRACJĘ DO DZIAŁANIA, a realizowanej poprzez długofalowe programy, które 
przynoszą wymierne korzyści lokalnym społecznościom, przyczyniając się do ich 
wzbogacania i rozwoju.

Naszą misję nowoczesnej fi lantropii realizujemy poprzez działającą od 11 lat 
Fundację Kronenberga.

294.000 pracowników 

ponad

200.000.000 klientów

w ponad 100 krajach



Leopold Kronenberg urodził się 24 marca 1812 roku w Warszawie w zamoż-
nej rodzinie żydowskiej Samuela i Tekli. Ojciec Leopolda był warszawskim kupcem 
i bankierem, zmarł w roku 1826.

Młody Leopold naukę rozpoczął w gimnazjum pijarów na Żoliborzu, później stu-
diował w Hamburgu i Berlinie. W 1832 r. powrócił do kraju i zajął się prowadzeniem 
domu bankowego S.L. Kronenberg. Dzięki własnym talentom, stosunkom w sferach 
rządowych oraz znajomościom wśród warszawskiego mieszczaństwa zdołał dojść 
do znacznej fortuny. Sprzyjał mu fakt, że podczas powstania listopadowego przeby-
wał poza krajem i nie miał sposobności angażować się w życie polityczne.

Początki fi nansowej potęgi Kronenberga wiązały się z objęciem przez niego admi-
nistracji monopolu tabacznego w Królestwie Polskim, który w latach 1842-43 zre-
organizował i postawił na takim poziomie, że otrzymał zaproszenie do Petersburga, 
by i tam uporządkować gospodarkę monopolową. Tak uzyskany majątek pozwo-
lił mu wkrótce na zaangażowanie się w wiele dziedzin przemysłu Królestwa, m.in. 
w cukrownictwo, co sprzyjało współpracy z kołami ziemiańskimi. Innym ważnym 
źródłem majątku Kronenberga był udział w rozbudowie kolei. W związku z tym 
podjął współpracę z fi nansistami z Francji i wielu innych krajów.

Kronenberg nie ograniczał się do interesów i brał czynny udział, w miarę ówczes-
nych możliwości politycznych, w życiu publicznym. Ułatwiła mu to zmiana wyznania 
w 1845 roku na ewangelicko-reformowane. Dzięki temu posunięciu nie podlegał 
dotyczącym Żydów ograniczeniom prawnym, które zniesiono dopiero w niepodległej 
Polsce.

Na początku lat 60. Leopold Kronenberg był już znanym działaczem politycz-
nym, przeciwnikiem rewolucji, lecz zwolennikiem istotnych reform ustrojowych 
(uwłaszczenia chłopów, równouprawnienia Żydów, zniesienia różnic w prawie dla 
poszczególnych stanów).

Kiedy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Kronenberg należał już 
do grona najwybitniejszych działaczy obozu umiarkowanego. Odegrał istotną rolę 
w fi nansowaniu ruchu powstańczego. Nie wszystkie szczegóły jego aktywności, 
ze zrozumiałych względów zakonspirowanej, są znane. Tego jednak, co wiedzieli 
Rosjanie, wystarczyło, by Kronenberg, zagrożony aresztowaniem, musiał wyjechać 
do Francji, gdzie miał już wyrobione kontakty fi nansowe i polityczne.

Leopold Kronenberg

1812-1878
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Po usilnych staraniach przyjaciół oraz wspólników i zapewne dzięki łapówkom 
wręczanym wpływowym urzędnikom rosyjskim, powrócił we wrześniu 1864 roku 
do kraju, lecz przez wiele lat był w niełasce a jego projekty, dotyczące zakłada-
nia spółek akcyjnych w Królestwie, spotykały się z odmową władz. W tym czasie 
bowiem każda polska organizacja, nawet spółka akcyjna, traktowana była przez 
Rosjan podejrzliwie, jako potencjalny zarodek kolejnej rewolucji.

Po powstaniu wcześniejsze zaangażowanie Leopolda Kronenberga w życie 
gospodarcze i społeczne stało się jeszcze większe. Został wówczas m.in. członkiem 
Zarządu Giełdy Warszawskiej, starszym Zgromadzenia Kupców, założycielem Towa-

rzystwa Kredytowego m. Warszawy, Kasy Przemysłowców, Warszawskiego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń od Ognia. Aktywnie wspierał założenie Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie. Wspomagał też fi nansowo Szkołę Techniczno-Kolejową. 
W 1875 r. założył, fi nansując z własnych funduszy, Szkołę Handlową w Warszawie 
(obecna SGH).

Najważniejszym dokonaniem Leopolda Kronenberga było powołanie, przy współ-
udziale innych warszawskich fi nansistów, znanych dygnitarzy rosyjskich oraz przed-
stawicieli sfer arystokratyczno-inteligenckich, Banku Handlowego w Warszawie, 
największego banku w kraju, jednego z trzech pierwszych w Polsce. 

Leopold Kronenberg zmarł w 1878 roku w Nicei. Został pochowany w rodzinnym 
grobie na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie.

Dzieło społecznego zaangażowania L. Kronenberga kontynuuje fundacja jego 
imienia, powołana w 125. rocznicę założenia Banku Handlowego.

Źródło: Z. Landau, J. Tomaszewski, Bank Handlowy w Warszawie SA, Zarys dziejów 1870-
1995, Warszawa 1995

1870 r. otwarcie

Banku Handlowego

w Warszawie
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