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W ciągu 5 lat istnienia Fundacji Bankowej Zarząd Fundacji odbył 75 po-

siedzeń, omawiając zagadnienia dotyczące organizacji prac Fundacji, jej przed-

sięwzięć programowych, współpracy z Fundatorem oraz innymi instytucjami, pra-

cą Biura Fundacji oraz gospodarką funduszami.

W latach 1996-2000 skierowano do Fundacji 4 827 wniosków o wsparcie

finansowe na łączną kwotę 98 000 000 zł. Zarząd Fundacji na podstawie 735 opinii

eksperckich przyznał 460 dotacji na sumę 8 708 069 zł (w tym 3 967 662 zł na

inicjatywy o charakterze lokalnym)  Licząc wraz z Programami Partnerskimi oraz

innymi celami statutowymi (wydawnictwa, seminaria, konferencje etc.) w ciągu pię-

ciu lat Fundacja wsparła działania na rzecz dobra publicznego kwotą 14 012 827 zł.

SPRAWOZDANIE Z PIĘCIOLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA

KRONENEBERGA

(za okres 1996 – 2000)

Do Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

w latach 1996 - 2000

wpłynęło  4827 wniosków

o wsparcie finansowe rozmaitych projektów,

z czego 460 rozpatrzono pozytywnie.

Działania na rzecz dobra publicznego wsparto łączną kwotą

  14.012.827  zł
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Udział w tej kwocie dotacji lokalnych, ponadlokalnych oraz Programów Partner-

skich:

Rozkład  dotacji według zróżnicowania otrzymujących je instytucji:

Rozwój Fundacji w ciągu pięciu lat jej istnienia charakteryzowało przej-

ście od reagowania na wnioski dotacyjne do coraz szerszych działań o charakte-

rze programotwórczym i kreacyjnym. Obecnie Fundacja Bankowa im. Leopolda

Dotacje w podziale na typy organizacji
w latach 1996-2000

Procentowy podział poszczególnych kategorii dotacji
w latach 1996-2000
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Kronenberga jest w bardzo znacznym stopniu fundacją interaktywną, wskazują-

cą i realizującą we współpracy z innymi organizacjami niedochodowymi nowe for-

my akywnego kształtowania wybranych aspektów rzeczywistości społecznej i ży-

cia publicznego.

Bogate doświadczenia Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga jako

donatora korporacyjnego zostały wykorzystane przy tworzeniu innych fundacji

np. „Crescendum est Polonia”, Fundacji Warty oraz będącej w fazie organizacji

Fundacji Elektrimu.

Ponadto wraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce organizacją najak-

tywniej wspierającą rozwój lokalny Fundacja Bankowa przeprowadziła cykl szko-

leń dla kadry kierowniczej firm pn. „Problematyka społeczna w strategiach pro-

mocyjnych firm”. Szkolenia odbyły się w Płocku, Sopocie, Rybniku, Łodzi, Cisnej,

Elblągu i Bełchatowie w oparciu o kontakty i bazę klientowską lokalnych oddzia-

łów Banku Handlowego w Warszawie SA angażując jednocześnie starostwa po-

wiatowe, urzędy miast oraz czołowe organizacje pozarządowe. Łącznie przeszko-

lono 326 prezesów, dyrektorów oraz specjalistów ds. marketingu i public relations.

Dopracowana koncepcja programowa, formuła finansowania oraz proce-

dury dotacyjne sprawdziły się po pięciu latach co pozwala Fundacji Bankowej

im. Leopolda Kronenberga na pełnienie wiodącej roli wśród krajowych donatorów

korporacyjnych.

Inicjatywy programowe Fundacji

Rezultaty działalności Fundacji w  latach 1996 – 2000  to:

1. PROGRAMY PARTNERSKIE

Fundacja Bankowa inicjowała i realizowała Programy Partnerskie wraz

z instytucjami o uznanym autorytecie i dorobku w odpowiednich dziedzinach.

KORZENIE – w ramach programu poświęconego badaniom nad historią

bankowości polskiej i osobą Leopolda Kronenberga, ukazała się książka Wojcie-

cha Morawskiego Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku.

Fundacja sfinansowała również wydanie bogato ilu-

strowanego katalogu Kronenbergowie. Pamiątki rodzin-

ne, towarzyszącego wystawie w Muzeum Historycznym

m.st. Warszawy poświęconej zasługom rodu Kronenbergów

dla wspierania kultury i postępu cywilizacyjnego w kraju

(30 czerwca - 30 października 1998). Telewizja publiczna

w dniu 13 listopada 1998 r.  oraz kilkakrotnie w terminach

późniejszych emitowała sfinansowany przez Fundację film

biograficzny Labor znaczy praca, popularyzujący postać

Leopolda Kronenberga.

Ponadto przy okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 130-lecia Ban-

ku, Fundacja Bankowa we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwo-

wych opublikowała wydawnictwo multimedialne pt. Historia Banku Handlowe-

go w Warszawie SA zawierające  prezentację opisującą dzieje Banku Handlowe-

go od momentu jego powstania, dzieje rodu Kronenbergów oraz działalność Fun-

dacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.
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ZABEZPIECZENIE I ROZWÓJ (1997-1998) – we współ-

pracy z  Fundacją Zabezpieczenia Społecznego przeprowadzono

Program Partnerski, mający charakter cyklu seminariów dla ka-

dry zarządczej wielkich przedsiębiorstw, poświęconych założeniom

reformy systemu zabezpieczenia społecznego.

W seminariach udział wzięło 240 osób.

WARSZAWSKA INICJATYWA EDUKACYJNA MATURA „WIEM” (1998-

1999) – podejmując współpracę z Fundacją Edukacyjną PERSPEKTYWY, Fundacja

uruchomiła cykl spotkań działaczy oświatowych, samorządowych i gospodarczych.

Uczestniczyło w nich ponad 150 osób. Celem czterech spotkań zorganizo-

wanych w roku 1998 było opracowanie podstawowych standardów, rozstrzygają-

cych o pożądanym poziomie matur w województwie mazowieckim. Tematami

kolejnych debat były: nauczanie języków obcych, nabywanie umiejętności samo-

dzielnego poszerzania wiedzy oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami

informatycznymi i współpracy w zespole. Konkluzje opracowane na dodatkowych

posiedzeniach grup roboczych zostały przedstawione firmom skłonnym wesprzeć

finansowo działania regionalnych instytucji edukacyjnych na rzecz szybkiego osią-

gnięcia wspomnianych standardów.

FUNDAMENT (1998-2000) – we współpracy z In-

stytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji zainicjowano

Program, mający postać cyklu seminariów na temat aspek-

tów ekonomicznych niedostatków edukacyjnych w Polsce.

Uczestniczyło w nich 60 naukowców i ekspertów. Efektem

seminariów były opracowania zawierające diagnozę i postu-

laty praktyczne w kwestii ograniczania skali zjawiska.

INTERNET DLA LEKARZY (1998-1999) – Fundacja Bankowa uczestnicząc w

Programie Fundacji im. Stefana Batorego, sfinansowała przy-

gotowanie polskich materiałów szkoleniowych, udostępnia-

nych lekarzom pierwszego kontaktu poprzez Internet. Efek-

tem Programu było przeszkolenie  3000  lekarzy.

PROMETEUSZ (1998-    ) – Fundacja Bankowa wraz z Fundacją Artes

Liberales w 1998 r. uruchomiła Program adresowany do na-

uczycieli liceów z różnych regionów. Ma on  na celu podnie-

sienie ich kompetencji w tworzeniu autorskich programów

humanistycznego kształcenia interdyscyplinarnego. Bierze

w nim udział 200 nauczycieli szkół średnich. Program ten

stanowi naturalną kontynuację Konkursu Fundacji Szkoła

otwarta, który realizowano wespół z Polską Fundacją Dzieci

i Młodzieży.

TRZY BIBLIOTEKI (1999-    ) – Fundacja Bankowa wraz z Biblioteką Na-

rodową, Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteką Polską w Paryżu uru-

chomiła Program mający na celu renowację najcenniejszych starodruków Biblio-

teki Polskiej w Paryżu oraz zmikrofilmowanie trudno dostępnych tytułów XX-to-

wiecznej prasy polskiej.  Kopie mikrofilmów są udostępniane Bibliotece Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Koordynatorem Programu jest  Biblioteka Narodowa.
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

(2000 -    ) – w roku 2000 Fundacja Bankowa podpisała z Polsko-Amerykańską

Fundacją Wolności porozumienie w sprawie realizacji Programu Partnerskiego.

Program ma służyć poprawie jakości zarządzania finansami organizacji pozarzą-

dowych. Zakłada sfinansowanie kosztów opracowania (w formie wydawnictw,

publikacji, nośników CD-ROM i prezentacji w Internecie) nowoczesnych, sporzą-

dzonych w przystępny sposób poradników finansowych dla osób odpowiadają-

cych za stronę finansowa organizacji pozarządowych. Istotna częścią Programu

będą kilkudniowe konferencje informacyjne, które obejma około 500 reprezen-

tantów organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcia te m.in. powinny pomóc ich

uczestnikom w skutecznym ubieganiu się o korzystanie ze środków publicznych

dostępnych w Polsce oraz oferowanych przez instytucje zagraniczne.

2. KONKURSY FUNDACJI BANKOWEJ

Inną formą działalności Fundacji Bankowej są konkursy:

KONKURS O NAGRODĘ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TEORII EKONOMII  jest wspó-

łorganizowany wraz z Fundacją Edukacji i Badań Ban-

kowych. Od 1994 roku Jury  Konkursu przewodniczy

profesor Stanisław Rączkowski. Dotychczasowi laureaci

to profesorowie: Adam Noga, Edmund Pietrzak, Witold

Orłowski, Stanisław Flejterski, Andrzej Malawski. W paź-

dzierniku 2000 r. ogłoszono VII edycję Konkursu.

WOKULSKI (1998 -     ) – program realizowany

początkowo we współpracy z Międzynarodowym Stowa-

rzyszeniem Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlo-

wych AIESEC Polska. Skierowany do wszystkich studen-

tów konkurs na esej o przedsiębiorczości, jej barierach

i szansach oraz na wiarygodny plan przedsięwzięcia go-

spodarczego ma na celu pobudzać przedsiębiorczość po-

przez upowszechnienie znajomości tradycji polskiej przed-

siębiorczości. W trzech edycjach nadesłano 148 esejów

i 42 biznes plany Efektem konkursu na biznes plan są

trzy przedsiębiorstwa założone przez studentów we Wro-

cławiu, Łodzi i w Krakowie. W październiku 2000 r. ogłoszono IV edycję Konkursu.

„NA MARGINESIE: PRYWATNA INICJATYWA 1945 – 1989” (1998-2000) – or-

ganizowany wspólnie z Ośrodkiem KARTA konkurs na

świadectwa dokumentujące wszelkie formy przedsiębior-

czości indywidualnej lub grupowej w  Polsce powojen-

nej. W trzech edycjach nadesłano 70 prac. Na zakoń-

czenie Programu została wydana książka, w której za-

mieszczono prace laureatów wraz z dokumentacją foto-

graficzną.

KONKURS „SZKOŁA OTWARTA” (1997) –

w organizowanym wraz z Polską Fundacją Dzieci i Mło-

dzieży konkursie na interdyscyplinarne programy na-

uczania udział wzięły 273 instytucje edukacyjne.

Prof. Stanisław Rączkowski
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LIGA INICJATYW POWIATOWYCH (1999 -     ) –  Konkurs

organizowany we współpracy ze Związkiem Powiatów Pol-

skich. Jego celem jest wyszukiwanie i promowanie inicjatyw

w sposób innowacyjny rozwiązujących problemy społeczno-

ści lokalnych. Konkurs został ogłoszony pod koniec grudnia

ubiegłego roku. Spotkał się z ogromnym odzewem ze strony

organizacji zarówno samorządowych jak i pozarządowych.

W pierwszej edycji wpłynęło 385 zgłoszeń. Jury, pod prze-

wodnictwem profesora Jerzego Regulskiego, wyłoniło zwy-

cięzcę – Starostwo Powiatowe w Toruniu. Nagroda główna –

równowartość 10 tysięcy euro.

3. NAGRODY FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO – kierując się

intencją uhonorowania osób zasłużonych dla przedsiębiorczości oraz wypełniania

w Polsce i na świecie misji publicznej firm nowatorsko wspierających rozwój spo-

łeczny – ustanowiono w grudniu 1998 roku doroczną Nagrodę w dwu edycjach:

krajowej i międzynarodowej. Dotychczasowi laureaci: prof. Andrzej Blikle, Juan

Antonio Samaranch, dr Krzysztof Pawłowski, Manfred Stolpe, prof. Jerzy Dietl,

Robert G. Faris.

NAGRODA IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA ZA ZASŁUGI DLA

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURALNEGO – jest przyznawana corocznie in-

stytucjom bądź osobom prywatnym za szczególne osiągnięcia dokonane w mi-

nionym roku kalendarzowym, w ciągu ostatnich kilku lat lub za całokształt działal-

ności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturalnego. Została ustanowiona

w styczniu 2000 roku. Laureatem pierwszej edycj został Społeczny Komitet Opieki

nad Starymi Powązkami, drugiej – prof. Tadeusz Chrzanowski.

4. KONFERENCJE

Economy of Poland and Central Europe in the 21st Century: CONDITIONS

FOR A FAST, SUSTAINABLE GROWTH – Warszawa 2000.

Z okazji – 5 – jubileuszowej edycji Konkursu o Nagrodę Banku Handlowe-

go, wspólnie z Niezależnym Ośrodkiem Badań Ekonomicznych zorganizowano

konferencję pt. „Economy of Poland and Central Europe in the 21st Century: CON-

DITIONS FOR A FAST, SUSTAINABLE GROWTH”. Prócz ekonomistów i przed-

26 lutego 2001 r.
Uroczystość wręczenia Nagrody
im. Aleksandra Gieysztora
Od lewej:
Profesor Andrzej Rottermund
– Przewodniczący Rady Fundacji,
Profesor Tadeusz Chrzanowski
– Przewodniczący Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
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siębiorców udział w niej wzięli przedstawiciele Banku Światowego oraz  ówczesny

minister finansów – prof. Leszek Balcerowicz.

Towards a global system? European Banks within the Evolving Economy –

Warszawa 2000.

Fundacja zorganizowała w Warszawie w dniach 18-20 maja 2000 r. konfe-

rencję Europejskiego Stowarzyszenia Historyków Bankowości (EABH). Objęta

patronatem Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz – ówczesnej Prezes NBP była zarazem

formą udziału Fundacji w obchodach jubileuszu 130-lecia Banku.

W konferencji zatytułowanej „Towards a global system? European Banks

within the Evolving Economy” wzięło udział 120 osób – gości krajowych i zagra-

nicznych reprezentujących 24 kraje, 42 banki i 13 uczelni.

Dialogue with Corporations and Public Autorities. New Technologies,

New Philanthropists – Kraków 2000.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenber-

ga włączyła się także w przygotowania do XI dorocznej

konferencji European Foundation Centre, w Krakowie

w dniach 19-22 września roku 2000, nawiązując wspó-

łpracę z Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją na

Rzecz Nauki Polskiej, Fundacją Partnerstwo dla Środo-

wiska, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fun-

dacją Wspomagania Wsi.

W konferencji zatytułowanej „Dialogue with Corporations and Public Au-

torities. New Technologies, New Philanthropists” wzięło udział ponad 300 uczest-

ników z całej Europy oraz z USA, w tym także spora grupa przedstawicieli fundacji

polskich. Wśród gości konferencji znalazł się Pan Charles Raymond – Przewodni-

czący Fundacji Citigrup.

5. STYPENDIA

STYPENDIA KRONENBERGA (1998-2000) – przyznawane przez Fun-

dację we współpracy z paryskim Funduszem Pomocy Niezależnej Kulturze i Lite-

raturze oraz Polskim Towarzystwem Badań Układu Nerwowego – adresowane były

do młodego pokolenia uczonych. W ramach programu przyznano 120 stypen-

diów służących z jednej strony finansowaniu pracy twórczej w zachodnich, w od-

niesieniu zaś do osób narodowości obcej – w polskich ośrodkach naukowych

i kulturalnych.

6. GABINET SREBER LEOPOLDA KRONENBERGA

Za pośrednictwem Muzeum Narodowego Fundacja Bankowa nabyła od

prywatnego kolekcjonera, bogaty (liczący łącznie 172 eksponaty) i wysoko oce-

niony przez ekspertów Muzeum, zbiór XIX-towiecznych

sreber warszawskich. Został on przekazany Muzeum

Narodowemu, gdzie dał zaczątek  Gabinetowi  Kronen-

berga. Uroczyste otwarcie Gabinetu nastąpiło 19 listo-

pada 1999 r.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenber-

ga liczy, iż tym sposobem wskaże innym instytucjom
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dotującym oraz podmiotom gospodarczym atrakcyjne rozwią-

zanie w kwestii finansowego wsparcia polskich muzeów, odczu-

wających dotkliwy brak środków na wzbogacanie zbiorów.

7. WYDAWNICTWA

Fundacja sfinansowała wydanie w roku 1997 Wspomnień  Zdzisława Kru-

dzielskiego, polskiego przedsiębiorcy z okresu międzywojennego. W roku 1998

wydała Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 r. W roku 1999 –

przygotowała wraz z Biblioteką Narodową pracę zbiorową Z dziejów mecenatu

kulturalnego w Polsce.

Publikacją roku 2000 jest, wydana wspólnie z wydawnictwem PRESSPU-

BLICA, książka autorstwa Roberta Jarockiego Opowieść o Aleksandrze Gieysz-

torze.  Prezentacja książki odbyła się 26 lutego 2001 roku podczas uroczystości

wręczania Nagrody im. Aleksandra Gieysztora.

Publikacje te Fundacja przekazuje swoim Partnerom i wszystkim  zainte-

resowanym.

8. FUNDACJA BANKOWA W MEDIACH

W ciągu pięciu lat istnienia Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenber-

ga jej przedsięwzięcia spotykały się z życzliwym zainteresowaniem ze strony me-

diów.

Pozwoliło to na nadanie jej działalności większego rozgłosu co wpłynęło
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na szerszą i stale rosnącą społeczną rozpoznawalność działań Fundacji.

9. DZIAŁALNOŚĆ DOTACYJNA

W okresie 1996-2000 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga udzie-

liła w swoich obszarach programowych dotacji lokalnych i ponadlokalnych

na ogólną sumę 8 708 069 zł.
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Obecność  Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga

w mediach
(w okresie 1996-2000)

Lata w jakich ukazywały się  relacje

Dotacje Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga

w obszarach programowych
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1996

Pozycja             zł        % liczba

Programy Partnerskie  125 000 17,65

Dotacje ponadlokalne  215 000 30,36      15

Dotacje lokalne  324 000 45,76      29

Inna działalność statutowa*)    44 000   6,22

RAZEM 708 000      44

1997

Pozycja zł        % liczba

Programy Partnerskie  337 335 12,02

Dotacje ponadlokalne   990 331 35,30      33

Dotacje lokalne            1 343 950 47,92      67

Inna działalność statutowa   133 144   4,75

RAZEM            2 804 760    100

1998

Pozycja zł        % liczba

Programy Partnerskie  753 755 23,49

Dotacje ponadlokalne           1 211 694 37,76       70

Dotacje lokalne  997 995  31,10       47

Inna działalność statutowa  245 300   7,64

RAZEM           3 208 744     117

1999

Pozycja zł        % liczba

Programy Partnerskie           1 004 800 28.41

Dotacje ponadlokalne          1 358 486 38.40      55

Dotacje lokalne   820 276 23.19      48

Inna działalność statutowa   353 650   9.99

RAZEM           3 537 212    103

2000

Pozycja zł        % liczba

Programy Partnerskie           1 419 000 37.80

Dotacje ponadlokalne          1 040 146 27.70      50

Dotacje lokalne    813 441 21.70      46

Inna działalność statutowa   482 524 12.80

RAZEM            3 755 111      96

Działalność  statutowa Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w

liczbach:

*) wydawnictwa, seminaria, konferencje etc.


