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szanowni Państwo,

wchodzący w  140. rok swojego działania Bank handlowy w  warszawie, którym mam 
zaszczyt kierować, jest firmą łączącą dziedzictwo społecznego zaangażowania swoich 
twórców, doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej przedsiębiorczości z nowoczesnymi 
rozwiązaniami bankowymi.

Kultura organizacyjna Banku opiera się na czterech fundamentach: odpowiedzialności 
wobec Klienta, odpowiedzialności wobec siebie nawzajem, odpowiedzialności wobec firmy 
oraz wobec społeczności, w której działamy.

Kluczowe są dla nas takie wartości, jak praca i uczciwość. włączamy się w sprawy istotne 
zarówno dla lokalnej społeczności, w  której żyjemy, jak i  w  projekty ważne dla rozwoju 
społeczeństwa jako całości. wierzymy bowiem, iż jest to recepta na trwałość naszej 
instytucji oraz przyczynianie się do powodzenia i  stabilności państwa, którego wszyscy 
jesteśmy obywatelami.

Naszą misję społecznego zaangażowania realizuje Fundacja nosząca imię leopolda 
Kronenberga, twórcy Banku. Za jej pośrednictwem wspieramy realizację lokalnych 
i ogólnopolskich programów przygotowywanych przez instytucje pozarządowe, chronimy 
polskie dziedzictwo kulturowe oraz inicjujemy wolontariackie działania pracowników Citi 
handlowy.

w ostatnich latach szczególną uwagę skupiamy na edukacji finansowej oraz promowaniu 
przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej. Prowadzone przez nas programy są skierowane 
do szerokiego grona odbiorców – począwszy od uczniów szkół podstawowych, na 
profesorach wyższych uczelni skończywszy. w roku 2009 jako pierwsi w kraju zbadaliśmy 
stan wiedzy finansowej Polaków, dzięki czemu mogliśmy jeszcze lepiej dostosować naszą 
ofertę edukacyjną do istniejących potrzeb.

Gratulując Fundacji Kronenberga efektów jej działań, zarazem dziękuję wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym w realizowanie naszej misji.

sławomir s. sikora

Prezes Zarządu Citi handlowy

sławomir s. sikora – Prezes Zarządu  
Citi handlowy



8 R A P O R T  R O C Z N Y  F U N D A C J I  K R O N E N B E R G A  2 0 0 9

szanowni Państwo,

w  roku 2009 Fundacja po raz drugi otrzymała tytuł Mocni wizerunkiem przyznany  
za strategiczne zaangażowanie w projekt badań DNA, który pozwolił na zidentyfikowanie 
szczątków Mikołaja Kopernika. wiosną 2010 roku w  imieniu Citi handlowy odebraliśmy 
nagrodę Dobroczyńca Roku 2009, w  kategorii „strategiczne programy społecznego 
zaangażowania firmy”, przyznaną za kompleksową i  długofalową strategię edukacji 
finansowej polskiego społeczeństwa.

Te dwa prestiżowe wyróżnienia doskonale ilustrują zarówno najważniejsze obszary 
naszego zaangażowania – zarówno edukację finansową i ochronę polskiego dziedzictwa 
kulturowego, jak i rolę, jaką odgrywa Fundacja – budowanie wizerunku Citi handlowy jako 
firmy odpowiedzialnej społecznie i zaangażowanej w działania na rzecz dobra publicznego.

w ostatnim roku w naszych działaniach osiągnęliśmy szereg sukcesów.

w  prowadzonym przez nas największym w  Polsce programie edukacji finansowej Moje 
Finanse wzięło udział ponad 2500 nauczycieli i ponad 150 000 uczniów. Dzięki temu od 
początku istnienia program objął już ponad 680 000 młodych ludzi.

w  bardzo pozytywnie ocenionym przez ekspertów, nauczycieli i  rodziców programie  
„Od grosika do złotówki”, którego celem jest przygotowanie dzieci do podejmowania 
swoich pierwszych samodzielnych decyzji finansowych, wzięło udział 11 363 uczniów.  
w  pierwszych krokach stawianych w  świecie finansów towarzyszyło im 528 nauczycieli 
oraz ok. 24 000 rodziców.

w  zorganizowanej po raz drugi – wspólnie z  Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz grupą ośmiu wyższych szkół Bankowych  
– Olimpiadzie wiedzy o Finansach wzięło udział ponad 10 000 uczniów i 563 nauczycieli.

Przeprowadzona po raz trzeci akcja edukacyjna pod hasłem Tydzień dla Oszczędzania, 
której celem jest promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania oraz racjonalnego 
gospodarowania domowym budżetem, za pośrednictwem różnych mediów dotarła  
do 9 600 000 Polaków.

sama akcja została znaczenie rozwinięta. Uczniom zaproponowano nowe konkursy, 
rozbudowano stronę internetową, a  z  najlepszych filmów powstała opublikowana  
w internecie wideoencyklopedia.

Iwona Murphy – Prezes Zarządu  
Fundacji Kronenberga
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Dzięki cieszącemu się dużym powodzeniem programowi „więcej drzew dzięki Tobie”, 
poprzez który zachęcamy klientów Citi handlowy do rezygnacji z papierowych wyciągów  
z  kont osobistych lub kart kredytowych na rzecz komunikacji online, w  2009 roku 
posadziliśmy kolejnych 140 000 drzew – ponad trzy razy więcej niż w roku 2008.

w  realizowany w  Citi handlowy pierwszy i  największy w  Polsce Program wolontariatu 
Pracowniczego wolontariusze zaangażowali się 2374 razy. Przepracowując 15 725 godzin, 
zrealizowali 135 projektów służących społecznościom lokalnym.

w  roku 2009, podobnie jak w  latach ubiegłych, przyznaliśmy nagrody i  wyróżnienia 
w  obszarach, które są dla nas ważne – ochronie dziedzictwa kulturowego, edukacji 
finansowej, wspieraniu przedsiębiorczości i promowaniu wiedzy ekonomicznej.

w uznaniu zaangażowania w organizację polsko-niemieckiej współpracy mającej na celu 
ochronę wspólnego dziedzictwa laureatem XI edycji Nagrody imienia profesora Aleksandra 
Gieysztora przyznawanej za wybitne działania na rzecz dziedzictwa kulturowego został 
prof. Andrzej Tomaszewski.

wręczyliśmy również Nagrodę Banku handlowego w warszawie s.A. przyznawaną za prace 
naukowe mające szczególny wkład w  rozwój nauki w  sferze teorii ekonomii i  finansów.  
Po raz pierwszy otrzymała ją kobieta – dr Anna Moździerz z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, autorka pracy pt. „Nierównowaga finansów publicznych”.

w ogólnopolskim konkursie promującym przedsiębiorczość tytułem Mikroprzedsiębiorca 
Roku 2009 uhonorowaliśmy firmę Nexwell Engineering z  wrocławia, zajmującą się 
projektowaniem oraz produkcją nowoczesnych systemów automatyki domowej.

Oprócz wspierania projektów organizacji pozarządowych i  prowadzenia własnych 
programów aktywnie działamy również w takich organizacjach, jak Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Forum Darczyńców w Polscy i European Foundation Centre. Dzięki temu Fundacja 
ma możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz kształtowania ustawodawstwa 
dotyczącego działalności trzeciego sektora na poziomie krajowym i europejskim.
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Oprócz wyróżnień wymienionych na początku warto wspomnieć, iż serwisy internetowe 
Banku i  Fundacji jako jedyne zdobyły maksymalną liczbę punktów w  indeksie BI-NGO  
– badaniu stron internetowych 500 największych firm pod kątem komunikacji na temat ich 
zaangażowania społecznego. Działania Fundacji na polu społecznego zaangażowania 
miały duży wkład w  sukces Citi handlowy, którym stało się umieszczenie Banku  
w REsPECT Index – gronie 16 najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek notowanych 
na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych.

Przekazuję w  Państwa ręce raport, który szczegółowo podsumowuje nasze działania  
w 2009 roku. serdecznie zachęcam do lektury!

Iwona Murphy

Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga
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InformAcje o fundAtorze  
– BAnk zAAngAżowAny SpołecznIe

Citi handlowy jest częścią Citigroup, jednej z wiodących globalnych instytucji finansowych. 
Bank handlowy działa nieprzerwanie od 138 lat i jest najstarszym bankiem w Polsce. Dzięki 
międzynarodowemu doświadczeniu, globalnemu zasięgowi Citi, innowacyjności usług 
i  produktów oraz znajomości lokalnego rynku Citi handlowy oferuje swoim Klientom 
unikalne rozwiązania. Poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz ogólnokrajową sieć 
oddziałów obsługuje ponad 20 tysięcy Klientów korporacyjnych i  900 tysięcy Klientów 
indywidualnych. Bank pracuje na sukces zarówno wielkich koncernów, małych i  średnich 
firm, jak również Klientów indywidualnych, precyzyjnie dostosowując rozwiązania bankowe 
do ich potrzeb. w ofercie Banku dla Klientów instytucjonalnych znajdują się produkty i usługi 
finansowe z  zakresu zarządzania środkami pieniężnymi, finansowania handlu i  obsługi 
transakcji handlowych oraz finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. w dynamicznie 
rozwijającym się segmencie bankowości detalicznej Bank jest zdecydowanym liderem na 
rynku kart kredytowych. Indywidualni Klienci Citi handlowy mają do dyspozycji także 
szeroką gamę produktów i usług pozwalających na oszczędzanie, inwestowanie oraz bieżące 
zarządzanie środkami w nowoczesny i efektywny sposób. Citi handlowy, oprócz klasycznych 
usług bankowych, oferuje usługi i  produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom 
Maklerski Banku handlowego s.A. oraz produkty handlowy leasing sp. z o.o.

Citi handlowy swą pozycję zawdzięcza w  dużym stopniu zaangażowaniu pracowników 
Banku oraz kulturze organizacyjnej, opierającej się na zasadach wspólnej Odpowiedzialności 
– wobec Klientów, wobec siebie nawzajem oraz wobec firmy. Aktywność Banku wybiega 
poza cele biznesowe. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności realizuje Fundacja 
Kronenberga, działającą przy Citi handlowy od 14 lat. Nasz program wolontariatu 
pracowniczego uznawany jest za największy i najnowocześniejszy w Polsce. Tradycją Banku 
jest również mecenat nad kulturą i sztuką.

Działalność Citi handlowy również w  2009 roku została nagrodzona prestiżowymi 
wyróżnieniami. 

Bank zajął pierwsze miejsce w „Rankingu Odpowiedzialnych Firm” organizowanym przez 
„Gazetę Prawną”, w kategorii „Bankowość i ubezpieczenia”. Bank uzyskał najwyższe noty 
w kategoriach: „Podstawy społecznej odpowiedzialności” oraz „Zaangażowanie społeczne”. 
w  X edycji konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko- 
-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw Citi handlowy został 
nagrodzony wyróżnieniem honorowym oraz godłem Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
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Bank zajął również pierwsze miejsce w rankingu najlepszych instytucji świadczących usługi 
zarządzania środkami finansowymi – Best Cash Management Bank. wyróżnienie to jest 
przyznawane instytucjom finansowym przez prestiżowy brytyjski magazyn „Euromoney” 
na podstawie głosów ich klientów.

 SylwetkA pAtronA fundAcjI

leopold Kronenberg urodził się 24 marca 1812 roku w  warszawie w  zamożnej rodzinie 
żydowskiej samuela i Tekli. Jego ojciec był warszawskim kupcem i bankierem.

Młody leopold naukę rozpoczął w  gimnazjum pijarów na żoliborzu, później studiował 
w  hamburgu i  Berlinie. w  1832 roku powrócił do kraju i  zajął się prowadzeniem domu 
bankowego s.l. Kronenberg. Dzięki własnym talentom, znajomościom w sferach rządowych 
oraz wśród warszawskiego mieszczaństwa zdołał dojść do znacznej fortuny. sprzyjał mu 
fakt, że podczas powstania listopadowego przebywał poza krajem i nie miał sposobności 
angażowania się w życie polityczne.

Początki finansowej potęgi Kronenberga wiązały się z objęciem przez niego administracji 
monopolu tabacznego w  Królestwie Polskim, który w  latach 1842-43 zreorganizował 
i  postawił na takim poziomie, że otrzymał zaproszenie do Petersburga, by i  tam 
uporządkować gospodarkę monopolową. Tak uzyskany majątek pozwolił 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 tym celu podjął współpracę z finansistami z Francji i wielu 
innych krajów. Kronenberg nie ograniczał swych działań jedynie do interesów i brał czynny 
udział, w miarę ówczesnych możliwości politycznych, w życiu publicznym. Ułatwiła mu to 
zmiana wyznania w 1845 roku na ewangelicko-reformowane. Dzięki temu posunięciu nie 
podlegał ograniczeniom prawnym dotyczącym żydów, które zniesiono dopiero 
w  niepodległej Polsce. Na początku lat 60. XIX w. leopold Kronenberg był już znanym 
działaczem politycznym, przeciwnikiem rewolucji, ale również zwolennikiem istotnych 
reform ustrojowych (uwłaszczenia chłopów, równouprawnienia żydów, zniesienia różnic 
w prawie dla poszczególnych stanów).

leopold Kronenberg – patron Fundacji
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Kiedy w  1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Kronenberg należał już do grona 
najwybitniejszych działaczy obozu umiarkowanego. Odegrał istotną rolę w finansowaniu 
ruchu powstańczego. Nie wszystkie szczegóły jego aktywności, ze zrozumiałych względów 
zakonspirowanej, są znane. To jednak, co wiedzieli Rosjanie, wystarczyło, by Kronenberg, 
zagrożony aresztowaniem, musiał wyjechać do Francji, gdzie miał już wyrobione kontakty 
biznesowe i polityczne. Po usilnych staraniach przyjaciół oraz wspólników i zapewne dzięki 
łapówkom wręczanym wpływowym urzędnikom rosyjskim, powrócił we wrześniu 1864 roku 
do kraju. Przez wiele lat był jednak w niełasce, a jego projekty dotyczące zakładania 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 zaangażowanie leopolda Kronenberga w  życie gospodarcze i  społeczne 
stało się jeszcze większe. Został wówczas m.in. członkiem Zarządu Giełdy warszawskiej, 
starszym Zgromadzenia Kupców, założycielem Towarzystwa Kredytowego miasta 
warszawy, Kasy Przemysłowców, warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. 
Aktywnie wspierał założenie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w warszawie. wspomagał też 
finansowo szkołę Techniczno-Kolejową. w  1875 roku założył, finansując z  własnych 
funduszy, szkołę handlową w warszawie (obecna sGh). 

Najważniejszym dokonaniem leopolda Kronenberga było powołanie, przy współudziale 
innych warszawskich finansistów, znanych dygnitarzy rosyjskich oraz przedstawicieli 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 Ewangelicko-Reformowanym w warszawie. 

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

Źródło: Z. landau, J. Tomaszewski, Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Zarys dziejów 1870–1995, warszawa 1995



Sprawozdanie zarządu  
z działalności fundacji kronenberga  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
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orgAnIzAcjA prAc fundAcjI

Fundacja prowadzi działalność programową dzięki środkom otrzymywanym od Citi 
handlowy i Citi Foundation.

w 2009 roku Citi Foundation przekazała Fundacji dotację w wysokości 3 304 807,40 zł na 
programy edukacji ekonomicznej. Zarząd Citi handlowy przekazał dotację w  wysokości 
3 852 826,91 zł na pozostałą działalność statutową Fundacji. 

Zarząd Fundacji podczas 15 posiedzeń omawiał zagadnienia dotyczące udzielania dotacji, 
organizacji prac Fundacji, jej przedsięwzięć programowych, gospodarowania funduszami, 
współpracy z Fundatorem, Citi Foundation oraz innymi instytucjami. 

w  sprawozdawanym okresie dwa razy zebrała się Rada Fundacji w  celu przyjęcia 
dokumentów sprawozdawczych i omówienia ważniejszych przedsięwzięć programowych. 
Komisja Rewizyjna spotkała się pięć razy, sprawując bieżący nadzór nad sposobem 
realizowania przez Zarząd i  Biuro Fundacji budżetu przyjętego na rok 2009 oraz 
sprawdzenia rezultatów kontroli wykorzystania dotacji. 

Biuro Fundacji pracowało w następującym składzie: dyrektor – Krzysztof Kaczmar, zastępca 
dyrektora ds. programowych – Jarosław lepka (do lipca 2009), a  następnie Norbert 
Konarzewski, koordynator Programu Dotacji i  ds. administracyjnych – Danuta Górska, 
koordynatorzy programowi: Agnieszka łukasiak, Anna staszewska-Paciorek i  Ewa 
wojsławowicz, specjaliści programowi: Agnieszka lamcha i  Anna walczak, asystent ds. 
komunikacji – Aleksander senk oraz specjalista ds. kontroli wykorzystania dotacji – 
wojciech Zatorski. Z  Fundacją współpracowało na bieżąco 21 ekspertów oceniających 
napływające wnioski o dotacje.



witold zieliński, wiceprezes zarządu citi Handlowy, jako wolontariusz brał udział w realizacji 
warsztatów dla dzieci grosikowe wędrówki
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dzIAłAlnośĆ progrAmowA fundAcjI

edukAcjA fInAnSowA

życie w  społeczeństwie, którego nieodłącznym elementem jest gospodarka rynkowa, 
wymaga umiejętności zarządzania finansami osobistymi. Efektem niskiego stanu 
świadomości ekonomicznej jest nadmierna konsumpcja, zadłużanie, niepotrzebne 
wydawanie pieniędzy. Taki stan rzeczy często prowadzi do problemów finansowych 
trwających całe życie. Aby temu przeciwdziałać, Fundacja Kronenberga prowadzi szereg 
programów z  zakresu edukacji finansowej, która jest jej najważniejszym, strategicznym 
i  długofalowym zaangażowaniem programowym. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie 
świadomości i wiedzy na temat finansów to najwłaściwsza droga do zdobycia umiejętności 
efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, co w przyszłości przełoży 
się na poprawę zarówno sytuacji materialnej odbiorców programów, jak i funkcjonowania 
całej gospodarki. 

Prowadzone przez Fundację programy edukacji finansowej odznaczają się kompleksowością:

•  w podejściu programowym – prowadzimy szereg programów dotyczących szczególnych 
zagadnień edukacyjnych

•  w podejściu wiekowym – programy obejmują niemal wszystkie grupy wiekowe polskiego 
społeczeństwa

•  w podejściu geograficznym – obejmują obszar całego kraju
•  w podejściu czasowym – poszczególne elementy programu są od kilku lat konsekwentnie 

realizowane i stale rozwijane. 

w dalszej części sprawozdania znajduje się opis prowadzonych przez Fundację programów 
edukacji finansowej uszeregowany według wieku odbiorców.

od groSIkA do złotÓwkI

To pierwszy w  Polsce program edukacji finansowej skierowany do uczniów szkół 
podstawowych w  ramach kształcenia zintegrowanego, realizowany we współpracy 
z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

cele programu

Początek szkoły podstawowej to okres, w  którym uczniowie zaczynają otrzymywać od 
opiekunów kieszonkowe. w  związku z  tym pojawiają się pierwsze doświadczenia
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samodzielnego wyboru i podejmowania decyzji dotyczących wydawania pieniędzy. Idzie za 
tym potrzeba przygotowania dziecka do racjonalnego i  świadomego dysponowania 
posiadanymi środkami finansowymi. Jest to również ważny moment z  punktu widzenia 
wychowawczego, ponieważ posiadanie pieniędzy (np. w  postaci kieszonkowego) i  ich 
wydawanie powinno budować zaufanie między dorosłym a  dzieckiem, uczyć 
odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. 

realizacja programu

Program jest prowadzony przez nauczycieli i wolontariuszy Citi handlowy przy współpracy 
rodziców. Głównymi odbiorcami programu są uczniowie, dla których prowadzone są zajęcia 
w ciekawej i aktywnej formie, z użyciem atrakcyjnych materiałów. w programie biorą udział 
również rodziny, które dzięki temu uczestniczą w  edukacji dziecka, pomagając mu 
w  kształtowaniu umiejętności racjonalnego gospodarowania finansami oraz ucząc 
szacunku dla pracy. Beneficjentami są również nauczyciele, którzy mogą korzystać 
z programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dostosowanego do 
wymogów dydaktyki wczesnoszkolnej.

warsztaty Grosikowe wędrówki – podsumo-
wanie części edukacyjnej programu

Podczas warsztatów Grosikowe 
Wędrówki chciałam przekazać ucz-
niom, iż bank i to wszystko, co wią-
że się z  oszczędzaniem i  inwesto-
waniem, to nie jest czarna magia. 
Mój syn jest w  tym samym wieku, 
w  jakim są dzieci, z  którymi mieli-
śmy dzisiaj zajęcia. W  związku 
z  tym mam pewne doświadczenie, 
tłumacząc mu w  domu podstawo-
we pojęcia z zakresu finansów.

sonia wędrychowicz- 
-horbatowska, wiceprezes 

Zarządu Citi handlowy
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Program realizowany jest w III klasie i składa się z dwóch części:

1.  Przez pięć dni dzieci biorą udział w międzyplanetarnej wycieczce, odwiedzając planety 
Grosik, Portfelik, skarbonka, Zabawka, Złotówka. wszystkie zadania edukacyjne są 
związane z  przygodą, w  której uczestniczą. Uczniowie dowiadują się, jak rozpoznawać 
monety i banknoty, poznają sposoby zarabiania i przechowywania pieniędzy oraz uczą się 
o wpływie reklamy i racjonalnych zakupach. Ta część podsumowywana jest jednodniowymi 
warsztatami o oszczędzaniu prowadzonymi pod hasłem Grosikowe wędrówki.

2.  Przez następne dwa tygodnie dzieci pracują wraz z  rodzicami, notując wszystkie 
poczynione wydatki. Podsumowaniem tej części są prowadzone w szkole zajęcia, podczas 
których uczniowie, przebywając w  okolicach „czarnej dziury”, ustalają przyczyny 
powodujące straty pieniędzy i planują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom.

Realizacja tego programu wymaga przygotowania odpowiedniego wyposażenia uczniów, 
ich rodziców i nauczycieli. Uczniowie otrzymują segregator wraz z kartami ćwiczeń i kartą 
z  „wklejankami” oraz materiały pozwalające na realizację programu we wszystkich 
obszarach edukacyjnych. 

Istotnym elementem programu jest włączenie rodziców do jego realizacji, stąd materiały 
przygotowane wyłącznie dla rodziców – notes informacyjny z  kartą dotyczącą analizy 
oszczędzania przez dziecko. 

Nauczyciele biorący udział w  programie otrzymują nieodpłatnie bogaty pakiet 
innowacyjnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

w roku 2009 program objął 11 363 uczniów (w tym 400 z klas integracyjnych i specjalnych) 
uczęszczających do 208 szkół. w świat finansów wprowadzało ich 528 nauczycieli oraz ok. 
24 000 rodziców i krewnych.

w warsztatach Grosikowe wędrówki, zrealizowanych w ramach światowego Dnia Citi dla 
społeczności 2009, wzięło udział 1488 uczniów i  1310 rodziców. Ponadto odbyło się pięć 
konkursów na temat oszczędzania i działania banku, w których wzięło udział ponad 700 
uczniów.

moje fInAnSe

To największy w Polsce program edukacji ekonomicznej dla młodzieży. Odpowiada on na 
zapotrzebowanie społeczne na edukację finansową i daje szansę na bardziej wyedukowane 
społeczeństwo, które w sposób przemyślany gospodaruje swoimi zasobami finansowymi – 
oszczędza, pożycza, inwestuje.

Od Grosika do Złotówki – pierwszy program 
edukacji finansowej dla najmłodszych

Moje finanse
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cele programu

Uczestniczący w  programie uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą zasad inwestowania 
w  obligacje, fundusze inwestycyjne i  inne narzędzia finansowe, uczą się podejmować 
optymalne decyzje w  kontaktach z  instytucjami finansowymi, poznają podstawowe usługi 
bankowe oraz zgłębiają zasady działania sektora bankowego i funduszy emerytalnych.

realizacja programu

Program finansowany jest przez Fundację Kronenberga i Narodowy Bank Polski, a wdrażany 
w szkołach przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Bezpośrednimi odbiorcami są 
nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

w roku 2009 program Moje Finanse realizowany był w pięciu modułach tematycznych: 

•  polubić banki – w  jego ramach młodzi ludzie dowiadywali się m.in., co to jest pieniądz, 
jakimi kryteriami kierować się przy wyborze konta bankowego, jakie są rodzaje lokat, jak 
uzyskać kredyt oraz jak unikać pułapek kredytowych. Realizacja tego modułu zakłada 
praktyczne przekazywanie wiedzy o  bankowości m.in. dzięki wolontariuszom Citi 
handlowy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami podczas lekcji, warsztatów, wizyt 
grup młodzieży w oddziałach banku.

•  moje inwestycje – moduł prezentował alternatywne do lokat bankowych formy 
oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych ze wszystkimi ich zaletami i wadami. 
Była w nim mowa m.in. o zasadach funkcjonowania rynku kapitałowego i jego podstawowych 
instrumentach, takich jak akcje i obligacje. 

•  Inwestycja w  przyszłość – moduł traktował o  nowym systemie emerytalnym, jego 
podstawach prawnych i sposobach oszczędzania na emeryturę.

•  Bezpieczne finanse – moduł uczył, jak ochronić się przed skutkami nieprzemyślanego 
i nieostrożnego korzystania z usług oferowanych przez instytucje finansowe.

•  świat finansów – moduł przekazywał informacje o systemie bankowym w Polsce, roli banku 
centralnego oraz o pozostałych instytucjach rynku finansowego w Polsce i na świecie.

w czwartym kwartale roku przeprowadzonych zostało 80 warsztatów przygotowujących 
nauczycieli do realizowania modułu Bezpieczne finanse. wzięło w nich udział 1650 osób.

Przeprowadzona została także druga edycja warsztatów dla uczniów pt. „Zostać inwestorem”. 
Pilotażowo włączono do ich realizacji 15 studentów uczelni ekonomicznych. Każdy z  nich 
przeprowadził warsztaty z uczniami sześciu klas ze szkół realizujących program Moje Finanse 
w regionie łódzkim i śląskim. w tej edycji warsztatów udział wzięło 2700 uczniów.

w roku szkolnym 2009/2010 liczba uczniów objętych programem wynosi 153 300.

Poprzez realizację programu 
w  szkołach ponadgimnazjalnych 
Fundacja bierze udział w edukacji 
młodych ludzi, by umieli podejmo-
wać racjonalne i korzystne dla sie-
bie decyzje finansowe poparte 
stale aktualizowaną wiedzą. 

lekcja prowadzona według scenariusza 
programu Moje Finanse – program edukacji 
finansowej nauczycieli i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych
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BAnkI w AkcjI

Banki w  Akcji to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych tematyką finansową.

cele programu

Celem programu jest promowanie wśród uczniów wiedzy o  zasadach funkcjonowania 
rynków finansowych, a zwłaszcza banków komercyjnych. 

realizacja programu

Program składa się z trzech elementów: 

• Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

Pierwszym jest Olimpiada wiedzy o  Finansach – Banki w  Akcji. Jej program Fundacja 
Kronenberga przygotowała wspólnie z  Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz 
grupą ośmiu wyższych szkół Bankowych. Olimpiada wpisana została na listę olimpiad 
tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy Olimpiady wiedzy o Finansach 
podczas rozwiązywania finałowych zadań
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spośród innych olimpiad przedmiotowych wyróżnia ją przede wszystkim innowacyjna 
forma. Podczas zawodów szkolnych startujący w niej młodzi ludzie odpowiadają na pytania 
testowe on-line. Podczas zawodów okręgowych i centralnych uczniowie współzawodniczą, 
wykorzystując interaktywną, anglojęzyczną grę „Banks in Action” symulującą zarządzanie 
bankiem komercyjnym. sukces w  tych zmaganiach zapewnia nie tylko najwyższą ocenę 
z  przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, ale także daje szansę wygrania indeksów 
jednej z wyższych szkół Bankowych. 

w II edycji Olimpiady, rozgrywanej jesienią 2009 roku, udział wzięło 10 322 uczniów i 563 
nauczycieli.

wszyscy nauczyciele, którzy opiekowali się uczniami biorącymi udział w  zawodach 
okręgowych, otrzymali półroczną licencję na wykorzystanie gry „Banks in Action” w swojej 
pracy edukacyjnej.

• Dzień Przedsiębiorczości

Drugim elementem programu jest akcja Banki w  Akcji – dzień przedsiębiorczości. Raz 
w  roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zostają zaproszeni do Citi handlowy, by 
zobaczyć, na czym polega praca bankowca. Pracownicy udostępniają im swoje stanowiska 
pracy, pokazują, czym zajmują się na co dzień, oraz włączają w  wykonywanie zadań. 
Przedsięwzięcie to realizowane jest w  ramach ogólnopolskiego programu Dzień 
Przedsiębiorczości.

w 2009 roku Dzień Przedsiębiorczości odbył się 2 kwietnia, a Citi handlowy przyjął 257 
uczniów – najwięcej ze wszystkich firm.

• Symulacja „Banks in Action”

Trzecim elementem programu są działania mające na celu popularyzowanie wykorzystania 
symulacji „Banks in Action” w edukacji szkolnej. 

symulacja „Banks in Action” to interaktywna symulacja banku komercyjnego. Uczeń wciela 
się w prezesa Zarządu banku i, konkurując z komputerem lub innymi uczniami, podejmuje 
decyzje finansowe i marketingowe dotyczące m.in. wysokości stóp procentowych, kredytów 
krótko- i długoterminowych, nakładów na marketing oraz badania i rozwój. Celem gry jest 
takie zarządzanie swoim bankiem, by osiągnąć jak najlepsze wyniki na wirtualnym rynku.

Nauczyciele, podczas specjalnych warsztatów, dowiadują się, jak przygotować i realizować 
ciekawe zajęcia oparte na tej grze. Uczniowie biorą udział w zajęciach, które pomagają im 
zrozumieć zasady działania banku. Zdobyta w  ten sposób wiedza jest sprawdzana 
w praktyce – poprzez grę symulującą działanie banku komercyjnego. 

Powinno być jak najwięcej konkur-
sów i olimpiad życiowych. Gdy za-
stanowimy się, jaka wiedza będzie 
potrzebna naszym uczniom za 10–
15 lat, to widać wyraźnie, że pyta-
nia tej olimpiady dotyczą ich przy-
szłego, codziennego życia.

waldemar Kotowski, nauczyciel  
w III lO w Gdyni

Paweł Romański, uczeń III lO w Gdyni,  
zwycięzca II edycji Olimpiady wiedzy  
o Finansach

Podczas Dnia Przedsiębiorczości uczniowie 
poznają szczegóły pracy w Citi handlowy
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w roku 2009 odbyło się 16 warsztatów, w których wzięło udział 325 nauczycieli. Nauczyciele, 
którzy wzięli udział w warsztatach, przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem symulacji dla 
15 000 uczniów na terenie całego kraju.

Ponadto w maju i czerwcu 2009 roku zostały przeprowadzone rozgrywki ćwiczeniowe dla 
zainteresowanych uczniów i  ich opiekunów. symulacja komputerowa cieszy się dużym 
zainteresowaniem i  jest bardzo dobrą formą przygotowania się do uczestniczenia 
w Olimpiadzie wiedzy o Finansach – Banki w Akcji w kolejnym roku szkolnym. Do rozgrywek 
zgłosiło się 60 trzyosobowych drużyn. 

Uczniowie biorący w programie mieli także możliwość startowania w międzynarodowym 
konkursie JA-YE Europe Banks in Action Challenge. w edycji 2008/2009, rozgrywanej od 
listopada do marca, udział wzięły 93 drużyny z Polski (na ogólną liczbę 264 zespołów), a do 
drugiej rundy rozgrywek zakwalifikowały się 32 drużyny. w rezultacie osiem najlepszych 
drużyn 21 lutego 2009 roku walczyło o wejście do finału konkursu, który odbył się w Brukseli 
w dniach 1-2 kwietnia 2009 r. Drużyna Oobex reprezentująca Polskę w trakcie europejskich 
finałów zajęła drugie miejsce.

tydzIeŃ dlA oSzczĘdzAnIA – śwIAtowy dzIeŃ oSzczĘdzAnIA

Tydzień dla Oszczędzania to ogólnopolska akcja edukacyjna związana z  obchodami 
światowego Dnia Oszczędzania, który przypada 31 października. 

cele programu

Celem akcji jest promowanie nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjonalnego 
gospodarowania swoimi zasobami finansowymi.

realizacja programu

Program realizowany jest w formie ogólnopolskiej kampanii społecznej prowadzonej przez 
wiele kanałów informacyjnych. 

w  roku 2009 w  tygodniku „Newsweek” ukazał się specjalny dodatek poświęcony 
oszczędzaniu. 

w  radiu i  telewizji wyemitowano liczne wywiady z  ekspertami na temat oszczędzania, 
a stacje radiowe emitowały spoty edukacyjne na ten temat.

w  II edycji konkursu filmowego, realizowanego wspólnie z  multimedialnym portalem 
społecznościowym www.millionyou.com, udział wzięło ponad 260 młodych filmowców.

Z  przeprowadzonych badań wyni-
ka między innymi, że 66% Pola-
ków uważa, że warto oszczędzać, 
jednak tylko 6% robi to regularnie, 
a  58% wszystkie miesięczne do-
chody wydaje na bieżące potrze-
by. 33% nie planuje wcześniej 
większych wydatków. 45% bada-
nych nie posiada rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 
w  banku. 43% Polaków nie myśli 
o  powiększeniu swojej przyszłej 
emerytury – nie interesuje się tym 
lub nie wierzy w  powodzenie ta-
kich działań. Z badań wynika rów-
nież, że w  kwestiach związanych 
z  inwestowaniem i  oszczędzaniem 
39% respondentów nie ufa niko-
mu oprócz swojego przekonania, 
a  38% ufa tylko rodzinie i  znajo-
mym. 59% z nich uważa, że powo-
dzenie w oszczędzaniu w najwięk-
szym stopniu zależy od własnych 
decyzji, a tylko 9% uważa, że zale-
ży to od sytuacji gospodarczej 
w kraju. 

Pentor na zlecenie  
Fundacji Kronenberga, 2009
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Na minikonkurs e-learningowy, którego celem było zgromadzenie bazy ciekawych 
scenariuszy lekcji o oszczędzaniu i zarządzaniu domowym budżetem, nadesłano 84 prace. 

Aktywny udział w akcji wzięło ponad 150 000 uczniów, przygotowując różnorodne działania 
edukacyjne, konkursy i happeningi.

Akcję wspierał wzbogacony o nowe treści multimedialny portal edukacyjny www.tdo.edu.pl, 
w którym zamieszczono m.in. artykuły, porady, prezentacje multimedialne, filmy i wideoblogi 
na temat oszczędzania. szczególnie przydatne są „szybkie porady” – zbiór praktycznych 
porad na co dzień służących jako wskazówki do racjonalnego zarządzania budżetem.

Na potrzeby programu przeprowadzone zostały badania opinii publicznej na temat postaw 
Polaków wobec oszczędzania, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno prasy, jak 
i liderów opinii publicznej.

Na podstawie dostępnych na rynku narzędzi badawczych szacujemy, że kontakt 
z materiałami edukacyjnymi o oszczędzaniu oraz promocyjnymi o Tygodniu dla Oszczędzania 
za pomocą mediów i internetu miało 9 260 000 osób. Z tego ponad 154 000 to uczniowie, 
którzy wzięli bezpośredni udział w działaniach edukacyjnych.

 InnowAcje w BAnkowoścI

To pierwszy w  swoim rodzaju, ogólnopolski konkurs Fundacji Kronenberga i  banku Citi 
handlowy skierowany do studentów II-V roku wszystkich typów uczelni.

cele programu

Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do zaproponowania innowacyjnych 
rozwiązań biznesowych. Pozwala to pobudzić ich kreatywność i zwiększyć wiarę w rozwój 
swojej przyszłej kariery.

realizacja programu

Do I edycji konkursu prace nadesłało 119 studentów z 45 uczelni z całej Polski. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 czerwca 2009 roku. 

Nagrodę główną, 10 000 zł oraz trzymiesięczny staż w  Citi handlowy, otrzymał Paweł 
Tatomir z Uniwersytetu warszawskiego. Dodatkowo przyznanych zostało pięć wyróżnień 
w wysokości 2000 zł.

Finaliści konkursu Innowacje w bankowości
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mIkroprzedSIĘBIorcA roku o

Jest to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu 
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe.

cele programu

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych 
firm oraz wyróżnianie i  promowanie najlepszych z  nich jako przykładów efektywnych 
działań gospodarczych. Założenie konkursu to również popularyzacja i  promowanie 
mikropożyczek, które są skutecznym narzędziem stymulacji rozwoju gospodarczego.

realizacja programu

Do konkursu mogli przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, 
a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekraczał 2 milionów 
euro. Ponadto przedsiębiorcy musieli spełniać wymogi jednej z kategorii:

głÓwnej – przedsiębiorcy, których firmy działają na rynku ponad 2 lata, 

Iwona Murphy, Prezes Zarządu Fundacji 
Kronenberga, Michał h. Mrożek, wiceprezes 
Zarządu Citi handlowy, wręczają panu  
Michałowi Kowalczykowi nagrodę  
Mikroprzedsiębiorca Roku 2009 
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BegInnerS – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia danego roku 
i nie ukończyli 32 lat,

mIkro – przedsiębiorcy, których firmy działają ponad 2 lata, zatrudniają nie więcej niż 
3 pracowników, a  ich dochód w  roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu nie 
przekroczył 500 000 zł.

Na V  edycję konkursu nadesłanych zostało 246 zgłoszeń mikroprzedsiębiorstw – część 
z  nich zgłosiła się bezpośrednio, a  część nominowały instytucje wspierające 
mikroprzedsiębiorczość.

O zwycięstwie w konkursie decydowały: pomysł na biznes, okoliczności powstania firmy, 
umiejętności przezwyciężenia kryzysów i  trudności w  tworzeniu firmy, jak również 
podejmowanie twórczych, odważnych działań.

laureata i wyróżnionych w V edycji konkursu wybrała kapituła w składzie:

• Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,

• Grzegorz Galusek – Dyrektor Microfinance Centre,

• Krzysztof Jaczewski – Prezes Fundusz Mikro,

• Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

•  Krzysztof Łabowski – Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
w Citi handlowy,

• prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

• Andrzej Malinowski – Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,

• Piotr Szczepański – Prezes Fundacji Wspomagania Wsi,

• Dariusz Żuk – Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 25 czerwca w sali New Connect warszawskiej 
Giełdy Papierów wartościowych. 

laureatem i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2009 została firma 
Nexwell Engineering z wrocławia założona przez Michała Kowalczyka. Nagrodzona firma 
zajmuje się projektowaniem oraz produkcją nowoczesnych systemów automatyki domowej. 
wiodącym produktem firmy jest system NEXO, który pozwala w  elastyczny i  wygodny 
sposób sterować różnymi elementami domowej infrastruktury. Zwycięzca otrzymał 
nagrodę w wysokości 30 000 zł. 
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Oprócz nagrody głównej jury przyznało:

3 wyróżnienia w kategorii GłówNEJ po 15 000 zł. Otrzymali je: 

• Tomasz Krupa – Grzegorz Leinz, Firma KELT s.c.

•  Paweł Musiał – MPICOSYS EMBEDDED PICO SYSTEMS Sp. z o.o., nominowany przez 
Urząd Miasta w Gdyni

• Paweł Pagacz – F.H.U.M. „SPP” Paweł Pagacz

3 wyróżnienia w kategorii BEGINNERs po 10 000 zł. Otrzymali je: 

•  Grzegorz Kasprowicz, Paweł Kasprowicz – CREOTECH, nominowani przez Marszałka 
województwa Mazowieckiego

• Paweł Kwiatkowski, Tomasz Florczak – INTELMIND

•  Michał Mysiak, Dawid Kwidzyński, Marcin Siwiński – MOJA ULICA S.C, nominowani przez 
Urząd Miasta w Gdyni

1 wyróżnienie w kategorii MIKRO warte 8000 zł. Otrzymał je: 

• Grzegorz Skalmowski – Gospodarstwo Rolne SNAILS GARDEN

Ponadto ze względu na wysoki poziom zgłoszonych kandydatur jury postanowiło przyznać 
dodatkowo 5 wyróżnień po 4000 zł. Otrzymali je: 

• Karol Zwoliński – EKOWAT, nominowany przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

• Aneta Nitecka – KLUB OPIEKI NAD DZIEĆMI „NAJLEPSZA NIANIA”

• Kinga Klepacz – STOP GRAFFITI, nominowana przez Urząd Miasta w Gdyni

•  Jacek Tomaszewski, Łukasz Giermek, Jarosław Mężyk – MASTER TELECOM, nominowani 
przez Urząd Miasta w Gdyni

•  Krzysztof Sulikowski – ROBOTY PRZEMYSŁOWE, nominowany przez Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Krakowskiej

Jednym z  elementów uroczystości była prezentacja badania pt. „Bariery rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości w  Polsce”, zrealizowanego w  maju 2009 roku przez Fundację 
Kronenberga przy współpracy merytorycznej Microfinanace Centre. Badanie zostało 
przeprowadzone na próbie 500 mikrofirm przez Pentor Research International.

Bardzo cieszy nas, że dzięki takim 
konkursom pokazujemy, iż w  swo-
ich lokalnych społecznościach 
można rozwinąć biznes i nie trzeba 
opuszczać miasta czy nawet kraju, 
aby zrealizować marzenia i  osiąg-
nąć sukces.

Michał h. Mrożek, wiceprezes 
Zarządu Citi handlowy

laureaci konkursu Mikroprzedsiębiorca 
Roku 2009
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Z  badania wynika m.in., że aż 44 % mikrofirm spodziewa się, że liczba barier 
prawno-administracyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości w  nadchodzącym roku będzie 
wzrastała. Z  kolei 59% ankietowanych już dzisiaj potwierdza istnienie takich barier 
i wskazuje je jako główne przeszkody utrudniające rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Badanie pokazuje również, że niemal 80% badanych, zakładając firmę, korzystało 
z własnych oszczędności. Z zewnętrznej pomocy finansowej nie korzysta dzisiaj aż 76% 
mikroprzedsiębiorców. Przyczyną tego jest niechęć przedsiębiorców do zaciągania 
kredytów/pożyczek (36%) lub brak potrzeb posiadania dodatkowych funduszy (35%). 

Po prezentacji laureatów odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadził Robert lidke – 
Redaktor Naczelny „Gazety Prawnej”.

  konkurS o nAgrodĘ BAnku HAndlowego w wArSzAwIe S.A.  
zA SzczegÓlny wkłAd w rozwÓj  
nAukI w Sferze ekonomII I fInAnSÓw

cele programu

Celem konkursu, organizowanego od 1995 roku, jest promowanie najbardziej wartościowych 
publikacji w dziedzinie ekonomii i finansów. Nagroda ta jest uznawana za jedną z najbardziej 
prestiżowych polskich nagród w dziedzinie ekonomii.

realizacja programu

Na XV edycję konkursu nadesłanych zostało 19 prac. Ich oceny oraz wyboru laureata 
dokonało jury, w którego skład weszli:

• prof. Leszek Zienkowski (†) – przewodniczący, 
• prof. Marek Belka,  
• prof. Stanisław Gomułka,  
• prof. Urszula Grzelońska,  
• prof. Witold Koziński,  
• prof. Adam Noga, 
• prof. Witold Orłowski, 
• prof. Zdzisław Sadowski,  
• prof. Andrzej Sławiński.

Zwyciężczynią konkursu została dr Anna Moździerz z  Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie za pracę pt. „Nierównowaga finansów publicznych”. 

Uroczyste przyznanie Nagrody odbyło się 15 października 2009 roku.

Prof. Urszula Grzelońska, przewodnicząca jury, 
oraz sławomir s. sikora, Prezes Zarządu Citi 
handlowy, wręczają dr Annie Moździerz Nagrodę 
Banku handlowego 

statuetka nagrody przedstawia piramidę 
sierpińskiego
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Po ceremonii wręczenia Nagrody i wykładzie laureatki odbyła się konferencja ekonomiczna, 
której tematem były wyzwania polskiej polityki fiskalnej w obliczu kryzysu. Poprowadził ją 
Piotr Kalisz – starszy ekonomista Banku, a  wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: 
ludwik Kotecki – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, prof. stanisław Gomułka – 
Główny Ekonomista Business Centre Club, Rafał Antczak – wiceprezes Deloitte Business 
Consulting oraz dr Anna Moździerz – laureatka tegorocznej Nagrody.

w  ramach popularyzacji pracy laureatki tegorocznej Nagrody Banku handlowego 
opracowany został program konkursu „Czas na młodych”. w  jego ramach studenci 
zaproponują rozwiązania dotyczące polityki makroekonomicznej państwa. Zadaniem 
konkursowym jest napisanie pracy na temat „Zostałem ministrem finansów – co zrobić 
z  deficytem budżetowym”. warunkiem udziału w  konkursie jest umieszczenie w  tekście 
przynajmniej jednego z 5 zaproponowanych cytatów pochodzących ze zwycięskiej pracy 
laureatki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 marca 2010 roku.

nowe InIcjAtywy nA rzecz edukAcjI fInAnSowej

w  ramach priorytetowego traktowania zagadnienia edukacji finansowej społeczeństwa 
zrealizowane zostały następujące działania:

sławomir s. sikora – Prezes Zarządu Citi handlowy – opublikował artykuł pt. „wykształceni 
są bogatsi”, w którym wezwał do przygotowania Narodowej strategii Edukacji Finansowej. 
Artykuł ten spotkał się z szerokim odzewem ze strony instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych;

Fundacja przy współpracy z Domem Badawczym Maison i Pentor przeprowadziła obszerne 
badania stanu wiedzy finansowej Polaków. wykazały one, że Polakom brakuje podstawowej 
wiedzy ekonomicznej, która umożliwiałaby im sprawne funkcjonowanie w świecie finansów. 
wyniki wskazują również, iż najlepszą drogą do większego włączenia Polaków w system 
finansowy jest edukacja finansowa.

Badania zostały zaprezentowane i  omówione na XIX Forum Ekonomicznym w  Krynicy 
podczas panelu „wykształceni są bogatsi. wpływ wiedzy finansowej Polaków na rozwój 
gospodarczy”. we wrześniu na łamach dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł 
dotyczący stanu wiedzy finansowej Polaków. Opublikowane wyniki badań oraz oceny 
ekspertów potwierdziły niską świadomość społeczeństwa w  zakresie ekonomii oraz 
konieczność edukacji w tym obszarze.

Fundacja współpracowała również ze Związkiem Banków Polskich, biorąc aktywny udział 
w pracach powołanego przy ZBP Forum Edukacji Finansowej.

Cieszę się, że nagrodzona praca 
dotyczy finansów publicznych. Ta 
praca w moim przekonaniu odegra 
istotną rolę w edukacji finansowej, 
która ma ogromne znaczenie dla 
kształcenia naszego społeczeń-
stwa i  jednocześnie bezpośrednio 
oddziałuje na dobrobyt zarówno 
gospodarstw domowych, jak i całej 
gospodarki.

sławomir s. sikora, Prezes 
Zarządu Citi handlowy
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prof. Andrzej tomaszewski , laureat XI edycji nagrody im. profesora Aleksandra gieysztora
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dzIedzIctwo kulturowe 

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego jest sferą, której Fundacja poświęca wiele 
uwagi. w  roku 2008 ogłosiła zakończenie badań, które potwierdziły miejsce spoczynku 
prochów Mikołaja Kopernika. w  minionych latach finansowała odkupywanie i  publiczne 
udostępnianie przedmiotów zabytkowych, czego przykładem jest m.in. zakupiona 
i przekazana Muzeum Narodowemu kolekcja sreber. Co roku prestiżową Nagrodą im. prof. 
Aleksandra Gieysztora honoruje osoby lub instytucje szczególnie zasłużone na polu 
ochrony dziedzictwa kulturowego.

nAgrodA Im. prof. AlekSAndrA gIeySztorA

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego 
dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną i konserwatorską oraz 
pracę na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury. Nagroda im. prof. Aleksandra 
Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w  tej 
dziedzinie.

cele programu

Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań 
służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Po raz pierwszy nagrodę przyznano w  roku 2000 – w  pierwszą rocznicę śmierci prof. 
Aleksandra Gieysztora. Jej wysokość wynosi 50 000 zł.

realizacja programu

Zgłoszeń kandydatów do Nagrody dokonywać mogą członkowie Kapituły, laureaci 
poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury państwowe, samorządowe bądź 
pozarządowe.

Materiały informacyjne dotyczące konkursu zostały wysłane do jednostek samorządu 
terytorialnego, takich jak starostwa powiatowe, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, oraz 
instytucji kultury: muzeów, galerii, stowarzyszeń.

laureatów wybiera Kapituła obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, 
w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz pani Ewa Gieysztor, córka 
patrona Nagrody.
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laureatem XI edycji Nagrody został prof. Andrzej Tomaszewski . Uhonorowana została 
jego wieloletnia praca na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie 
osobiste zaangażowanie w  organizację polsko-niemieckiej współpracy mającej na celu 
ochronę wspólnego dziedzictwa.

laureat jest profesorem zwyczajnym historii architektury i  konserwacji zabytków. Przez 
wiele lat zajmował się badaniami w dziedzinie historii architektury i sztuki średniowiecznej, 
historii kultury, teorii i historii ochrony dóbr kultury. Był m.in. generalnym konserwatorem 
zabytków Rzeczpospolitej Polskiej, Delegatem Polski w Komitecie światowego Dziedzictwa 
UNEsCO i w Komitecie Dziedzictwa Rady Europy. 

Obecnie prof. Andrzej Tomaszewski przewodniczy Radzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
przy Prezydencie m.st. warszawy. Jest również prezesem Zarządu Polsko-Niemieckiej 
Fundacji Ochrony Zabytków Kultury i  współprzewodniczy Kręgowi Roboczemu Polskich 
i Niemieckich historyków sztuki i Konserwatorów. 

Tegoroczny laureat Nagrody Gieysztora jest autorem ponad 230 publikacji wydanych 
w Polsce i zagranicą

Uroczysta gala przyznania Nagrody odbyła się 25 lutego 2010 roku w sali wielkiej Zamku 
Królewskiego w warszawie.

Czuję się uczniem profesora 
Gieysztora. I  to nie tylko uczniem 
z  czasów uniwersyteckich, ale 
właściwie uczniem studiującym 
u  Profesora całe życie – bo przez 
cały ten czas Aleksander Gieysztor 
towarzyszył mi dyskretnie, kiero-
wał moimi drogami, a  jego do-
świadczenia wpływały na moje de-
cyzje życiowe.

Andrzej Tomaszewski , laureat 
XI edycji Nagrody Gieysztora

Ewa Gieysztor, córka Profesora, Iwona 
Murphy, Prezes Fundacji Kronenberga, 
oraz prof. Andrzej Rottermund, przewod-
niczący kapituły Nagrody, wraz z prof. 
Andrzejem Tomaszewskim – laureatem  
XI edycji



Iwony Murphy, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga,  
i sławomir s. sikora, Prezes Zarządu Citi handlowy, 
podczas sadzenia drzew w ramach programu  
więcej drzew dzięki Tobie
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 wIĘcej drzew dzIĘkI toBIe

„więcej drzew dzięki Tobie” to projekt realizowany przez Citi handlowy wspólnie z Fundacją 
Kronenberga i Fundacją Nasza Ziemia. 

cele programu

Celem programu jest promowanie ekologicznych nawyków oraz zachęcenie klientów Citi 
handlowy do rezygnacji z papierowych wyciągów z kont osobistych lub kart kredytowych. 
w jego ramach, w imieniu każdego klienta, który zdecydował się na wyciąg elektroniczny, 
Citi handlowy sadzi jedno drzewo.

realizacja programu

w ramach II edycji programu wiosną 2009 r. na terenie Nadleśnictwa Olkusz posadzonych 
zostało 138 000 drzew. Akcje sadzenia – koordynowane przez profesjonalne firmy leśne – 
połączone były z  warsztatami ekologicznymi dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
z Olkusza. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia.

Ponadto 25 kwietnia w trzech miejscach w Polsce – w okolicach warszawy (Nadleśnictwo 
Chojnów), Olsztyna (Nadleśnictwo wipsowo) i Gdańska (Nadleśnictwo Kolbudy) – odbył się 
finał akcji sadzenia drzew w  ramach programu „więcej drzew dzięki Tobie”. Ponad 700 
pracowników i  klientów Citi handlowy wraz z  rodzinami i  przyjaciółmi wzięło udział 
w  sadzeniu drzew połączonym z  Rodzinnymi Piknikami Ekologicznymi. Na wszystkich 
uczestników czekały nie tylko sadzonki drzew, których udało się posadzić ponad 3000, ale 
również wiele atrakcji. wydarzenia te koordynowane były przez Fundację Kronenberga.

Kiedyś wydawało się, że ekologia 
jest przeciwnikiem ekonomii. W dzi-
siejszym świecie wiadomo, że eko-
logia to ekonomia.

Dominik Dobrowolski, wiceprezes 
Fundacji Nasza Ziemia

Taniej jest wysłać wyciąg elektro-
niczny niż papierowy. Przy okazji 
oszczędzamy papier i drzewa. Część 
zaoszczędzonych w ten sposób pie-
niędzy przeznaczamy na zakup i sa-
dzenie drzew.
sonia wędrychowicz-horbatowska, 
wiceprezes Zarządu Citi handlowy

Uczestnicy Rodzinnych Pikników Ekologicznych 
organizowanych w ramach programu



Pacynkowy świat – przedstawienie dla małych pacjentów szpitala dziecięcego w Warszawie
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progrAm wolontArIAtu prAcownIczego  
w cItI HAndlowy

cele programu

Celem Programu wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania 
społecznego pracowników Banku. Fundacja zachęca pracowników do dzielenia się swoją 
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz wspierania różnorodnych przedsięwzięć 
społecznych. 

realizacja programu

Konstrukcja programu oparta jest na czterech filarach:

•  Dniu Wolontariusza – możliwości otrzymania przez pracownika dodatkowego dnia 
wolnego w roku z przeznaczeniem na pracę społeczną 

•  Zachęcie do Wolontariatu – przekazywaniu dofinansowania w  kwocie 1500 zł na rzecz 
organizacji, w której wolontariusz przepracował 50 godzin w ciągu roku

• Wsparciu wolontariuszy poprzez:

 – ubezpieczenie OC i NNw 

 –  zwrot kosztów podróży, wyżywienia i  noclegu poniesionych w  ramach pracy 
wolontariackiej 

•  Systemie VMS (Volunteer Management System – System Wspomagania Wolontariatu), 
dzięki któremu wolontariusze w łatwy sposób – za pomocą internetu – mogą skorzystać 
z bazy projektów wolontariackich, by wyszukać interesujące ich działania, śledzić własne 
zaangażowanie w  pracę w  ramach wolontariatu oraz poznawać inicjatywy wspierane 
przez Fundację.

Pracownicy banku – dzięki systemowi VMs – mają szeroki wybór ofert zaangażowań 
wolontariackich nadsyłanych z  Centrum wolontariatu, organizacji pozarządowych oraz 
zbieranych przez Fundację. wolontariusze chętnie tworzą autorskie projekty w  ramach 
wolontariatu indywidualnego, pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, 
pomagają w schroniskach dla zwierząt.

Fundacja koordynuje udział wolontariuszy Citi handlowy w  działaniach grupowych. 
Najważniejszym z nich jest światowy Dzień Citi dla społeczności – ogólnoświatowy projekt 
Citi, w  ramach którego pracownicy banku wraz z  rodzinami, znajomymi i  wszystkimi

Jeśli decydujemy się na udział 
w projekcie wolontariackim, robimy 
to z własnej woli. Motywacja może 
być różna, np. sprawdzenie się jako 
lider w projekcie, chęć pomocy in-
nym, spłacenie jakiegoś „długu” 
społeczeństwu. Motywy działania 
nie są istotne. Najważniejsze jest 
to, iż działamy, bo wierzymy w  to, 
co robimy, jest to komuś potrzebne 
i chcemy to robić.

Dariusz Dylski, lider  
wolontariatu w Citi handlowy

Pomoc zwierzętom ze schroniska 
Azyl pod Psim Aniołem w Falenicy
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chętnymi starają się rozwiązać konkretne problemy społeczne, które występują w bliskich 
im społecznościach. 

w  czwartej edycji akcji, w  roku 2009, wzięło udział prawie 1500 wolontariuszy, którzy 
realizując 97 projektów, pomogli niemal 17 000 potrzebujących.

w  ramach wspierania edukacji ekonomicznej wolontariusze Citi handlowy współpracują 
przy realizacji programów Moje Finanse – jako eksperci konsultujący materiały edukacyjne 
– oraz Od Grosika do Złotówki i  Tydzień dla Oszczędzania – jako osoby prowadzące 
warsztaty.

wolontariusze angażują się także w  realizację projektów, którym Fundacja przyznała 
dofinansowanie w  ramach Programu Dotacji. Od kilku lat pomagają przy Ogólnopolskim 
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, organizowanym przez Fundację 
Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Fundacja wspiera również wolontariuszy finansowo i organizacyjnie podczas akcji Asystenci 
św. Mikołaja. w jej ramach wolontariusze z banku przygotowują bale mikołajowe dla dzieci 
z  domów dziecka i  świetlic środowiskowych oraz wręczają im przygotowane przez 
pracowników prezenty.

w roku 2009 w ramach Programu wolontariatu Pracowniczego zrealizowanych zostało 135 
projektów, a  wolontariusze, angażując się 2374 razy, przepracowali społecznie 15  725 
godzin.

Wolontariat jest dla mnie spotka-
niem z  drugim człowiekiem. Za-
wsze jest ktoś, kto czeka na Twoją 
pomocną dłoń, zawsze jest coś 
dobrego do zrobienia, a  uśmiech 
na twarzy drugiego człowieka jest 
największą nagrodą dla wolonta-
riusza. Wolontariat jest siłą, która 
łączy ludzi, daje wiele satysfakcji 
i zadowolenia.

Joanna Bojanowska, lider  
wolontariatu w Citi handlowy

Pracując w banku, pracując z wiel-
kimi liczbami, wskaźnikami i  sta-
tystykami, często z pola widzenia 
traci się ludzi, szczególnie tych, 
którzy nie są zaangażowani w bi-
znes i finanse czy to jako klienci, 
czy dostawcy usług. Wolontariat 
wspierany przez Fundację Kro-
nenberga to znakomita okazja, 
aby nawet w miejscu pracy, gdzie 
spędzamy dużą część życia, nie 
tracić kontaktu z  tymi obszarami 
naszej rzeczywistości, w której nie 
zawsze wszystko działa tak do-
brze jak w banku.

Jarosław Pacek, lider  
wolontariatu w Citi handlowy

Przygotowania do akcji znakowania rezerwatu 
przyrody wyspy świderskie



Inauguracja IV edycji Akademii liderów rynki kapitałowego - projektu dofinansowanego  
w ramach Programu Dotacji
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progrAm dotAcjI

Program Dotacji jest konkursem grantowym, poprzez który Fundacja wspiera najbardziej 
wartościowe projekty realizowane przez instytucje non profit w obszarze edukacji i rozwoju 
lokalnego.

cele programu

Celem Programu jest wspieranie wartościowych inicjatyw w  następujących obszarach 
programowych:

•  edukacja – innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, 
twórczość artystyczna dzieci i młodzieży; 

•  rozwój lokalny – priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości.

realizacja programu

w  wyznaczonych terminach instytucje (fundacje, stowarzyszenia, szkoły i  uczelnie, 
jednostki samorządowe itp.) mogą składać wnioski o  dofinansowanie projektów 
edukacyjnych.

O przyznaniu dofinansowania i jego wysokości decyduje Zarząd Fundacji. 

Z  organizacjami, których projekty zostały uznane za warte wsparcia finansowego, 
podpisywane są szczegółowe umowy dotyczące sposobu wydatkowania przyznanej kwoty 
oraz ich zobowiązań wobec Fundacji.

w  roku 2009 Zarząd Fundacji podjął decyzję o  dofinansowaniu 54 projektów na łączną 
kwotę 854  177  zł. w  tej liczbie znalazły się 42 projekty o  charakterze lokalnym, 
rekomendowane przez dyrektorów oddziałów Banku, dofinansowane na łączną kwotę 
424 277 zł.
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w tabeli poniżej liczby i kwoty przyznanych dotacji według obszarów programowych:

obszary programowe liczba dotacji kwoty 
(zł)

edukAcjA

Innowacje w edukacji 7 79 218 

Edukacja ekonomiczna 5 101 450 

Dziedzictwo kulturowe i tradycje 15 297 164 

Twórczość artystyczna dzieci 
i młodzieży 16 149 595 

rAzem edukAcjA 43 627 427

rozwÓj lokAlny 

Priorytety opieki zdrowotnej 3 45 440 

Polityka społeczna 6 158 110 

Nauka przedsiębiorczości 2 23 200 

rAzem rozwÓj lokAlny 11 226 750

rAzem 54 854 177

Dotacje przyznano m.in. na projekt aktywizacji zawodowej osób w  średnim wieku „50+ 
stawiam na przedsiębiorczość” Fundacji wspierania Rozwoju społecznego „leonardo”, na 
szkolenie dla wyróżniających się studentów kierunków ekonomicznych „Akademia liderów 
Rynku Kapitałowego” Fundacji im. lesława A. Pagi, na nagrody w „Konkursie wokalnym im. 
Jana, Edwarda i  Józefiny Reszków” organizowanym przez Filharmonię Częstochowską, 
symulacyjną grę ekonomiczną organizowaną przez Instytut Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, konkurs wiedzy o wielkopolsce organizowany przez stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów wielkopolski czy też na program edukacyjny „Nieznane dziedzictwo Krakowa” 
organizowany przez Muzeum historyczne Miasta Krakowa.

Dokładna lista dofinansowanych projektów znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania.

kontrola wykorzystania dotacji

Fundacja prowadzi systematyczną kontrolę wykorzystania dotacji. Podczas kontroli 
sprawdzana jest prawidłowość realizacji dotowanych projektów w wymiarze finansowym 
i merytorycznym:

•  prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej w  zakresie dotyczącym realizacji 
programu;

• zgodność wydatków z ich przeznaczeniem wskazanym w umowie dotacji;
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•  kontrola prowadzenia wszelkich działań merytorycznych realizowanych w  ramach 
projektu, w tym zakupów środków trwałych i ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, 
oraz przygotowania i  publikacji wydawnictw w  ramach programu zgodnie z  ich 
przeznaczeniem;

•  kontrola efektów realizacji programów (liczba uczestników, zmiany w  trakcie realizacji, 
zgodność realizacji programów z założeniami, na podstawie których przyznana została 
dotacja).

Najczęstszymi błędami stwierdzanymi podczas kontroli są:

•  brak zatwierdzenia dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym;

•  przesunięcia między pozycjami budżetu, zazwyczaj nieznacznie przekraczające 
dopuszczalne kwoty;

• niezgodność sprawozdania finansowego ze wzorem wymaganym przez Fundację;

•  brak na dokumentach finansowych oraz na publikacjach realizowanych z  dotacji 
wymaganego zapisu informującego o finansowaniu przedsięwzięcia przez Fundację;

• niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdań;

•  brak na umowach i dokumentach potwierdzających pobrania środków finansowych przez 
osoby fizyczne numerów dokumentów tożsamości bądź numeru identyfikacji podatkowej.

w roku 2009 przeprowadzono kontrole wykorzystania 67 dotacji (53 projekty o charakterze 
lokalnym, 14 projektów o charakterze ponadlokalnym) przyznanych w  ramach Programu 
Dotacji oraz 10 dotacji przyznanych na realizację programów partnerskich. w  sumie 
skontrolowanych zostało 77 przedsięwzięć realizowanych w 42 miejscowościach, na które 
przyznano dofinansowania na łączną kwotę 2 968 266 zł.
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skontrolowane projekty liczbowo i kwotowo w podziale na kategorie dofinansowania:

projekty 
o charakterze 

lokalnym

projekty 
o charakterze 

ponadlokalnym

programy 
partnerskie rAzem

liczba 
skontrolowanych 
projektów

53 14 10 77

łączna kwota 
dofinansowania 
kontrolowanych 
projektów

742 942,00 zł 435 784,00 zł 1 789 540,00 zł 2 968 266,00 zł

Podczas kontroli 65 programów dofinansowanych w  ramach Programu Dotacji oraz 
wszystkich programów partnerskich nie zanotowano większych uchybień. 

Nieprawidłowości zostały wykryte w  przypadku kontroli wykorzystania 11 dofinansowań 
przyznanych w  ramach Programu Dotacji. wszyscy odbiorcy dofinansowań, których 
sprawozdania zawierały błędy, zostali zobowiązani do przesłania pisemnych wyjaśnień 
zaistniałej sytuacji.



Fundacja wspiera realizację projektów wolontariackich inicjowanych przez pracowników  
citi Handlowy
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dzIAłAlnośĆ w InnycH orgAnIzAcjAcH

forum odpowIedzIAlnego BIzneSu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją pozarządową wspierającą rozwój koncepcji 
społecznej odpowiedzialności firm. Jego misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego 
biznesu jako standardu obowiązującego w  Polsce w  celu zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Powstało w 2000 roku 
z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych. Obecnie współpracuje 
z 18 Partnerami strategicznymi, do których grona należą największe polskie firmy. 
Citi handlowy, którego reprezentuje w  Forum Fundacja Kronenberga, jest Partnerem 
strategicznym od października 2007 roku. 
Krzysztof Kaczmar, dyrektor Fundacji, jest członkiem Zarządu FOB.

europeAn foundAtIon centre

EFC jest niezależnym stowarzyszeniem utworzonym w roku 1989. Obecnie skupia ponad 200 
organizacji członkowskich i stowarzyszonych. Jego celem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
pomiędzy organizacjami filantropijnymi działającymi na całym świecie. 
Główne działanie EFC to monitorowanie działalności UE i jej instytucji, utrzymywanie kontaktów 
z europejskimi oraz ponadnarodowymi instytucjami i forami, takimi jak Rada Europy, UNEsCO 
czy Bank światowy.

Dzięki członkostwu Fundacja ma możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz posiada 
pośredni wpływ na ustawodawstwo na poziomie europejskim.
Fundacja Kronenberga należy do EFC od roku 2000. w obecnej kadencji jest członkiem Komitetu 
ds. Komunikacji i  Badań (Communications and Research Committee) oraz Komitetu 
Programowego (Programme Committee), którego celem jest przygotowanie dorocznego 
walnego Zgromadzenia (Annual General Assembly) członków EFC. Fundację reprezentuje 
Prezes Zarządu Iwona Murphy.

forum dArczyŃcÓw

Fundacja Kronenberga jest członkiem założycielem Forum Darczyńców w  Polsce.  
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy 
obywatelskie realizowane na rzecz dobra publicznego. Darczyńcy zrzeszają się w Forum, by 
doskonalić swoje umiejętności i  upowszechniać dobre praktyki w  przyznawaniu dotacji na 
działania organizacji obywatelskich.
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nAgrody

nagroda mocni wizerunkiem 

Tytuł Mocni wizerunkiem przyznawany jest podczas corocznego Kongresu Public Relations 
podmiotom, które aktywnie wspierają promocję akcji charytatywnych i projektów społecznych. 

w roku 2009 Fundacja otrzymała nagrodę po raz drugi, w dowód uznania za strategiczne 
zaangażowanie w  projekt badań DNA, który pozwolił na zidentyfikowanie szczątków 
Mikołaja Kopernika. 

Indeks BI-ngo

Indeks BI-NGO to badanie stron internetowych 500 największych firm w Polsce pod kątem 
komunikacji na temat zaangażowania społecznego.

w  roku 2009 Citi handlowy zajął najwyższą pozycję, zdobywając jako pierwsza firma 
w historii rankingu komplet punktów.

respect Index

REsPECT Index to najnowszy indeks warszawskiej Giełdy Papierów wartościowych, 
skupiający najbardziej zaangażowane społecznie firmy. Citi handlowy znalazł się w wąskim 
gronie 16 najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek. Przepustką było otrzymanie 
ratingu „A” potwierdzającego działanie według najlepszych biznesowych standardów.

nAgrody dlA wolontArIuSzy

wolontariusze działający w ramach Programu wolontariatu Pracowniczego otrzymali wiele 
podziękowań i nagród. 

Dwóch wolontariuszy Citi handlowy zdobyło tytuł Osobowości Miesiąca, przyznawany 
w ramach prowadzonego przez Centrum wolontariatu programu wolontariat Biznesu. 

Byli to:

• Michał Kita – osobowość lutego
• Jarosław Pacek – osobowość lipca.

Celem przyznawania tytułu jest wyróżnienie wolontariuszy, którzy na co dzień działają 
w  programach wolontariatu w  swoich firmach i  w  ponadprzeciętny sposób angażują się 
w pomaganie najbardziej potrzebującym. Prestiżowy tytuł Osobowości Miesiąca przyznawany 
jest od stycznia 2006 roku. Dotychczas otrzymało go dziesięcioro wolontariuszy Citi handlowy.

Michał Kita

Jarosław Pacek



wolontariusze citi Handlowy pomagają uczestnikom festiwalu zaczarowanej piosenki,  
dofinansowanemu w ramach Programu Dotacji
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projekty dofInAnSowAne w rAmAcH progrAmu dotAcjI

w  roku 2009 Zarząd Fundacji Kronenberga zdecydował o  przekazaniu 854  177  zł na 
dofinansowanie realizacji 54 projektów:

I.  oBSzAr progrAmowy edukAcjA – 43 dotAcje  
nA kwotĘ 627 427 zł, w tym

eduKacja eKonomiczna – 5 dotacji na Kwotę 101 450 zł

1.   Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – 4800 zł na realizację 
projektu Start w świat.

  celem projektu jest przygotowanie uczniów klas ponadgimnazjalnych do umiejętnego 
poruszania się na rynku pracy.

   Adresatami projektu było 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się 
w zawodach ekonomicznych, logistycznych, gastronomicznych i handlowych.

   dotacja przeznaczona została na opracowanie i  wydanie poradnika „start w  świat” 
oraz wsparcie działalności szkolnego inkubatora.

   efektem realizacji projektu jest podniesienie poziomu i  skuteczności nauczania 
zawodowego w szkole oraz jej rozwój.

   Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi handlowy

2.   zespół Szkół w dębnicy kaszubskiej – 5900 zł na realizację projektu organizacja VIII 
powiatowego konkursu ekonomicznego dla uczniów gimnazjum w  roku szkolnym 
2008/2009.

  celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów 
gimnazjum oraz przygotowanie ich do wykorzystania wiedzy matematycznej 
do rozwiązywania problemów ekonomicznych życia codziennego.

  Adresatami projektu było ponad 320 uczniów klas gimnazjalnych (I–III) z powiatu słupskiego 
(grodzki i ziemski), bytowskiego i lęborskiego, którzy wzięli udział w konkursie.

  dotacja przeznaczona została na zakup nagród oraz zakwaterowanie i  wyżywienie 
uczestników konkursu.
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  efektem projektu będzie zrozumienie przez uczniów użyteczności matematyki 
w  rozwiązywaniu zadań i  problemów o  tematyce ekonomicznej oraz zdobycie 
umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

  Projekt rekomendowany przez słupski oddział Citi handlowy.

3.   fundacja im. lesława A. pagi w warszawie – 30 000 zł na realizację projektu Akademia 
liderów rynku kapitałowego im. lesława A. pagi IV.

  celem projektu było wykształcenie 20 utalentowanych studentów i  absolwentów, 
którzy w  przyszłości będą mieli szansę odegrać ważną role w  kształtowaniu rynku 
finansowego w Polsce.

  Adresatami projektu byli studenci III, IV i  V  roku studiów oraz pasjonaci rynków 
kapitałowych, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

  dotacja przeznaczona została na materiały szkoleniowe i promocyjne Akademii.

  długofalowym efektem projektu będzie stworzenie trwałej instytucji edukacyjnej 
kształtującej przyszłe elity świata finansów w Polsce.

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.

4.   polskie towarzystwo ekonomiczne w  warszawie – 32  000 zł na realizację projektu 
organizacja XXIII olimpiady wiedzy ekonomicznej (owe) w roku szkolnym 2009/2010 
pt. „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.

   celem projektu było umacnianie wiedzy o  współczesnej gospodarce, edukacja 
ekonomiczna młodzieży i wspieranie rozwoju uczniów.

   Adresatami projektu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w  całej Polsce oraz 
pośrednio nauczyciele, którzy przygotowując uczniów do olimpiady, byli motywowani 
do pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

   dotacja została przeznaczona na zakup nagród dla laureatów olimpiady.

   długoterminowym efektem będzie wzrost zainteresowania ekonomią wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych

   Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.
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5.  fundacja edukacyjna przedsiębiorczości w łodzi – 28 750 zł na realizację projektu 
Konkurs „Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie”, XIII edycja.

  celem projektu było promowanie procesów integracji wiedzy z zarządzania i finansów 
oraz stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym.

  Adresatami projektu było 100 studentów trzeciego roku studiów magisterskich 
w dziedzinie ekonomii i zarządzania.

  dotacja przeznaczona została na nagrody dla uczestników konkursu.

  efektem projektu będzie poprawa jakości kształcenia w wyższych uczelniach, poprawa 
zdolności studentów do łączenia wiedzy z różnych dziedzin oraz umiejętności pracy 
w zespole.

 Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.

innowacje w eduKacji – 7 dotacji na Kwotę 79 218 zł

6.    wyższa Szkoła Biznesu – national-louis university z  siedzibą w  nowym Sączu – 
10 000 zł na realizację projektu Sądecka Akademia dziecięca – zajęcia poznawcze dla 
dzieci w wieku 7–10 lat.

   celem projektu było rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci w  wieku 7–10 lat 
z terenu sądecczyzny poprzez stworzenie dla nich oferty zajęć dodatkowych z różnych 
dziedzin nauki.

   Adresatami projektu były dzieci w  wieku 7-10 lat z  Nowego sącza i  powiatu 
nowosądeckiego. 

   dotacja była przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz przygotowania 
materiałów edukacyjnych.

   efektem projektu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z  mniejszych 
miejscowości w dostępie do nowoczesnych programów. 

   Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi handlowy.

7.    Fundacja Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w  Nowym Targu – 7819  zł na realizację projektu 
„Zaczarowani czytaniem”, czyli czytam, wiem, tworzę, przedstawiam.

   celem projektu było przełamanie w  uczniach z  obniżoną sprawnością intelektualną 
niechęci do książek i czytania oraz poprawa ich sprawności umysłowej i językowej.
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  Adresatami projektu byli nauczyciele i wychowawcy specjalnego Ośrodka szkolno-
wychowawczego, uczniowie oraz ich rodzice.

  dotacja została przeznaczona na organizację spotkań z uczniami oraz zakup książek 
do szkolnej biblioteki.

  efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu edukacji uczniów z obniżoną 
sprawnością intelektualną.

  projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi handlowy.

8.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Policach – 8279 zł na 
realizację projektu poznajmy świat wszystkimi zmysłami.

  celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo oraz kształtowanie w nich szacunku dla przyrody.

  Adresatami projektu byli uczniowie i wychowankowie specjalnego Ośrodka szkolno-
wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

  dotacja została przeznaczona na zakup pomocy edukacyjnych i organizację zajęć.

  efektem będzie ukształtowanie świadomości ekologicznej i  odpowiedzialności za 
zmiany dokonywane w środowisku.

  Projekt rekomendowany przez szczeciński oddział Citi handlowy.

9.  fundacja ostoja w kamiennej górze – 13 531 zł na realizację projektu Szansa na lepsze 
jutro.

  celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie współżycia dzieci 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

  Bezpośrednimi adresatami projektu było 30 dzieci z powiatu kamiennogórskiego.

  dotacja została przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci.

  efektem będzie nawiązanie bliższych kontaktów uczestników projektu oraz 
uświadomienie wartości więzi rodzinnych, społecznych, tolerancji wobec innych, 
asertywności.

  Projekt rekomendowany przez wałbrzyski oddział Citi handlowy.
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10.  gmina zduńska wola – 11 799 zł na realizację projektu z matematyką za pan brat.

   celem projektu było rozbudzanie pasji matematycznych u uczniów oraz projektowanie 
aktywności naukowej jako przedsięwzięcia promującego szkołę.

   Bezpośrednimi adresatami projektu było 55 uzdolnionych matematycznie uczniów 
ostatnich klas szkoły podstawowej i  gimnazjum w  Zespole Gimnazjum, szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach.

   dotacja została przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
projektu.

   efektem realizacji projektu będzie wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych 
matematycznie i pokierowanie ich edukacją.

   Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi handlowy.

11.    Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i  Języka Migowego z  Olsztyna – 25  000 zł na 
realizację projektu minirozmówki migowo-polskie, polsko-migowe ze słowniczkiem. 
znaki migowe i przykładowe dialogi z zakresu rozwoju zawodowego.

   celem projektu było stworzenie innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania 
w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz wypracowanie modelu pracy mającego na 
celu aktywizację społeczną oraz zawodową osób niesłyszących.

   Adresatami projektu były osoby niesłyszące w  wieku szkolnym, studenci oraz ich 
nauczyciele, jak również osoby dorosłe obecne na rynku pracy. 

   dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie dla ekspertów od języka migowego 
oraz druk publikacji.

   efektem projektu będzie zastosowanie wydanej publikacji w  dydaktyce nauczania 
języka migowego jako obcego (dla osób słyszących) oraz języka polskiego jako obcego 
(dla osób niesłyszących), jak również ułatwienie osobom niesłyszącym podejmowania 
decyzji dotyczących ich życia zawodowego dzięki sprawniejszej komunikacji z zakresu 
aktywizacji społecznej i zawodowej.

   Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi handlowy.

12.    Stowarzyszenie przyjaciół Szkoły zAp – edukacja – 2790 zł na dofinansowanie projektu 
konkurs informatyczny cyBorg – z cyBerprzeStrzenIĄ zA pAn BrAt.

   celem było zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej 
oraz pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.
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    Adresatami projektu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ostrowa 
wielkopolskiego.

    dotacja została przeznaczona na zakup nagród oraz wynagrodzenie instruktorów.

    efektem projektu będzie zdobycie wiedzy wykraczającej poza program nauczania 
w gimnazjum, a także wyłonienie uczniów uzdolnionych informatycznie i zaproszenie 
ich do współpracy nad innymi projektami.

    Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi handlowy.

 13.  Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej po-moSt w  tczewie – 51  000 zł na 
dofinansowanie projektu śladami Herberta.

    celem projektu było upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Zbigniewa herberta.

    Adresatami projektu byli studenci, doktoranci oraz naukowcy badający twórczość 
Zbigniewa herberta.

    dotacja została przeznaczona na realizację części edukacyjnej projektu.

    efektem projektu będzie zredagowanie i  przygotowanie druku książek ukazujących 
związki twórczości Zbigniewa herberta ze sztuką i  historią starożytnej Grecji, Italii 
i Niderlandów, a także opracowanie i wydanie prac dotyczących stosunku herberta do 
sztuki i filozofii w ogóle.

    Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.

 14.  Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w  Chełmży – 8400  zł na 
przygotowanie wystawy Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży 
z powiatu toruńskiego – prowadzenie zajęć i nauka gry na instrumentach dętych jako 
warsztat do pracy w działalności powiatowej orkiestry dętej.

    celem realizacji projektu była popularyzacja kultury muzycznej wśród młodzieży 
powiatu toruńskiego. 

    Adresatami projektu były dzieci i młodzież z terenu powiatu toruńskiego.

    dotacja została przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych.

    efektem realizacji projektu będzie rozwój amatorskiego ruchu muzycznego na terenie 
powiatu toruńskiego.

   Projekt rekomendowany przez toruński oddział Citi handlowy.
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15.  Szkoła Podstawowa w Klęczanach – 12 140 zł na realizację projektu Idźmy w przyszłość 
pod rękę z przeszłością!

  celem projektu była integracja pokoleniowa mieszkańców wsi oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci z Klęczan.

  odbiorcami projektu byli uczniowie szkoły podstawowej w  Klęczanach i  pozostali 
mieszkańcy miejscowości.

  dotacja została przeznaczona na realizację warsztatów i zakup sprzętu niezbędnego 
do realizacji projektu.

  efektem projektu będzie utworzenie Izby Pamięci Klęczan.

  Projekt rekomendowany przez rzeszowski oddział Citi handlowy.

16.  Stowarzyszenie „Nadwiślański Świt” w Józefowie nad Wisłą – 4000 zł na realizację 
projektu Śladami historii.

  celem projektu było przypomnienie oraz wyeksponowanie cennych historycznie 
miejsc i obiektów na terenie Józefowa nad wisłą. 

  Adresatem projektu byli mieszkańcy Józefowa: uczniowie Zespołu szkół 
Ogólnokształcących, młodzież oraz dorośli. 

  dotacja została przeznaczona na opracowanie i druk foldera, zakup nagród w konkursie 
oraz ustawienie tablic informacyjnych.

  efektem realizacji projektu będzie powstanie 4,5-kilometrowej ścieżki edukacyjnej 
wiodącej w pobliżu cennych historycznie miejsc i obiektów.

  Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi handlowy.

17.  centrum kultury i  rekreacji w  lądku-zdroju – 6700 zł na realizację projektu no to 
w drogę... na spotkanie z regionem.

  celem realizacji projektu było przybliżenie najmłodszym historii ich regionu.

  Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci z rodzin niezamożnych.

  dotacja została przeznaczona na organizację wycieczek dla dzieci.

  efektem projektu będą zdobyte przez dzieci w czasie wycieczek i  lekcji bibliotecznej 
umiejętności współdziałania w grupie oraz wiedza o regionie.

  Projekt rekomendowany przez wałbrzyski oddział Citi handlowy.
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18.  zespół Szkolno-przedszkolny w górznie – 14 580 zł na realizację projektu dziedzictwo 
przeszłości żyje w nas.

  celem projektu było kształtowanie postawy szacunku dla świadków historii u uczniów 
lokalnej szkoły oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowej między dziećmi a  byłymi 
żołnierzami AK.

  Adresatem projektu byli uczniowie Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Górznie – dzieci 
w większości pochodzące z rodzin niezamożnych, o utrudnionym kontakcie z kulturą.

  dotacja została przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

  efektem projektu będzie uwrażliwienie uczniów na tradycję i  historię regionu, jak 
również przygotowanie i druk publikacji, wyposażenie Izby Patriotycznej oraz wystawa 
prac konkursowych.

  Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi handlowy.

19.  fundacja nowoczesna polska w warszawie – 20 000 zł na realizację projektu wolne 
lektury – szkolna biblioteka internetowa nowej generacji.

  celem projektu było rozszerzenie oferty biblioteki poprzez publikację na stronie 
internetowej dodatkowych utworów z listy lektur szkolnych z rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej. 

  Adresat projektu to uczniowie oraz nauczyciele języka polskiego ze wszystkich 
poziomów nauczania w Polsce i zagranicą.

  dotacja została przeznaczona na szkolenie dla wolontariuszy i  nauczycieli oraz 
konferencję promującą bibliotekę i nowe rozwiązania technologiczne

  efektem projektu będzie wypracowanie i  upowszechnianie standardów dotyczących 
nowej formuły biblioteki internetowej, m.in. stworzenie oraz opisanie reguł, jakie musi 
spełniać tekst, by był opublikowany. 

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.

20.  Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie – 58 250 zł na realizację projektu 
Archiwum Tischnerowskie

  celem projektu było uzupełnienie zbiorów Archiwum Fundacji o  nowe materiały 
dokumentujące życie i działalność Józefa Tischnera.

  Adresatem projektu są wszyscy odbiorcy Archiwum: badacze, młodzież skupiona 
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w Rodzinie szkół Tischnerowskich oraz dziennikarze i twórcy medialni.

  dotacja została przeznaczona na rozwój Archiwum i modernizację strony internetowej.

  efektem realizacji projektu będzie stworzenie rzetelnej, nowoczesnej bazy informacji 
dla rozmaitych inicjatyw związanych z patronem fundacji.

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji

21.  miejska Biblioteka publiczna im. juliusza Słowackiego w  tarnowie – 25  200 zł na 
realizację projektu Konserwacja starych druków ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 
publicznej im. j. Słowackiego w tarnowie.

  celem projektu była konserwacja trzech obiektów spośród najcenniejszych starych 
druków ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie.

  Adresatem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w  Tarnowie, czytelnicy 
i publiczność odwiedzająca ekspozycje biblioteczne.

  dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji starodruków.

  efektem projektu będzie zabezpieczenie przed degradacją druków o  bezcennej 
wartości historycznej i kulturowej.

  Projekt rekomendowany przez tarnowski oddział Citi handlowy.

22.  Stowarzyszenie gmin i  powiatów wielkopolski w  poznaniu – 12  424 zł na realizację 
projektu XIV konkurs wiedzy o wielkopolsce.

  projekt miał na celu rozwijanie wśród dzieci i  młodzieży zainteresowania historią 
i tradycją regionu.

  Adresatem projektu byli uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz gimnazjów 
(wszystkie klasy), którzy startują w  eliminacjach i  walczą o  tytuł laureata konkursu. 
Pośrednimi adresatami projektu byli nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

  dotacja została przeznaczona na zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do 
realizacji projektu.

   efektem konkursu będzie integracja społeczności lokalnej, kształtowane wśród 
młodych ludzi poczucia związku z regionem oraz zachęcanie nauczycieli do kładzenia 
większego nacisku na edukację regionalną w szkole.

  Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi handlowy.
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23.  fundacja zakłady kórnickie – 30 000 zł na realizację projektu utworzenie cyfrowej 
kolekcji rękopisów i  druków józefa marii Hoene-wrońskiego ze zbiorów Biblioteki 
kórnickiej pAn.

  celem projektu było popularyzowanie polskiej kultury na arenie światowej 
i zabezpieczenie w formie kopii cyfrowych cennych zbiorów Biblioteki.

  Adresatem projektu byli internauci z  całego świata korzystający ze zbiorów 
wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

  dotacja została przeznaczona na opracowanie danych dla zbiorów tworzących kolekcję 
cyfrową.

  efektem projektu będzie stworzenie unikatowej cyfrowej kolekcji rękopisów i druków 
autorstwa Józefa Marii hoene-wrońskiego, a następnie udostępnienie jej czytelnikom 
w internecie przez wielkopolską Bibliotekę Cyfrową (www.wbc.poznan.pl).

  Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi handlowy.

24.  gmina miasto Sieradz – 10 000 zł na realizację projektu „O czym szumią stare drzewa?” 
– rowerowa ścieżka edukacyjna szlakiem sieradzkich pomników przyrody.

  celem projektu było kształtowanie świadomości kulturowej i ekologicznej uczestników 
projektu oraz zwrócenie ich uwagi na walory miasta.

  Adresatem projektu byli uczniowie i  nauczyciele sieradzkich szkół podstawowych 
i gimnazjów, a także ich rodziny oraz krewni.

  dotacja została przeznaczona wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych.

  efektem projektu będzie utworzenie rowerowej ścieżki edukacyjnej poświęconej 
dziedzictwu kulturalnemu sieradza.

  Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi handlowy.

25.  Białostocki ośrodek kultury – 19 670 zł na realizację projektu odkryj Białystok! – gra 
realizowana w przestrzeni miejskiej Białegostoku przeznaczona dla jego mieszkańców.

  celem projektu było zapoznanie uczestników z  tradycją oraz historią Białegostoku 
oraz rozbudzenie w uczestnikach projektu świadomości wielokulturowego dziedzictwa 
miasta. 

  Adresatem byli uczestnicy gry: młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, rodziny 
z dziećmi.
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  dotacja została przeznaczona na zakup i przygotowanie rekwizytów do gry.

  efektem projektu będzie wprowadzenie nowej formy działania, aktywizującej lokalną 
społeczność, która na stałe wejdzie do kalendarza imprez organizowanych w mieście.

  Projekt rekomendowany przez białostocki oddział Citi handlowy.

26.  Filharmonia Częstochowska – 14 000 zł na realizację projektu konkurs wokalny im. 
jana, edwarda i józefiny reszków.

  celem projektu było wyłonienie młodych talentów wokalnych oraz pogłębienie 
znajomości osiągnięć wokalistów Jana, Edwarda i Józefiny Reszków.

  Adresatem projektu byli studenci wydziałów wokalnych polskich akademii muzycznych, 
mieszkańcy Częstochowy oraz sąsiadujących gmin, a także goście konkursu.

  dotacja została przeznaczona na honoraria dla ekspertów oraz nagrody dla 
uczestników konkursu.

  efektem projektu będzie promocja młodych, wybitnie zdolnych wokalistów, a  także 
pogłębienie wiedzy dotyczącej lokalnej historii i kultury wśród młodzieży.

  Projekt rekomendowany przez białostocki oddział Citi handlowy.

27.  muzeum Historyczne miasta krakowa – 10  800 zł na realizację projektu „Nieznane 
dziedzictwo Krakowa”. Program edukacyjny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
towarzyszący wystawie stałej „Kraków – czas okupacji 1939-1945” w Oddziale Muzeum 
– dawnej fabryce Oskara Schindlera w Krakowie.

  celem projektu edukacyjnego było przybliżenie historii miasta poprzez zwrócenie 
uwagi na teren dawnego getta w  dzielnicy Podgórze oraz dawnej fabryki Oskara 
schindlera. 

  Adresatem projektu byli turyści krajowi i zagraniczni ze wszystkich grup wiekowych; 
zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. 

  dotacja została przeznaczona na druk materiałów.

  efektem będzie wzrost zainteresowania przeszłością i uwrażliwienie uczestników na 
zapomniane obiekty i przestrzenie miejskie, a tym samym uświadomienie potrzeby ich 
ochrony. 
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twórczoŚć artystyczna dzieci i młodzieży – 16 dotacji na Kwotę 
149 595 zł

28.  Fundacja „Rozwiń Skrzydła” w Lublinie – 7000 zł na realizację projektu miniArt – 
miniAkademia rozwoju twórczości.

  głównym celem projektu było rozbudzanie i  rozwój zainteresowań artystycznych 
(tanecznych, teatralnych, plastycznych, cyrkowych) u uczestników projektu.

  Adresatem projektu byli uczniowie klas III-VI uczęszczający do szkoły Podstawowej 
nr 32 im. Pamięci Majdanka w lublinie.

  dotacja została przeznaczona na przygotowanie i zakup materiałów niezbędnych do 
realizacji projektu.

  efektem projektu będzie wprowadzenie uczestników do aktywnego i  świadomego 
uczestnictwa w kulturze oraz ukształtowanie w nich świadomości własnych talentów, 
a co za tym idzie, podniesienie ich pewności siebie.

  Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi handlowy.

29.  Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie – 4710 zł na realizację projektu „By język 
giętki był”, czyli cykl konkursów literacko-gramatycznych.

  celem projektu było zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka 
ojczystego oraz rozbudzenie w nich zamiłowania do pięknego mówienia.

  Adresatem byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzący w dużym 
stopniu ze środowisk wiejskich popegieerowskich. 

  dotacja została przeznaczona na realizację warsztatów i zakup nagród.

  efektem projektu będzie rozwój talentów polonistycznych i  krasomówczych 
u uczestników.

  Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi handlowy.

30.  miejska Biblioteka publiczna w  Iławie – 10  000 zł na realizację projektu zabawa 
z teatrem dla dużych i małych.

  celem realizatorów projektu była integracja kilku grup społecznych szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem. Realizacja projektu miała ukazać mieszkańcom Iławy, że 
możliwe jest współistnienie dzieci zdrowych i  dzieci z  dysfunkcjami 
umysłowo-fizycznymi, zaś idealną płaszczyzną ich porozumienia może być teatr.
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  Adresatem projektu były dzieci ze szkoły Podstawowej nr 3 w  Iławie, dzieci 
z  dysfunkcjami umysłowo-fizycznymi z  Zespołu Placówek szkolno-wychowawczych, 
a także przedstawiciele władz lokalnych i emeryci.

  dotacja została przeznaczona m.in. na uszycie kostiumów i  wynajem sali teatralnej 
Iławskiego Centrum Kultury.

  Najważniejszym rezultatem projektu będzie integracja różnych grup społecznych. 
wspólne warsztaty ukażą ich uczestnikom, iż są potrzebni i  wartościowi dla reszty 
społeczeństwa. Realizacja projektu ma również zmienić sposób postrzegania tych 
osób przez lokalnych mieszkańców. 

  Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi handlowy.

31.  Stowarzyszenie IkAr w widawie – 5360 zł na realizację projektu Artystyczne wędrówki 
śladami przeszłości.

  celem projektu było pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczestników projektu 
poprzez zapoznanie ich z nowymi metodami i technikami artystycznymi.

  Adresatem projektu były dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy widawa niemający 
kontaktu z kulturą i sztuką.

  dotacja została przeznaczona na zakup materiałów do zajęć oraz wynagrodzenie 
prowadzących zajęcia.

  efektem projektu będzie stworzenie uczestnikom możliwości alternatywnego, 
twórczego sposobu spędzania wolnego czasu.

  Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi handlowy.

32.  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych NASZ OŚRODEK we Wschowie – 
9000 zł na realizację projektu: z teatrem poznajemy świat.

  Głównym celem projektu było ukształtowanie osobowości uczestników poprzez 
kontakt ze sztuką oraz nauka kultury słowa i współpracy w grupie.

  Adresatem projektu byli członkowie teatru szkolnego, czyli młodzież ucząca się 
w  szkole specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Gimnazjum przy specjalnym 
Ośrodku szkolno-wychowawczym we wschowie.

  dotacja została przeznaczona na zakup strojów i materiałów niezbędnych do realizacji 
projektu.
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  efektem projektu będzie rozwój zdolności dzieci oraz pogłębienie ich wrażliwości 
w odbiorze sztuki.

  Projekt rekomendowany przez leszczyński oddział Citi handlowy.

33.  gminny ośrodek kultury w wildze – 7200 zł na realizację projektu radość wspólnego 
tworzenia – „Mama, tata i ja”.

  celem projektu było rozbudzenie wyobraźni twórczej dzieci oraz zwiększenie liczby 
działań kulturalnych w środowisku.

  Bezpośrednim adresatem projektu byli uczniowie Publicznej szkoły Podstawowej 
w wildze i w Kępie Celejowskiej.

  dotacja została przeznaczona na honorarium dla instruktora teatralnego oraz zakup 
strojów dla sekcji tanecznej.

  efektem projektu będzie organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, m.in. 
prezentacja spektaklu teatralnego i występ grup tanecznych. 

  Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi handlowy. 

34.  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – 19 900 zł na realizację projektu 
wakacje w pracowni olgi Boznańskiej.

  celem projektu było wzbudzenie zainteresowania historią sztuki oraz poszerzenie 
wiedzy na temat życia i twórczości Olgi Boznańskiej i udostępnienie szerszemu gronu 
odbiorców autentycznej pracowni malarki przebudowanej według jej pomysłu, aby 
służyła młodym artystom. 

  Adresatem projektu były dzieci w wieku 5–12 lat.

  dotacja została przeznaczona na koszty programowe.

  efektem projektu będzie przed wszystkim kreowanie twórczej postawy (nie tylko 
w dziedzinie plastyki) młodych uczestników, wzmocnienie ich otwartości, rozwinięcie 
ich potencjału twórczego. 

  Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi handlowy.

35.  miejska Biblioteka publiczna im. pawła Hulki-laskowskiego w żyrardowie – 5474 zł na 
realizację projektu Szwedzkie wakacje z Astrid lindgren.

  celem projektu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez zapoznanie ich 
z twórczością pisarki Astrid lindgren.
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  Adresatem projektu były dzieci w wieku szkolnym.

  dotacja została przeznaczona na honorarium dla trenerów i konsultantów oraz zakup 
nagród dla dzieci. 

  efektem projektu jest zorganizowanie czasu wolnego dzieciom niewyjeżdżającym 
poza miasto oraz przybliżenie im obyczajów, tradycji i kultury szwecji.

  Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi handlowy.

36.  gminny ośrodek kultury i wypoczynku w wielopolu Skrzyńskim – 4000 zł na realizację 
projektu „Inspiracje sztuką ludową” – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

  Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań 
artystycznych dzieci i młodzieży.

  Adresatem projektu były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
gminy wielopole skrzyńskie.

  dotacja została przeznaczona na zwiedzanie oraz zakup materiałów.

  efektem projektu będzie poznanie różnorodnych technik plastycznych przez 
uczestników projektu i  rozszerzenie ich wiedzy z  zakresu sztuki ludowej, tradycji 
i obrzędu.

  Projekt rekomendowany przez rzeszowski oddział Citi handlowy.

37.  Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach – 15 860 zł na realizację projektu światłoczuli.

  celem projektu było stworzenie młodzieży gimnazjalnej i  licealnej z  terenu gminy 
Dywity możliwości zgłębienia profesjonalnej sztuki fotografowania.

  Adresatem projektu była młodzież gimnazjalna i  licealna (13–18 lat) z  terenu gminy 
Dywity. 

  dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu i materiałów fotograficznych.

  efektem projektu jest poznanie przez uczestników różnych wymiarów zawodu 
fotografa przez współpracę z mistrzami zawodu oraz zdobycie fotograficznej praktyki 
w lokalnej gazecie codziennej, pracowni Muzeum warmii i Mazur oraz profesjonalnym 
studiu fotograficznym. Ponadto uczestnicy poznają obsługę programów graficznych.

  Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi handlowy.
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38.  Zespół Szkół w  Bystrzejowicach Pierwszych im. H. Babisz – Szkoła Podstawowa – 
6500 zł na realizację projektu na ludowo u Bystrzejowiaków.

  celem projektu było promowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz 
zdobycie i rozwijanie umiejętności tanecznych przez uczniów.

 Adresatem projektu byli uczniowie Zespołu szkół w Bystrzejowicach Pierwszych.

 dotacja została przeznaczona na zakup strojów oraz instrumentów muzycznych.

  efektem będzie utworzenie amatorskiego zespołu tańca ludowego „Bystrzejowiaki”, 
który będzie mógł brać udział w  ważnych dla środowiska lokalnego wydarzeniach 
i imprezach.

 Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi handlowy.

39.  polskie Stowarzyszenie pedagogów i  Animatorów klAnzA, oddział w  Bogatyni – 
3840 zł na realizację projektu magiczna moc wyobraźni.

  celem projektu było wyrównywanie szans kulturalnych i  rozwojowych oraz 
przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży.

  Adresatem projektu były dzieci oraz młodzież z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci skupieni 
przy Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni oraz Pracowni 
Integracyjnej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

  dotacja została przeznaczona na zakup materiałów programowych.

  efektem projektu będzie realizacja cyklicznych spotkań teatralnych.

  Projekt rekomendowany przez wałbrzyski oddział Citi handlowy.

40.  teatr dramatyczny m.st. warszawy im. gustawa Holoubka – 30 000 zł na realizację 
projektu Scena młodego widza.

  celem projektu było przygotowanie młodzieży do świadomego odbioru przedstawień 
teatralnych, a  równocześnie stworzenie dla niej przestrzeni artystycznego wyrazu, 
gdzie za pomocą środków teatralnych mogłaby zmierzyć się z  nurtującymi ją 
problemami. 

  Adresatem projektu była młodzież w  wieku 13–18 lat z  całego kraju. specjalnym 
adresatem projektu była niewidoma młodzież z kilku ośrodków w Polsce. 

  dotacja została przyznana m.in. na zakup słuchawek do celów audiodeskrypcji.
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  efektem przedsięwzięcia będzie stworzenie teatru skierowanego do młodych ludzi, 
mówiącego o ich problemach, ich językiem i przy ich udziale. Kolejnym z planowanych 
efektów będzie otworzenie teatru dla młodych niewidomych ludzi, danie im szansy na 
odbiór nowo powstających i  wpisujących się w  panoramę współczesnego teatru 
spektakli.

  Projekt rekomendowany przez eksperta fundacji.

41. Gdański Archipelag Kultury – 8575 zł na realizację projektu grafficiarze.

  celem projektu było pokazanie młodym ludziom, że graffiti należy przede wszystkim 
rozpatrywać w kategoriach sztuki.

  Adresatem projektu byli uczestnicy warsztatów – 15 osób w  wieku od 14 do 19 lat, 
a także opiekunowie, artyści grafficiarze, pracownicy etatowi klubu Cebulka GAK.

  dotacja została przeznaczona na honorarium dla artystów współpracujących przy 
projekcie.

  w efekcie realizacji projektu młodzież dowie się, gdzie istnieją przestrzenie możliwe do 
zagospodarowania sztuką graffiti, a tym samym zmniejszy się dewastacja okolicznych 
budynków.

  Projekt rekomendowany przez gdański oddział Citi handlowy.

42.  przedszkole miejskie nr 220 w  łodzi – 5200  zł na realizację projektu teAtr 
W PRZEDSZKOLU „I maluchem, i starszakiem, i aktorem przedszkolakiem” – warsztaty 
dla nauczycieli i dla dzieci.

  celem projektu było rozwijanie dyspozycji twórczych, literackich, plastycznych 
i teatralnych poprzez pracę teatralną nauczycieli i dzieci.

  Adresatem projektu są dzieci i nauczyciele z przedszkola nr 220.

  dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia i  materiałów niezbędnych do 
stworzenia teatru amatorskiego.

  efektem projektu będzie wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności potrzebne 
do tworzenia teatru dziecięcego. 

  Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi handlowy.
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43.  gminny ośrodek kultury gminy Słupsk w  głobinie – 6976  zł na realizację projektu 
Akademia młodego plastyka.

  celem projektu był rozwój zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z  terenu gminy 
słupsk oraz umożliwienie im poprawy swojego warsztatu malarskiego. 

  Adresatem projektu były dzieci i młodzież z terenu Gminy słupsk. 

  dotacja została przeznaczona na honorarium dla plastyków prowadzących projekt.

  efektem realizacji projektu będzie z jednej strony rozwój zainteresowań i umiejętności 
plastycznych uczestników, z drugiej zaś podniesienie własnej oceny swoich zdolności 
poprzez zewnętrzną prezentację wyników pracy.

  Projekt rekomendowany szczeciński oddział Citi handlowy.

II.  oBSzAr progrAmowy rozwÓj lokAlny – 11 dotAcjI nA kwotĘ 
226 750 zł, w tym:

nauKa PrzedsiębiorczoŚci – 2 dotacje na Kwotę 23 200 zł

44.  Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w  Krakowie – 7000 zł na 
realizację projektu 50+ stawiam na przedsiębiorczość

  celem projektu było zwiększenie aktywności na rynku pracy i  rozwój kompetencji 
interpersonalnych osób w wieku 45–64 lata oraz stworzenie sieci wsparcia społecznego 
wśród uczestników projektu.

  Adresatem projektu były osoby w wieku 45–64 lata – bezrobotni oraz renciści, którzy 
napotykają szczególne trudności na rynku pracy.

  dotacja została przeznaczona na opracowanie scenariuszy zajęć oraz organizację 
warsztatów.

  efektem projektu będzie wzrost zatrudnienia wśród osób w wieku przedemerytalnym.

  Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi handlowy.

45.  Uniwersytet Jagielloński – Instytut Psychologii – 16 200 zł na realizację projektu l.o. 
company – symulacyjna gra ekonomiczna podnosząca kompetencje w  zakresie 
przedsiębiorczości.

  celem projektu było kształcenie w  zakresie przedsiębiorczości za pomocą 
nowoczesnych metod dydaktycznych poprzez stworzenie narzędzia do badań 
i stymulowania przedsiębiorczości.
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  Adresatem projektu byli uczniowie oraz nauczyciele krakowskich liceów.

  dotacja została przeznaczona na zakup nagród i materiałów dydaktycznych.

  efektem projektu będzie podniesienie kompetencji w  zakresie przedsiębiorczości 
uczniów krakowskich liceów oraz stworzenie możliwości dla studentów psychologii do 
przećwiczenia ich umiejętności trenerskich i zdobycia doświadczenia niezbędnego do 
poszukiwania pracy w zawodzie.

  Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi handlowy.

Priorytety oPieKi zdrowotnej – 3 dotacje na Kwotę 45 440 zł

46.  Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci w  Mogielnicy – 16  500 zł na realizację 
projektu odkrywanie tajemniczego świata zmysłów sposobem na zwiększenie 
aktywności niepełnosprawnego dziecka.

  celem projektu było podniesienie potencjału rozwojowego, poprawa funkcjonowania 
fizycznego, zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, poprawa kontaktów 
społecznych oraz stymulacja aktywności uczestników terapii.

  Adresatem projektu było piętnaścioro niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 17 lat, 
zamieszkujących na terenie miejsko-wiejskiej gminy Mogielnica. 

  dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie terapeuty integracji sensorycznej (sI).

  efektem realizacji projektu będzie zwiększenie aktywności i lepsze przystosowanie do 
życia w społeczeństwie niepełnosprawnych uczestników projektu.

  Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi handlowy.

47.  Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci „Mały Książę” w Warszawie – 24 200 zł 
na realizację projektu Turnus rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci dotkniętych HIV/
AIdS.

  celem projektu było nauczenie dzieci życia z hIV oraz pokazanie konsekwencji z tym 
związanych – między innymi praw i obowiązków.

  Adresatem projektu były zakażone hIV dzieci w  wieku od 7 do 16 lat z  rodzin 
adopcyjnych, biologicznych i zastępczych oraz ich rodzeństwo i rodziny.

  dotacja została przeznaczona na organizację turnusu.

  efektem projektu będzie poprawa społecznego funkcjonowania uczestników projektu 
w środowisku rówieśniczym, rodzinnym, lokalnym.

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.
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48.  Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – 4740 zł na 
realizację projektu zakup pompy infuzyjnej służącej dokładnemu dozowaniu leków 
chorym w  Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w  Szczecinie- 
-zdunowie.

  celem projektu była poprawa poziomu opieki zdrowotnej w specjalistycznym szpitalu 
im. prof. A. sokołowskiego w szczecinie-Zdunowie.

  odbiorcami projektu byli chorzy leczeni w szpitalu.

  dotacja została przeznaczona na zakup pompy infuzyjnej.

  efektem projektu będzie podniesienie jakości leczenia w szpitalu.

  Projekt rekomendowany przez szczeciński oddział Citi handlowy.

PoLityKa sPołeczna – 6 dotacji na Kwotę 158 110 zł

49.  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z  Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” z  Poznania – 
30  100  zł na realizację projektu VI zjazd rodzin osób z  rzadkimi zespołami 
Chromosomowymi.

  celem projektu było zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom dzieci dotkniętych 
rzadkimi chorobami genetycznymi.

  Bezpośrednimi adresatami projektu było 350 uczestników zjazdu – rodzice dzieci, 
terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pracownicy służb socjalnych.

  dotacja została przeznaczona na organizację zjazdu.

  efektem realizacji projektu będzie lepsza diagnostyka i  skuteczniej prowadzona 
rehabilitacja dzieci. 

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.

50.  Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z Krakowa – 90 000 zł na realizację projektu 
V Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty „A na tym rynku 
w Krakowie”.

  celem projektu była aktywizacja i  pomoc utalentowanym wokalnie osobom 
niepełnosprawnym w  zaistnieniu na profesjonalnej scenie muzycznej oraz zmiana 
podejścia polskiego społeczeństwa do niepełnosprawności.
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  Bezpośrednim adresatem projektu było ponad 1000 niepełnosprawnych młodych ludzi 
o interesującym warsztacie wokalnym.

  dotacja została przeznaczona na stypendia dla zwycięzców Festiwalu.

  efektem realizacji projektu będzie zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych 
w  społeczeństwie oraz poprawa świadomości dotyczącej problematyki związanej 
z osobami niepełnosprawnymi.

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.

51.  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie – 4250 zł na realizację 
projektu „Samodzielni i niezależni”.

  celem projektu było zwiększenie samodzielności i  niezależności niewidomych oraz 
słabowidzących uczestników Projektu w życiu codziennym.

  Adresatem projektu były osoby z dysfunkcją wzroku w wieku powyżej 18. roku życia, 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni zamieszkujący na terenie powiatu mikołowskiego.

  dotacja została przeznaczona na zakup rekwizytów niezbędnych przy szkoleniu.

  efektem realizacji projektu będzie podniesienie jakości życia osób niewidomych 
i słabowidzących oraz ich rodzin.

  Projekt rekomendowany przez sosnowiecki oddział Citi handlowy.

52.  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „BARDZIEJ KOCHANI” 
w warszawie – 21 600 zł na realizację projektu z myślą o tobie – wznowienie i aktualizacja 
broszury informacyjnej przeznaczonej dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa.

  Główne cele projektu to dostarczenie rodzicom jak najpełniejszej informacji na temat 
zespołu Downa i udzielenie wsparcia psychologicznego.

  Adresatem projektu było ok. 1000 rodziców małych dzieci, u  których stwierdzono 
zespół Downa. 

  dotacja została przeznaczona na przygotowanie i druk informatora.

  efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie osamotnienia i  wykluczenia z  życia 
społecznego rodzin, w których na świat przyszło dziecko z zespołem Downa.

  Projekt rekomendowany przez eksperta Fundacji.
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53.  fundacja edukacja dla przyszłości w poznaniu – 2160 zł na realizację projektu Sztuka 
kontaktu.

  celem projektu było rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, 
ułatwiającej zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

  Adresatem projektu były dzieci i  młodzież korzystający z  pomocy psychologiczno-  
-pedagogicznej w świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Kasztanem” w Poznaniu oraz ich 
rodzice. 

  dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie trenerów.

  efektem realizacji projektu będzie zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, 
co przełoży się na poprawienie relacji między rodzicami a dziećmi. 

  Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi handlowy.

54.  jaskółka. fundacja na rzecz rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego, I  oddział 
w Brodnicy – 10 000 zł na realizację projektu wolontariusz potrzebny od zaraz.

  celem projektu było wsparcie nieformalnych grupy wolontariuszy działających na 
terenie powiatu rypińskiego oraz stworzenie sieci wolontariackiego wsparcia dzieci 
niepełnosprawnych na tym terenie.

  Adresatem projektu byli wolontariusze Fundacji Jaskółka.

  dotacja została przeznaczona na organizację szkolenia dla wolontariuszy.

  efektem projektu jest przygotowanie wolontariuszy do samodzielnej pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym poprzez zwiększenie ich kwalifikacji merytorycznych i zwiększenie 
kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

  Projekt rekomendowany przez bydgoski oddział Citi handlowy.
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projekty dofInAnSowAne w rAmAcH progrAmu 
wolontArIAtu prAcownIczego w cItI HAndlowy

ProjeKty doFinansowane w ramacH KonKursu „woLontariusz na banK!” 

1. zespół Szkół w Sicienku – 5000 zł na realizację projektu zielony świat wartości. 

  Projekt miał na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży 
oraz aktywizację lokalnej społeczności. 

  wolontariusze zorganizowali wśród pracowników Banku zbiórkę roślin, a  następnie 
stworzyli szkolny ogród według projektu przygotowanego przez uczniów Zespołu 
szkół w sicienku. 

  lider: Renata Duszyńska 

2.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy – 5000 zł na realizację projektu 
CITI pomaga kształtować ludzi mądrych.

  Projekt miał na celu aktywizację i  rozwój zainteresowań uczniów Bydgoskiego 
Gimnazjum Klasycznego. 

  wolontariusze doposażyli placówkę w  tablicę interaktywną, dzięki której uczniowie 
zyskali nowoczesne narzędzie do nauki kilku przedmiotów. Ponadto przeprowadzili 
szereg zajęć dodatkowych dla młodzieży: konkursy, spotkanie z  przedstawicielem 
kadry menedżerskiej Banku oraz warsztaty z autoprezentacji. 

  lider: Magdalena Gołębiewska 

3.  Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Zaświatyczach – 5000 zł na realizację 
projektu zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.

  w  ramach projektu wolontariusze doposażyli szkołę i  przedszkole w  Zaświatyczach 
w  sprzęt sportowy. Ponadto wolontariusze pomogli w  uporządkowaniu boisk i  sali 
gimnastycznej oraz przeprowadzili zabawy dla dzieci, propagując wśród nich 
sportowego ducha. 

  lider: Anna Koszut

4.  I liceum ogólnokształcące im. j.I. kraszewskiego w Białej podlaskiej – 4997,90 zł na 
realizację projektu pracownia multimedialna – Interaktywna Szkoła.
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  Celem projektu było stworzenie w  I  lO w  Białej Podlaskiej pierwszej w  regionie 
pracowni multimedialnej, dzięki której młodzież może korzystać z  innowacyjnych 
metod kształcenia. 

  wolontariusze wykonali prace remontowe oraz przygotowali dodatkowe atrakcje dla 
uczniów: kurs i konkurs fotograficzny, zawody sportowe oraz ognisko. 

  lider: łukasz Olesiejuk 

5.  Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi – 5000 zł na realizację projektu wielki festiwal 
Słodkości, czyli jak zostać małym restauratorem.

  Odbiorcami projektu byli uczniowie Zespołu szkół specjalnych w łodzi. wolontariusze 
zorganizowali im zajęcia związane z  szeroko pojętą kulturą jedzenia, m.in. wspólne 
przygotowywanie potraw, nakrywanie do stołu, savoir-vivre. Ponadto w ramach projektu 
wolontariusze pomalowali dwie sale lekcyjne i uporządkowali salę gospodarczą w szkole.

  lider: Anna Złotowska

  lider: Anita Klimkiewicz

6.  Oddział Dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach – 5000 zł 
na realizację projektu Łóżeczko kolorowych snów.

  wolontariusze postawili sobie za cel umilenie pobytu w  szpitalu małym pacjentom 
Oddziału Dziecięcego wojewódzkiego szpitala Zespolonego w skierniewicach. Uszyli 
dla nich prześcieradła w bajkowe wzory, przeprowadzili zabawy plastyczne i warsztaty 
z haftu, a także doposażyli oddział w pościel oraz gry i puzzle. 

  lider: Aneta sokołowska 

7.  Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” w  Skierniewicach – 4300  zł na 
realizację projektu W zdrowym ciele zdrowy duch.

  Celem projektu było propagowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia poprzez naukę 
właściwych nawyków żywieniowych. wolontariusze zorganizowali zajęcia praktyczne 
z  przygotowywania pełnowartościowych posiłków. Odbiorcami projektu były dzieci 
i  młodzież z  Centrum Dobry start w  skierniewicach – świetlicy środowiskowej 
prowadzonej przez Fundację Pomocy społecznej „Chodźmy Razem”. 

  lider: Adam Niedźwiadek 

8.  Dom Dziecka dla Małych Dzieci w  Łodzi – 4956 zł na realizację projektu kolorowy 
i bezpieczny świat wokół nas.
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  Odbiorcami projektu były dzieci w  wieku przedszkolnym, które przebywają w  Domu 
Dziecka dla Małych Dzieci w łodzi. wolontariusze postawili sobie za cel zachęcenie 
dzieci do poznawania i odkrywania otaczającego je świata. Zaplanowali dla nich wizytę 
w kinie 3D, zajęcia plastyczne nawiązujące do tematu obejrzanej bajki oraz remont 
i wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

  lider: Mariusz Filipiak 

9.  Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lublinie – 4999 zł na realizację projektu citi 
puppies.

  wolontariusze postawili sobie za cel pomoc w  ochronie środowiska naturalnego 
poprzez budowę oczka wodnego i wyposażenie akwaterrarium dla żółwi czerwonolicych 
znajdujących się w lubelskim schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. żółwie te stanowią 
zagrożenie dla ekosystemu oraz populacji rodzimego żółwia błotnego, dlatego ważne 
jest stworzenie im odpowiednich warunków w ramach zamkniętego ośrodka. 

10.  Zakład dla Niewidomych w Laskach Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – 5000 zł na 
realizację projektu tandemami w kampinosie.

  Projekt skierowany był do dzieci i  młodzieży korzystającej z  opieki Zakładu dla 
Niewidomych w laskach. wolontariusze zorganizowali dla nich wyprawy rowerowe po 
Kampinosie. wycieczki tandemami były okazją do nauki współpracy i ciekawą przygodą. 

  lider: Agnieszka Kołtuniak 

12.  gminne przedszkole w Siennicy – 4985,70 zł na realizację projektu lepsze przedszkole.

  Celem projektu było przystosowanie sal Gminnego Przedszkola w  siennicy do potrzeb 
uczęszczających tam dzieci. wolontariusze pomalowali pomieszczenia, wymienili meble, 
przygotowali kąciki tematyczne rozwijające zdolności motoryczne wychowanków placówki.

  lider: łukasz Paderewski 

13.  Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach – 4800 zł na realizację projektu Spotkania z młodzieżą 
– „Jak osiągnąć życiowy sukces”.

  wolontariusze przekazali młodzieży kilka wskazówek, „jak osiągnąć życiowy sukces”, 
jak się motywować i  realizować życiowe pasje. w  ramach projektu zorganizowali 
spotkania ze znanymi artystami (m.in. sidneyem Polakiem i Muńkiem staszczykiem). 
Każde z nich prowadziła osoba dorosła oraz przedstawiciel młodzieży. 

  lider: Dariusz Dylski
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14.  Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI w  Warszawie – 4897  zł na 
realizację projektu Sprawni.

  wolontariusze wraz z  Fundacją sPRAwNI zabrali grupę osób niepełnosprawnych na 
wycieczkę do wilanowa oraz na kręgle do Centrum Rozrywki. Projekt był częścią 
warsztatów artystyczno-integracyjnych wspomagających standardowe zajęcia 
terapeutyczne.

  lider: Agnieszka Bielecka 

15.  Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo” w Warszawie – 5000 zł na 
realizację projektu gabinet Integracji Sensorycznej w  polskiej fundacji pomocy 
Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO”.

  Celem projektu była adaptacja i wyposażenie pomieszczenia do prowadzenia terapii 
Integracji sensorycznej dla dzieci i  młodzieży niedosłyszącej. Dzięki pomocy 
wolontariuszy podopieczni Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym 
„EChO” mogą korzystać z kompleksowej rehabilitacji. 

  lider: Piotr łyszcz 

16.  regionalne centrum krwiodawstwa i  krwiolecznictwa w  warszawie – 3100  zł na 
realizację projektu krewniacy z Banku.

  wolontariusze zorganizowali dwie akcje krwiodawstwa na terenie warszawy, podczas 
których pracownicy Banku mogli oddać krew dla potrzebujących. 

  lider: Marcin Paderewski 

17.  Samorządowa Szkoła podstawowa w Sławęcinie – 5000 zł na realizację projektu żyjąc 
na sportowo – żyjemy zdrowo!

  Celem projektu była poprawa sprawności fizycznej uczniów szkoły Podstawowej 
w sławęcinie, spośród których aż 90% ma stwierdzoną wadę postawy. wolontariusze 
doposażyli placówkę w niezbędny sprzęt sportowy i zaadaptowali istniejące urządzenia 
do potrzeb uczniów oraz norm BhP. Dodatkowo posprzątali teren wokół szkoły.

  lider: Olga Detnerska

 18.  Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach – 4490 zł na realizację projektu 
pomost pokoleń.
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  celem projektu było stworzenie przestrzeni umożliwiającej spotkanie dwóch pokoleń – 
młodych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w laskach oraz pensjonariuszy Domu Aktora weterana w skolimowie. w ramach projektu 
wolontariusze zorganizowali zajęcia plastyczne oraz warsztat zmysłów. 

  lider: weronika Paksoy 

19.  przedszkole nr 76 w  warszawie – 5000  zł na realizację projektu poznajmy naszą 
warszawę.

  Projekt miał na celu zorganizowanie dla przedszkolaków serii wycieczek po warszawie. 
wolontariusze chcieli przybliżyć maluchom historię miasta oraz pokazać piękne 
miejsca: Zamek Królewski, łazienki czy wilanów. Ponadto przeprowadzili warsztaty 
plastyczne oraz zbiórkę zabawek i odzieży dla Domu Dziecka.

  lider: Elżbieta Dmowska-Krasnodębska 

20.  fundacja Hospicjum onkologiczne św. krzysztofa w warszawie – 2410 zł na realizację 
projektu „Zielone Hospicjum” – rekultywacja trawnika po zniszczeniu przez ekipy 
budowlane.

  Odbiorcami projektu byli chorzy przebywający w hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa 
w warszawie i ich rodziny. wolontariusze zrealizowali prace w ogrodzie przy hospicjum – 
przede wszystkim rekultywację trawnika zniszczonego przez ekipy budowlane.

  lider: Adam Iwanicki

21.  Szkoła podstawowa im. jana pawła II w tłuszczu – 4989,36 zł na realizację projektu 
Adaptacja Salki terapeutyczno-dydaktycznej.

  wolontariusze w ramach projektu zaadaptowali salę w szkole Podstawowej w Tłuszczu 
do potrzeb prowadzenia ruchowych zajęć terapeutycznych. 

  lider: Joanna Grodzka 

22.  dom dziecka nr 4 w warszawie – 3500 zł na realizację projektu pomagamy domom 
dziecka.

  Odbiorcami projektu byli wychowankowie Domu Dziecka nr 4 w  warszawie. 
wolontariusze postawili sobie za cel remont kuchni w placówce, która oprócz typowej 
funkcji użytkowej służy dzieciom również za miejsce wypoczynku. Dodatkowo 
wolontariusze doposażyli placówkę w  sprzęt sportowy, by promować wśród dzieci 
aktywne spędzanie wolnego czasu.

  lider: Patrycja Adamiec
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23.  Społeczne towarzystwo pomocy geriatrii w  warszawie – 3800 zł na realizację 
projektu Internet dla Seniorów.

  wolontariusze postawili sobie za cel wyposażenie sali do prowadzenia zajęć 
komputerowych w Klubie seniora. Zajęcia te nie tylko zachęcają do wyjścia z domu, 
ale także pozwalają seniorom zmniejszyć obawy przed nowymi technikami i  radzić 
sobie z  poczuciem alienacji społecznej. wolontariusze uporządkowali salę, 
przygotowali ją do zajęć i poprowadzili inauguracyjne zajęcia z obsługi internetu.

  lider: Anna siemieniuk 

24.  Szkoła podstawowa nr 285 im. jana marcina Szancera w warszawie – 4990 zł na 
realizację projektu nie takie szczepienia straszne.

  Celem projektu było odnowienie gabinetu pielęgniarki szkolnej w szkole Podstawowej 
nr 285 w warszawie, tak aby był on przyjazny, szczególnie dla najmłodszych uczniów. 
wolontariusze odnowili i  udekorowali pomieszczenie. Doposażyli ponadto szkolną 
bibliotekę.

  lider: Magdalena laskowska

25.  Samodzielny publiczny dziecięcy Szpital kliniczny w warszawie – 5000 zł na realizację 
projektu podarujmy dzieciom odrobinę radości

  wolontariusze, w  trosce o  samopoczucie dzieci przebywających w  Klinice 
Pneumatologii i  Alergologii w  warszawie, zaplanowali remont sali chorych oraz 
doposażenie świetlicy. Z  myślą o  zdrowiu dzieci przekazali Klinice 5 inhalatorów 
niezbędnych małym pacjentom.

  lider: Beata wieczorek

26.  publiczne gimnazjum im. władysława Stanisława reymonta w Stoczku – 3970 zł na 
realizację projektu Podróże z historią.

  wolontariusze zorganizowali młodzieży gimnazjalnej ze stoczka nietypową lekcję 
historii – wycieczkę do warszawy. Podczas wyjazdu młodzież odwiedziła m.in. kino, 
Muzeum Powstania warszawskiego oraz Pałacu Kultury i Nauki.

  lider: Paweł Macieja

27.  Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i  Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa” 
w  warszawie – 5000 zł na realizację projektu prace terenowe dla Stowarzyszenia 
Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”.
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  Celem projektu było przywrócenie do użytkowania terenów zielonych wokół 
środowiskowego Domu samopomocy Dzielnicy wawer. wolontariusze wraz 
z podopiecznymi ośrodka zasadzili rośliny i zagospodarowali teren ogrodu. 

  lider: Artur Zakrzewski

28.  przedszkole z  oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. zofii falkowskiej 
w warszawie – 3795 zł na realizację projektu wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt 
specjalistyczny umożliwiający prowadzenie terapii integracji sensorycznej.

  Odbiorcami projektu były dzieci uczęszczające do Przedszkola z  Oddziałami 
Integracyjnymi nr 291 w warszawie. wolontariusze pomogli w rehabilitacji maluchów – 
przygotowali dla nich salę do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

  lider: Rafał Pikul 

29.  Samodzielny publiczny dziecięcy Szpital kliniczny w  warszawie – 1979,46 zł na 
realizację projektu pacynkowy świat.

  wolontariusze stworzyli dla małych pacjentów szpitala Dziecięcego przy litewskiej 
w warszawie „pacynkowy świat”. Przygotowali i wystawili przedstawienie o zwierzętach 
z dżungli oraz zorganizowali dla dzieci szereg konkursów, gier i zabaw pacynkami.

  lider: Joanna Bojanowska 

30.  Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach – 5000 zł na realizację projektu wIedzIeĆ wIĘcej 
– tak łatwo, tak przyjemnie.

  Celem projektu było przybliżenie wychowankom Domu Dziecka „Julin” w  Kaliskach 
historii Powstania warszawskiego. wolontariusze zorganizowali im wycieczkę do 
warszawy, zwiedzanie muzeum oraz dodatkowe atrakcje.

  lider: Daniel henkelmann 

31.  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w  Dębinkach – 4990  zł na 
realizację projektu Konik na biegunach.

  wolontariusze postawili sobie za cel zapewnić wychowankom Domu Dziecka w Dębinkach 
szansę na przeżycie chwili radości i  niezapomnianych wrażeń. w  ramach projektu 
zaplanowali dla dzieci szereg rozrywek, m.in.: piknik, jazdę konną czy wizytę w kręgielni. 

  lider: Piotr waliszewski



76 R A P O R T  R O C Z N Y  F U N D A C J I  K R O N E N B E R G A  2 0 0 9

32.  Szkoła podstawowa im. władysława Broniewskiego nr 8 w pruszkowie – 5000 zł na 
realizację projektu Być sobą wśród innych – klasopracownia dla klas integracyjnych.

  Projekt miał na celu stworzenie klasopracowni dla uczniów z  klas integracyjnych 
szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie. wolontariusze wyposażyli oraz zaaranżowali 
salę tak, by odpowiadała potrzebom dzieci pełno- i  niepełnosprawnych oraz ich 
wszechstronnemu rozwojowi. stworzyli kąciki tematyczne i  miejsce wyciszenia dla 
dzieci nadpobudliwych.

  lider: Andrzej Zagdański 

33.  dom kultury w kałuszynie – 3300 zł na realizację projektu dom kultury, Biblioteka 
publiczna i gimnazjum w kałuszynie – wolontariat Subsektora Bankowości korporacyjnej 
i Bankowości przedsiębiorstw.

  wolontariusze wsparli Miejski Dom Kultury, wykonując prace porządkowe, remontowe 
oraz prowadząc akcję czytania książek, warsztaty finansowe i warsztaty autoprezentacji 
dla uczniów gimnazjum. 

  lider: stanisław sikorski

34.  powiślańska fundacja Społeczna, Stowarzyszenie mierz wysoko w  warszawie – 
1361,69 zł na realizację projekty ekotwórcy.

  Z materiałów nadających się do powtórnego użytku wolontariusze oraz dzieci z trzech 
warszawskich świetlic środowiskowych tworzyli stoliki, pufy i  abażury do lampek, 
które następnie znalazły się w wyposażeniu ich placówek. wychowankowie świetlic 
dowiedzieli się również, czym jest upcykling, czyli nadawanie rzeczom drugiego życia. 

  liderzy: Edyta Tararuj i Michał Kita

35.  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – 2900 zł na realizację projektu 
wolontariat Subsektora Bankowości korporacyjnej i  Bankowości przedsiębiorstw – 
działania na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

  wolontariusze wsparli Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, wykonując prace 
ogrodnicze, porządkowe, remontowe.

  liderem: Jacek Czerniak

36.  gminny ośrodek kultury w  wildze – 2350  zł na realizację projektu wolontariat 
Subsektora Bankowości korporacyjnej i  Bankowości przedsiębiorstw – działania na 
rzecz gminnego ośrodka kultury w wildze.
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  wolontariusze wsparli Gminny Ośrodek Kultury, wykonując prace porządkowe, 
remontowe oraz prowadząc zajęcia plastyczne dla dzieci.

  lider: Magdalena sroka

37.  Szkoła podstawowa w  międzylesiu – 8300 zł na realizację projektu wolontariat 
Subsektora Bankowości korporacyjnej i  Bankowości przedsiębiorstw – działania na 
rzecz Szkoły podstawowej w międzylesiu.

  wolontariusze wsparli szkołę, wykonując prace porządkowe, remontowe oraz 
prowadząc zajęcia sportowe i zabawy dla dzieci.

  lider: Renata Duszyńska.

38.  Fundacja Synapsis, Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin 
Synapsis w warszawie – 5000 zł na realizację projektu Nasze serca i dłonie, ich ciepły 
nos i łapa – razem z czworonogami przerwijmy ciszę w świecie autyzmu.

  Odbiorcami projektu byli podopieczni Fundacji synapsis – dzieci i młodzież z autyzmem. 
wolontariusze wykonali pomoce terapeutyczne, zorganizowali zajęcia dogoterapii 
i warsztaty plastyczne dla podopiecznych ośrodka, a także podjęli się prac porządkowych 
na jego terenie.

  lider: Magdalena Macko

39.  fundacja Azylu pod psim Aniołem w  falenicy – 4400 zł na realizację projektu 
wolontariat Subsektora Bankowości korporacyjnej i  Bankowości przedsiębiorstw – 
działania na rzecz Schroniska dla zwierząt.

  wolontariusze wsparli Fundację Azylu Pod Psim Aniołem, wykonując prace porządkowe, 
remontowe i inne związane z opieką nad zwierzętami.

  lider: Dorota Zaim

40.  przedszkole Samorządowe nr 1 w wieliszewie – 4991,06 zł na realizację projektu Sala 
do nauki.

  wolontariusze zajęli się przygotowaniem sali dla 6-latków. w przedszkolu w wieliszewie 
odświeżyli, sprzątnęli i  zaaranżowali pomieszczenie, aby dzieci miały odpowiednie 
warunki do nauki i zabawy.

  lider: Joanna Miętek
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41.  zespól Szkół Studzian – oddział przedszkolny w przeworsku – 5000 zł na realizację 
projektu modernizacja i wyposażenie oddziału przedszkolnego.

  Odbiorcami projektu były dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego z Zespołu 
szkół studzian. wolontariusze wyposażyli salę dla najmłodszych wychowanków, 
przygotowując wraz z dziećmi specjalne kąciki tematyczne (przyrodniczy, historyczny, 
do odpoczynku) oraz dekoracje.

  lider: halina Chojecka 

42.  zespól Szkół Studzian – 5000 zł na realizację projektu wycieczka dzieci z zespołu 
Szkół Studzian do stolicy polski.

  Celem projektu było poznanie stolicy przez dzieci i młodzież pochodzące z ubogich 
rodzin w  gminie Przeworsk. wolontariusze zorganizowali im trzydniową wycieczkę 
obejmującą zwiedzanie Pałacu Kultury i  Nauki, starego Miasta, Telewizji Polskiej, 
Mennicy Polskiej oraz aktywny wypoczynek na basenie. 

  lider: Monika Dobrzyńska 

43. dom dziecka w Stalowej woli – 5000 zł na realizację projektu radosna świetlica.

  wolontariusze w  ramach projektu wyposażyli świetlicę w Domu Dziecka w stalowej 
woli. Ponadto wspólnie z wychowankami placówki udekorowali pomieszczenie oraz 
zorganizowali dla dzieci quizy z nagrodami.

  lider: Agnieszka Pasztaleniec

44.  dom dziecka w Stalowej woli – 5000 zł na realizację projektu dom dziecka w Stalowej 
woli.

  Celem projektu było stworzenie przy Domu Dziecka w stalowej woli miejsca odwiedzin 
na świeżym powietrzu. wolontariusze wspólnie z wychowankami placówki wykonali 
prace ogrodowe oraz zamontowali niezbędne wyposażenie (ławki, huśtawki).

  lider: Marta Niemiec 

45.  Harcerska Baza obozowa w  wygoninie – 5000 zł na realizację projektu uratujmy 
zimowisko.

  Odbiorcami projektu są uczestnicy zimowisk organizowanych w  harcerskiej Bazie 
Obozowej wygonin. wolontariusze postawili sobie za cel adaptację jednego 
z  pomieszczeń w  bazie na łazienkę, tak by dzieci i  młodzież przebywające na 
zimowiskach nie musiały korzystać z  sanitariatów znajdujących się w  sąsiednim
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  budynku. wolontariusze pomogli również w  pracach porządkowych – zabezpieczyli 
okna na zimę i zgrabili liście.

  lider: Anna Karpowicz 

46.  Szkoła Podstawowa nr 2 w  Chełmie Śląskim – 5000  zł na realizację projektu: 
Zapewnienie dzieciom kl. I-III miejsca i warunków do twórczej ekspresji ruchowej.

  Odbiorcami projektu były sześciolatki ze szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie śląskim. 
wolontariusze zbudowali dla nich plac zabaw – miejsce realizacji zajęć ruchowych 
i  integracyjnych. Projekt placu zabaw i  działania wolontariuszy były konsultowane 
z nadzorem budowlanym gminy Chełm śląski.

  lider: Beata Jaskóła

47.  Stowarzyszenie Habitat for Humanity gliwice – 5000 zł na realizację projektu domy 
Nadziei Habitat for Humanity – budowa domu dla 12 niezamożnych rodzin w Gliwicach.

  wolontariusze pomogli w budowie domu dla 12 niezamożnych rodzin, który powstaje 
dzięki wsparciu Fundacji habitat for humanity. w ramach projektu zostały zamontowane 
drzwi wejściowe oraz zbudowane ściany działowe wewnątrz domu.

  lider: Iwona Kaźmirowicz 

48.  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach – 1916 zł 
na realizację projektu Radosne Szpitale – Uśmiech Dziecka – Bezcenny.

  Projekt miał na celu umilenie chorym dzieciom trudnego pobytu w  szpitalu. 
wolontariusze zorganizowali małym pacjentom wojewódzkiego szpitala Dziecięcego 
w Kielcach szereg ciekawych zajęć, m.in.: spotkanie z lokalną gwiazdą, śmiechoterapię 
prowadzoną przez klauna czy zabawy artystyczne (malowanie palcami, decoupage).

  lider: Agnieszka wrona 

49. Szkoła podstawowa w tarłowie – 5000 zł na realizację projektu citi dzieciom.

  Celem projektu było urządzenie i przystosowanie do potrzeb dzieci świetlicy w szkole 
Podstawowej w Tarłowie. wolontariusze wspólnie z rodzicami i nauczycielami wykonali 
prace remontowe oraz zorganizowali dla dzieci zabawy ruchowe i plastyczne.

  lider: łukasz Rodek 

50.  Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina” w  Świętajnie – 5000 zł na 
realizację projektu Boisko na Bank.
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  wolontariusze, z  pomocą lokalnej społeczności, przygotowali boisko wielofunkcyjne 
przy wiejskim Centrum Inicjatyw w  Giżach. Projekt miał na celu zintegrowanie 
mieszkańców okolicznych wsi oraz pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży. 

  lider: Jarosław szafarowicz

51.  Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab w Świętajnie – 5000 zł na realizację projektu 
Budowa od_nowa.

  Celem projektu była pomoc w  odbudowie wiejskiego Centrum Inicjatyw w  Giżach, 
które spłonęło w 2007 roku. wolontariusze zaangażowali się w prace remontowe – 
starali się przywrócić do użytkowania świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym.

  lider: Janina skakunow-Kowalska

52.  diakonia kościoła ewangelicko-Augsburskiego w  rp w  ostródzie – 5000  zł na 
realizację projektu klub troskliwego rodzica.

  Odbiorcami projektu były rodziny z  Ostródy zagrożone wysokim bezrobociem 
i  wykluczeniem społecznym. wolontariusze zorganizowali dla nich cykl warsztatów 
„Jak być dobrym rodzicem?” oraz gry integracyjne dla dzieci i rodziców.

  lider: Jarosław Pacek 

53.  Przedszkole Miejskie nr 23 „Bajkoland” w Olsztynie – 4980 zł na realizację projektu 
podróż po świecie bajek

  wolontariusze przenieśli podopiecznych Przedszkola Miejskiego „Bajkoland” do 
kolorowej krainy bajek. wspólnie z  pracownikami placówki zorganizowali dla nich 
zabawy ruchowe, czytali książki i oprowadzali dzieci po bajkowym świecie. 

  lider: luiza leszczawska 

54.  Zespół Szkół: Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze”, Szkoła Podstawowa im. M. 
kopernika, gimnazjum im. parlamentu europejskiego we fromborku – 5000 zł na 
realizację projektu kopernikowski międzynarodowy turniej piłki nożnej orlików.

  wolontariusze wspierali organizacyjnie I Kopernikowski Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej Orlików. wystartowało w nim 5 drużyn z Polski, litwy i Rosji. Po zakończeniu 
rozgrywek wolontariusze zabrali małych uczestników na wzgórze Katedralne, by 
zapoznać ich z życiorysem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika.

  lider: Krzysztof szpakowski
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55.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i  Rodzinie „ARKA” w  Olsztynie – 5000  zł na 
realizację projektu ArkA dzieciom – cItI Arce.

  wolontariusze postawili sobie za cel remont sali w  Domu Dziennego Pobytu Arka, 
służącej za miejsce spotkań, ważnych uroczystości oraz codziennych zabaw w okresie 
zimowym. Odbiorcami projektu byli podopieczni ośrodka – dzieci i młodzież zagrożone 
wykluczeniem społecznym, które korzystają tam m.in. z dożywiania, kół zainteresowań 
i pomocy w nauce.

  lider: Katarzyna wiśniewska 

56.  Szkoła podstawowa nr 6 im. konstantego Ildefonsa gałczyńskiego w  olsztynie –  
3500 zł na realizację projektu rozwijamy nasze dzieci.

  Projekt miał na celu doposażenie szkoły Podstawowej nr 6 w  Olsztynie w  sprzęt 
sportowy i  muzyczny – niezbędny, by dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania. 
wolontariusze zorganizowali ponadto zawody sportowe dla uczniów, rodziców 
i wychowawców klas oraz pokaz umiejętności muzycznych dzieci uczęszczających do 
kółka muzycznego.

  lider: Magdalena Brodzińska 

57.  Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej w  Olsztynie – 1978  zł na  
realizację projektu śpiewać każdy może!

  wolontariusze postawili sobie za cel aktywizację osób niepełnosprawnych, 
podopiecznych Domu Pomocy społecznej w  Olsztynie. Doposażyli pracownię 
muzykoterapii i  wspólnie z  osobami niewidomymi wzięli udział w  zajęciach 
integracyjnych oraz występach muzycznych.

  lider: Beata Janaszkiewicz 

58.  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja Ojczyzna” w Idzbarku – 4968,92 zł na 
realizację projektu promyk ciepła dla dzieci z Idzbarka – ciąg dalszy.

  w  ramach projektu wolontariusze wybudowali taras przy szkole Podstawowej 
w  Idzbarku. Będzie on służył za miejsce spotkań na świeżym powietrzu, pracownię 
malarską w okresie letnim oraz miejsce składowania opału w zimie (skład na drewno 
pod tarasem). Plenerowe sesje malarskie dla dzieci, które odbywać się będą na tarasie, 
poprowadzą członkowie ostródzkiego Klubu Plastyka Amatora.

  lider: Izabela smurlik 
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59.  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Kwadrat” w Żywkach – 1720 zł na realizację projektu 
„Podtrzymującym tradycje” – Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Kwadrat”.

  w ramach projektu wolontariusze wyremontowali świetlicę oraz przygotowali gabloty 
ekspozycyjne do prezentowania tradycyjnych wyrobów ludowego rękodzieła 
tworzonych przez stowarzyszenie Kobiet wiejskich „Kwadrat”.

  lider: Jacek szaroszyk

60.  Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Kruklankach – 4998,80 zł na realizację projektu 
remont siedziby związku ukraińców w polsce – koło kruklanki.

  wolontariusze, przy wsparciu lokalnej społeczności, wyremontowali siedzibę Związku 
Ukraińców w  Polsce – Koło Kruklanki. Dzięki temu zapewnili mieszkańcom miejsce 
spotkań.

  lider: Mirosława Ostapczuk 

61.  Szkoła podstawowa w  Boćwince – 4600 zł na realizację projektu Boisko szkolne  
w Sp Boćwinka.

  Celem projektu była budowa boiska oraz magazynku na sprzęt sportowy dla uczniów 
szkoły Podstawowej w Boćwince.

  lider: Katarzyna Bajerowska

62.  przedszkole miejskie nr 4 w  giżycku – 4600 zł na realizację projektu Bezpieczne 
łazienki – spokojne dzieci.

  wolontariusze postawili sobie za cel modernizację sanitariatów oraz remont w salki 
komputerowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku. 

  lider: szymon Ostrowski

63.  Punkt przedszkolny „Pod dębem” przy Szkole Podstawowej w Boćwince – 4966 zł na 
realizację projektu przedszkole musi mieć dużo koloru.

  Celem projektu był remont i  wyposażenie Punktu Przedszkolnego „Pod dębem” 
w  Boćwince. wolontariusze wyremontowali szatnię dla przedszkolaków, wymienili 
oświetlenie oraz zamontowali nowe meble w sali przedszkolnej.

  lider: Patrycja Godlewska



83R A P O R T  R O C Z N Y  F U N D A C J I  K R O N E N B E R G A  2 0 0 9

64.  Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach – 4010 zł na realizację projektu Bezpieczny 
plac zabaw – spokojni rodzice – gok kruklanki.

  Celem projektu było zadbanie o bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw 
przy Ognisku Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Kruklankach. w ramach projektu 
wolontariusze ogrodzili teren oraz zamontowali zamykaną piaskownicę dla dzieci.

  lider: Bartosz Mroczek 

65.  Ochotnicza Straż Pożarna w  Jeziorowskich – 4899,60 zł na realizację projektu 
Wolontariusze z Fundacji Kronenberga – społecznikom z Jeziorowskich.

  Celem projektu był remont remizy w  Jeziorowskich – miejsca spotkań lokalnej 
społeczności. Prace zostały wykonane przy znaczącym wsparciu aktywnych społecznie 
mieszkańców.

  lider: Zbigniew wysocki 

66.  Szkoła podstawowa nr 66 w poznaniu – 60 zł na realizację projektu otwarty oddział 
Banku.

  wolontariusze zabrali uczniów III klasy szkoły podstawowej na wycieczkę po oddziale 
banku. Dodatkowo opowiedzieli dzieciom o polskich banknotach i stosowanych w nich 
zabezpieczeniach. 

  lider: stanisław sikorski 

67.  Klub Integracyjny Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej „Azyl” w Poznaniu – 4940 zł na 
realizację projektu przyjazny Azyl – adaptacja pomieszczeń w  klubie dla 
niepełnosprawnych.

  Celem projektu była adaptacja pomieszczeń Klubu Integracyjnego „Azyl”, tak by 
poprawić warunki rehabilitacji dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej. Do zadań 
wolontariuszy należało m.in. malowanie ścian, położenie wykładzin, dekoracja sal. 
wyposażyli oni również salę rehabilitacyjną w niezbędny sprzęt.

  lider: Katarzyna Dudkowiak

68.  miejskie przedszkole Integracyjne nr 9 w  gorzowie wielkopolskim – 4999,11 zł na 
realizację projektu Tworzenie ogródka przedszkolnego „Małego Ekologa” w Miejskim 
przedszkolu Integracyjnym nr 9 w gorzowie wlkp.

  Projekt miał na celu stworzenie ogródka, który będzie służył doświadczeniom 
przyrodniczym „małych ekologów” oraz codziennej obserwacji roślin i  zwierząt.
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  Odbiorcami projektu były dzieci pełno- i niepełnosprawne z Miejskiego Przedszkola 
Integracyjnego nr 9 w Gorzowie wielkopolskim.

  lider: Dawid wolski 

69.  przedszkole miejskie nr 7 im. Bajkowy świat w gorzowie wielkopolskim – 5000 zł na 
realizację projektu Spotkanie z bajką.

  Celem projektu było zainteresowanie przedszkolaków literaturą dziecięcą oraz 
zachęcenie rodziców do czytania dzieciom. wolontariusze przez cały tydzień 
towarzyszyli maluchom w  „spotkaniu z  bajką”: zorganizowali wyjście do teatru, 
biblioteki i księgarni oraz rodzinny konkurs artystyczny „Mój ulubiony bohater”. 

  lider: Katarzyna Tarnowska 

70.  Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i  Ekologii „Lajkonik” 
w poznaniu – 5000 zł na realizację projektu lajkonik.

  Odbiorcami projektu byli podopieczni stowarzyszenia na rzecz hipoterapii, Korekcji 
wad Postawy i Ekologii lajkonik. wolontariusze zmodernizowali plac ujeżdżeniowy na 
terenie stajni terapeutycznej, by poprawić tym samym bezpieczeństwo i  warunki 
prowadzenia hipoterapii. 

  lider: Agnieszka Binek 

71.  dom dziecka nr 1 w  Szczecinie – 5000 zł na realizację projektu zmieniamy dom 
dziecka w przytulne cztery kąty.

  Odbiorcą działań była młodzież z  Grupy Usamodzielnienia Domu Dziecka nr 1 
w  szczecinie. Projekt miał na celu stworzenie młodym ludziom przytulnych 
przysłowiowych czterech kątów, dzięki którym będą mogli zdobyć umiejętności 
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego w dorosłym, samodzielnym życiu.

  lider: wioleta Oziewicz

aKcje „zostań asystentem Św. miKołaja” – 7 ProjeKtów na Kwotę 4170 zł

72.  Szkoła specjalna w Markach – 600 zł na realizację projektu „Zostań asystentem św. 
Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: Joanna Bojanowska
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73.  Świetlica socjoterapeutyczna „Małgosia” w  Cielu – 600 zł na realizację projektu 
„Zostań asystentem św. Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: Renata Duszyńska

74.  świetlica terapeutyczna w olsztynie – 600 zł na realizację projektu „Zostań asystentem 
św. Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: Beata Janaszkiewicz

75.  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach – 600 zł na realizację 
projektu „Zostań asystentem św. Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: Beata Janiszewska

76.  dom dziecka numer 1 w Szczecinie – 600 zł na realizację projektu „Zostań asystentem 
św. Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: Marcin Kaczyński

77.  świetlica w ostródzie – 600 zł na realizację projektu „Zostań asystentem św. Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: Jarosław Pacek

78.  wiejska świetlica środowiskowa przy oSp jeziorowskie – 570 zł na realizację projektu 
„Zostań asystentem św. Mikołaja”.

  wolontariusze zorganizowali świąteczne spotkanie z dziećmi, wspólną kolację i zabawy.

  lider: łukasz Paderewski
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podSumowAnIe

w roku 2009 Fundacja prowadziła 11 programów, z czego 5 wspólnie z cenionymi instytucjami 
i  organizacjami społecznymi. Najważniejszy obszar zaangażowania stanowi edukacja 
ekonomiczna i  finansowa, w  ramach której Fundacja prowadzi 7 programów (w  tym 3 
konkursy).

Bezpośredni udział w  programach wzięło ponad 320 000 uczniów i  studentów, 17 000 
rodziców, 3000 nauczycieli oraz 246 mikroprzedsiębiorców.

Dzięki wsparciu Programu wolontariatu Pracowniczego klienci i pracownicy Citi handlowy 
wraz z  rodzinami i  znajomymi angażowali się wolontariacko 2374 razy, realizując 135 
projektów społecznych. Pomoc, na którą poświęcili 15 725 godzin, dotarła do ponad 17 000 
osób. 

w roku 2009 Fundacja w ramach Programu Dotacji przekazała 854 177 zł na sfinansowanie 
54 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i  instytucje publiczne, 
w których udział wzięło 216 437 osób.

Działania podjęte przez Fundację w  roku 2009 trafiły bezpośrednio do ponad 576  000 
osób.

Zarząd Fundacji Bankowej im. leopolda Kronenberga
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opinia niezależnego  
Biegłego rewidenta



88 R A P O R T  R O C Z N Y  F U N D A C J I  K R O N E N B E R G A  2 0 0 9

opInIA nIezAleżnego BIegłego rewIdentA

 dlA rAdy fundAcjI BAnkowej Im. leopoldA kronenBergA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Bankowej im. 
leopolda Kronenberga, z  siedzibą w  warszawie, ul. Traugutta 7/9 („Fundacja”), na które 
składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 842 664,15 złotych, 
rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący dodatni wynik 
finansowy ogółem w kwocie 5 212 835,83 złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

odpowIedzIAlnośĆ zArzĄdu

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie 
i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność 
ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze 
sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od 
nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie 
odpowiednich zasad rachunkowości, a  także dokonywanie szacunków księgowych 
stosownych do zaistniałych okoliczności.

odpowIedzIAlnośĆ BIegłego rewIdentA

Naszym zadaniem jest, w  oparciu o  przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o  tym 
sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy 
stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych 
standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania 
zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, 
aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i  księgi rachunkowe 
stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów 
badania dotyczących kwot i  informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. wybór 
procedur badania zależy od naszego osądu, w  tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej 
nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów.
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Przeprowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną 
ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania 
stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w  celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę 
odpowiedniości stosowanych zasad rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych 
przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. 

wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą 
i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

opInIA 

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe Fundacji Bankowej im. leopolda 
Kronenberga przedstawia rzetelnie i  jasno sytuację majątkową i  finansową Fundacji na 
dzień 31 grudnia 2009 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia, 
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w  ustawie 
o  rachunkowości i  wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne 
z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
statutu Fundacji oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we 
wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Inne kweStIe

Ponadto, zgodnie z  wymogami ustawy o  rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie 
z  działalności Fundacji uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, 
o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi 
w sprawozdaniu finansowym.

........................................................... .............................................................

Za KPMG Audyt sp. z o.o. Za KPMG Audyt sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 warszawa ul. Chłodna 51, 00-867 warszawa
Biegły rewident nr 11528 Biegły rewident nr 90060
Magdalena Paulinek wojciech stopka, Dyrektor

warszawa, 19 marca 2010 r.
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fundacja Bankowa im. leopolda kronenberga
00-067 warszawa ul. R. Traugutta 7/9
NIP: 525-15-69-384

BIlAnS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

AktywA okres poprzedni
31.12.2008

okres bieżący
31.12.2009

A. AktywA trwAłe 83 170,55 173 782,89 

I wartości niematerialne i prawne   

II rzeczowe aktywa trwałe  83 170,55  173 782,89 

III należności długoterminowe   

IV Inwestycje długoterminowe   

V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

B. AktywA oBrotowe  4 937 040,54  5 667 770,59 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych   

II należności krótkoterminowe  34 649,42  62 682,92 

III Inwestycje krótkoterminowe  4 902 391,12  5 605 087,67 

1. środki pieniężne  2 284 174,31  2 727 895,60 

2. Pozostałe aktywa finansowe  2 618 216,81  2 877 192,07 

c.  krÓtkotermInowe rozlIczenIA 
mIĘdzyokreSowe  41 200,00  1 110,67 

SumA AktywÓw  5 061 411,09  5 842 664,15 
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pASywA okres poprzedni
31.12.2008

okres bieżący
31.12.2009

A. funduSze włASne  4 893 947,85  5 712 835,83 

I fundusz statutowy  500 000,00  500 000,00 

II fundusz z aktualizacji wyceny   

III wynik finansowy netto za rok obrotowy  4 393 947,85  5 212 835,83 

1.  Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus) z lat 
poprzednich  4 084 058,34  4 393 947,85 

2.  Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)  309 889,51  818 887,98 

3.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)   

B. zoBowIĄzAnIA I rezerwy nA zoBowIĄzAnIA  167 463,24  129 828,32 

I  zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów  
i pożyczek   

II zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne  107 812,49  54 414,25 

1. Kredyty i pożyczki   

2. Inne zobowiązania  107 812,49  54 414,25 

3. Fundusze specjalne   

III rezerwy na zobowiązania   

IV rozliczenia międzyokresowe  59 650,75  75 414,07 

1.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów   

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe  59 650,75  75 414,07 

SumA pASywÓw  5 061 411,09  5 842 664,15 

Data sporządzenia: warszawa dn. 19 marca 2010 r.



92 R A P O R T  R O C Z N Y  F U N D A C J I  K R O N E N B E R G A  2 0 0 9

rAcHunek wynIkÓw

Rachunek Zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15 listopada 2001 r.

poz. wySzczegÓlnIenIe okres poprzedni
31.12.2008

okres bieżący
31.12.2009

1 2 3 4

A. przycHody z dzIAłAlnoścI StAtutowej 6 045 050,81  7 157 634,31 

I składki brutto określone statutem   

II Inne przychody określone statutem  6 045 050,81  7 157 634,31 

B. koSzty reAlIzAcjI zAdAŃ StAtutowycH  5 672 192,44  6 128 922,26 

c.
wynIk fInAnSowy nA dzIAłAlnoścI 
StAtutowej (wIelkośĆ dodAtnIA luB ujemnA) 
(A-B)

 372 858,37  1 028 712,05 

d. koSzty AdmInIStrAcyjne  343 235,46  392 517,79 

1. Zużycie materiałów i energii  44 923,78  41 205,63 

2. Usługi obce  102 045,89  113 882,45 

3. Podatki i opłaty  609,00  376,50 

4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia  116 366,77  157 955,32 

5. Amortyzacja  48 638,33  30 966,59 

6. Pozostałe  30 651,69  48 131,30 

e. pozoStAłe przycHody (nIewymIenIone  
w poz. A i g)  81 159,53  21 493,86 

f. pozoStAłe koSzty (nIewymIenIone w poz. B,  
d i H)  22 091,56  

g. przycHody fInAnSowe  279 129,37  296 664,96 

H. koSzty fInAnSowe  57 930,74  135 465,10 

I.
wynIk fInAnSowy Brutto nA cAłokSztAłcIe 
dzIAłAlnoścI (wIelkośĆ dodAtnIA luB ujemnA) 
(c-d+e-f+g-H)

 309 889,51  818 887,98 

j. zySkI I StrAty nAdzwyczAjne:   

I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia   

II. straty nadzwyczajne – wielkość ujemna   

k. wynik finansowy roku poprzedniego  4 084 058,34  4 393 947,85 

l. wynIk fInAnSowy ogÓłem (I+j)  4 393 947,85  5 212 835,83 



93R A P O R T  R O C Z N Y  F U N D A C J I  K R O N E N B E R G A  2 0 0 9

włAdze fundAcjI                o

rAdA fundAcjI 

przewodnicząca: 

prof. Daria Nałęcz

wiceprzewodniczący: 

Alan Okada

członkowie: 

prof. Andrzej Blikle 

prof. Jerzy Dietl 

prof. Janina Jóźwiak

prof. Andrzej K. Koźmiński 

dr Krzysztof Pawłowski

prof. Andrzej Rottermund

prof. henryk skarżyński 

prof. Edmund wnuk-lipiński

komISjA rewIzyjnA

przewodnicząca: 

Agnieszka Paczkowska

członkowie: 

Marek Furtek

Urszula Mroczkowska 

zArzĄd fundAcjI

prezes: 

Iwona Murphy

członkowie: 

Agnieszka Dydycz

Karol Piętka 

BIuro fundAcjI

dyrektor:

Krzysztof Kaczmar



fundacja Bankowa 
im. leopolda kronenberga

00-067 warszawa, ul. R. Traugutta 7/9
tel./faks: 22 826 83 24
www.kronenberg.org.pl

poczta@kronenberg.org.pl
IsBN 978-83-915074-7-6




