SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2012
Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI „INSPIRUJE NAS ŻYCIE”
W dniu 10 grudnia 1990 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 24
w Warszawie (nr aktu
REP A3/3/90) została ustanowiona Fundacja pod ówczesna nazwą
„Bliżej Europy”. Decyzję zatwierdzającą Fundację i statut podpisał Minister Finansów.
Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi dnia 8 marca 1991 r.
(Sygn. a INS Ref. F-184/91) wpisem do księgi rejestrowej Fundacji pod nr RFI 1132.
Od dnia 7 marca 2002 r. Fundacja była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Decyzją Rady Fundacji i Postanowieniem Sądu z dnia 5 grudnia 2011 r. Fundacja „Bliżej Europy”
funkcjonuje pod nazwą Fundacja „Inspiruje nas życie”, co zostało potwierdzone wpisem
rejestrowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (sygn. akt WA XII KRS 35927/11/738) pod numerem KRS: 0000097600
NR REGON:

010528035-95000000-59-1-963-01009

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A.

FUNKCJE W ZARZĄDZIE FUNDACJI W 2012 R. SPRAWOWALI:
WOJCIECH KACZOROWSKI

– PREZES ZARZĄDU

MAŁGORZATA SZUTKOWSKA
BEATA KRUPIŃSKA

– CZŁONEK ZARZĄDU

– CZŁONEK ZARZĄDU

GRAŻYNA URBAŃCZYK

– CZŁONEK ZARZĄDU

GRZEGORZ MARZEC – CZŁONEK ZARZĄDU

FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OKRES SPRAWOZDAWCZY OBEJMUJE OKRES OD

01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

CELEM STATUTOWYM FUNDACJI JEST WSPIERANIE POCZYNAŃ PODNOSZĄCYCH PRESTIŻ, SZACUNEK I ZAUFANIE
DO POLSKICH INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKOWYCH, A TAKŻE WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
NA RZECZ BUDOWY NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
A ZWŁASZCZA:

- tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium
w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej.
Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych
w instytucjach bankowych i finansowych;
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- organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony
zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego
wypoczynku,
praw
i
swobód
obywatelskich,
przeciwdziałania
patologiom,
rozwoju
przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego;
- wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego
rozwoju prowadzonych przez Grupę Banku Millennium;
- organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego;
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami
lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców,
fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów Fundacji;
- udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny
finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami
finansowymi i bankowymi;
- finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia,
wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i finansowych;
- wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności polskich instytucji bankowych
i finansowych;
- popieranie przedsięwzięć związanych z usprawnieniem telekomunikacji i informacji;
- wspieranie rozwoju public relations, zwłaszcza w systemie finansów i bankowości.

REALIZACJA WYŻEJ WYMIENIONYCH CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI
REALIZOWANA JEST MIĘDZY INNYMI POPRZEZ:

- organizowanie i finansowanie projektów, programów i działań objętych programem Fundacji;
- współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji programów Fundacji;
- animowanie i wspieranie aktywności własnej pracowników Grupy Banku Millennium w obszarach
zgodnych z celami działania Fundacji;
- współpracę międzynarodową;
- współpracę z mediami w celu popularyzacji działań i dorobku Fundacji.

Zarząd Fundacji „Inspiruje nas życie” skoncentrował się w roku 2012 na działaniach
organizacyjnych, głównie związanych z funkcjonowaniem Fundacji w nowej lokalizacji. Zapoznał się
także z wnioskami wpływającymi do Fundacji i podjął decyzję w sprawie przekazania darowizn
przeznaczonych na wsparcie działań związanych z pomocą społeczną, przekazując darowizny
finansowe na rzecz wnioskujących osób fizycznych za pośrednictwem fundacji realizujących
specjalistyczne programy pomocy oraz na rzecz fundacji.
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Odpisy uchwał podjętych w 2012 r. przez Zarząd Fundacji „Inspiruje nas życie”:

Uchwała nr 1/ 2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2012 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia funkcji pełnomocnika
Zarządu Fundacji
§1
W związku z powzięciem informacji o śmierci p. Zofii Zielskiej Zarząd stwierdza wygaśnięcie funkcji
pełnomocnika Zarządu Fundacji.
§2
Zarząd postanawia podjąć niezbędne czynności celem wykreślenia danych p. Zofii Zielskiej
z Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Fundacji pod numerem 0000097600.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/ 2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2012 r.
§1
Zarząd postanawia, iż Fundacja przeznacza każdorazowo cały dochód na realizację celów
statutowych, mieszczących się w sferze pożytku publicznego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia kampanii Call to Action i ufundowania nagród
Na podstawie § 8 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji postanowił jednogłośnie:
§1
W okresie od 23 stycznia 2012 r. do 23 lutego 2012 r. przeprowadzić kampanię Call to Action, we
współdziałaniu z Bankiem Millennium SA, w wyniku której zostaną zebrane i wyłonione najlepsze
pomysły i programy pracowników Banku Millennium, dotyczące działalności Fundacji w 2012 roku.
§2
Po zakończeniu kampanii następująco uhonorować trzy najlepsze projekty oraz cztery wyróżnienia:
1. Miejsce I – nagrody w postaci nagród rzeczowych tj. czytnik książek i gazet elektronicznych
Kindle Amazon, płyta DVD zespołu Zakopower z autografem, książka
o tematyce
zarządzania oraz nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej;
2. Miejsce II i III – nagrody w postaci nagród rzeczowych tj. płyt DVD zespołu Zakopower
z autografem, książek o tematyce zarządzania oraz nagród pieniężnych w wysokości 11,11%
wartości nagród rzeczowych;
3. Miejsca IV-VII (wyróżnienia) - nagrody w postaci nagród rzeczowych tj. książek o tematyce
zarządzania oraz nagród pieniężnych w wysokości 11,11% wartości nagród rzeczowych.
§3
Upoważnić członka zarządu Grażynę Urbańczyk do dokonania niezbędnych czynności faktycznych
i prawnych dla realizacji niniejszej Uchwały.
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Uchwała nr 4/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
§1
Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdza
sprawozdanie finansowe Fundacji „Inspiruje nas życie”, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz
informację dodatkową do sprawozdania finansowego, sporządzonych na dzień 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Fundacji „Inspiruje nas życie”
w roku 2011
§1
Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje
sprawozdanie z działalności Fundacji „Inspiruje nas życie” obejmujące okres sprawozdawczy
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r.
w sprawie zakupu mobilnego internetu
§1
Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia dokonać zakupu mobilnego internetu.
§2
Osobą upoważnioną do zakupu i użytkowania jest Pani Grażyna Urbańczyk – Członek Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia laureatów kampanii „Call to Action”
Na podstawie ogłoszonej i przeprowadzonej kampanii „Call to Action”, we współpracy z Bankiem
Millennium SA oraz na podstawie decyzji komisji oceniającej zebrane pomysły i programy
pracowników Banku Millennium, dotyczące działalności Fundacji w 2012 r., postanowiono:
§1
Za najlepsze projekty uznać:
I miejsce: projekt Anny Misiuk pt. „MilleRodzina”;
II miejsce: projekt Agaty Pętelskiej – pt. „MilleWolontariat” ;
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III miejsce: projekt Dariusza Sobieskiego pt. „Ogólnopolski Konkurs Fotografii Artystycznej
„Inspiruje nas życie””.
§2
Wyróżnić następujących autorów zgłoszonych projektów:
Jakuba Marcinkiewicza, Tomasza Pazia, Macieja Wyszpolskiego oraz Roberta Wszołę.
§3
Nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane zgodnie z regulaminem kampanii oraz Uchwałą Zarządu
nr 3/2012 z dnia 13.01.2012 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.
w sprawie uruchomienia strony internetowej Fundacji
Zarząd Fundacji „Inspiruje nas życie” jednogłośnie postanawia:
§1
Umieścić stronę internetową Fundacji jako podstronę na stronie internetowej Fundatora, tj. Banku
Millennium.
§2
Nadać nazwę: docelowo strona internetowa Fundacji będzie funkcjonować pod domeną:
www.fundacja.banku.millennium.pl
§3
Uruchomić adres e-mail: fundacja@bankmillennium.pl
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2012
Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przekazania darowizn finansowych osobom fizycznym oraz prawnym
w zakresie pomocy społecznej
Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanowił:
§1
Przekazać darowiznę w łącznej wysokości 4.000,00 PLN na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” z siedzibą w Warszawie, ze wskazaniem jej podopiecznych:
- 2.000,00 zł dla Stanisława Staszkiewicza (nr kodu: 18446) z przeznaczeniem na leczeni
i rehabilitację;
- 2.000,00 zł dla Szymona Witeckiego (nr kodu:7910) z przeznaczeniem na leczenie
i rehabilitację.
§2
Przekazać darowizny w łącznej wysokości 8.000,00 zł na rzecz poniższych organizacji:
- 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”
z siedzibą w Krakowie, z przeznaczeniem na realizację projektu teatralnego „Kolory Tęczy”
(warsztaty, festiwale teatralno-muzyczne dla dzieci z zespołem Downa);
- 2.000,00 zł dla Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ z siedzibą we Wrocławiu, z przeznaczeniem na
rekrutację i szkolenia dla wolontariuszy wspierających osoby dotknięte chorobami nowotworowymi;

5

- 2.000,00 zł dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach
z przeznaczeniem na kształcenie, rehabilitację, rewalidację, mieszkanie i wyżywienie
podopiecznych;
- 2.000,00 zł dla Fundacji Hospicyjnej im. Św. Judy Tadeusza z siedzibą w Gdańsku,
z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów hospicjum
domowego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Fundacja ”Inspiruje nas życie”
nie udzielała i nie udziela pożyczek pieniężnych żadnym podmiotom gospodarczym ani
osobom fizycznym;
nie nabywała i nie nabywa żadnych nieruchomości;
podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji usług, zadań zleconych oraz
zamówień publicznych;
w okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.
Zarząd Fundacji „Inspiruje nas życie” pełnił swoje funkcje społecznie nie otrzymując w 2012 roku
wypłat wynagrodzeń, nagród i premii.
W 2012 r. nie wypłacono pracownikowi premii ani nagród.

ZA ZARZĄD
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