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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
ZA ROK 2015 

 
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 2015 R. SPRAWOWALI: 

 

WOJCIECH KACZOROWSKI – PREZES ZARZĄDU 

BEATA KRUPIŃSKA – CZŁONEK ZARZĄDU 

PAULINA WOŁOSZ – SITAREK – CZŁONEK ZARZĄDU 

 
 

FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 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; 
 
- 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; 
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- 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. 
 
 
 
 
ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2015 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI „INSPIRUJE NAS ŻYCIE”: 

 

 

Uchwała nr 1/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności 

Fundacji „Inspiruje nas życie” 

w roku 2014 

§ 1 

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje 

sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Inspiruje nas życie”, obejmujące okres sprawozdawczy od 

1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 2/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

§ 1 

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Fundacji „Inspiruje nas życie”, tj. bilans, rachunek wyników oraz informację 

dodatkową do sprawozdania finansowego, sporządzonych na dzień 31.12.2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 3/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. 

w sprawie nawiązania współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym 

w ramach trwania 

XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 2015/2016 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia nawiązać 

współpracę z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w ramach trwania XXIX edycji Olimpiady Wiedzy 

Ekonomicznej 2015/2016. 

§ 2 

Współpraca będzie realizowana na podstawie UMOWY DAROWIZNY zawartej pomiędzy Fundacją „Inspiruje nas 

życie” a Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 4/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 9 października 2015 r. 

w sprawie nawiązania współpracy z organizatorem wystawy „Gala Kompasu Młodej Sztuki 2015” - firmą PC 

Prasa Piotr Cegłowski 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia nawiązać 

współpracę z organizatorem wystawy „Gala Kompasu Młodej Sztuki 2015” – firmą PC Prasa Piotr Cegłowski,       

z siedzibą w Warszawie przy ul. Zagorzyckiej 11 - w ramach przeprowadzanego przez dziennik „Rzeczpospolita” 

rankingu młodych polskich artystów pod nazwą „Kompas Młodej Sztuki”. 

§ 2 

Współpraca będzie realizowana zgodnie z zawartą UMOWĄ z dnia 30.09.2015 r. pomiędzy Fundacją „Inspiruje 

nas życie” a firmą PC Prasa Piotr Cegłowski. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 5/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 9 października 2015 r. 

w sprawie akceptacji ZLECENIA do „Rzeczpospolitej” związanego ze sponsorowaniem wydawnictwa 

„Kompas Młodej Sztuki” 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia złożyć 

ZLECENIE do „Rzeczpospolitej” firmie Gremi Business Communications Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,      

ul. Prosta 51, na sponsorowanie wydawnictwa „Kompas Młodej Sztuki”. 

§ 2 

Współpraca będzie realizowana zgodnie z podpisanym ZLECENIEM pomiędzy Fundacją „Inspiruje nas życie”        

a firmą Gremi Business Communication Sp. z o.o. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 6/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 9 października 2015 r. 

w sprawie przyznania darowizny na rzecz Fundacji Kultury Polskiej 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia przyznać 

darowiznę na realizację celów statutowych Fundacji Kultury Polskiej z siedzibą w Warszawie przy                   

ul. Świętokrzyskiej 30/155. 

§ 2 

Realizacja darowizny odbędzie się zgodnie z zawartą UMOWĄ DAROWIZNY pomiędzy Fundacją „Inspiruje nas 

życie” a Fundacją Kultury Polskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 7/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. 

w sprawie nawiązania współpracy z organizatorem uroczystości XVII edycji wręczenia nagrody „Złote 

Berło”- firmą Jacek Sylwin MANAGEMENT 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia nawiązać 

współpracę z organizatorem uroczystości XVII edycji wręczenia nagrody „Złote Berło” firmą Jacek Sylwin 

MANAGEMENT, z siedzibą w Warszawie 00-145, przy Al. Solidarności 72A/6. 

§ 2 

Współpraca będzie realizowana zgodnie z zawartą UMOWĄ z dnia 23.11.2015 r. pomiędzy Fundacją „Inspiruje 

nas życie” a firmą Jacek Sylwin MANAGEMENT. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 8/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. 

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla laureata nagrody rankingu 

„Kompas Młodej Sztuki” 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia ufundować 

nagrodę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla młodego twórcy, który zajmie pierwsze 

miejsce w rankingu „Kompas Młodej Sztuki” przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.  

§ 2 

Nagroda zostanie wręczona przez przedstawiciela Fundacji podczas wernisażu wystawy laureatów „Kompasu 

Młodej Sztuki”. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 9/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. 

w sprawie nawiązania współpracy z Fundacją VERBA 

§ 1 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia nawiązać 

współpracę z Fundacją VERBA, z siedzibą w Warszawie 02-593, przy ul. Karola Chodkiewicza 7/4 w zakresie 

przeprowadzenia projektu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod nazwą 

„Finansowy Elementarz”. 

§ 2 

Współpraca będzie realizowana zgodnie z zawartą UMOWĄ O WSPÓŁPRACY z dnia 14 grudnia 2015 r. pomiędzy 

Fundacją „Inspiruje nas życie” a Fundacją VERBA. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała nr 10/2015 

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie” 

podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyznania i przekazania darowizn finansowych 

na cele charytatywne 

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia: 

§ 1 

Przekazać darowiznę w łącznej wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz Fundacji 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, z siedzibą w Warszawie 01-685, ul. Łomiańska 5, ze wskazaniem po 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) dla podopiecznych: 

- Popławski Adam Piotr (kod 117700); 

- Kuźma Katarzyna (kod 22386); 

- Jendrzejczak Antonina (kod 25195); 

- Chabowski Łukasz Andrzej (kod 7541); 

- Meszko Nina (kod 9927); 

- Olszewski Paweł Warszawa (kod 25546); 

- Romanowski Maciej (kod 2765); 

- Szczechura Jakub (kod 27843); 

- Trojanowski Klaudiusz Maciej (kod 12659); 

- Trojańczyk Roxana (kod 22738). 

§ 2 

Przekazać darowiznę w łącznej wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rzecz Fundacji Avalon – 

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z siedzibą w Warszawie 04-620, ul. Michała Kajki 80/82 lok.1,                     

ze wskazaniem po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla podopiecznych: 

- Schulz Lucyna (kod 4946); 

- Faryno Rafał (kod 1074). 

§ 3 

Przekazać darowiznę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rzecz Fundacji Serce Dziecka 

im. Diny Radziwiłłowej, z siedzibą w Warszawie 02-536, ul. Narbutta 27 lok.1, ze wskazaniem dla 

podopiecznego Borkowskiego Mateusza (kod ZC 6956). 

§ 4 

Przekazać darowiznę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rzecz Stowarzyszenia Rodzin      

i Osób Niepełnosprawnych „Razem”, z siedzibą w Gnieźnie 62-200, ul. Kolejowa 2, ze wskazaniem dla 

podopiecznego Szymskiego Sławomira (zam. Goślinowo 33, 62-200 Gniezno). 

§ 5 

Przekazać darowiznę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rzecz Fundacji Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Słoneczko”, z siedzibą w Stawnicy nr 33, 77-400 Złotów, ze wskazaniem dla podopiecznego 

Biegały Filipa (kod 30/B). 
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§ 6 

Realizacja darowizn odbędzie się zgodnie z zawartymi UMOWAMI DAROWIZN z powyżej wymienionymi 

Fundacjami i Stowarzyszeniem. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA: 

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 2015 roku wypłat 
wynagrodzeń, nagród i premii. 
 
W 2015 r. nie wypłacano pracownikom premii ani nagród. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZA  ZARZĄD: 

 

 

BEATA KRUPIŃSKA     PAULINA WOŁOSZ-SITAREK 

             /CZŁONEK ZARZĄDU/        /CZŁONEK ZARZĄDU/ 

 

 

 


