PGE jednym z założycieli Fundacji 10 kwietnia
28 kwietnia 2010 roku ustanowiona została „Fundacja 10 Kwietnia”. Jej celem jest niesienie pomocy dzieciom ofiar katastrofy lotniczej w
Smoleńsku, dzieciom ofiar innych katastrof i klęsk żywiołowych, a także tym, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby
publicznej. Fundacja będzie dbała w szczególności o zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych jej podopiecznych (m.in. poprzez stypendia
czy pomoc wspierającą proces edukacji).
Fundacja jest wspólną inicjatywą środowiska biznesowego. W gronie jej założycieli są największe firmy działające w Polsce.
Fundatorami są: AgoraAsseco PolandAvivaCiti Handlowy / Bank Handlowy w Warszawie S.A.BZ WBKCanal+Fiat PolskaFundacja
PGNiG im. Ignacego ŁukasiewiczaFundacja PZUGrynhoff Woźny MalińskiImpelING Bank ŚląskiKulczyk HoldingMaspexNetiaP4 /
PlayPekao S.A.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Philip MorrisPKN OrlenPKO Bank Polski SATAURON Polska
EnergiaTelekomunikacja Polska / Orange Deklarację przystąpienia do Fundacji jako jej Członkowie-Założyciele złożyły już ponadto:
BRE BankHuawei Polska Organy Fundacji ukonstytuują się podczas pierwszego Zgromadzenia Fundatorów, które planowane jest na
drugą połowę maja. Zgodnie z postanowieniami statutu, członkowie poszczególnych organów Fundacji będą pełnić swoje funkcje
społecznie i nie będą otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenia. Lista członków założycieli Fundacji pozostaje otwarta. Taki status
otrzyma każda firma, która w ciągu najbliższych 30 dni wpłaci na rachunek Fundacji co najmniej 200.000 złotych. Pozostali
zainteresowani będą mogli włączyć się w realizację celów Fundacji przez zakup specjalnych „cegiełek”. Do ich nabycia zapraszane będą
w szczególności firmy należące do organizacji wspierających idee Fundacji, w tym Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby
Gospodarczej i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. PZU zadeklarował nieodpłatne zarządzanie środkami
zgromadzonymi przez Fundację oraz nieodpłatną obsługę wypłat świadczeń. Citi Handlowy zadeklarował nieodpłatną obsługę bankową.
Partnerem prawnym „Fundacji 10 Kwietnia” jest CMS Cameron McKenna. Fundację wspierają ponadto Paweł Cupriak i Marcin Łaski,
Notariusze. Patronat medialny nad „Fundacją 10 Kwietnia” objęły Onet.pl oraz TVN24. Tymczasową obsługę logistyczno-organizacyjną
projektu zapewniają wspólnie PZU i TP. Wszelkie pytania dotyczące przyłączenia się do tej inicjatywy można kierować do Jacka Hutyry
(jacek.hutyra@telekomunikacja.pl). Wszystkie informacje dostępne są też na stronie internetowej: www.fundacja10kwietnia.pl Kontakt
dla dziennikarzy: Remigiusz Jagnyziak, RJagnyziak@PZU.PL, tel. 22 582 59 81, Tomasz Sulewski,
tomasz.sulewski@telekomunikacja.pl, tel. 22 527 19 33

