SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa ustanowiona została przez Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu na podstawie
aktu notarialnego z dnia 17 XII 1997 roku (rep. A 798/97) przed notariuszem Janiną Jarząbek we
Wrocławiu.
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 15 VII 2002 r. (sygn. Akt WR VI NR REJ.
KRS 9571/01/795) pod numerem KRS 120807.
1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku
1991, nr 46, poz. 203) oraz w oparciu o statut Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 932198147 nadany jej przez Urząd Statystyczny we
Wrocławiu w dniu 26 VI 2000 r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 897-16-35-900 nadany
jej przez Urząd Skarbowy Wrocław- Stare Miasto w dniu 18 VIII 2000 r., który po zmianie siedziby
Fundacji w czerwcu 2004 r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego
Poznań-Śródmieście, a w roku 2009 do Warszawy do I Urzędu Skarbowego WarszawaŚródmieście.
1.3 W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK SA.
1.4 Skład Zarządu Fundacji w 2017 roku:


Marzena Atkielska - Prezes Zarządu

1.5 W 2017 roku nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji:


Michał Gajewski – Przewodniczący Rady Fundacji (powołanie od dnia 10 lutego 2017r.)



Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji (powołanie od dnia 19 października
2017r.)



Cezary Szefler – Członek Rady Fundacji



Artur Sikora – Członek Rady Fundacji



Wojciech Kostecki – Członek Rady Fundacji



Jolanta

Wiewióra

–

Członek

Rady

Fundacji

(rezygnacja

z

członka

Rady

oraz

z Wiceprzewodniczącej z dniem 30 sierpnia 2017r.)


Maria Wlaźlak – Członek Rady Fundacji



Dorota Żołądkiewicz – Członek Rady Fundacji (powołanie od dnia 16 października 2017r.)
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1.6 Główne cele statutowe Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. to wspieranie następujących
dziedzin:
-

ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

-

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,

-

oświata i wychowanie,

-

kultura,

-

propagowanie kultury fizycznej i sportu,

-

nauka i technika,

-

działalność charytatywno- opiekuńcza,

-

kult religijny,

-

bezpieczeństwo publiczne,

-

ochrona środowiska,

-

cele dobroczynne,

-

pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób i dzieci,

-

wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.
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Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2017 roku cele statutowe
w ramach niżej opisanej strategii i wymienionych projektów:
Fundacja jest narzędziem aktywności Banku w przestrzeni społecznej. Źródłem tej aktywności jest
przekonanie o potrzebie zaangażowania biznesu, z jego możliwościami i doświadczeniem,
w

rozwiązywanie

zaangażowania
miejscowościach,

istotnych

Fundacji,
rozwijają

najistotniejszych dla

problemów
lokalne,
się

i

społecznych.

młodzieżowe
podejmują

Odnotowujemy,

środowiska,

coraz

przyszłości młodych ludzi . W

śmielej

że

często

działalność

w
w

na

skutek

niewielkich
obszarach

2017 roku Fundacja świadomie

i konsekwentnie realizowała swoją misję:
„Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych
i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy
możliwości”.
Koszty realizacji zadań statutowych obejmowały następujące programy i działania:
2.1 Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
Program „Bank Dziecięcych Uśmiechów” (BDU) jest konkursem mikro-grantowym stworzonym
z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin
dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do
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prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach. Fundacja wspiera
takie inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci. Realizowane projekty uczą
wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych,
wskazują pozytywne wzorce.
W 2017 roku Fundacja wypłaciła kolejną część umów z tytułu programu grantowego, który
zakończył się w 2016 r. ( BDU edycja 2/2016).

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 89 366,00 zł.
2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”
Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) jest realizowany przez Fundację Banku
Zachodniego WBK od 2010 roku. Ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności,
definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania
zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.
Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania
w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość
społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera.
Wsparliśmy 41 podmiotów starających się o granty.

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 272.100,00 zł.
2.3 Program Grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”
Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu krzewienie idei sportowej

rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy zachęcić młodych ludzi do
drużynowej

aktywności

sportowej

oraz

aktywnego

stylu

życia.

Umożliwiamy

popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. Program jest nowym
programem grantowym zrealizowanym pierwszy raz w roku 2017. Patrząc na liczbę
złożonych wniosków oraz liczbę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie cieszył on się
dużym zainteresowaniem. Wsparliśmy łącznie 60 organizacji promujących aktywność
sportową wśród dzieci i młodzieży.
Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 295.000,00 zł
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2.4 Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”
Fundacja w roku 2017 ogłosiła III edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Każdy, kto miał pomysł, który miał szansę przyczynienia się do konkretnej zmiany w jego
społeczności lokalnej mógł wziąć udział w konkursie. Należało zgłosić swoją inicjatywę za
pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury lub parafii.
III edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, do Fundacji wpłynęło
w sumie 1.170 wniosków z całej Polski.
Komisja konkursowa wybrała 100 organizacji, które otrzymały wsparcie na realizację swoich
projektów.
Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 419.017,75 zł

2.5 Darowizny na rzecz oświaty i wychowania
W roku 2017 Fundacja wspierała inicjatyw wyróżniające się dużą wartością społeczną i szerokim
zasięgiem.
Fundacja wsparła działania Stowarzyszenia Laboratorium Troski w ramach projektu

„Smok

Mądragon daje radę”, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci ze szkół
podstawowych na drodze oraz inicjowanie pożądanych zachowań. Fundacja współpracuje
z organizacją od wielu lat wspierając bezpieczeństwo dzieci poprzez ich edukację.
„Miasto Dzieci” – Świdnica to kolejny cykliczny projekt w który angażuje się nasz Fundacja.
Dofinansowaliśmy organizacje II turnusów wakacyjnych kolonii dla dzieci najuboższych,
wykluczonych. Inicjatywa realizowane jest z miastem Świdnica . Olbrzymie wsparcie przy tym
dają wolontariusze Banku Zachodniego WBK, którzy poprzez swoje codzienne działania na
terenie „Miasta Dzieci” przedstawiają zawód bankowca i uczą jak należy oszczędzać.
Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH

realizowało 6 edycję

projektu „Akcja

Dyplomacja”. Projekt otwiera studentom drzwi ambasad oraz instytucji międzynarodowych.
Studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce oraz mogą rozwinąć
własne kompetencje z zakresu dyplomacji.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy naszym wsparciu zrealizowało
projekt filmowy dla dzieci i młodzieży pt. „ Co się stało z kalendarzem”, którego premiera odbyła
się w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym 5 grudnia 2017r. Premiera
związana była z imieninami Mikołaja Kopernika. Film znajduje się w repertuarze Planetarium
w Olsztynie.
Fundacja w roku 2017 kontynuowała projekt pod nazwą „Dwie Strony Sieci” wraz z Komendą
Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży
zagrożeń płynących z bycia w sieci. Metodycy z wielkopolskiej policji wraz z pracownikami Banku
zrealizowali cykl lekcji . W październiku odbyła się w poznańskim Multikinie konferencja pod
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nazwą „Dwie strony sieci”, której uczestnikami byli dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele
organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą. Przedsięwzięcie jest częścią projektu
„Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. W ramach projektu dla dzieci ze szkół
podstawowych realizowany jest również projekt pod nazwą „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, który
prowadzą wolontariusze Banku Zachodniego WBK oraz metodycy z Policji.
Projekt będzie kontynuowany w roku 2018.
Fundacja przy współpracy z Komendą Wojewódzką w Poznaniu zrealizowała również projekt
społeczny pn. „Na wnuczka na policjanta”. Otwarcie projektu odbyło się podczas konferencji pod
nazwą „Seniorze nie daj się”. Celem projektu jest edukacja ludzi starszych, którzy narażeni są na
wyłudzenia finansowe.
Wspólnie z Fundacją Promocja i Akredytacja Kierunków Ekonomicznych uczestniczyliśmy
w projekcie pod nazwą Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, który jest realizowany w roku
szkolnym 2017/2018.

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej
wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów
klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Na uniwersytecie rokrocznie kształci się około
1,5 tys. uczniów. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu
wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych.
Fundacja od 2016 r. współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach projektu
„Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – BAKCYL". To ogólnopolski projekt, którego
zadaniem jest podnoszenie poziomu wiedzy finansowej wśród uczniów gimnazjum. Projekt
BAKCYL jest oparty na wspólnym działaniu w ramach sektora bankowego na rzecz edukacji
finansowej młodzieży. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy partnerskich banków,
prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj
z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji stanowi
kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start
w dorosłość. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut
Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich.
W roku 2017 zostało przeszkolonych 133 wolontariuszy, którzy przeprowadzili w ramach
projektu 281 lekcji w szkołach ponadpodstawowych.

Na realizację programów przeznaczyliśmy kwotę: 375.801,88 zł
2.6 Darowizny na rzecz kultury
Fundacja wspiera różne inicjatywy na rzecz kultury. W 2017 roku wsparliśmy realizację projektu
„Festiwal Pieśni Legionowej”, który miał na celu krzewienie ideologii patriotycznej poprzez
konkurs wokalny wśród młodzieży z całego kraju .
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W roku 2017 podczas Nocy Muzeów wspólnie z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
zrealizowaliśmy inicjatywę pod nazwa „Rowerowa Noc Muzeów” – gdzie mieszkańcy
Świętochłowic na rowerach z różnych lat mogli podziwiać miasto oraz zwiedzić muzeum.
Wspólnie z Fundacją Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej byliśmy współorganizatorem XX edycji
konkursu pamiętajmy o Osieckiej . W konkursie brali udział młodzi, utalentowani i wrażliwi ludzi,
którzy poprzez swoją interpretacje poezji Agnieszki Osieckiej mogli wystąpić na Gali Konkursu.

Na realizację programów przeznaczyliśmy kwotę: 44.000,00 zł.
2.7 Darowizny charytatywne
Pomoc charytatywna obejmowała darowizny rzeczowe i finansowe szczególnie z przeznaczeniem
na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego i poszkodowanych
w zdarzaniach losowych. Wspieraliśmy organizacje specjalizujące się w pomocy cierpiącym na
konkretne choroby, domy dziecka, świetlice środowiskowe oraz akcje charytatywne.
Fundacja wspiera w miarę potrzeby pracowników Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji losowej. Koordynowała również zbiórki koleżeńskie przeprowadzone
w Banku oraz jako organizacja pożytku publicznego zbieraliśmy 1% podatku.
Kwota zebrana w ramach 1% wyniosła 375.121,44 zł
Razem z wolontariuszami Banku Zachodniego WBK wsparliśmy akcję „Kilometry Dobra” – cel
akcji to rozbudowa ujeżdżalni służącej do hipoterapii dla dzieci. Wspólnie, ze złotówek, ułożyliśmy
odcinek 250-metrowy i dzięki temu mogliśmy wesprzeć działanie kwotą 11 tys. złotych.
Wsparliśmy zakup sprzętu medycznego (stanowisko do pobierania krwi z funkcją fotela
laryngologicznego, stolika zabiegowego do pielęgnacji i badań noworodków) w Wojewódzkim
szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie.
Wsparliśmy 51 podmiotów i osób indywidualnych.

Na realizację działań charytatywnych przeznaczyliśmy kwotę: 730.561,37 zł.
2.8 Projekt stypendialny
W roku sprawozdawczym Fundacja bezpośrednio lub poprzez inne organizacje udzieliła wsparcia
stypendialnego na potrzeby edukacyjne osieroconych dzieci i zdolnej młodzieży, która z powodu
trudnej sytuacji rodzinnej i wysokich kosztów edukacji profesjonalnej nie miała zapewnionych
środków potrzebnych na swój rozwój. Jednym z naszych podopiecznych jest uzdolniony 9 –letni
uczeń szkoły podstawowej, Kamil Wroński. Wsparcie Kamila miało na celu umożliwienie mu
rozwoju w dziedzinie mechatroniki. Wsparliśmy również młodego szachistę Macieja Czopor , który
rozwija swoją pasję i talent w grze w szachy.

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę: 12.106,00 zł.
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2.9 Wolontariat pracowniczy
W ubiegłym roku ponad 580 pracowników Banku zaangażowało się w różne formy wolontariatu,
realizując przy wsparciu Fundacji 80 projektów wolontariackich .Oddolne inicjatywy pracowników
Banku Zachodniego WBK na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych
(organizacji społecznych) wspierane są przez Fundację od 2009 roku. Wolontariusze sami
zgłaszają pomysły na działania, będące odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności.
Pozyskują dodatkowych sponsorów i partnerów. W 2017 roku odbiorcą większości projektów były
osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi organizowali
Mikołajki w świetlicach środowiskowych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne
dla dzieci z domów dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi
zdarzeniami losowymi.
Jedną z form promowania i inspirowania do podejmowania działań na rzecz potrzebujących,
środowiska naturalnego czy społeczności lokalnych jest coroczny konkurs „Wolontariat Roku”,
w którym wszyscy pracownicy Banku mogą głosować na najlepszy, ich zdaniem wolontariat.
Zwycięzcy otrzymują dodatkowe środki na działalność społeczną.
Za najlepszy wolontariat roku 2017 uznano projekt „Kiermasz Żywności” realizowany przez
wolontariuszy z Warszawy, Poznania i Wrocławia na rzecz pomocy ośrodkom dla bezdomnych
kobiet i samotnych matek.
Kolejny nagrodzony projekt pod nazwą „Pomoc dla Pana Ptaka” zrealizowany został przez zespół
z Wrocławia i jego celem było udzielenie wsparcia ojcu samotnie wychowującemu dwójkę dzieci.
Nagrodziliśmy również projekt „My dla innych”, który wspierał dzieci wykluczone społecznie
poprzez przygotowanie przez wolontariuszy, specjalnie dla nich przedstawienia teatralnego.
W roku 2017 Fundacja stworzyła profesjonalną platformę dla wolontariuszy za pomocą której
każdy wolontariusz może poinformować nas o chęci niesienia pomocy i o jej rodzaju .
Platforma umożliwia również składanie wniosków wolontariackich oraz ich rozliczanie .

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę: 293.043,71 zł
2.10 Inne projekty
„Eko- rozgrywka” wspólnie z firmą Abrys, jak również przy ogromnym zaangażowaniu naszych
wolontariuszy powstała nowa gra ekologiczna dla młodzieży. Gra ma na celu szerzenie wiedzy
z zakresu ekologii. Jej premiera odbyła się w październiku 2017 r. na Targach Ekologicznych
w Poznaniu. Od 2018 r. nasi wolontariusze przy jej pomocy będą edukować młodzież w szkołach
z zakresu ekologii.
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20 - lecie Fundacji Banku Zachodniego WBK
W roku 2017 obchodziliśmy 20. rocznicę powstania Fundacji. Z tej okazji Fundacja przygotowała
Uroczystą Galę „20 lat Fundacji”, na której gościliśmy organizacje współpracujące z nami,
wolontariuszy oraz wszystkie osoby dobrej woli.
Podczas Gali wręczone zostały dyplomy dla laureatów III edycji konkursu „Tu mieszkam, tu
zmieniam” - 2017 r.

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę: 102.220,66 zł.
2.11 Program Santander Universidades
Fundacja wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK realizuje program Santander Universidades
mający na celu aktywne wsparcie środowiska akademickiego z całej Polski. Santander
Universidades priorytetowo traktuje swoje zaangażowanie w rozwój studentów, młodych
naukowców, pracowników uczelni poprzez współfinansowanie programów badawczych, wymian
międzynarodowych, informatycznych, stażowych czy stypendialnych.
W ramach Santander Universidades współpracujemy z największymi i najbardziej prestiżowymi
uczelniami, a także środowiskami akademickimi w całej Polsce. Realnie zaangażowaliśmy się
w podniesienie jakości oraz rozwoju edukacji wyższej przy jednoczesnym powiększaniu
kompetencji i konkurencyjności studentów na rynku pracy.

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę: 1.766.000,00 zł.
2.12 Przekazywanie używanego sprzętu IT
W roku 2017 Fundacja wspierała szkoły, placówki wychowawcze i kulturalne oraz potrzebujące
osoby fizyczne przekazując nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy. Sprzęt był pozyskiwany
z Banku Zachodniego WBK, gdzie po inwentaryzacji wycofywano z użytku pulę komputerów.
Te, które były sprawne i w dobrym stanie przekazywano Fundacji w celu ich rozdysponowania.
Łącznie w 2017 roku Fundacja przekazała 493 komputery.
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