SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132
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 2013 roku nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji oraz w składzie Zarządu Banku Zachodniego
WBK SA.
•

Dn. 6 września 2013 zostali odwołani ze składu Radu Fundacji jej członkowie: Janusz
Krawczyk i Dariusz Antoszczyszyn

•

Dn. 6 września 2013 na funkcję członka Rady Fundacji zostali powołani: Wojciech
Kostecki, Cezary Szefler, Jolanta Wiewióra

•

Dn. 12 września 2013 na funkcję członka Rady Fundacji zostali powołani: Maria Wlaźlak i
Artur Sikora.

•

Dn. 13 września 2013 Rada Fundacji odwołała z funkcji członka Zarządu Fundacji Banku
Zachodniego WBK Dorotę Konarską

1.4 Skład zarządu Fundacji na koniec 2013 roku:
•

Eliza Dzwonkiewicz (Prezes Zarządu)

•

Piotr Trąbiński (Członek Zarządu)

1.5 Skład Rady Fundacji na koniec 2013 roku:
•

Mateusz Morawiecki (Przewodniczący Rady Fundacji)
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•

Wojciech Kostecki

•

Teresa Notz

•

Cezary Szefler

•

Artur Sikora

•

Jolanta Wiewióra

•

Maria Wlaźlak

1.6 Główne cele statutowe Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. to popieranie
następujących dziedzin:

-

ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

-

pomoc ofiarom klęsk Ŝywiołowych,

-

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 Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych osób i dzieci

-

wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia Ŝyjących poza granicami kraju.
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Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2013 roku cele statutowe
w ramach niŜej wymienionych projektów:

2.1 Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
W minionym roku Fundacja kontynuowała program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
(utworzony

w

2004

roku)

dla

organizacji

pozarządowych,

szkół,

przedszkoli,

świetlic

środowiskowych oraz organizacji samorządu terytorialnego, w ramach którego udzielono wsparcia
finansowego 167 podmiotom. Celem programu jest wsparcie dzieci pochodzących z rodzin
ubogich, często dysfunkcyjnych, w których dzieci pozbawione są dostatecznej troski rodzicielskiej.
Na realizację programu w 2013 roku przeznaczono kwotę 298 426,47 złotych.

2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej MłodzieŜy”
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Fundacja inspiruje i zachęca do aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieŜ, a takŜe wpiera jej
aspiracje naukowe poprzez program grantowy „Bank Ambitnej MłodzieŜy”. Program 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. W ubiegłym roku na realizację programu Fundacja
przeznaczyła 1 110 904,50 zł, udzielając wsparcia 154 podmiotom.

2.3 Darowizny na rzecz oświaty i wychowania
Fundacja wsparła kilkanaście inicjatyw wyróŜniających się duŜą wartością społeczną i szerokim
zasięgiem. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się projekt wspierający ambitnych,
niepełnosprawnych studentów Politechniki Wrocławskiej, projekt filmowy „Kalejdoskop”, wystawy
i konkursy edukacyjne np. „Katyń – ocal od zapomnienia”, koncerty, a takŜe projekty
międzypokoleniowe łączące młodzieŜ z osobami starszymi np. „Z pokolenia na pokolenie – sztuka
przekazywania

wartości”.

Wszystkie

projekty

charakteryzowały

się

wysokimi

walorami

edukacyjnymi i wychowawczymi. Na powyŜsze inicjatywy Fundacja przeznaczyła: 147 500,00 zł

2.4 Działalność charytatywna oraz pomoc dla pracowników Banku Zachodniego WBK S.A.
i ich rodzin.
Pomoc charytatywna obejmowała darowizny rzeczowe i finansowe szczególnie z przeznaczeniem
na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto Fundacja wsparła,
głównie poprzez zakup wyposaŜenia, niektóre szpitale, domy dziecka, akcje charytatywne. Pomoc
była kierowana do osób przewlekle chorych lub poszkodowanych w wypadkach, kombatantów,
rodzin wielodzietnych i osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Fundacja pomagała materialnie
takŜe pracownikom Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej,
poprzez udzielanie darowizn, koordynację zbiórek koleŜeńskich przeprowadzanych w Banku, a
takŜe w ramach zbiórki 1% podatku. W 2013 roku przekazaliśmy na ten cel: 493 521,51 zł.

2.5 Projekt stypendialny
W roku sprawozdawczym Fundacja bezpośrednio lub poprzez inne organizacje udzieliła wsparcia
stypendialnego na potrzeby edukacyjne osieroconych dzieci i zdolnej młodzieŜy, która z powodu
trudnej sytuacji rodzinnej i wysokich kosztów edukacji profesjonalnej nie miała zapewnionych
środków potrzebnych na swój rozwój. Łącznie w 2013 roku na ten cel została przekazana kwota
23 300,00 zł.

2.6 Wolontariat pracowniczy
Od roku 2009 Fundacja wspiera inicjatywy społeczne podejmowane przez pracowników Banku
Zachodniego WBK. Pracownicy zgłaszają do Fundacji pomysły na projekty charytatywne i
społeczne, w które chcą się zaangaŜować na zasadach wolontariatu. Fundacja wspiera te projekty
od strony merytorycznej, organizacyjnej oraz przekazuje środki na ich realizację. W 2013 roku
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przeprowadzono 45 projektów, w których uczestniczyło ponad 380 wolontariuszy. Głównym
odbiorcą większości projektów były dzieci oraz młodzieŜ, które znalazły się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej. Wolontariusze między innymi organizowali mikołajki na oddziałach dziecięcych w
szpitalach, świąteczne spotkania dla osób starszych i samotnych, imprezy charytatywne, wyjazdy
edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, przeprowadzali remonty świetlic
środowiskowych itp.
Od trzech lat Fundacja organizuje „Galę wolontariatu pracowniczego”, która jest podsumowaniem
pracy rocznej wolontariuszy oraz promocją dobrych praktyk. W 2013 za najlepszy wolontariat roku
uznano projekt „Z zielenią za pan brat” realizowany przez pracowników Banku na rzecz młodzieŜy
niepełnosprawnej umysłowo z ośrodka w Szklarach Górnych. Fundacja na realizację projektów w
tym programie przeznaczyła kwotę 156 681,84 zł.

2.7 Projekt „Smok Mądragon daje radę”
To program kontynuowany po połączeniu z Fundacją Kredyt Banku. Jest on odpowiedzią na
wysokie statystyki dotyczące wypadków wśród dzieci, utrzymujące się mimo licznych akcji
społecznych. W 2013 dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK w kwocie 15 000,00 zł
moŜliwe było poprowadzenie zajęć w osiemnastu szkołach na terenie Zamościa i województwa
lubelskiego. Organizatorem działań jest Stowarzyszenie „Laboratorium Troski” z Krakowa, które
zaprasza do współpracy Policję, StraŜ PoŜarną, WOPR, GOPR, StraŜ Miejską.

2.8 Projekt Liga zadaniowa z matematyki finansowej
Fundacja we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2013
zakończyła III edycję konkursu „Liga zadaniowa z matematyki finansowej” i z początkiem nowego
roku szkolnego 2013/2014 ogłosiła IV edycję tego konkursu. Uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich biorący udział w lidze, co miesiąc, w czasie całego roku szkolnego
zapoznają się z serią miniwykładów o tematyce finansowo-ekonomicznej oraz rozwiązują zadania
powiązane z tematyką wykładów w internecie. Autorzy zadań starają się dostosowywać tematy
do aktualnych wydarzeń w Polsce i w Europie, w 2013 roku tematy dotyczyły: programowania
liniowego, kredytów balonowych, budŜetu UE, ulg podatkowych, leasingu, waluty euro, pensji,
zakładania firmy, podatków dochodowych w firmie.
Wykłady, zadania i wyniki ogłaszane są na Wrocławskim Portalu Matematycznym. Zwycięzcy
konkursu otrzymują nagrody m.in. drobny sprzęt elektroniczny oraz matematyczne gry
edukacyjne. W 2013 roku na realizacje projektu przeznaczono kwotę 14 499,60 zł.

2.9 Projekt „Narty na zdrowie”
Projekt kontynuowany po połączeniu z Fundacją KB. Celem projektu było zapewnienie dzieciom
po transplantacji nerki, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku, a takŜe pokazanie pacjentom
oczekującym na przeszczep, Ŝe po zabiegu moŜliwy jest powrót do pełnej aktywności fizycznej.
Stroną administracyjną obozu narciarskiego zajmowała się Fundacja CRM, a stroną organizacyjną
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Klub narciarski i tenisowy Sporteum. Na realizację projektu Fundacja przeznaczyła kwotę
33 700,00 zł.

2.10

Drobne projekt edukacyjne

RóŜne niskobudŜetowe działania o walorach edukacyjnych i aktywizujących młode pokolenie oraz
drobne formy zaangaŜowania w projekty z lat ubiegłych takie jak Gra ekonomiczna „BZ - Business
Zone” oraz Projekt „Liderzy Europy”. Zakup nagród oraz materiałów edukacyjnych. Łączna kwota
przeznaczona na ww. działania to 19 566, 98 zł.

2.11

Program Santander Universidades

Dbając o rozwój edukacji wyŜszej w Polsce Fundacja w roku 2013, dzięki dodatkowej darowiźnie
celowej Banku Zachodniego WBK, wsparła wiele programów badawczych, rozwojowych, IT,
stypendialnych organizowanych przez uniwersytety i uczelnie wyŜsze naleŜące do programu
Santander Universidades. W ramach programu na projekty realizowane przez polskie uniwersytety
i organizacje wspierające szkolnictwo wyŜsze w 2013 roku Fundacja przekazała kwotę
2 203 321,40 zł.

Celem finansowanych działań było podnoszenie jakości edukacji wyŜszej i

zwiększanie kompetencji studentów na rynku pracy.

2.12

Projekt 15 lecie Fundacji

W grudniu 2012 roku minęło 15 lat od wpisania do KRS Fundacji Pomoc Ludziom – organizacji, z
której wywodzi się Fundacja Banku Zachodniego WBK. Z tej okazji Fundacja zorganizowała
konferencję dla przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych zrzeszających młodzieŜ i
działających na rzecz młodzieŜy. Podczas konferencji odbyła się debata pt.: „Młodzi PolacyPerspektywy”. Koszty poniesione w 2013 roku dotyczą dokumentowania ww. wydarzenia i
wynoszą 5 682,50 zł.

2.13

Projekt Bank Mikołajów

Na początku 2013 roku Fundacja zakończyła podjętą w 2012 roku akcję „Bank Mikołajów”.
Fundacja, w ramach akcji „Bank Mikołajów” przeznaczyła środki (w formie zasilonych kwotami
kart pre-paid) na zakup prezentów świątecznych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji
losowej i wychowujących się w domach dziecka oraz dla rodzin wielodzietnych. Dzieci z
publicznych, niepublicznych i rodzinnych domów dziecka z całego kraju pisały listy do Świętego
Mikołaja i wysyłały je do Fundacji. Te, które nie umiały jeszcze pisać mogły coś narysować lub
skorzystać z pomocy kogoś starszego. Listy pisali teŜ opiekunowie dzieci, dotyczyły one
organizacji świąt (zakup choinki, Ŝywności, zastawy stołowej etc.). W 2013 roku Fundacja
wydatkowała na tę akcję kwotę 28 725,17 zł.

2.14

Akcja Pisanka
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Młodzi ludzie z róŜnych organizacji młodzieŜowych wykonywali własnoręcznie pisanki, które
dołączali do paczek wielkanocnych dostarczanych osobom starszym, samotnym, kombatantom. Ze
środków Fundacji zostały pokryte produkty spoŜywcze, które stanowiły zawartość paczek. Na ten
cel Fundacja przeznaczyła 21 6644,57 zł.

2.15

Projekt „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”

Fundacja Banku Zachodniego WBK wspólnie z Muzeum Historii Polski i Państwową WyŜszą Szkołą
Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi zrealizowała dwuletni projekt edukacyjny „Mistrz i Uczeń
– wychowanie w II RP”. Jego głównym celem było zachęcenie młodzieŜy ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych do odkrywania i poznawania historii wychowawców Ŝyjących w II RP.
Spośród 200 nadesłanych prac jury wybrało 6 zespołów, które zostały zaproszone na warsztaty
filmowe. Po ich zakończeniu przy współpracy ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej powstały
etiudy filmowe o wychowawcach z czasów II RP. Podczas uroczystej gali konkursu, która odbyła
w warszawskim Kinie Iluzjon ogłoszono wyniki II etapu konkursu. Na organizację konkursu
Fundacja przeznaczyła w 2013 roku kwotę 48 587,83 zł.

2.16

Projekt „Zdrowa Planeta”

To projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” prezentujący bogatą
ofertę warsztatów skierowaną do dzieci w wieku 3-13 lat z przedszkoli, szkół podstawowych, w
tym z oddziałami integracyjnymi. Zakres tematyczny warsztatów to: zdrowie, bezpieczeństwo,
ekologia, dziecko w społeczeństwie. Zajęcia głównie odbywają się w pomieszczeniach uŜyczonych
przez Łazienki Królewskie w Warszawie. Koszt zaangaŜowania Fundacji w projekt wyniósł:
10 000,00 zł.

2.17

Darowizny na rzecz kultury

Fundacja wspiera róŜne inicjatywy na rzecz kultury. W 2013 roku głównie było to wsparcie
wydawnictw, czytelnictwa, organizacji wydarzeń kulturalnych, promocji kultury – w tym kultury
kresowej oraz dofinansowanie budowy Memoriału Wolnego Słowa przy ul. Mysiej w Warszawie.
Łączna kwota darowizn na rzecz kultury wyniosła 98 150,00 zł.

2.18

Projekt „Ucz się od ucznia”

Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją „De Primario” jest aktywizacja młodego
pokolenia w kierunku przekazania swojej wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystywania nowinek
technicznych starszemu pokoleniu. Na zorganizowanych w tym celu zajęciach pozalekcyjnych w
rolę nauczycieli wcielają się uczniowie. A w rolę uczniów nauczyciele, rodzice, dziadkowie.
Tematykę zajęć ustalali sami prowadzący. Najciekawsze zrealizowane scenariusze lekcji były
uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. Poza wymiernymi efektami edukacyjnymi, projekt niesie
ze

sobą

dodatkową

wartość

-

moŜliwość

choć

częściowego

zakopania

przepaści

międzypokoleniowej. Na realizację projektu Fundacja przeznaczyła: 32 952,50 zł.
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2.19

Świąteczna akacja pomocy osobom starszym

Akcja, w której młodzi (m.in. harcerze) ludzie wyszukują w swoim środowisku (na osiedlu, we
wsi) osoby samotne, starsze i oferują im pomoc, a takŜe wręczają paczki świąteczne. Naszej
Fundacji zaleŜy, aby uwraŜliwiać młode pokolenie na potrzeby osób w podeszłym wieku,
niesamodzielnych, niezaradnych. Dzięki młodym wolontariuszom akcja została przeprowadzona w
pięciu regionach Polski. Środki finansowe przeznaczone na tę akcję wyniosły: 51 287, 12 zł.

2.20

Przekazywanie uŜywanego sprzętu IT.

Fundacja wspierała szkoły, placówki wychowawcze i kulturowe oraz potrzebujące osoby fizyczne
przekazując nieodpłatnie uŜywany sprzęt komputerowy. Sprzęt był pozyskiwany z Banku
Zachodniego WBK, gdzie po inwentaryzacji wycofano z uŜytku pulę komputerów. Te, które były
sprawne i w dobrym stanie przekazano Fundacji. Łącznie w 2013 roku Fundacja wydała na cele
społeczne 11 drukarek, 3 laptopy oraz 409 komputerów.
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