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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI ZA ROK 2016 

Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bry ły 

 

 

1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły 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 Warszawa-Śródmieście.  

 

1.3 W 2016 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK SA. im. 

Stefan Bryły. 

 

1.4 Skład Zarządu Fundacji w 2016 roku:  

• Eliza Dzwonkiewicz ( Prezes Zarządu do 31 marca ) 

• Piotr Trąbiński ( Członek Zarządu do 31 marca, Prezes Zarządu od 31 marca do 30 maja ) 

• Marzena Atkielska ( Prezes Zarządu od 15 czerwca )  

 

1.5 W 2016 roku nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji:  

• Wojciech Kostecki 

• Teresa Notz 

• Cezary Szefler 

• Artur Sikora 

• Jolanta Wiewióra – do  20 lipca Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji, od 20 lipca 

Przewodnicząca Rady Fundacji  

• Maria Wlaźlak 

 

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

dziedzin:  
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- 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. 

 

 

2 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w  2016 roku cele statutowe  

w ramach ni żej 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 istotnych problemów społecznych. Odnotowujemy, że na skutek zaangażowania 

Fundacji,  lokalne, młodzieżowe środowiska, często w niewielkich miejscowościach, rozwijają się 

i podejmują coraz śmielej działalność w obszarach najistotniejszych dla  przyszłości młodych 

ludzi . W  2016 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 Dzieci ęcych U śmiechów”  

 

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 

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, za 
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swoją ojczyznę, wskazują pozytywne wzorce. W 2016 roku odbyły się dwie edycje programu, w 

których wsparcie otrzymało w sumie 140 organizacji.  

 

Na jego realizację wydano 589 830,00 złotych – są to koszty umów zawartych w 2016 roku oraz 

części umów zawartych w 2015 roku, których wypłata nastąpiła w roku 2016. 

 

2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzie ży” 

 

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. Warunkiem postawy 

prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i 

narodowym.  

 

W ubiegłym roku na realizację programu Fundacja przeznaczyła 831 444,00 złotych, udzielając 

wsparcia 87 podmiotom. W koszty roku 2016 r. weszła również wypłata umów zawartych w 

ramach edycji BAM rozstrzygniętej w dniu 31 grudnia 2015 roku.  

 

2.3 Darowizny na rzecz o światy i wychowania 

 

Fundacja wsparła  inicjatyw wyróżniających się dużą wartością społeczną i szerokim zasięgiem.  

Fundacja wsparła działania Stowarzyszenia Laboratorium Troski w ramach projektu  „Smok 

Mądragon daje radę” – celem działania było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci ze szkół 

podstawowych na drodze oraz pożądanych zachowań. 

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH  realizowało 5 edycję  projektu „Akcja 

Dyplomacja”. Projekt otwiera studentom drzwi ambasad oraz instytucji międzynarodowych. 

Studenci mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce oraz mogli 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”- projekt zakończy się 

projekcją filmu w 2017r. 

Fundacja rozpoczęła realizację projektu 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 

realizowali cykl lekcji . W październiku zrealizowana została w Poznaniu ( Multikino ) Konferencja 

otwierająca projekt pod nazwą „Dwie strony sieci” – uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół 
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oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą. Projekt będzie kontynuowany 

w roku 2017. 

We współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju sfinansowaliśmy wydanie VIII edycji Komiksów 

Ekonomicznych. 

 

Na powyższe inicjatywy Fundacja przeznaczyła: 272.500,00 zł 

 

2.4 Darowizny na rzecz kultury 

 

Fundacja wspiera różne inicjatywy na rzecz kultury. W 2016 roku wsparliśmy realizację projektu 

„Wolne dźwięki„- celem projektu było nagranie audiobooków wybitnych pisarzy oraz 

zapomnianych autorów. Dzięki projektowi również osoby niewidzące i słabo widzące mają 

możliwość czerpania z dorobku kultury płynącego z różnych dzieł literackich.  

W roku 2016 udzieliliśmy wsparcia dotyczącego organizacji „Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych w Muzeum Wojska Polskiego” – odbyło się to we współpracy z Fundacją Łączka.   

Projekt był cyklem wydarzeń kulturalno – edukacyjnych upamiętniających pamięć Żołnierzy 

Wyklętych skierowany głównie do młodzieży.  

 

Łączna kwota darowizn na rzecz kultury wyniosła: 63.000,00 zł.  

 

2.5 Darowizny charytatywne   

 

Pomoc charytatywna obejmowała darowizny rzeczowe i finansowe szczególnie z przeznaczeniem 

na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, a także na zakup opału w 

okresie jesienno-zimowym. Wspieraliśmy organizacje specjalizujące się w pomocy cierpiącym na 

konkretne choroby, niektóre domy dziecka, akcje charytatywne.  

Fundacja wspiera w miarę potrzeby pracowników Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli 

się w trudnej sytuacji losowej. Koordynowała również zbiórki 1% podatku oraz koleżeńskie 

przeprowadzone w Banku.  

Ponadto Fundacja wsparła instalację systemu przeciwpożarowego w mieszkaniach 

przeznaczonych dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

„Wiosna”  

Wsparliśmy działania Drużyny Błażeja , która pomagała młodemu Błażejowi w zdobyciu finansów 

na protezy oraz na cały cykl leczenia po wypadku. Oprócz wsparcia finansowego przekazaliśmy 

piłkę i koszulkę z autografami piłkarzy na licytację charytatywną. 

 

Wsparliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żardenikach. Uczą się w nim dzieci i 

młodzież od 7 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej. W ramach 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza została przeprowadzona zbiórka na zakup 

interaktywnego dywanu multimedialnego wykorzystywanego w  terapii. 
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Fundacja wsparła XV Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu. 

Dołączyliśmy też do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki – Fundacji Anny Dymnej  „Mimo Wszystko”  

 

W 2016 roku przekazaliśmy na działania charytatywne kwotę: 665.870,36  zł.  

 

2.6 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 był uzdolniony 8 –letni 

uczeń szkoły podstawowej Kamil Wroński – wsparcie miało na celu umożliwienie mu rozwoju w 

dziedzinie mechatroniki.  

 

Łącznie w 2016 roku na ten cel została przekazana kwota 65.506,00 zł. 

 

2.7 Wolontariat pracowniczy 

 

W ubiegłym roku ponad 660 pracowników zaangażowało się w różne formy wolontariatu w 

Banku. 65 projektów wsparła finansowo Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły. 

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 2016 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 itp.   

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 wolontariat. Zwycięzcy 

otrzymują dodatkowe środki na działalność społeczną. 

Za najlepszy wolontariat roku 2016 uznano projekt „Gotuj z Bankiem Zachodnim WBK” 

realizowany przez wolontariuszy z 3 regionu w Krakowie. Celem projektu było wsparcie Domu 

Dziecka „Moja Rodzina" w Pawlikowicach koło Wieliczki. 

 

Fundacja na organizację wolontariatu pracowniczego w 2016 roku przeznaczyła kwotę 

195.778,03 zł 
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2.8 Inne projekty  

 

Ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK zostały sfinansowane bezpłatne kolonie dla 45 

dzieci z województwa dolnośląskiego. Partnerem i organizatorem wypoczynku była Fundacja na 

Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, która od 

wielu lat organizuje corocznie kolonie letnie dla kilku tysięcy dzieci i młodzieży. Akcja skierowana 

była do rodzin o niskich dochodach, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

świetlic środowiskowych. Pobyt dzieci i młodzieży zlokalizowany został w Zakopanem.  

 

W czwartym kwartale 2016 roku Fundacja nawiązała współpracę z Warszawskim Instytutem 

Bankowości przystępując do 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, partnerem Związek Banków Polskich.  

Dzięki współpracy w 2016 roku przeszkolonych zostało 17 wolontariuszy z Banku Zachodniego 

WBK, którzy do końca grudnia przeprowadzili  41 lekcji poświęconych mądremu i 

odpowiedzialnemu zarządzaniu finansami.  

 

Łączna kwota przeznaczona na ww. działania to 54 000,00 zł.  

 

 

2.9 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 ten cel w roku 2016 przekazaliśmy 2.524.440,00 zł.  
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2.10  Projekt ”Tu mieszkam, tu zmieniam” 

W 2015 roku po raz drugi został ogłoszony konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Była to wspólna 

inicjatywa Banku i Fundacji. Celem Konkursu było wyzwolenie potencjału społecznego członków 

lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność 

kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania 

na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Granty w Konkursie 

przyznawane były na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni 

publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i 

tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i 

upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek 

jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot 

międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy 

jakości życia. W 2016 roku wypłacone zostały ostatnie umowy dla nagrodzonych organizacji, które 

swoje działania realizowały w 2016 roku.  

Łączna kwota wydatkowana w 2016 roku na wypłatę grantów, to 34 500,00 zł. 

 

2.11  Przekazywanie u żywanego sprz ętu IT.  

 

Fundacja wspierała szkoły, placówki wychowawcze i kulturowe oraz potrzebujące osoby fizyczne 

przekazując nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy. Sprzęt był pozyskiwany z Banku 

Zachodniego WBK, gdzie po inwentaryzacji wycofano z użytku pulę komputerów. Te, które były 

sprawne i w dobrym stanie przekazano Fundacji.  

 

Łącznie w 2016 roku Fundacja przekazała 492 komputery. 

 


