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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 

Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły 

 

 

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 2015 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK SA. im. 

Stefan Bryły. 

 

1.4 Skład zarządu Fundacji w 2015 roku:  

• Eliza Dzwonkiewicz (Prezes Zarządu) 

• Piotr Trąbiński (Członek Zarządu)  

 

1.5 W 2015 roku nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji:  

• Mateusz Morawiecki (Przewodniczący Rady Fundacji) – do 16 listopada 2015 

Od 16 listopada na funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji jest vacat 

• Wojciech Kostecki 

• Teresa Notz 

• Cezary Szefler 

• Artur Sikora 

• Jolanta Wiewióra – od listopada 2015 Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji  

• Maria Wlaźlak 
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1.6  Główne cele statutowe Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. to popieranie 

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. 

 

2 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2015 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 istotnych problemów społecznych naszego kraju. Dzisiaj najważniejsze wyzwania 

stojące przed Polakami to zwiększenie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości, przy zachowaniu 

zasady solidaryzmu społecznego oraz z poszanowaniem dla polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. 

W realizacji tych założeń Fundacja zwraca się ku grupie najbardziej chłonnej i w przyszłości 

generującej zmianę – ku młodzieży, zwłaszcza poprzez jej rozwój na poziomie szkolnym i 

akademickim.  

Z satysfakcją 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 młodego pokolenia i naszego kraju. Wierzymy, że taką 

pracą służymy zarówno budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jak i uwolnieniu potencjału 

konkretnych środowisk i osób.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w  2015 roku Fundacja świadomie i konsekwentnie realizowała 

swoją misję: 
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„Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych 

ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości”. 

W konsekwencji tak określonej misji Fundacji podporządkowane były niemal wszystkie 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 

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 swoją 

ojczyznę, wskazują pozytywne wzorce. Ponieważ konkurs był rozstrzygnięty w końcu roku 2015, 

na jego realizację wydano 78 988,00 złotych, pozostała część płatności przeszła na kolejny rok. 

Wsparcie otrzymały 63 organizacje. 

 

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. 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 865 806,00 

złotych, udzielając wsparcia 135 podmiotom.    

 

2.3 Darowizny na rzecz oświaty i wychowania 

Fundacja wsparła kilkanaście inicjatyw wyróżniających się dużą wartością społeczną i szerokim 

zasięgiem. W tym roku staraliśmy się mocniej zauważać potrzeby młodych ludzi pokrzywdzonych 

przez los i swoich bliskich, których dorosłe życie zależy od wyciągniętej, pomocnej dłoni ze strony 

nauczycieli, wychowawców, ale także takich podmiotów jak nasza Fundacja. W ramach tak 

rozumianej pomocy dofinansowaliśmy projekt edukacyjny „Mój Dom” skierowany do 

wychowanków domów dziecka w Oławie oraz projekt „Będę kochanym i kochającym tatą” 

skierowany do wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Młodzieży w Głogowie. 

Dodatkowo zaangażowaliśmy się finansowo we wsparcie organizacji zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez wolontariuszy z Polski w świetlicy środowiskowej w Drohobyczu na Ukrainie 
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oraz w Nowej Wilejce w Wilnie na Litwie. Podopiecznymi obu świetlic są w większości dzieci 

polskiego pochodzenia z rodzin dysfunkcyjnych.  Wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen 

zaangażowaliśmy młodzież w pomoc kombatantom, dofinansowując projekt „Młodzieżowy 

wolontariat dla wrocławskich Bohaterów”. 

Do Fundacji często trafiają prośby o dofinansowanie wyjazdów do USA najbardziej uzdolnionych 

dzieci  na finały międzynarodowego konkursu "Odyseja Umysłu". W tym roku wsparliśmy wyjazdy 

laureatów dwóch krajowych rozgrywek. W ramach tych środków wspieraliśmy także programy 

stypendialne dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, projekt edukacyjny „Polskie Orły”, 

projekt Fundacji im. Józefa Piłsudskiego „Muzeum w trasie 2015 – Józef Piłsudski 1867-1935. 

Fenomen społeczny”, a także organizację polsko-ukraińskiego obozu młodzieżowego. 

Dofinansowaliśmy również wydanie książki pt. „Regulowany rynek kapitałowy. Początki”. Dużą 

wartość społeczną miało dofinansowanie konferencji młodzieżowej POLMUN Warsaw 2015 oraz 

projektu edukacyjnego „Oddajmy Głos Świadkom” organizowanego przez Fundację Righteous for 

the World.  

Na powyższe inicjatywy Fundacja przeznaczyła: 601 595,00 zł 

 

2.4 Darowizny na rzecz kultury 

Fundacja wspiera różne inicjatywy na rzecz kultury. W 2014 roku głównie było to wsparcie 

wydawnictw, czytelnictwa, organizacji wydarzeń kulturalnych, promocji kultury – w tym kultury 

kresowej. Wśród wielu inicjatyw warto wymienić: zainicjowane przez Fundację Dziedzictwa 

Kulturowego wsparcie renowacji Kolegiaty Świętej Trójcy w Ołyce, dofinansowanie projektu 

"Tehillah 2015" organizowanego przez Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" czy dofinansowanie 

zakupu mikrofilmów nowojorskiego (jidyszowego) dziennika „Forwerts” z lat 50-tych – inicjatywę 

tę podjęło Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ze środków Fundacji została dofinansowane 

także: renowacja mogił żołnierzy AK oraz uczczenie rocznicy bitwy pod Surkontami, wspólne 

warsztaty konserwatorsko-inwentaryzacyjne dla młodzieży studenckiej z Polski i Ukrainy podczas 

wyjazdu do Zborowa, organizacja Jasielskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego 

pod nazwą „Potęga Dźwięku”. Łączna kwota darowizn na rzecz kultury wyniosła: 264 100,00 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. Ponadto Fundacja wsparła:  

Projekt „Grodziski Wolontariat Senioralny” organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim, wycieczkę edukacyjną dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami psychoruchowymi „Wspólny Świat” organizowaną przez Stowarzyszenie 

Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych 

Zaburzeniach. Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pomogliśmy w sfinansowaniu  
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kosztów transportu sprzętu radiowego do ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci 

niewidomych w Afrycje. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki" – otrzymało 

od nas dofinansowanie na pokrycie kosztów noclegu podczas wycieczki edukacyjnej dla dzieci 

autystycznych. Wsparliśmy także bardzo konstruktywny projekt "Żyć godnie, to żyć z pomysłem" 

realizowany przez Fundacja Rodzin Polskich im. bł. Jana Pawła II. Pomoc finansową otrzymało 

również Caritas Diecezji Kaliskiej na dokończenie prac remontowo-budowlanych w budynku 

przeznaczonym na ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży. Naszą pomoc, jak co roku, 

skierowaliśmy także do osób przewlekle chorych lub poszkodowanych w wypadkach, 

kombatantów, rodzin wielodzietnych i osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Fundacja wspiera 

w miarę potrzeby pracowników Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji losowej, poprzez udzielanie im darowizn, częściowe pokrywanie kosztów leczenia, 

koordynację zbiórek koleżeńskich przeprowadzanych w Banku, a także w ramach zbiórki 1% 

podatku. W 2015 roku przekazaliśmy na działania charytatywne kwotę: 694 449,89 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. Łącznie w 2015 roku na ten cel została przekazana kwota 

57 292,00 zł. 

 

2.7 Wolontariat pracowniczy 

Oddolne inicjatywy pracowników Banku Zachodniego WBK na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz instytucji publicznych (organizacji społecznych) wspierane są przez Fundację od 2009 roku. 

Każda grupa inicjatywna, która chce zaangażować się w akcję wolontariacką, może wnioskować o 

grant na jej realizację. Maksymalna kwota wsparcia to 3 tys. zł. Wolontariusze sami zgłaszają 

pomysły na działania, będące odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Pozyskują 

dodatkowych sponsorów i partnerów. 

Co roku Fundacja organizuje konkurs „Wolontariat Roku”, w którym wszyscy pracownicy Banku 

mogą głosować na najlepszy wolontariat.  Zwycięzcy otrzymują dodatkowe 3 tys. zł na działalność 

społeczną. Konkurs jest jedną z form promowania i inspirowania do podejmowania działań na 

rzecz potrzebujących, środowiska naturalnego, czy społeczności lokalnych. Za najlepszy 

wolontariat roku 2015 uznano projekt „Pomoc na start” realizowany przez pracowników 1 

Oddziału Banku Zachodniego WBK w Kamiennej Górze. W 2015 roku przeprowadzono 59 

projektów, w których uczestniczyło ponad 487 wolontariuszy. Głównym odbiorcą większości 

projektów były osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi 

organizowali mikołajki na oddziałach dziecięcych i świetlicach, świąteczne spotkania dla osób 

starszych i samotnych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów 

dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi jak 
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pożary,  przeprowadzali remonty świetlic środowiskowych itp.  Fundacja na organizację 

wolontariatu pracowniczego przeznaczyła kwotę 172 801,42 zł. 

 

2.8 Projekt ”Tu mieszkam, tu zmieniam” 

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

inicjatywa Banku i Fundacji. Celem Konkursu jest 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 drugiej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” 300 organizacjom z całej 

Polski przyznano 1,5 mln na działania wspierające lokalne społeczności. Wpłynęły 2224 wnioski. 

Zadaniem Fundacji był nadzór nad rejestracją złożonych - za pomocą aplikacji internetowej - 

wniosków, administrowanie danymi, przydzielenie ekspertów do poszczególnych wniosków, 

nadzór nad systemem oceny i opiniowaniem wniosków, podsumowanie. Ponieważ rozstrzygnięcie 

pierwszej edycji konkursu miało miejsce w końcówce 2014 roku, wypłata środków (1 510 000 zł) 

została przeniesiona na 2015 rok. Łączna kwota wydatkowana w 2015 roku na wypłatę grantów, 

przygotowanie nowej aplikacji do naboru wniosków oraz wynagrodzenia dla ekspertów 

oceniających wnioski to 3 303 266,00 zł 

 

2.9 Internetowa gra ekonomiczna „BZ – Business Zone” 

Fundacja Banku Zachodniego WBK w 2015 r. rozbudowała stworzoną w 2011 r. internetową, 

edukacyjną grę ekonomiczną Business Zone. Głównym celem gry jest zachęcenie młodych ludzi 

do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zaznajomienie ich z realiami prowadzenia 

biznesu w Polsce. Jest to odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację młodych ludzi wchodzących na 

rynek pracy. Gra „BZ – Business Zone” pozoruje małą firmę usługową. Jest przeznaczona dla 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, czyli dla młodzieży, która za kilka lat, być 

może już w trakcie studiów zdecyduje się na założenie własnej firmy. Wszystkie zdarzenia, z 

którymi stykają się uczestnicy gry, również te uciążliwe jak opóźnienia w płatnościach, kontrola 

Urzędu Skarbowego, nagłe wydatki, wypłata wynagrodzeń – są odbiciem tego z czym stykają się 

na co dzień przedsiębiorcy. Fundacji zależy szczególnie na tym, aby młodzi ludzie mogli w 

atrakcyjny sposób zdobyć informacje o realiach prowadzenia firmy w kraju. W grze premiowana 

jest wytrwałość, pomysłowość i uczciwe prowadzenie biznesu. 
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W roku 2015 roku Fundacja zainwestowała w aktualizację gry i przystosowanie jej do korzystania 

za pomocą urządzeń mobilnych. Realizacja tego projektu wyniosła 39 360,00 zł. 

 

2.10 Liderzy Europy 

Strategiczna, zespołowa gra planszowa „Liderzy Europy” opracowana przed kilkoma laty przez 

pracowników banku wciąż cieszy się dużą popularnością. Dyrektorzy szkół, nauczyciele 

matematyki i przedmiotów ekonomicznych bardzo chętnie zapraszają pracowników banku – 

wolontariuszy, który prowadzą grę w szkołach. W tym roku Fundacja zainwestowała w szkolenia 

dla wolontariuszy. W 2015 roku odbyły się dwie konferencje podczas których wolontariusze 

wymieniali się doświadczeniami, opracowali nowe pytania i zadania do gry, prowadzili pokazowe 

zajęcia, zostali wyposażeni w materiały dodatkowe. Dzięki temu wzrosła liczba osób w banku, 

przygotowanych do prowadzenia gry w szkołach.  

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu wyniosła 57 178,03 zł. 

 

2.11 Drobne projekt edukacyjne 

Różne niskobudżetowe działania o walorach edukacyjnych i aktywizujących młode pokolenie.  

Wśród nich istotne było sfinansowanie drugiego wydania książki Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 

„Pamiętnik” – jedynego w swoim rodzaju zapisu na bieżąco rejestrującego sytuację żołnierza 

niepodległościowego walczącego z władzą komunistyczną. Wydaniu towarzyszyła promocja 

tematu, a książkę przekazywaliśmy jako nagrodę w konkursach edukacyjnych. Łączna kwota 

przeznaczona na ww. działania to 33 161,00 zł.  

 

2.12 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. Na ten cel w roku 2015 

przekazaliśmy 6 709 957,04 zł. Realnie zaangażowaliśmy się w podniesienie jakości oraz 

rozwoju edukacji wyższej przy jednoczesnym powiększaniu kompetencji i konkurencyjności 

studentów na rynku pracy.  Stworzyliśmy specjalnie dedykowany program - Grand Tour, który 

pomaga w samodoskonaleniu się studentów Uczelni partnerskich Santander Universidades. 

 

 

2.13 Projekt wyjazdy kolonijne  

Ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK zostały sfinansowane bezpłatne kolonie dla 103 

dzieci z województwa dolnośląskiego. Partnerem i organizatorem wypoczynku była Fundacja na 
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Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, która od 22 

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 miejscowościach czystych 

ekologicznie położonych w górach i nad morzem. Na ten cel Fundacja Banku Zachodniego WBK 

przeznaczyła 110 000,00 zł 

 

2.14 Projekt „Patron Fundacji” 

Ze względu na przyjęcie przez Fundację imienia profesora Stefana Bryły, ważna stała się kwestia 

promocji tej zapomnianej dzisiaj, a tak bardzo zasłużonej dla polskiej historii i nauki postaci. W 

2015 roku Fundacja wyprodukowała serię gadżetów z wizerunkiem patrona i hasłem „Trzeba 

myśleć i trzeba pracować” oraz graficznym przedstawieniem budynków autorstwa Stefana Bryły. 

Gadżety charakteryzują się nowoczesnym designem oraz pełnią praktyczne funkcje (koszuli, kubki 

termiczne, worki płócienne, kubki i inne). Zależało nam na wyprodukowaniu znacznej liczby 

gadżetów, tak aby jak najliczniej trafiły do młodych ludzi. Przeznaczyliśmy na ten cel 197 045,72 

zł.   

 

2.15 Projekt „Szkoła Szkole” 

To inicjatywa, która wyniknęła z trudnej sytuacji na Ukrainie. W listopadzie 2014 okazało się, że w 

województwie lwowskim wszystkie szkoły zostaną zamknięte na okres dwóch miesięcy (grudzień i 

styczeń), w związku z wymuszonymi oszczędnościami w poborze prądu i gazu. Oznaczało to, że 

młodzież, której rodzice pracują, będzie pozostawiona sama sobie przez ten czas, bez 

pożytecznego zajęcia. Ze względu na wcześniej realizowany przez nas projekt „Liderzy Europy” 

poznaliśmy dobrze polskie szkoły na zachodniej Ukrainie, w związku z czym nie mogliśmy 

pozostać obojętni na apel o pomoc skierowany przez dyrekcję tych szkół. Idea była taka, aby 

przyjąć część uczniów z polskich szkół na Ukrainie do szkół partnerskich w Polsce. W 2015 roku 

Fundacja przeznaczyła 8 394, 90 zł na uregulowanie ostatnich zobowiązań związanych z 

grudniowym pobytem młodzieży w Polsce oraz przygotowała podziękowania dla szkół w postaci 

pamiątkowych dyplomów.  

 

2.16 Projekt „Bohaterowie drugiego planu” 

Fundacja Banku Zachodniego WBK wspólnie z Muzeum Historii Polski i Państwową Wyższą Szkołą 

Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi zrealizowała projekt edukacyjny „Bohaterowie drugiego 

planu”. Do uczestnictwa w konkursie historycznym, dotyczącym Polaków wspierających osoby  

walczące o niepodległość w latach 1944-1989, zaproszone zostały szkoły gimnazjalne i licealne. Z 

nadesłanych prac pisemnych jury wyłoniło zwycięzców, którzy wzięli udział w cyklu warsztatów 

filmowych. Po ich zakończeniu przy współpracy ze studentami PWSFTviT powstały krótkie etiudy 

dokumentalne poświęcone historiom opisanych bohaterów drugiego planu. Podczas uroczystej 



 9

gali konkursu, która odbyła w warszawskim Kinie Iluzjon ogłoszono wyniki II etapu konkursu. Na 

organizację konkursu Fundacja przeznaczyła w 2015 roku kwotę 35 439,96 zł. 

 

2.17 Projekt „Liderzy Europy” w Wilnie 

Fundacja we współpracy z Bankiem inspiruje, włącza oraz koordynuje projekty społeczne 

realizowane w ramach programów talentowych realizowanych w Banku dla przyszłych 

menagerów. Staramy się zachęcać uczestników tych programów banku do realizowania działań 

społecznych na dawnych Kresach RP, ponieważ w ten sposób przypominamy o polskiej kulturze, 

historii, doświadczeniu, jednocześnie – wskazując na wciąż aktualne problemy naszych Rodaków 

na Wschodzie. Jesienią 2015 roku uczestnicy bieżącej edycji kursu „Liderzy Przyszłości” 

zorganizowali wolontariat w Wilnie, przekazując dary hospicjum im. Bł. Michała Sopoćki 

prowadzonemu przez siostry zakonne z Polski (wśród nich s. Michaelę Rak). Obdarowane zostały 

także polskie domy dziecka oraz świetlica środowiskowa w Nowej Wilejce. Jedna grupa udała się 

do szkoły w Ejszyszkach udzielając jej również pomocy. Działaniom społecznym towarzyszyły 

prelekcje o tematyce kresowej, zwiedzanie Wilna - poznawanie jego wielokulturowej – ale także 

bardzo polskiej historii i tradycji. Realizacja tego zadania kosztowała 14 589,45 zł. 

 

2.18 Projekt „Architekci naszej rzeczywistości”  

W 2014 roku Fundacja uzyskała dotację od MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

na realizację dwuletniego projektu „Architekci naszej rzeczywistości”. Partnerem inicjatywy było 

Muzeum Historii Polski. W ramach projektu grupy młodzieży z całej Polski odnajdywały 

historyczne postaci, które w swoich miastach, regionach i całym kraju pozostawiły po sobie trwały 

ślad. Głównym celem było przywrócenie pamięci o osobach które są niezwykle zasłużone dla 

danej społeczności, a dziś zostały całkowicie zapomniane lub ich osiągnięcia nie zostały 

wystarczająco docenione. W 2015 roku odbyła się akcja pilotażowa promująca postać Henryka 

Witaczka, przeprowadzona przez grupę młodzieży ze Społecznego Liceum w Milanówku.  W 

ogólnopolskim konkursie grantowym "Architekci naszej rzeczywistości" skierowanym do grup 

młodzieży i organizacji pozarządowych Fundacja wyłoniła 16 laureatów, którzy otrzymali granty w 

wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych na przeprowadzenie działań upamiętniających zasłużone 

postaci ze swojej okolicy. Przedstawiciele 16 zespołów projektowych wzięli udział w dwudniowym 

szkoleniu podczas, którego mieli również okazję wziąć udział w edukacyjnej grze miejskiej o 

Stefanie Bryle. Na realizację projektu Fundacja przeznaczyła 118 498,39 zł, w tym 62 210,00 zł 

ze środków pozyskanych z FIO. 

 

2.19 Przekazywanie używanego sprzętu 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 2015 roku Fundacja wydała na cele 
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społeczne kilka serwerów i przełączników sieciowych, 15 laptopów oraz 526 

komputerów. 

 


