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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018 

Fundacja Santander Bank Polska S.A im. I.J. Paderewskiego 

 

 

1.1 Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I.J. Paderewskiego 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 Santander Bank Polska 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 Santander Bank Polska 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 2018 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji  Santander Bank Polska S.A. 

 

1.4 Skład Zarządu Fundacji w 2018 roku:  

 Marzena Atkielska  - Prezes Zarządu  

 

1.5 W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji:  

 Michał Gajewski – Przewodniczący Rady Fundacji  

 Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji  

 Artur Sikora – Członek Rady Fundacji 

 Cezary Szefler – Członek Rady Fundacji 

 Wojciech Kostecki – Członek Rady Fundacji   

 Maria Wlaźlak – Członek Rady Fundacji  

 Dorota Żołądkiewicz – Członek Rady Fundacji  

 

1.6  Główne cele statutowe Fundacji Santander Bank Polska S.A. to wspieranie następujących 

dziedzin:  

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, 
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- 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 Santander Bank Polska S.A. realizowała w 2018 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. 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 2018 roku Fundacja świadomie                                      

i konsekwentnie realizowała działania koncentrujące się na dzieciach , młodzieży i seniorach pod 

hasłem: „Myślimy o przyszłości, działamy dziś”.  

 

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 wsparciu najbardziej potrzebujących dzieci. Wspieramy instytucje i organizacje 

społeczne pracujące na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Nadal wiele 

dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju.  Fundacja 

wspiera takie inicjatywy, w których organizacje chcą wesprzeć dzieci potrzebujące poprzez 

stworzenie własnej niepowtarzalnej inicjatywy. Realizowane projekty uczą wrażliwości społecznej 

oraz pomagają w lepszym postrzeganiu świata. BDU w roku 2018 odbył się pod hasłem „Książka 

uczy i bawi” – udział w projektach grantowych pozwolił młodym uczestnikom na poznanie 

pięknego świata książki oraz udział w przedstawieniach teatralnych. Książka wspiera dzieci                     

w budowaniu prawidłowych postaw , buduje empatię oraz budzi ciekawość.  
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W roku 2018 Fundacja zrealizowała kolejną edycję programu wspierając 64  organizacje oraz 

wypłacając projekty grantowe z roku 2017. 

 

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 250 000 złotych. 

Wydatkowano 290.513,00 złotych (w tym środki z umów z 2017 r.) 

 

2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” 

 

Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) jest realizowany przez Fundację 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. W roku 2018 w związku z przypadającą rocznicą 100 

– lecia odzyskania niepodległości przez Polskę program grantowy dotyczył projektów związanych 

z niepodległością naszego kraju oraz sylwetką naszego patrona I.J. Paderewskiego. 

Wsparliśmy 41 podmiotów starających się o granty. 

 

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 300.000,00 zł. 

Wydatkowano 600.000,00 zł. (edycje programu 2017 r. i 2018 r. zostały 

wypłacone w 2018 r.). 

 

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. W 2018 roku kolejny raz 

zrealizowaliśmy nasz sportowy grant podobnie jak w roku 2017 cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Ponieważ sport jest bardzo ważny dla młodych ludzi, wsparliśmy łącznie 

40 organizacji promujących aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży. 

 

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 292 000,00 zł. 

W 2018 r. wydatkowano 265.500,00 zł. 
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2.4 Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam” 

 

Fundacja w roku 2018 ogłosiła IV 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. 

IV  edycja konkursu, tak jak poprzednie, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.  

Koszyki grantowe były następujące: 

- 25 organizacji otrzymało grant w wysokości 10 000 złotych; 

- 35 organizacji otrzymało grant w wysokości 7 000 złotych 

- 61 organizacji otrzymało grant w wysokości 5 000 złotych. 

Komisja konkursowa wybrała 121 organizacji, które otrzymały wsparcie na realizację swoich 

projektów. 

 

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę 800.000,00 zł. 
W 2018 r. wydatkowano: 445.853,45 zł  

 

 

2.5 Darowizny na rzecz oświaty i wychowania 

 

W 2018 r. Fundacja wsparła szereg inicjatyw edukacyjnych wyróżniających się dużą wartością 

społeczną i szerokim zasięgiem, w tym m.in.:  

 

 „Komiksy ekonomiczne” – projekt realizowany z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju. 

Inicjatywa ma na celu edukację ekonomiczną młodzieży. 

 

 Wspólnie z Fundacją Promocja i Akredytacja Kierunków Ekonomicznych uczestniczyliśmy           

w projekcie pod nazwą Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, który jest realizowany w roku 

szkolnym 2018/2019. Jest to bezpłatny cykl zajęć edukacyjnych uczniów klas V i VI szkół 

podstawowych; tematyka wykładów i warsztatów praktycznych dot. zarządzania, ekonomii, 

marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Udział w zajęciach pozwolił 

zrozumieć dzieciom rzeczywistość ekonomiczną oraz – poprzez doświadczenie – powiązać 

wiedzę teoretyczną  z praktyczną. 

 
 „Młodzi w akcji” to projekt realizowany wspólnie z Fundacją Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, który miał na celu promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz 

pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą  aktywnie działać w swoim najbliższym 

otoczeniu. Dodatkowo wsparliśmy grantami 15 najciekawszych inicjatyw o łącznej wartości                         

15 tys. złotych w celu wdrożenia ich w życie. 
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 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 2018 r. zostaliśmy wyróżnieni przez 

Warszawski Instytut Bankowy za największą liczbę aktywnych wolontariuszy w projekcie 

BAKCYL. 

W roku 2018 zostało przeszkolonych 209 wolontariuszy, którzy przeprowadzili w ramach 

projektu 401 lekcji w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Na realizację programów przeznaczyliśmy kwotę: 799 630,50 zł 

 

2.6 Darowizny na rzecz kultury 

 

Fundacja wspiera różne inicjatywy na rzecz kultury. W 2018 roku wsparliśmy m.in. realizację 

projektów: 

 II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej realizowany w dniach 11-13 maja 2018 r.                      

w Zielonce. Celem festiwalu było upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji 

legionowej oraz historii Polski w twórczości artystycznej, a także prezentacja dorobku młodych 

artystów. 

 

 Street Noise (zawody street dance), który miał miejsce w dniach 21-22 kwietnia 2018 r.                        

w Białymstoku. Celem projektu była popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

oraz rozwijanie pasji do muzyki i tańca. 

 

 Konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, realizowany przez Teatr Atelier 

im. A. Osieckiej w Sopocie w dniach 6-12 sierpnia 2018 r. W ramach projektu odbywały się m.in. 

warsztaty wokalne pod okiem Jerzego Satanowskiego, dzięki czemu młodzi artyści mogli 

znacznie podnieść poziom artystyczny, wykonywanych przez siebie utworów, co ułatwiło                            

im również debiut na profesjonalnej scenie. 

 

Na realizację projektów przeznaczyliśmy kwotę: 41.500,00 zł.  
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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 Santander Bank Polska S.A., którzy znaleźli się 

w trudnej sytuacji losowej, koordynowała również zbiórki koleżeńskie przeprowadzone                               

w Banku. 

 

W ramach realizacji działań charytatywnych wsparliśmy wiele projektów, w tym m.in.: 

 Festiwal Biegów „Czarna Góra”, który miał na celu wsparcie dzieci w chorobie 

onkologicznej poprzez dofinansowanie organizacji Festiwalu Biegów Czarna Góra „Pomaganie 

Przez Bieganie!”, odbywającego się w dniach 28 – 29 lipca 2018 r. 

 

 „Każdy jest komuś potrzebny”, realizowany w Krakowie od września do grudnia 2018 r. 

wraz z Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Celem programu było promowanie wśród 

uczniów idei wolontariatu, a także promowanie postaw prospołecznych, a także współdziałania 

na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. 

 
 Dofinansowanie remontu i wyposażenia Ośrodka dla dzieci Niewidomych                                        

i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej w Warszawie, 

sporządzenia placu zabaw, renowację terenu zielonego i ogrodu terapeutycznego dla dzieci, 

zakup sprzętu do diagnozy okulistycznej dzieci oraz sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego. 

 
 Jako organizacja pożytku publicznego zbieraliśmy 1% podatku. 

Kwota zebrana w ramach 1% wyniosła 249 994,54 zł 

 

Na realizację działań charytatywnych przeznaczyliśmy kwotę:                      

1 569 638, 29 zł.  

 

2.8 Projekt stypendialny 

 

W roku 2018 Fundacja uruchomiła po raz pierwszy Program Stypendialny. Wsparcie finansowe 

przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

 Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy                          

i osiągania jeszcze lepszych wyników.  

Spośród zgłoszonych 60 wniosków w 2018 roku, Rada Fundacji wybrała najlepszą dwudziestkę 

uczniów, którzy otrzymali roczne wsparcie finansowe w kwocie  5 000 zł. Laureaci są z terenu 
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całej Polski. Są wśród nich wybitni szachiści, matematycy, młodzi naukowcy, sportowcy 

(konkurencje: biegi narciarskie, zapasy, skoki o tyczce, koszykówka), tancerze, młodzi aktorzy, 

wybitni angliści, społecznicy, muzycy oraz wolontariusze. Jest to młodzież szczególnie 

utalentowana, ale przede wszystkim to pasjonaci, którzy kochają to co robią.  

W 2018 r. stypendia otrzymywało w sumie 24 utalentowanych młodych ludzi. 

Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę: 60.342,00 zł. 

 

2.9 Wolontariat pracowniczy 

 

W ubiegłym roku liczba wolontariuszy wzrosła z 580 do 1.312 pracowników (przyrost o 732 

osoby). Pracownicy banku angażowali się w różne formy wolontariatu, realizując przy wsparciu 

Fundacji  145 projektów wolontariackich. Każdy z wolontariuszy może otrzymać na realizowaną 

przez siebie akcję do 3 tysięcy złotych. Oddolne inicjatywy pracowników Santander Bank Polska 

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 2018 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.  

Funkcjonująca od 2017 roku platforma dla wolontariuszy umożliwia składanie wniosków 

wolontariackich oraz ich rozliczanie; dzięki platformie każdy wolontariusz może poinformować nas 

o chęci niesienia pomocy i o jej rodzaju.  

 

Wyróżnione akcje wolontariackie Fundacji Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku: 
 

„Maleńką stópką dotknąć ziemi…”  

Wolontariusze włączyli się  w zorganizowanie II maratonu " Zumby Fitness Tiger dla Tosi". Do 

współpracy zaproszono lokalnych instruktorów zumby, którzy charytatywnie włączyli się w akcję. 

Wolontariusze pozyskali środki finansowe przeznaczone na operacje dziewczynki między innymi 

ze sprzedaży własnych wyrobów typu: własnoręcznie wykonane zajączki, stroiki wielkanocne, 

ozdoby świąteczne itp. Impreza transmitowana była przez lokalną Telewizję Sudecką, portale 

internetowe  Doba.pl, media społecznościowe oraz Tygodnik Dzierżoniowski.                              

Zebrano kwotę w wysokości 13.000,00 zł. 
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„Międzynarodowy Turniej na wózkach „ Poznań Open”  

Międzynarodowy Turniej Tenisa na wózkach z serii Uniqlo Wheelchair Tennis Tour jest jednym 

ze 160 turniejów organizowanych na całym świecie dla tenisistów poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Turniej odbył się po raz trzeci w dniach 06 – 08 lipca 2018 r. na kortach najstarszej 

w Polsce, bo działającej bez przerwy od 1914 r., Sekcji Tenisowej Klubu Sportowego Warta 

Poznań. Poprzez organizację zawodów Wolontariusze zachęcali osoby niepełnosprawne do 

aktywnego trybu życia i uprawiania sportu, który jest jedną z najlepszych form rehabilitacji, 

zarówno fizycznej jak i psychicznej. Turniej aktywizuje osoby niepełnosprawne i przełamuje 

negatywne stereotypy na temat osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W projekcie 

wzięło udział  48 uczestników. 

 

„Wielka przygoda w Dźwirzynie”  

Wolontariusze zorganizowali kolonie dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Wyjazd dał 

możliwość dzieciom rozwijania samodzielności, odpowiedzialności. Podopieczni uczyli się 

respektowania norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie. Kolonie dały dzieciom szanse na 

rozwój sfery społecznej, umysłowej, emocjonalnej, fizycznej - dzieci uczyły się kreatywności 

biorąc udział w szeregu zajęć, nawiązywały nowe znajomości i przyjaźnie, czuły się potrzebne, 

akceptowane i dzięki wyjazdowi wzrosło ich poczucie sprawstwa pozytywnego. Wolontariusze 

Fundacji Santander Bank Polska wsparli wyjazd oraz brali czynny udział w zajęciach z dziećmi. 

W projekcie uczestniczyło 35 dzieci. 

 

„Szkolenie dla Wolontariuszy w Lubiatowie "Każdy jest komuś potrzebny"  

Wolontariusze Fundacji Santander Bank Polska wzięli udział 2-dniowych warsztatach mających 

na celu wdrożenie nowych wolontariuszy do programu wolontariackiego Fundacji Anny Dymnej 

„Mimo wszystko”. Szkolenie wolontariuszy z postaw lidera przygotowało ich do pełnienia funkcji 

koordynujących działania fundacji podczas kluczowych eventów. Przeszkolono 15 wolontariuszy. 

 

„Charytatywny Turniej Piłki Nożnej”  

Wolontariusze z różnych obszarów Santander Bank Polska z Białegostoku, tworząc drużynę 

piłkarską, wzięli udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej. Celem było wsparcie nowego 

Hospicjum    w remoncie placówki w Turośni Kościelnej. Turniej miał na celu zebranie środków, 

które umożliwią otwarcie całego budynku na potrzeby chorych. Oprócz wspaniałej drużyny byli 

wspaniali kibice – którzy zostali okrzyknięci najlepszymi kibicami turnieju. Dzięki między innymi 

wsparciu wolontariuszy Fundacji Santander udało się zebrać potrzebne środki.                             

Zebrano 38 000,00 złotych. 
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„Sadzimy dla Niepodległej”  

W 2017 r. przez rejon Pomorza przeszła ogromna nawałnica niszcząc wiele hektarów lasów. 

Dlatego wolontariusze Fundacji Santander postanowili wesprzeć naturę poprzez sadzenie drzew 

w Lipuszu na terenach zniszczonych przez nawałnicę. Akcja wsparta była również przez 

Santander TFI – Sadzimy drzewa w zamian za rezygnację z wyciągów papierowych. Wspólnie 

posadzono 800 drzew. 

 

„Fit Senior”  

Wolontariusze zorganizowali zajęcia  sportowe  dla seniorów – odbyły się one na terenie Klubu  

Seniora 82 oraz nordic walking na terenach zielonych na Starym Mieście w Poznaniu. Działanie 

ma charakter długofalowy.  Celem pobocznym była integracja wśród seniorów, włączenie 

społeczne oraz zachęcenie do stałej aktywności fizycznej – wolontariusze Santander Bank 

Polska - wsparcie w przygotowaniu sali oraz sprzętu potrzebnego dla seniorów.                               

Wsparcie uzyskało 26 seniorów. 

 

„By żyło się lepiej”  

Celem akcji, był zakup toru do nauki chodzenia, dla osób mieszkających w Domu Seniora w 

Wałbrzychu. Tor ma pomóc w rehabilitacji i usprawnić elastyczność mięśni u pacjentów z 

dysfunkcjami kończyn dolnych. Taki tor jest niezbędny do rehabilitacji osób starszych.                           

Na pierwszą próbę toru wolontariusze zaprosili Pana Ryszarda, mieszkańca Domu Seniora, który 

wypróbował tor. Fundacja Santander i jej wolontariusze wsparli 48 seniorów. 

 

„Kiermasz kwiatowy”  

Projekt zakładał organizację kiermaszu kwiatowego w kilku lokalizacjach. Dochód z kiermaszu 

został przeznaczony na pomoc pogorzelcom. W siedzibach central Banku Santander został 

zorganizowany kiermasz, gdzie każdy z pracowników mógł za symboliczną kwotę kupić wiosenne 

kwiaty, które przyprowadziły wiosnę do bankowych biur.   

 

„Kiermasz bożonarodzeniowy”  

W listopadzie, dla pracowników Santander Bank Polska, zostały przeprowadzone warsztaty, w 

trakcie  których zostały wykonane ozdoby i prezenty świąteczne. Przygotowane rzeczy zostały 

przekazane na grudniowy Kiermasz Bożonarodzeniowego. Celem warsztatów i kiermaszu była 

nie tylko integracja pracowników Santander Bank Polska i promowanie wartości Grupy 

Santander, ale przede wszystkim wsparcie dzieci zmarłej koleżanki. Zebrano ponad 17.000,00 

złotych. 
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Na realizację akcji wolontariackich w 2018 r. przeznaczyliśmy kwotę: 

341.989,35 zł. 

 

 

2.10  Inne projekty  

 

 Gala stypendialna 25 października 2018 r. w auli Szkoły Głównej Handlowej odbyła się Gala 

Stypendialna Fundacji Santander Bank Polska im. I. J. Paderewskiego. Podczas uroczystości 

wręczyliśmy stypendia laureatom Programu Stypendialnego Fundacji Santander Bank Polska im. 

I. J. Paderewskiego. 

 

 Gwiazdka w Łazienkach Królewskich Podopieczni z placówek opiekuńczo-wychowawczych 

na Mazowszu wzięli udział w wyjątkowym spotkaniu świątecznym, które 18 grudnia 2018 r. odbyło 

się w Muzeum Łazienki Królewskie. Towarzyszyła im małżonka Prezydenta RP Agata 

Kornhauser-Duda. Świąteczne spotkanie w Pałacu na Wyspie wypełniły atrakcje przygotowane 

przez pracowników Muzeum. Dzieci uczestniczyły w animacjach edukacyjnych, dzięki którym 

mogły poznać historię letniej rezydencji króla Stanisława Augusta, życie monarchy na dworze 

oraz królewskich artystów. 

 

 Wystawa Henryka Cirruta pt. Tryptyk warmiński: Dendroformy, Hydroformy, Geoformy. 

Wernisaż wystawy odbył się 26 listopada 2018 r.; tego dnia odbyło się również spotkanie z 

autorem. Wystawę można było oglądać do 20 maja 2019 r. w centrali Santander Bank Polska 

S.A. w Warszawie. 

 

Na realizację projektów przeznaczyliśmy kwotę: 383 695,90 zł.  

 

2.11  Program Santander Universidades  

 

Fundacja wspólnie z Santander Bank Polska S.A. 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:  1.344 923,45 zł. 
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2.12  Przekazywanie używanego sprzętu IT  

 

W roku 2018 Fundacja wspierała szkoły, placówki wychowawcze i kulturalne oraz potrzebujące 

osoby fizyczne przekazując nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy. Sprzęt był pozyskiwany  

z Santander Bank Polska S.A., gdzie po inwentaryzacji wycofywano z użytku pulę komputerów.    

Te, które były sprawne i w dobrym stanie przekazywano Fundacji w celu ich rozdysponowania. 

 

Łącznie w 2018 r. Fundacja przekazała 285 komputerów. 

 


