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Szanowni Państwo,

z radością oddaję w Państwa ręce raport z działań Fundacji Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. Niewątpliwie był to 
czas pełen wspólnych, satysfakcjonujących wyzwań i intensywnej pracy nad rozwijaniem naszych flagowych działań 
i projektów prospołecznych.

Już od 22 lat realizujemy różnorodne programy i wspieramy zaangażowanie społeczne pracowników Santander Bank 
Polska. Wszystkie te inicjatywy mają wspólne cele: trafnie odpowiadać na potrzeby beneficjentów i przyczyniać się do 
konkretnych zmian w lokalnych społecznościach, w których na co dzień działamy.

Nasze strategiczne programy grantowe: „Bank Młodych Mistrzów Sportu” oraz „Tu mieszkam, Tu zmieniam” spotkały 
się z ogromnym zainteresowaniem w 2019 r. Fundacja wsparła grantami łącznie 116 organizacji, przeznaczając na 
realizowane przez nie projekty 800 tysięcy złotych. 

W naszych działaniach duże znaczenie nadajemy też edukacji i wspieraniu szkolnictwa, czego dowodem są realizowane 
przez nas: Program Santander Universidades oraz Program Stypendialny. Dzięki stypendiom grono uzdolnionych  
uczniów ma szansę na rozwój swoich zainteresowań i zdolności. Są to fantastyczni naukowcy, sportowcy, muzycy, 
artyści czy poligloci. Jednym słowem: pasjonaci. Z programu stypendialnego Fundacji w 2019 r. skorzystało 21 
szczególnie uzdolnionych uczniów. Najmłodsi z nich mają zaledwie 12 lat, a już odnoszą sukcesy zarówno w kraju, jak 
i poza jego granicami. Jestem z nich bardzo dumny i cieszę się, że możemy mieć swój udział w rozwoju ich wyjątkowych 
talentów. 

Oprócz kontynuacji strategicznych projektów, pracowaliśmy również nad nowymi. Jednym z autorskich pomysłów, 
który przyniósł nam sporo satysfakcji, jest zainaugurowany w maju 2019 r. „Klub Płomyka”. W ramach tego projektu 
Fundacja modernizuje pomieszczenia w szpitalach oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych w całej Polsce, 
stwarzając przyjazne i kreatywne przestrzenie dla dzieci. W 2019 r. otworzyliśmy cztery kluby w różnych częściach 
kraju (Gdańsk, Kępno, Piaseczno, Białystok). 

Łącznie w 2019 r. Fundacja objęła swoim działaniem 349 567 beneficjentów. Jest to m.in. zasługa coraz szerszego 
grona naszych wolontariuszy, podejmujących różnorodne działania na rzecz potrzebujących. W minionym roku udało 
nam się bowiem znacząco rozwinąć wolontariat pracowniczy. Jeszcze rok temu, w 2018 r., wolontariat skupiał 1300 
pracowników Santander Bank Polska. Dziś ta społeczność liczy już ponad 2000 osób, które w 2019 r. przeprowadziły 
ponad 200 akcji na terenie całego kraju i wsparły blisko 50 tysięcy osób. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że wolontariusze 
sami zgłaszają pomysły na działania, które są odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych środowisk. 

Nasze działania społeczne zostały dostrzeżone i docenione przez wiele instytucji, m.in. portal „Moje Bankowanie” czy 
„Warszawski Instytut Bankowości”. To sukces nas wszystkich, wszak za nim stoi codzienna praca i imponujące zaanga-
żowanie wolontariuszy i pracowników Fundacji.

Zapraszam Państwa serdecznie do lektury Raportu i poznania szczegółów naszych działań.

Michał Gajewski

Przewodniczący Rady Fundacji
Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
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Od wielu lat Fundacja realizuje programy grantowe, wspierając tym samym lokalne społeczności…

Bardzo zależy nam na wsparciu społeczności lokalnych, szczególnie tych w małych miejscowościach i miasteczkach. Słuchamy 
potrzeb, które do nas docierają i pomagamy, wedle naszych możliwości, realizować pomysły mieszkańców. Poprzez program 
grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu” popularyzujemy zdrowy tryb życia, aktywizujemy sportowo dzieci i młodzież, 
jednocześnie promując zasady fair play. Sztandarowym programem grantowym Fundacji jest „Tu mieszkam, Tu zmieniam” 
– program mający na celu podniesienie poziomu i jakości życia lokalnych społeczności. W ramach tego projektu powstały ścieżki 
edukacyjne, murale, ogrody sensoryczne, przystanki rowerowe, wyremontowane zostały biblioteki i kluby.

W 2019 roku Fundacja rozpoczęła nowy projekt...

Cały czas poszerzamy zakres naszych działań, wychodząc naprzeciw potrzebom. Projekt „Klub Płomyka” jest właśnie taką 
odpowiedzią na potrzebę stworzenia przyjaznych miejsc dla podopiecznych szpitali, domów dziecka czy ośrodków szkolno-
-wychowawczych. W ramach projektu wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy pomieszczenia w szpitalach w Gdańsku, Kępnie 
i Piasecznie oraz w ośrodku szkolno-wychowawczym w Białymstoku. W ramach współpracy z ww. placówkami udało nam się 
stworzyć wyjątkowe, przytulne miejsca do wypoczynku, nauki i spotkań dla podopiecznych tych placówek.

Przez cały 2019 rok Fundacja wspierała również inne projekty...

Wspieraliśmy projekty o charakterze charytatywnym, edukacyjnym i kulturalnym, oferowaliśmy również pomoc rzeczową, 
przekazując nieodpłatnie używane komputery potrzebującym placówkom i organizacjom. Mamy też cykl programów 
skierowanych do seniorów. We współpracy z wielkopolską Policją, przy dużym zaangażowaniu naszych wolontariuszy, uczymy 
starsze osoby, jak bezpiecznie poruszać się w internecie, w jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej czy unikać zagrożeń 
w życiu codziennym. 

Początek roku 2020 to moment kiedy „świat się zatrzymał” w związku z pandemią koronawirusa. Jak Fundacja poradziła 
sobie w nowej rzeczywistości?

Świat się zatrzymał, a my dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości – zmodyfikowaliśmy tylko kierunek działań. Pierwszą 
akcją, którą rozpoczęliśmy w pandemii było szycie maseczek. Zaczęło się od jednej wolontariuszki, a ostatecznie ponad 100 
naszych wolontariuszy z całej Polski uszyło ponad 13 tysięcy maseczek. Zostały one przekazane m.in. szpitalom, domom dziecka, 
placówkom opiekuńczym oraz potrzebującym osobom prywatnym. 

Potem była akcja „Podwójna Moc Pomagania”, podczas której wspólnie z Santander Bank Polska i klientami banku, wsparliśmy 
23 szpitale jednoimienne kwotą ponad 5 mln złotych. 

Działamy z pasją, a naszą siłą są ludzie. Chciałabym serdecznie podziękować Radzie Fundacji, pracownikom, naszym wolon-
tariuszom, wszystkim organizacjom, z którymi współpracujemy. Dziękuję za pomoc, nowe pomysły, a przede wszystkim za 
ogromne wsparcie i zaangażowanie. Bez tego realizacja naszych planów nie byłaby możliwa.

Z wielką radością zapraszam do lektury raportu Fundacji Santander.

Marzena Atkielska

Prezes Zarządu Fundacji Santander
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Fundacja Santander działa w wielu obszarach. Który z nich jest dla Pani szczególnie ważny?

W działalności Fundacji wybraliśmy takie obszary, które są zgodne z naszymi wartościami i niosą realne rozwiązania dla 
społeczności. Dlatego wszystkie obszary naszej działalności są ważne, zarówno pomoc seniorom, wsparcie utalentowanej 
młodzieży czy angażowanie się w działania społeczności lokalnych. Najważniejsze jest to, że dzięki naszym projektom możemy 
komuś pomóc, polepszyć czyjeś życie, stworzyć nowe możliwości do dalszego rozwoju… A jednocześnie pokazujemy, że warto 
pomagać, bardzo często angażujemy pracowników banku – wolontariuszy do udziału w naszych projektach.

Wolontariat pracowniczy jest siłą Fundacji...

Wspieramy i promujemy ideę wolontariatu pracowniczego w Santander Bank Polska. Z roku na rok rośnie liczba naszych wolon-
tariuszy, na koniec 2019 roku było to już ponad 2000 osób. Są to wspaniali ludzie, zapaleńcy, którzy mimo licznych obowiązków 
zawodowych, chcą swoim czasem dzielić się z potrzebującymi. Wspieramy wolontariuszy w ich działaniach, pomagając organi-
zacyjnie i logistycznie. Dla tych, którzy sami chcą pomagać, ale nie mają konkretnego projektu, Fundacja organizuje wydarzenia, 
w które każdy pracownik może się włączyć. Takim przykładem była akcja „Serce od Serca”, podczas której w czterech miastach 
Polski szyliśmy poduszki w kształcie serc, niezbędne do rehabilitacji pacjentkom po mastektomii. Organizujemy też lokalne 
akcje na rzecz innych organizacji. Niejednokrotnie są to duże przedsięwzięcia logistyczne, jak np. bieg charytatywny Północny 
Pomaga, z którego dochód przeznaczony był na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. ks. E. Dutkiewicza. Od kilku lat pracownicy banku 
wspierają także wolontariuszy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” podczas „Festiwalu Zaczarowanej Piosenki”, pomagając 
przy organizacji oraz obsłudze koncertu finałowego na Rynku Starego Miasta w Krakowie. Nie zawsze są to działania na dużą 
skalę, czasem są to niewielkie akcje, jeśli chodzi o zasięg, ale znaczące, jeśli chodzi o ich wartość, np. lokalne akcje sprzątania 
lasu, sadzenie drzew, pomoc osobom z niepełnosprawnościami czy prace wykonane na rzecz domów dziecka. 
Nasi wolontariusze nie tylko dzielą się swoim czasem, ale również kompetencjami, edukując z przedsiębiorczości czy ekonomii  
dzieci, młodzież i seniorów. Czerwone koszulki z bijącym sercem, znak rozpoznawczy wolontariuszy Fundacji Santander, 
pojawiają się podczas mniejszych i większych wydarzeń na terenie całej Polski. 

Fundacja wspiera także młodych ludzi organizując Program Stypendialny...

Druga edycja naszego programu stypendialnego była dla nas dużym wyzwaniem. Do Fundacji wpłynęło ok. 400 aplikacji, 
z których mogliśmy wybrać tylko 21 osób. Nie był to wybór łatwy. Dzięki programowi wsparliśmy Adama, uzdolnionego 
kompozytora, skrzypka i pianistę w rozwoju artystycznym, poprzez dofinansowanie jego udziału w warsztatach instrumentalnych 
i kompozytorskich. Emilii, 15-letniej szachistce, która marzy o awansie do Kadry Polski Kobiet, stypendium umożliwiło wyjazdy 
na międzynarodowe turnieje szachowe. Cezaremu, który uczy się w prestiżowej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, pomogliśmy 
w zakupie sprzętu. Wśród naszych stypendystów są też naukowcy tacy jak Kamil, który pomimo młodego wieku, konstruuje 
silniki czy Kasia, która od października 2020 r. zaczyna studia na Uniwersytecie Cambridge, na kierunku Engineering. Radkowi, 
ambasadorowi osób niepełnosprawnych, który m.in. trenuje koszykówkę na wózkach, stypendium pozwoliło spełniać swoje 
sportowe i edukacyjne marzenia. Naszym młodym sportowcom i tancerzom stypendium umożliwiło udział w zawodach, 
turniejach, warsztatach i obozach tematycznych. Jesteśmy z nich wszystkich dumni i cieszymy się, że poprzez program 
stypendialny możemy wspierać ich pasje i marzenia. 

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu Fundacji Santander
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Władze Fundacji:

Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji:

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Michał Gajewski
Przewodniczący Rady

Cezary Szefler
Członek Rady

Teresa Notz
Wiceprzewodnicząca Rady

Maria Wlaźlak
Członek Rady

Wojciech Kostecki
Członek Rady

Dorota Żołądkiewicz
Członek Rady

Artur Sikora
Członek Rady

O Fundacji
Nasza Fundacja powstała w 1997 roku jako Fundacja „Pomoc Ludziom” przy 
Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim 
Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą – Fundacja Banku 
Zachodniego WBK. W 2018 roku jej nazwa została zmieniona na Fundacja 
Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od ponad 20 lat 
Fundacja wspiera działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, pomaga 
dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom potrzebującym wsparcia. W 2004 
roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Jej działania wspierają 
podatnicy, przekazując 1% swojego podatku, dzięki czemu Fundacja 
pomaga potrzebującym oraz realizuje coraz więcej projektów, których efekty 
można zobaczyć w całej Polsce.

Co robimy ?

•   wspieramy i promujemy ideę wolontariatu, rozwijając wolontariat pracowniczy w banku

• inwestujemy w edukację dzieci i młodzieży, dbamy o ich rozwój intelektualny dzięki programowi stypendialnemu Fundacji

•   stawiamy na zdrowy tryb życia poprzez dofinansowanie działań sportowych za pośrednictwem programu grantowego 
„Bank Młodych Mistrzów Sportu” 

•  dbamy o rozwój lokalnych społeczności i zmieniamy okolice, dzięki programowi grantowemu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”

• zmieniamy smutne przestrzenie szpitali i domów dziecka w kolorowe i pełne zabawek, w ramach projektu „Klub Płomyka” 

•   doposażamy szkoły, domy dziecka i inne placówki w komputery, dzięki programowi #Pracowni@

• dofinansowujemy projekty edukacyjne, charytatywne i kulturalne

•  wspieramy podopiecznych Fundacji w ramach 1% podatku 

• wspieramy środowiska akademickie z całej Polski dzięki programowi Santander Universidades 

Zespół Fundacji Santander: od prawej Marzena Atkielska, Jolanta Deneka-Kapkowska, Wioletta Obuchowska, Łukasz Zembko, Magdalena Szewczyk
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Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 lub 18 listopada (w zależności od kalendarza) 1860 r. w Kuryłówce na Podolu. Jego 
matka Poliksena z domu Nowicka, zmarła kilka miesięcy po jego porodzie. Ojcem Paderewskiego był Jan Paderewski, 
drobny szlachcic kresowy.

Uzdolniony muzycznie Ignaś początkowo pobierał naukę gry na fortepianie pod kierunkiem nauczycieli w domu. 
W latach 1872-1878 kształcił się w warszawskim Instytucie Muzycznym. Po uzyskaniu dyplomu w 1878 roku pozostał 
na uczelni jako nauczyciel gry na fortepianie. Utrzymywał się grając na przyjęciach, komponując i wykonując własne 
utwory, a także udzielając lekcji gry. Pomimo zachwytów otoczenia, sam twierdził, iż musi jeszcze wiele się nauczyć 
– przez to potrafił ćwiczyć nawet po 12 godzin dziennie. W 1880 roku ożenił się z Antoniną Korsakówną. Żona po roku 
zmarła, pozostawiając go z kilkumiesięcznym, niepełnosprawnym synem Alfredem. Od 1881 r. kontynuował studia 
w Berlinie. Poznał tam Helenę Modrzejewską, która zafascynowana jego talentem, przekazała pokaźną kwotę 
pieniężną na doskonalenie gry. Umożliwiło mu to dalszą naukę w Wiedniu, gdzie w 1887 roku zadebiutował 
własnym recitalem, a odniesiony sukces pozwolił mu na wyjazd do Paryża. Po serii koncertów w stolicy Francji 
Paderewski odniósł wielki rozgłos i zdobył pieniądze. Jego popularność potwierdziła trasa koncertowa w Anglii oraz 
występy w wielu krajach Europy i obu Ameryk. Na stałe zamieszkał w USA. W 1899 roku ożenił się z Heleną Górską 
i zamieszkali w Szwajcarii. Po wybuchu I wojny światowej Paderewski razem z Henrykiem Sienkiewiczem organizował 
Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny w Vevey oraz Polski Komitet Ratunkowy w Londynie. Nie szczędził przy tym 
własnych środków finansowych na pomoc. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat niepodległości 
Polski. Za jego przyczyną w ogłoszonym 8 stycznia 1918 roku orędziu prezydenta T.W. Wilsona do Kongresu Stanów 
Zjednoczonych znalazł się punkt dotyczący utworzenia niepodległego państwa polskiego. 

Wkrótce po jego utworzeniu, od 1919 roku Paderewski sprawował funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych RP. 
W listopadzie 1919 roku ustąpił ze stanowiska premiera, dalej jednak reprezentował Polskę za granicą na międzynaro-
dowych konferencjach i w Lidze Narodów. Dzięki jego dyplomatycznym zdolnościom i szacunkowi, jakim go darzono, 
Polska zyskała uznanie na arenie międzynarodowej. Za swoją działalność otrzymał m.in. odznaczenia Orła Białego, 
francuski Krzyż Wielki Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. Zmarł 
29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Jego życzeniem było, aby być pochowanym w wolnej Polsce. Zostało ono 
spełnione w 1992 roku, gdy prochy Paderewskiego zostały przywiezione do Polski i złożone w podziemiach archikatedry 
św. Jana w Warszawie.

(źródło: Ignacy Jan Paderewski, Ireneusz Vowie)

„…Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną 
pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” 

(I.J. Paderewski „Pamiętniki”)

Patron Fundacji
Ignacy Jan Paderewski od 2018 roku jest patronem Fundacji Santander Bank Polska. Jest to postać, która reprezentuje 
ważny dla Fundacji system wartości – był patriotą, wirtuozem, filantropem, człowiekiem wielu talentów, a jego duch jest 
obecny do dzisiaj w społeczeństwie. Dla wielu osób Ignacy Jan Paderewski jest niedoścignionym wzorem najbardziej 
pożądanych postaw społecznych, takich jak pracowitość, bezinteresowność, szczerość i zaangażowanie. Przyjęcie Ignacego 
Jana Paderewskiego na patrona Fundacji było zaszczytem, a jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Z dumą nosimy imię 
tego wybitnego Polaka.

Ignacy Jan Paderewski to:

•   Wybitny polityk i mąż stanu, zasłużona postać dla historii naszego kraju z wielkim talentem dyplomatycznym, 
szczególnie zasłużony w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości

•  Wielki artysta, kompozytor, pianista gromadził wokół siebie wiele znamienitych postaci, stworzył wiele dzieł 
artystycznych, zyskał międzynarodową sławę

•   Filantrop oddał swój majątek Ojczyźnie, organizował wiele akcji dobroczynnych na rzecz polskich sierot i ofiar represji, 
finansował stypendia młodych muzyków, wspierał bezrobotnych, pomagał weteranom
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Obszary działalności Fundacji
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Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 774
Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie: 68
Łączna liczba beneficjentów: 217 207
Łączna kwota przekazanych środków w ramach programu: 500 000 złotych

Cel programu
Celem programu jest podniesienie poziomu i jakości życia poprzez wprowadzenie trwałych zmian w lokalnym otocze-
niu oraz integrację społeczności lokalnych poprzez realizację wspólnych pomysłów. Konkurs promował działania na 
rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej. Projekty dotyczyły wielu 
aspektów m.in. tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, parków. Dzięki środkom z grantu 
powstały na przykład: kino plenerowe, ogrody sensoryczne, stacje rowerowe, letnie czytelnie i wiele innych.

Dla kogo
Autorami wniosków mogły być organizacje, które posiadają osobowość prawną i działają w lokalnym środowisku 
m.in.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy nawet jednostki ochotniczej straży 
pożarnej. 

Wysokość pojedynczego grantu
•   20 organizacji otrzymało grant w wysokości 10 000 złotych

•   30 organizacji otrzymało grant w wysokości 7000 złotych

•   18 organizacji otrzymało grant w wysokości 5000 złotych

Tu mieszkam, Tu zmieniam
Ogólnopolski program grantowy
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Ilość przyznanych grantów z podziałem na województwa

Łączna liczba grantów: 68

dolnośląskie  8
kujawsko-pomorskie  3
lubelskie   5
lubuskie   2
łódzkie   2
małopolskie  7
mazowieckie  9
opolskie   2

podkarpackie  4
podlaskie   1
pomorskie   4
śląskie   5
świętokrzyskie  2
warmińsko-mazurskie  3
wielkopolskie  10
zachodniopomorskie  1

„W ramach programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam” miałam przyjemność 
współpracować z Fundacją Arka. Projekt zakładał budowę altany ogrodowej w schronisku 
dla bezdomnych w Chynowie, wszystkie prace wykonane były przez podopiecznych Fundacji.  
Finalnie altana stała się miejscem, dzięki któremu mieszkańcy mogli nie tylko zdobyć nowe 
umiejętności podczas jej budowy, ale przede wszystkim przekonać się, jak przy niedużych 
nakładach finansowych i własnej pracy są w stanie wiele osiągnąć. Wsparcie ze strony Fundacji  
było impulsem do dalszych działań na terenie ośrodka.”

Agnieszka Perczyk
p.o. dyrektora 21. Oddziału 
Santander Bank Polska 
we Wrocławiu

Konkurs Tu mieszkam, Tu zmieniam
https://youtu.be/Ni8iFbmDzaI
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Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 473
Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie: 48
Łączna liczba beneficjentów: 10 569
Łączna kwota przekazanych środków w ramach programu: 300 000 złotych

Cel programu
Program grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu” ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad 
fair-play w sporcie.

Wysokość pojedynczego grantu
Wysokość grantu uzależniona była od projektu:

•   najniższy przyznany grant to 1995 złotych

•   najwyższy przyznany grant 9000 złotych

Najważniejsze działania programu
W ramach III edycji programu wspierane były przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Skupialiśmy się 
przede wszystkim na wspieraniu ich rozwoju fizycznego poprzez organizację wydarzeń typu drużynowe zawody sportowe, 
olimpiady, paraolimpiady, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

Najczęściej dofinansowane dyscypliny sportowe w 2019 r.:
piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, jazda konna, kajakarstwo, łucznictwo, pływanie, taekwon-do oraz projekty 
multisportowe.

Bank Młodych Mistrzów Sportu
Ogólnopolski program grantowy
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Ilość przyznanych grantów z podziałem na województwa

Łączna liczba grantów: 48

dolnośląskie  3
kujawsko-pomorskie  2
lubelskie   2
lubuskie   1
łódzkie   2
małopolskie  2
mazowieckie  9
opolskie   1

podkarpackie  2
podlaskie   1
pomorskie   5
śląskie   3
świętokrzyskie  1
warmińsko-mazurskie  2
wielkopolskie  10
zachodniopomorskie  2

Bank Młodych Mistrzów Sportu
https://youtu.be/TDL_kzHiWQA
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Wolontariat 
jaki chcesz

Wolontariat pracowniczy

Liczba zaangażowanych wolontariuszy: 2002
Liczba akcji: 202
Liczba osób objętych pomocą w czasie akcji wolontariatu: 49 211
Budżet na działania związane z wolontariatem: 326 395 złotych

Projekt Wolontariat jaki chcesz to wszelkie inicjatywy społeczne, w które dobrowolnie angażują się pracownicy 
Santander Bank Polska. Nasi wolontariusze poświęcają swój czas oraz wykorzystują swoje umiejętności w celu 
wspierania organizacji non-profit, których działalność jest odpowiedzią na lokalne potrzeby. Fundacja promuje, 
wspiera oraz inspiruje wolontariuszy. Wolontariat realizowany jest na trzech płaszczyznach: wolontariat czasu, 
kompetencyjny i edukacja ekonomiczna.

2018 rok: 1321 wolontariuszy 
2019 rok: 2002 wolontariuszy

2018 rok: 145 akcji 
2019 rok: 202 akcji

Liczba wolontariuszy 

Liczba akcji
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Pomagam z Santander 

Pomagam z Santander to program, dzięki któremu najmłodsi klienci Santander Bank Polska poznają ideę wolontariatu 
i mogą przyłączyć się do pomagania najbardziej potrzebującym.

W 2019 roku przeprowadziliśmy dwie edycje tego programu:

Książkowy Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka w dniach 27-28 maja 2019 r. wraz 
z Fundacją Zaczytani.org zorganizowaliśmy akcję 
wolontariacką „Książkowy Dzień Dziecka”. Uczestnicy 
przynosili do oddziałów Santander Bank Polska książki 
dla dzieci i młodzieży. W sumie zebraliśmy 14 250 książek, 
które zostały przekazane do oddziałów dziecięcych 
w polskich szpitalach. Rekordziści w ciągu tych dwóch dni 
uzbierali w oddziale nawet 170 kg książek!  

Na cztery łapy 
W listopadzie 2019 roku w ramach programu 
zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz schronisk dla 
bezdomnych zwierząt. W czasie akcji udało się zebrać 
m.in.: 401 misek, 116 kubków, 141 smyczy, 889 zabawek, 
218 obroży, 124 szczotki, 388 kg karmy, 12 legowisk oraz 
267 koców.  

1

2

Gry edukacyjne
Fundacja Santander Bank Polska, w ramach projektów edukacyjnych, udostępnia dwie gry planszowe, które umożliwiają 
wolontariuszom przeprowadzenie lekcji edukacyjnych z zakresu ekologii i ekonomii. 

Liderzy Europy 

Liderzy Europy są grą edukacyjną przeznaczoną dla młodzieży od 12. roku życia o charakterze ekonomiczno-finansowym. 
Jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności planowania, rejestrowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, 
przekazanie informacji o najważniejszych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw itp. Do gry dołączone są 
scenariusze zajęć merytorycznych przygotowujących do zagadnień poruszanych podczas rozgrywki.

Eko-Rozgrywka

Gra Eko-Rozgrywka to edukacyjny projekt społeczny Fundacji. Jego głównym celem jest edukacja młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych, a także rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarowania 
odpadami.

Gry angażują uczniów, edukują ich i rozwijają. Są ciekawym sposobem zdobywania wiedzy oraz dają młodym 
ludziom wiele satysfakcji. Podzieleni na zespoły uczestnicy wspólnie walczą o zwycięstwo. W trakcie rozgrywki muszą 
odpowiedzieć na szereg pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

W 2019 roku Fundacja rozesłała ponad 100 egzemplarzy gier, przy pomocy których wolontariusze edukowali 
lokalne społeczności.



Katarzyna Walaszek
Zastępca Dyrektora ds. Projektów, 
Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”
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Wolontariat Edukacyjny
Forma wolontariatu, która jest jednym z elementów wolontariatu kompetencyjnego, polega na dzieleniu się wiedzą 
z zakresu przedsiębiorczości i finansów. Opiera się na materiałach przygotowanych przez bank – są to lekcje 
przedsiębiorczości i inne inicjatywy skierowane na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii, szczególnie wśród dzieci, młodzieży 
i seniorów.

„Komiksy ekonomiczne”
To projekt organizowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Santander Bank Polska S.A. pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jest to innowacyjny projekt edukacyjny, 
którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej 
dla odbiorcy w każdym wieku.

Nasi wolontariusze od lat współpracują ze szkołami, w których – realizując wolontariat kompetencyjny – prowadzą 
zajęcia dla młodzieży. Edukacja ekonomiczna to działanie ograniczające zjawisko wykluczenia finansowego, a także pomoc 
w rozwoju i zdobywaniu nowych kompetencji. Stały postęp technologiczny, nowe formy komunikacji i płatności 
mobilnych, wymagają od użytkowników wiedzy o tym, jak unikać zagrożeń, jak chronić swoje finanse, a także własne 
dane osobowe.

Wolontariusze w 2019 roku przeprowadzili blisko 50 lekcji dla młodzieży wykorzystując bankowe scenariusze 
i komiksy edukacyjne przeznaczone dla młodzieży

Projekt „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL” 

BAKCYL to ogólnopolski projekt, którego zadaniem jest podnoszenie poziomu wiedzy finansowej wśród uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych oraz średnich. Santander Bank Polska jest zdecydowanym liderem wśród wszystkich banków 
zaangażowanych w program.
W ramach projektu zajęcia są realizowane z wykorzystaniem prezentacji z tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, 
„Mądre inwestowanie”, „Finanse na całe życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla 
młodego człowieka wkraczającego w dorosłość. BAKCYL realizuje lekcje w całej Polsce.

Liczba lekcji przeprowadzonych w 2019: 254
Ilość beneficjentów: 6096 uczniów

Wolontariaty MAKROREGIONALNE
W 2019 roku sieć oddziałów banku podzielona była na pięć makroregionów. Każdy z nich zrealizował dużą akcję wolontariatu.

Makroregion Południowy: Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie 
Wolontariusze Fundacji Santander współpracowali z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” podczas koncertu finało-
wego 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowie. Główną rolą blisko 50 Wolontariuszy Fundacji 
Santander było zorganizowanie Galerii Pod Gołym Niebem, Namiotu Rodzinnego oraz pomoc przy obsłudze. Fundacja 
ufundowała również 6 nagród głównych dla laureatów konkursu w kategoriach dorośli oraz dzieci, na łączną kwotę 
90 000 zł. Stypendia były przeznaczone na doskonalenie umiejętności wokalnych.

Makroregion Południowy: Festiwal Zaczarowanej 
Piosenki w Krakowie
https://youtu.be/i4S8FV46Fz0

„W Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” uważamy, że budowanie relacji między ludźmi 
i organizacjami, które ci ludzie tworzą, jest ważne. To one niejednokrotnie dają nam impuls do 
rozwoju. Relacja, jaką w ciągu ostatnich lat zbudowaliśmy z Fundacją Santander Bank Polska, 
jest dla nas niezwykle wartościowa. Jej pracowników, bez wahania, nazywamy naszymi przy-
jaciółmi. W ubiegłym roku Fundacja wsparła trzy nasze projekty: 15. Festiwal Zaczarowanej 
Piosenki, 8. edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny” oraz obóz szkoleniowo-integracyj-
ny dla naszych wolontariuszy w Lubiatowie. Działaliśmy także ze sobą w ramach projektu 
współfinansowanego z programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, tworząc cykl 
spotkań pod nazwą „Sztuka integracji”. Za każdym razem spotykaliśmy się ze szczerym 
zainteresowaniem i otwartością na nasze 
potrzeby. Dzięki temu mogliśmy wypraco-
wywać rozwiązania najlepsze dla obu stron, 
a współpraca okazywała się harmonijna 
i niezawodna.”

Fot. Magdalena Woch

Fot. Magdalena Woch
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Makroregion Centralny: „Eko-Centralny”

2225 kg odpadów zebrali na terenie poznańskich 
Szacht – Glinianek Poznańskich wolontariusze 
Fundacji Santander z Makroregionu Centralne-
go. Zajęło im to tylko 5 godzin. Z przedmiotów, 
które zebrali można złożyć np. jeden samochód 
osobowy, wyposażyć pokój gościnny oraz łazienkę, 
a także wykonać kilka bardzo ciekawych artystycznych 
instalacji. W tej ekologicznej inicjatywie pod nazwą 
„Eko-Centralny Santander” uczestniczyło około 100 
wolontariuszy fundacji – w tym również dzieci oraz 
mieszkańcy osiedli Fabianowo i Świerczewo.

Makroregion Północny: „Północny Pomaga 2019” – bieg charytatywny

W 2019 roku po raz drugi pracownicy Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander zorganizowali akcję Północny 
Pomaga. 21 września 2019 roku w biegu charytatywnym ulicami Gdańska udział wzięło 500 osób – pracowników, ich 
dzieci i przyjaciół. Wolontariusze Fundacji Santander oraz Fundacji Hospicyjnej im. ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku przebiegli 
ulicami Gdańska z siedziby Makroregionu Północnego do Hospicjum. Trasa liczyła ponad 7 km. Dochód ze sprzedaży 
pakietów przeznaczony był na pomoc Fundacji Hospicyjnej.

Fot.: Arti Lopa

Fot.: Maciej Troch

Makroregion Wschodni: „Pielęgnacja Ogrodów 
w Łazienkach Królewskich”

Fundacja Santander we współpracy z Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie zorganizowała wielką akcję 
pielęgnacji ogrodów w Łazienkach Królewskich. Blisko 
100 wolontariuszy przez 5 dni sadziło kwiaty, kosiło 
trawę oraz porządkowało teren. 

Makroregion Zachodni: „Las rąk”

160 wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska 
przy współpracy z Nadleśnictwem Włoszakowice 
zasadziło blisko 4 hektary lasu. Terenem nasadzeń były 
dwie lokalizacje: Krzycko Wielkie oraz Włoszakowice. 
Podczas akcji leśnicy przeprowadzili krótką lekcję 
ekologii dla wolontariuszy.

Makroregion Północny: Północny Pomaga 2019
https://youtu.be/JgOXtKfMSrQ 

Makroregion Centralny: Eko-Centralny
https://youtu.be/aJu2uO2-FZo 

Makroregion Zachodni: Las rąk
https://youtu.be/H3DxQ55D53c 

Makroregion Wschodni: Pielęgnacja Ogrodów 
w Łazienkach Królewskich
https://youtu.be/bXxZZUcvyN0 



„Dziś dla mnie wolontariat i działalność społeczna to już pewnego rodzaju pasja, sposób 
na ładowanie akumulatorów, spędzenia czasu z ludźmi, których lubię i czuję się z nimi 
dobrze. Każdy ma jakąś pasję, która go nakręca i to zupełnie normalne, że wówczas 
ludzie o podobnych zainteresowaniach tworzą jakąś wspólnotę. Wolontariusze też 
tworzą taką cudowną wspólnotę, którą łączy coś magicznego – radość z pomagania.”

Daniel Wiśniowski
Dyrektor 1. Oddziału 
Santander Bank Polska 
w Krakowie

Rafał Książek
Dyrektor 2. Oddziału 
Santander Bank Polska
w Otwocku
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Dzień Dziecka z wędką
Główną korzyścią z realizacji wolontariatu  
w  Żarach  była integracja dzieci z różnych śro-
dowisk, zarażenie ich pasją wędkowania. Rolą 
wolontariuszy było przygotowanie miejsca do 
zabawy z dziećmi, opieka nad dziećmi w trakcie 
imprezy, wsparcie przy wydawaniu posiłków.

Kawiarenka dla seniorów
Wolontariusze przeprowadzili remont starego i zniszczonego pomieszczenia w Lubinie, które będzie pełniło funkcję 
miejsca spotkań dla seniorów. Będą w nim organizowane różnego rodzaje atrakcje, spotkania edukacyjne – także 
z oddziałem naszego banku w temacie oszustw i cyberbezpieczeństwa.

Skrzydlaci Przyjaciele
Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie szacunku dla przyrody i wrażliwości 
na jej piękno. Zdobycie umiejętności rozpoznawania ptaków. Poszerzenie wiedzy na temat ptaków bytujących 
w sąsiedztwie człowieka oraz na temat ptaków drapieżnych. Danie możliwości wykonania unikalnej pamiątki 
tj. zdjęcia z ptakiem drapieżnym. To główne cele wolontariatu, który odbył się w Żarach.

Zakręcamy – Pomagamy
Akcja miała na celu sprzedaż własnoręcznie wykonanych przez wolontariuszy przetworów spożywczych. Dochód ze 
sprzedaży został przeznaczony na zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Otwarte Drzwi w Poznaniu. Wolontariusze spotkali się również z uczniami niepełnosprawnymi z ww. placówek.

Regaty Kajakowe CZECHOWICE DZIEDZICE CUP
Organizacja zawodów kajakowych, które są bardzo popularnym sportem na tym terenie. Oprócz typowych zawodów 
kajakowych odbywają się również zawody w kajak polo. Wolontariusze pracowali przy organizacji i obsłudze regat.

Charytatywny kiermasz kwiatowy
W dniach 12-15 kwietnia 2019 roku w Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu zorganizowany został kiermasz 
kwiatowy, podczas którego każdy z pracowników Santander Bank Polska mógł nabyć wiosenne kwiaty oraz wziąć 
udział w warsztatach florystycznych. Cały dochód, jaki udało się uzyskać z kiermaszu, został przekazany na 
rehabilitację naszej koleżanki pracującej w Obszarze Audytu Wewnętrznego.

10 najlepszych Wolontariatów 
Roku 2019

1

2

3

4

5

6

Ryzyko w Łopiennie
Ponad 40 Wolontariuszy z Pionu Zarządzania Ryzykiem we współpracy z Fundacją Santander Bank Polska przez 
cały dzień pracowało na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie 
w Łopiennie. Podczas prac udało się obsadzić pelargoniami gazony w ogrodzie, odmalować ławki w parku 
otaczającym dom, odnowić balustrady, odrestaurować płot wraz z bramą i furtką oraz wspólnie z pensjonariuszami 
własnoręcznie stworzyć serduszka-cegiełki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na rozbudowę 
placówki. Akcja ta rozpoczęła trwałą współpracę całego Pionu Ryzyka z DPS w Łopiennie.

OLABOGABABCIU
Współpraca Santander Banku 2 Oddział Siedlce z ZSP nr 2 i Miejską Komendą Policji w Siedlcach w zakresie masowej 
edukacji seniorów na temat bezpieczeństwa finansowego pod tytułem „Aktywny i świadomy senior w świecie finan-
sów”. Wspólnie z uczniami i komendą policji przeprowadzamy cykle szkoleń na temat bezpiecznego bankowania oraz 
edukujemy, jak się ustrzec przed oszustwami, wyłudzeniami itp. Działania te realizowane są w ramach projektu stwo-
rzonego przez uczniów ZSP nr 2 w Siedlcach, którzy wymyślili akcję pod hasłem „Olabogabaciu”, opracowali materiały 
wspierające w postaci ulotek, plakatów, filmików instruktarzowych. Odbyło się 5 spotkań.

Serce od Serca
Projekt „Serce od Serca” polegał na zorganizowaniu warsztatów, podczas których Wolontariusze uszyli poduszki 
w kształcie serca, które wspomogły w rehabilitacji pacjentek po mastektomii. Do uszytych serduszek każdy wolonta-
riusz mógł dopisać życzenia dla obdarowanych. Gotowe poduszki zostały przekazane Klubom Amazonek. Warsztaty 
odbyły się w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Idea akcji bardzo się spodobała i kilka departamentów zorganizowało 
ją we własnym zakresie. Patronat nad projektem: Stowarzyszenie Polskiego Patchworku.

Zbiórka na Drugie Skrzydło
20 września 2019 roku w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu oraz na terenie Gniezna odbyła się zbiórka finansowa na 
rzecz Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, połączona z kiermaszem artykułów wykonanych przez podopiecznych 
i prowadzące wspomniany dom pomocy. W akcję zaangażowali się również przedstawiciele samorządu terytorial-
nego Miasta Gniezna. Akcja zorganizowana przez Fundację Santander Bank Polska, Pion Zarządzania Ryzkiem oraz 
1. Region Santander Bank Polska w Koninie.  
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Ambasadorzy wolontariatu

Ambasadorzy. Od lewej: Agnieszka Perczyk (Makroregion Zachodni), Daniel Wiśniowski ( Makroregion Południowy), Katarzyna Durma ( Makroregion 
Północny), Przemysław Miłosz (Makroregion Centralny)

„Angażuję się w wolontariat, bo uważam, że pomoc innym to mój obowiązek. Dzielę się tym, 
co mam i tym, co potrafię robić najlepiej – wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i energią. 
W  zamian dostaję dużo więcej – radość, uśmiech, szczęście, satysfakcję. Wolontariat otwiera 
przede mną nowe horyzonty, kształci mnie, rozwija… i przede wszystkim motywuje do działania.

Wolontariat to praca zespołowa, dlatego też wszystkie akcje przygotowuję i realizuję z  moim  
zespołem. To znakomita okazja, żeby jeszcze lepiej 
się poznać, zintegrować i odkryć swoje talenty.
Zdobyte doświadczenia dają nam „power” do reali- 
zacji wspólnych celów zawodowych”.



Program 
stypendialny
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Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 400
Wsparliśmy: 21 stypendystów
Łączna kwota przeznaczona na stypendia: 105 000 złotych

Cel programu
Program Stypendialny Fundacji Santander ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Stypendium 
stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy. Chcemy, aby przyczyniło się ono do rozwijania 
talentów i pasji oraz aby stworzyło uczniom z całej Polski możliwość kształcenia się na najwyższym poziomie, a przy 
tym otworzyło zdolnej młodzieży drzwi do najlepszych ośrodków akademickich. 

Kogo wspieramy:
Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu całej Polski. 
Wszyscy stypendyści Fundacji to nie tylko bardzo dobrzy uczniowie, ale również pasjonaci. Są wśród nich sportowcy, 
tancerze, młoda aktorka i wokalistka, kompozytor, muzycy (organista, akordeonista, wiolonczelistka, pianiści, skrzypek), 
artystka-rzeźbiarka, młodzi naukowcy, poligloci, pasjonaci nauk ścisłych i humanistycznych, programiści, społecznicy 
i wolontariusze.

Wysokość wsparcia:
Każdy ze stypendystów Fundacji otrzymuje roczne wsparcie finansowe w kwocie 5000 złotych, które może być 
przeznaczone na działania związane z rozwojem talentu m.in. na zakup instrumentów, pokrycie udziału w konkursach 
i zawodach, w tym międzynarodowych, udział w warsztatach czy obozach tematycznych.

Program Stypendialny
2019/2020

Film z gali stypendialnej 2019
https://youtu.be/QrWQ3hr-mYo



Projekty 
edukacyjne 

charytatywne 
kulturalne
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Program 
Santander Universidades

Fundacja, wspólnie z Santander Bank Polska S.A., realizowała program Santander Universidades, mający na celu aktywne 
wsparcie środowiska akademickiego z całej Polski. Santander Universidades priorytetowo traktował swoje zaangażowanie 
w rozwój studentów, młodych naukowców, pracowników uczelni poprzez współfinansowanie programów badawczych, 
wymian międzynarodowych, informatycznych, stażowych czy stypendialnych. 

W ramach Santander Universidades współpracowaliśmy 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.   



Joanna Załęgowska
Dyrektor Regionu, 
Makroregion Północny, 
Santander Bank Polska
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Łączna liczba darowizn: 129
Łączna liczba beneficjentów: 60 862
Budżet programu: 1 232 000 złotych

Ilość projektów o charakterze edukacyjnym wspartych przez Fundację: 24
Ilość projektów o charakterze charytatywnym wspartych przez Fundację: 91
Ilość projektów o charakterze kulturalnym wspartych przez Fundację: 14

Projekty edukacyjne
Mazovia – II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
Fundacja Santander Bank Polska oraz Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach zorgani-
zowały konkurs pod nazwą II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Konkurs był skierowany do szkół 
ponadpodstawowych z terenu woj. Mazowieckiego, Lubelskiego i Podlaskiego. Uczniowie współzawodniczyli z ró-
wieśnikami z innych szkół, rozwiązując zadania quizowe i biorąc udział w grze strategicznej w początkowych dwóch 
etapach konkursu. Po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, uczniowie pracowali w małych zespołach nad planami 
przedsięwzięć biznesowych i społecznych. Celem Forum była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz 
upowszechnianie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz promowanie innowacyjnych 
postaw przedsiębiorczych. Sfinansowaliśmy nagrody dla laureatów konkursu.

Wysokość darowizny: 12 000 złotych

Fundacja Santander Bank Polska 
w 2019 roku przekazała darowi-
zny o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, charytatywnym oraz 
ze zbiórek koleżeńskich.

Przykłady naszych działań:

Projekty dofinansowane przez Fundację 
w 2019 roku

Projekty charytatywne

„Miejska Mila”

19 maja 2020 roku w Starym Browarze w Poznaniu odbył się bieg charytatywny, który miał na celu pomóc osobom 
chorym na nowotwór krwi, wesprzeć rodziny pacjentów, promować profilaktykę. Dochód z biegu wsparł podopiecznych 
Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.

Wysokość darowizny: 35 000 złotych

Projekty kulturalne

„Pamiętamy o Osieckiej”

Konkurs polskiej piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej 
„Pamiętamy o Osieckiej”. Konkurs, po raz 19. w swojej 
23-letniej historii, odbył się w Teatrze Atelier w Sopocie, 
gdzie młodzi i utalentowani artyści interpretowali piosenki 
Agnieszki Osieckiej.

Wysokość darowizny: 30 000 złotych

fot.: Jakub Krzyżanowski

fot.: Wiesław Czerniawski

„Współpraca z Collegium Mazovia skupiała się na popularyzacji wiedzy na temat przed-
siębiorczości, upowszechnianiu idei tworzenia i prowadzenia działalności społecznej oraz 
promowaniu innowacyjnych postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpod-
stawowych. Fundacja Santander jest współorganizatorem konkursu Forum Młodych 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Konkurs adresowany był do szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego i odbywał się pod 
patronatem merytorycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uczniowie mogli współ-
zawodniczyć rozwiązując zadania quizowe i biorąc udział w grze strategicznej Liderzy 
Europy, w początkowych dwóch etapach. 
Po zakwalifikowaniu się do kolejnego 
etapu, pracując w małych zespołach nad 
projektami biznesowymi i społecznymi.”



Program 
#Pracowni@

Przekazaliśmy  871  komputerów, w tym komputery stacjonarne i laptopy.

Łączna liczba beneficjentów: 18 578
Budżet programu na rok 2019: 38 400 złotych

Cel programu
Program #Pracowni@ Fundacji Santander Bank Polska ma na celu nieodpłatne przekazanie używanego sprzętu kom-
puterowego m.in. placówkom oświatowym, klubom sportowym i organizacjom pozarządowym. Przekazany sprzęt 
służy jako wsparcie działań edukacyjnych oraz jako pomoc w działalności statutowej.

Ilość wspartych organizacji
W ramach programu w 2019 roku wsparliśmy 37 organizacji, w tym:

- szkoły, przedszkola, kluby sportowe, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka, hospicjum, uniwersytet 
trzeciego wieku, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
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Projekt
Klub Płomyka

„Projekt „Klub Płomyka” to kapitalny pomysł Fundacji – powstało miejsce indywidualnie zapro-
jektowane i bardzo potrzebne przebywającym w szpitalu dzieciom. Szpitalowi dało to możliwość 
zapewnienia swoim pacjentom i ich rodzinom godnego miejsca do spotkań i zabaw przypomi-
nającego domową atmosferę. Natomiast nam dało to wielką radość z możliwości wywołania 
uśmiechu na twarzach dzieci przebywających w szpitalu, a także możliwość oderwania się od 
codziennej pracy. Poza tym wiele radości, satysfakcji i sił do dalszej pracy na rzecz innych”.

Tomasz Gatner
Dyrektor 1. Oddziału 
Santander Bank Polska 
w Kępnie
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Gdzie powstały kluby?

•   Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP 
w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku

•  Oddział Dziecięcy Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

•   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

•   Dziecięca Izba Przyjęć w Szpitalu św. Anny 
w Piasecznie

Fundacja Santander Bank Polska w 2019 roku zrealizowała projekt o nazwie „Klub Płomyka”. Polegał on na stworzeniu 
przyjaznych miejsc dla podopiecznych szpitali, domów dziecka oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Fundacja 
odnowiła, wyremontowała i wyposażyła pomieszczenia w czterech placówkach. 

Inspiracją do powstania naszego projektu był wolontariat przeprowadzony z inicjatywy członków zarządu Santander 
Bank Polska w jednym z warszawskich szpitali. Wówczas po raz pierwszy we współpracy z Fundacją Santander 
członkowie zarządu banku wyremontowali szpitalne pokoje i wyposażyli je w nowe meble. Motywacją do pracy była 
myśl, że odnowione miejsce przyniesie chorym wiele radości. 

Kontynuując dobrą praktykę przedstawiciele Fundacji wspólnie z pracownikami banku znaleźli kolejne placówki 
potrzebujące podobnych zmian. 

Wszystkie Kluby Płomyka zostały dopasowane do potrzeb poszczególnych placówek. Planując nowe przestrzenie, 
brane były pod uwagę potrzeby dzieci i ich rodziców. Projekty były konsultowane z osobami na co dzień przebywającymi 
w placówkach, w których powstawały kluby. Każdy z nich jest niepowtarzalny i wyjątkowy.

Budżet projektu: 80 000 złotych 
Liczba beneficjentów: 3626

Film dokumentujący działania w ramach projektu:
https://youtu.be/G-QdO-dzddo

fot.: Kania Foto - Video



Projekt ma na celu edukację Seniorów dotyczącą bezpieczeństwa w sieci i w życiu codziennym.

Jak nie dać się oszukać internetowym oszustom i zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych? – na te i wiele 
innych pytań Seniorzy mogli znaleźć odpowiedź podczas warsztatów organizowanych na terenie całego kraju przez 
Fundację przy współpracy z Policją.

Seniorzy są grupą, która jest szczególnie narażona na oszustów, dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
starszych, Fundacja Santander organizowała kolejne inicjatywy podnoszące poziom wiedzy wśród tej grupy. Bankowi 
praktycy, wolontariusze Fundacji, którzy są zarazem pracownikami Santander Bank Polska, oraz policjanci uczyli 
bezpiecznych zachowań i ostrzegali przed zagrożeniami zarówno w codziennym życiu, jak i w internecie.

W ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Santander Bank Polska oraz Policję powstały projekty 
skierowane do seniorów: „Happy Senior”, „Na wnuczka, na policjanta”, „Seniorze nie daj się!”, „OLABOGABABCIU”, 
„Czas Seniora” i inne.

Seniorzy samodzielni 
i bezpieczni w sieci
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Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci
https://youtu.be/8qGpzxyL9p4



Nasze nagrody
W 2019 roku nasze działania zostały docenione i nagrodzone. Otrzymaliśmy:

Tytuł „Bank Odpowiedzialny Społecznie za Program Stypendialny Fundacji 
i wspieranie rozwoju talentów  uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach”, 
przyznany przez portal MojeBankowanie.pl.

II Miejsce w rankingu Złoty Bankier w kategorii Bank Wrażliwy Społecznie za 
program grantowy „Tu mieszkam, Tu zmieniam”.

I nagroda Warszawskiego Instytutu Bankowości za największą liczbę 
wolontariuszy i najwięcej przeprowadzonych lekcji w 2019 roku w ramach 
projektu BAKCYL (wolontariat kompetencyjny).
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Łączna suma wpłat: 212 000 złotych
Liczba darczyńców: 1536
Liczba podopiecznych fundacji: 32 

Fundacja Santander Bank Polska jest organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku. Fundacja 
w 2019 roku, dzięki ofiarności podatników, zebrała około 212 000 złotych. Dzięki hojności 1536 darczyńców Fundacja 
przekazała pieniądze 32 osobom – potrzebującym pracownikom banku i podopiecznym Fundacji. Środki z 1% podatku 
w wielu przypadkach otworzyły drogę podopiecznym Fundacji do zaawansowanych metod leczenia, dały im szansę 
na drogie operacje, niezbędną rehabilitację czy zakup kosztownych leków lub sprzętu. Podatnicy w ramach 1% mieli 
możliwość wsparcia działalności statutowej Fundacji. 

1% podatku
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Gala Fundacji Santander 2019 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
3 grudnia 2019, Teatr Capitol - Warszawa

Gala Fundacji Santander 2019
https://youtu.be/aGsLnVTEODY



4544

RACHUNEK WYNIKÓW 
za okres od dnia 01-01-2019 do dnia 31-12-2019

„FUNDACJA Santander Bank Polska S.A.”, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, NIP 897-16-35-900

Rok 2018 Rok 2019

0 1 2

A. Przychody z działalności statutowej 5 320 661,83 zł 5 487 128,57 zł

I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 320 661,83 zł 5 487 128,57 zł

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 6 259 734,02 zł 4 847 813,98 zł

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 259 734,02 zł 4 847 813,98 zł

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) - 939 072,19 zł 639 314,59 zł  

D. Przychody działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G. Koszty ogólnego zarządu 811 769,26 zł 901 136,20 zł

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) - 1 750 841,45 zł - 261 821,61 zł

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 352,89 zł - zł 

J. Pozostałe koszty operacyjne 165,20 zł 8,33 zł

K. Przychody finansowe 20 642,46 zł 19 493,87 zł

L. Koszty finansowe 10 361,23 zł 131,05 zł

M. Zysk (strata) brutto ( H+I-J+K-L) - 1 739 372,53 zł - 242 467,12 zł 

N. Podatek dochodowy - zł 2 zł

O. Zysk (strata) netto (M-N) - 1 739 372,53 zł - 242 469,12 zł

Sprawozdanie finansowe

BILANS 
na dzień 31-12-2019

„FUNDACJA Santander Bank Polska S.A.”, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, NIP 897-16-35-900

AKTYWA Stan na koniec roku obrotowego 
2018 (zł gr)

Stan na koniec roku obrotowego 
2019 (zł gr)

1 2

A. Aktywa trwałe 402,40 402,40

I. Wartości niematerialne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe 402,40 402,40

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 1 198 699,99 925 859,54

I. Zapasy 

II. Należności krótkoterminowe 49 670,44 14 676,57

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 147 986,10 911 182,97

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1043,45

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM : 1 199 102,39 926 261,94

PASYWA

A. Fundusz własny 1 142 443,37 899 937,25

I. Fundusz statutowy 2000,00 2000,00

II. Pozostałe fundusze   

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 879 815,90 1 140 443,37

IV. Zysk (strata) netto - 1 739 372,53 - 242 469,12

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 56 659,02 26 324,69

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe   

III. Zobowiązania krótkoterminowe  56 659,02  26 324,69

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM : 1 199 102,39 926 261,94

Bilans
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Dane Fundacji

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
NIP 897-16-35-900
REGON 932198147

Pracownicy Fundacji:
Jolanta Deneka-Kapkowska  
Wioletta Obuchowska 
Magdalena Szewczyk 
Łukasz Zembko

Telefony:
22 586 89 99 – programy grantowe
22 634 55 92 – sprawy administracyjne, umowy darowizn
22 534 17 26 – program stypendialny
22 534 17 50 – wolontariat pracowniczy

Numer konta bankowego:
IV Oddział Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
78 1090 1056 0000 0001 0253 8699
Przekaż nam 1% podatku!
KRS 0000120807

Zapraszamy do kontaktu !




