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Szanowni Państwo,

z radością oddaję w Państwa ręce raport z działań Fundacji Santander Bank Polska za 2020 rok. 

Był to bez wątpienia trudny rok dla nas wszystkich. Zmierzyliśmy się z przeciwnikiem, którego nie znaliśmy. Wymagało to 
od nas zmiany systemu pracy, a także kreatywnego podejścia do realizowanych zadań, zarówno biznesowych, jak i społecznych, 
które prowadzi Fundacja Santander Bank Polska.

W tym roku, wychodząc naprzeciw potrzebom polskich szpitali, w związku z trwającą pandemią COVID-19, postanowiliśmy 
wesprzeć finansowo szpitale zaangażowane walkę z wirusem. Do organizowanej przez nas zbiórki charytatywnej „Podwójna 
Moc Pomagania” dołączyło ponad 15 tysięcy osób. Celem akcji było zebranie środków na zakup niezbędnego podczas 
pandemii COVID-19 sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla 23 szpitali w całej Polsce. Inaugurując tę akcję, 
Fundacja Santander wspólnie z Santander Bank Polska przekazała 2 mln złotych, a w kolejnym etapie zrealizowanej zbiórki 
podwajaliśmy każdą wpłacaną przez darczyńców kwotę. W rezultacie przekazaliśmy łącznie ponad 5 mln złotych.

Pomagając szpitalom zaangażowanym w walkę z koronawirusem, nie zapomnieliśmy o dziecięcych szpitalach onkologicznych. 
Fundacja oraz bank, wspólnie ze swoimi klientami, ofiarowali 200 tys. zł. na pomoc 10 polskim dziecięcym ośrodkom 
onkologicznym. W akcji „poMOC jest w nas” wzięło udział 613 tys. klientów banku, realizując ponad 3 mln transakcji BLIK. 
Przekazaną kwotę szpitale przeznaczyły na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do codziennej diagnostyki najmłodszych 
pacjentów. 

Fundacja w 2020 roku włączyła się po raz kolejny w działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu, inaugurując 
program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W ramach tego programu 68 organizacji pozarządowych otrzymało 
dofinansowanie na swoje działania ekologiczne. Program objął swoim zasięgiem ponad 200 000 beneficjentów. Dzięki 
działaniom nagrodzonych organizacji przestrzeń wokół nas zmienia się na lepsze. 

Ponadto w roku szkolnym 2020/2021 aż 23 utalentowanych uczniów otrzymało stypendia fundacji. Jesteśmy z nich dumni 
i cieszymy się, że możemy wspierać ich pasje i talenty.

Powyższe działania były możliwe dzięki wsparciu coraz szerszego grona naszych wolontariuszy – ich społeczność liczy już 
ponad 2500 osób. W 2020 roku zostało zorganizowanych 75 akcji wolontariackich. Bardzo im wszystkim dziękuję, zwłaszcza, 
że w 2020 roku przypadła 35. rocznica ustanowienia przez Zgromadzenie Narodowe ONZ Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza.  

Parafrazując wypowiedź Patrona naszej Fundacji, Ignacego Jana Paderewskiego – dobre i trwałe wyniki osiągnąć można 
jedynie drogą ciągłych, codziennych wysiłków. Prawdziwy sukces (…) zdobyć można tylko systematyczną pracą.

I właśnie za sukcesem Fundacji stoi codzienna praca wszystkich wolontariuszy i pracowników. W imieniu własnym oraz 
Rady Fundacji chciałbym Wam ogromnie podziękować za pasję, zaangażowanie i włożony wysiłek.

Michał Gajewski
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Michał Gajewski
Przewodniczący Rady Fundacji 
Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. 
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Początek 2020 roku zaskoczył nas wszystkich. Nikt nie zakładał, że pandemia COVID – 19 tak radykalnie odmieni nasze życie…

Właśnie. Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Jeszcze w lutym razem z naszymi wolontariuszami zorganizowaliśmy akcję 
charytatywną dla dzieci chorych na mukowiscydozę. Podczas niej wolontariusze na całodniowych warsztatach tworzyli różne użytkowe 
rzeczy na zbiórkę charytatywną dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Na marzec przygotowywaliśmy już kolejną akcję 
razem z Fundacją Unum na rzecz podopiecznych Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową połączoną z obchodami 
Dnia Kobiet. Planowaliśmy razem ze studentami UKSW szycie serc – poduszek, które wspomagają rehabilitację chorych po zabiegu 
mastektomii. 

Niestety, akcje nie doszły już do skutku. 16 marca 2020 ogłoszono w Polsce pierwszy lockdown związany ze stanem zagrożenia 
epidemiologicznego, który „wywrócił do góry nogami” wszystkie plany… 

Po chwilowym zatrzymaniu się, kiedy to najpierw musieliśmy przeorganizować nasze życie i pracę, zespół fundacji miał już 
pomysły na działania w nowej rzeczywistości…

Nawet nie zdążyliśmy się dobrze ułożyć w domach, a już nasi wolontariusze wiedzieli, co robić. Brakowało maseczek w szpitalach, 
ośrodkach pomocy, domach dziecka… Zaczęło się od jednej wolontariuszki, a ostatecznie ponad 100 osób w całym kraju, nie wychodząc 
z domów, uszyło ponad 13 tysięcy maseczek.

Potem była akcja „Podwójna Moc Pomagania” zorganizowana razem z Santander Bank Polska, do której dołączyło ponad 15 tysięcy 
osób. Dzięki wielkiemu sercu klientów banku i innych darczyńców wsparliśmy 23 szpitale jednoimienne na terenie całej Polski. Kolejną 
akcją „poMOC jest w nas” udzieliliśmy wsparcia 10 ośrodków onkologicznych dla dzieci w całej Polsce, pomagając podopiecznym 
placówek w powrocie do zdrowia i normalnego, radosnego życia.

Słuchamy potrzeb, które do nas docierają i wedle naszych możliwości staramy się pomóc, motywując innych do działania. A w tym 
czasie to wsparcie było szczególnie ważne.

Czas pandemii, nauki zdalnej i zamknięcia w domach był trudnym okresem dla dzieci i młodzieży. Brak kontaktu z rówieśnikami 
jeszcze bardziej sprzyjał poczuciu niepewności. Był to szczególnie trudny czas dla uczniów, którzy przygotowywali się 
właśnie do matury i stanęli przed wyborem kierunku studiów, ale nawet w tym obszarze Fundacja przyszła z pomocą.

Oczywiście, tym bardziej, że dzieci i młodzież to grupa szczególnie dla nas ważna. Maturzyści znaleźli się w ciężkim położeniu. Po 
okresie radosnych studniówek, zostali zamknięci w domach, nie znając dokładnie nawet terminu matur. W najgorętszym okresie 
powtórek byli na nauce zdalnej. I tu powstał pomysł na Korki.TV., program edukacyjny dla maturzystów. Program został przygotowany 
przez Telewizję Metro, a my wsparliśmy jego realizację. Korki.TV zostały docenione i nagrodzone prestiżową nagrodą „Tytanowego 
Oka” za wsparcie widzów w czasie pandemii. 

Dodatkowo razem z Santander Universidades, w ramach współpracy z wybranymi uczelniami z całego kraju, przygotowaliśmy 
przewodnik dla maturzystów, prezentujący różne kierunki studiów i związane z nimi możliwości.

Fundacja pomyślała również o nauczycielach i młodszych uczniach. W 2020 roku rozpoczęła wspólnie z UNICEF Polska projekt 
skierowany właśnie do nauczycieli...

Tak, ten projekt to innowacyjna propozycja dla nauczycieli pracujących z uczniami od 4. klasy szkoły podstawowej. Młodzi ludzie mają 
często niesamowite pomysły na działania społeczne, tylko brakuje im przestrzeni i środków, żeby mogli je realizować. Dostrzegając 
ten potencjał, daliśmy narzędzia.

TO(działa)MY! to wyjątkowy projekt. Stworzył on przestrzeń dla młodzieży do działania w obszarach jakimi są: ekologia, zdrowie 
i sport oraz edukacja i rozrywka. Najpierw uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali projekty, a następnie mogli starać się 
o ich dofinansowanie w ramach konkursu grantowego fundacji. Najwięcej z nich dotyczyło ekologii. Świadczy to o dużej wrażliwości                                 
i świadomości ekologicznej młodzieży. Komisja z nadesłanych projektów wybrała 30, które uzyskały wsparcie w kwocie 2 tysięcy złotych. 
Pomimo trudnej sytuacji i organizacji edukacji w trybie zdalnym, ponad 730 placówek z całej Polski włączyło się w te działania.

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu Fundacji Santander
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Już po raz trzeci zaprosiliśmy też uczniów do naszego Programu Stypendialnego. Są to wyjątkowi młodzi ludzie. Śledzimy ich rozwój 
i cieszymy się z każdego sukcesu.
Zgodnie z naszą misją myślimy o przyszłości i dlatego inwestujemy w młodych i ambitnych ludzi, którzy chcą się rozwijać, ale też 
poprzez swoje działania chcą zmieniać świat na lepsze. A my im w tym pomagamy.

Wolontariusze nie mogli być już tak aktywni ze względu na sytuację w kraju, a jednak czerwone koszulki z bijącym sercem 
– znak rozpoznawczy wolontariuszy Fundacji – nie zniknęły…

Naszych wolontariuszy nic nie powstrzyma w czynieniu dobra, dostosowaliśmy tylko działania do nowej sytuacji. Takim przykładem 
jest bieg charytatywny „Północny Pomaga” organizowany wspólnie z Makroregionem Północnym Santander Bank Polska, który 
odbył się tym razem w formule wirtualnej. Wzięło w nim udział 1855 osób, które trasę o długości 7,1 km pokonywali biegając, 
jeżdżąc na rowerze, konno, na rolkach, wrotkach czy hulajnodze. W czasie akcji udało się zebrać ponad 63 000 tysiące złotych, 
które przekazaliśmy na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Dużym wydarzeniem kończącym rok była świąteczna 
Akcja Choinka, wspierająca ośrodki opiekuńczo - wychowawcze w całej Polsce. Wolontariusze przekazali wybranym placówkom 
ozdobione świąteczne drzewka oraz wspólnie tworzyli ozdoby choinkowe, kupowali prezenty dla podopiecznych czy organizowali 
lekcje przedsiębiorczości z Mikołajem.

To przykłady tylko dwóch akcji, ale tych działań było znacznie więcej. Na naszą pomoc mogli liczyć seniorzy, dzieci, osoby 
niepełnosprawne, młode osoby – podopieczni domów dziecka, które potrzebowały wsparcia wchodząc na rynek pracy.

Dla fundacji szczególnie ważnym tematem jest ekologia. Ekologiczne działania powinny być wpisane w nasz styl życia. Żeby 
wspomóc ten nurt fundacja ogłosiła po raz pierwszy nowy program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”…

Ekologiczny styl życia i eko- działania powinny stać się nawykiem każdego z nas. I tu ważna rola przypada organizacjom działającym 
w lokalnych środowiskach. Żeby je wspomóc, istniejącemu już od kilku lat programowi grantowemu „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
nadaliśmy nowy ekologiczny profil.

Był to strzał w dziesiątkę. W czasie pierwszej edycji tego programu wpłynęło ponad 800 wniosków. Byliśmy pod wrażeniem po-
mysłowości aplikujących organizacji. Dzięki naszemu wsparciu powstały m.in. ogrody deszczowe, parki kieszonkowe, ekologiczne 
murale czy zielone przystanki komunikacji miejskiej. Zależy nam, aby przestrzeń wokół nas zachęcała do odpoczynku i dążymy do 
tego, aby było coraz więcej zielonych miejsc. Wiemy, że mamy realny wpływ na naszą planetę i do wspólnych działań dla jej dobra 
motywujemy innych.

Jakie działania fundacja podejmuje w 2021 roku?

W naszej działalności wybieramy takie obszary, które są zgodne z naszą misją i przyczyniają się do realnych zmian. Najważniejsze, 
aby dzięki naszym projektom polepszać czyjeś życie, tworzyć nowe możliwości do dalszego rozwoju, aktywizować lokalne 
społeczności na rzecz poprawy jakości życia w swojej wiosce, miasteczku czy osiedlu.

W 2021 roku zrealizujemy między innymi trzy konkursy grantowe, Program Stypendialny, stworzymy nowe, przyjazne przestrzenie 
dla dzieci w szpitalach i domach dziecka w projekcie Klub Płomyka. Chcemy też pomóc oddziałom psychiatrii dziecięcej 
i młodzieżowej. Zakończyliśmy właśnie organizowaną razem z Grupą Santander Bank Polska zbiórkę „Podwójna Moc Pomagania”, 
z której cały dochód wraz z dodatkowymi pieniędzmi przekazanymi przez bank, wesprze wyżej wymieniony cel. Nasi wolontariusze 
przysyłają do nas cały czas swoje pomysły na działania. Mamy dużo planów i chęci do realizacji kolejnych wyzwań. Cieszymy się, 
że nasze programy i projekty mogą wesprzeć lokalne środowiska, działania ekologiczne i prozdrowotne, wesprzeć uzdolnionych 
uczniów czy pomóc placówkom medycznym. 

Bardzo chciałabym podziękować Radzie Fundacji, pracownikom, wolontariuszom, wszystkim współpracującym z nami organizacjom, 
za zaangażowanie i wsparcie. Wasza pomoc jest niezastąpiona.

A już za rok będziemy świętować nasze 25-lecie…

Z wielką radością zapraszam do lektury raportu Fundacji Santander. 

powrót do spisu treści
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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

Władze Fundacji

powrót do spisu treści
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Zespół Fundacji

Zespół Fundacji Santander: od lewej Łukasz Zembko, Magdalena Szewczyk, Marzena Atkielska, Jolanta Deneka-Kapkowska, Wioletta Obuchowska.

powrót do spisu treści
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O Fundacji
1997 Powstanie Fundacji przy Banku Zachodnim S.A.

2004 Uruchomienie pierwszego programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów

2004 Otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego

2010 Koordynacja wolontariatu pracowniczego banku

2018 We wrześniu zmiana nazwy na Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego

Złoty Bankier – I miejsce w kategorii Bank 
wrażliwy społecznie za projekt Seniorzy 
Samodzielni i Bezpieczni w Sieci

Honorowy Wolontariusz Fundacji Hospicyjnej – nagroda za „regularne 
wsparcie, które ma różne oblicza, ogromną liczbę niezwykłych, 
pełnych energii wolontariuszy, dzięki którym nie tylko zbiórki pieniężne 
i   rzeczowe, ale też nagrania płyta, przepycha ciasta czy sportowa 
rywalizacja są okazją do bezinteresownego pomagania”

W 2020 roku nasze działania zostały zauważone i docenione. Otrzymaliśmy:

Nasze nagrody

Jak działamy?
• dbamy o ekologię i o rozwój lokalnych społeczności dzięki programowi grantowemu 

„Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

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

• inwestujemy w edukację dzieci i młodzieży, dbamy o rozwój ich pasji i talentów dzięki programowi 
stypendialnemu fundacji

• wspieramy środowiska akademickie z całej Polski w ramach programu Santander Universidades

• wspieramy szpitale i placówki medyczne dofinansowując ich działalność

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

• 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

• dofinansowujemy projekty edukacyjne, charytatywne i kulturalne

• wspieramy naszych podopiecznych w ramach 1% podatku

powrót do spisu treści
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Światowej sławy pianista
i kompozytor

Wybitny polityk i mąż stanu

Filantrop

Poliglota i mówca

Mecenas sztuki i architektury

„Głównym bodźcem, który kierował mną przez całe życie i nadal mną kieruje – jest miłość. Miłość jest 
szlachetnym i konstruktywnym uczuciem. Przez nią podajemy rękę tym, którzy cierpią. Przez nią bronimy 
spraw, które nam leżą na sercu.” 

(I.J. Paderewski „Myśli o Polsce i Polonii”)

Patron Fundacji
Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941)

Ignacy Jan Paderewski 
Autor: Ireneusz Vowie
Obraz ze zbiorów Fundacji Santander

powrót do spisu treści
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Obszary działalności fundacji

Pomoc w czasie 
pandemii Covid-19

Programy grantowe

Wolontariat jaki chcesz

Projekty edukacyjne, charytatywne, kulturalne

Program stypendialny

Program #Pracowni@

Santander Universidades

Program Klub Płomyka

powrót do spisu treści
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Ponad 15 tysięcy osób dołączyło do organizowanej przez fundację i Santander Bank Polska S.A. zbiórki charytatywnej, 
której celem było zebranie środków na zakup niezbędnego podczas pandemii sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla 
23 szpitali na terenie całej Polski. Inaugurując akcję bank przekazał 2 mln złotych dla 8 szpitali, a potem podwajał każdą 
wpłacaną przez darczyńców kwotę. Z przekazanych środków szpitale zakupiły m.in. środki ochrony osobistej, respiratory, 
pompy tlenowe i inny sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów podczas pandemii Covid-19.

Podwójna Moc Pomagania
marzec – maj 2020 roku

Łącznie zebrana kwota (z podwojeniem): 3 090 605 złotych
Łączna kwota przekazana szpitalom: 5 090 605 złotych
Liczba wspartych szpitali: 23

Wsparliśmy:
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
• Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie
• Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
• Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
• Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
• SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu 
• Miejski Szpital Zespolony im. M. Kopernika w Olsztynie
• 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kontradm. W. Łasińskego w Gdańsku
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
• Wojewódzki Szpital Zespolony - Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu
• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
• Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
• Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
• Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
• Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym MON w Warszawie
• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
• Szpital Wojewódzki im. St. Wyszyńskiego w Łomży

Podwójna Moc Pomagania  
– zapowiedź akcji M. Dorociński

Zobacz film:

Zobacz film:

Podwójna Moc Pomagania  
– podziękowania

powrót do spisu treści

https://www.youtube.com/watch?v=w8rdlAT1SQg
https://www.youtube.com/watch?v=w8rdlAT1SQg
https://www.youtube.com/watch?v=w8rdlAT1SQg
https://www.youtube.com/watch?v=St6lEemEAxs
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W dniach 14 września do 5 października 2020 roku fundacja i bank zorganizowała akcję pomocową na rzecz dziecięcych 
ośrodków onkologicznych – angażującą klientów Santander Bank Polska. Bank z każdej transakcji BLIKIEM przekazywał na 
cel charytatywny 5 groszy, w akcji wzięło udział 613 tys. klientów banku, realizując ponad 3 miliony transakcji BLIK. Osoby 
chcące pomóc mogły także wpłacać dowolne kwoty na specjalnie uruchomione konto. Dzięki akcji do wybranych placówek 
na terenie całego kraju trafiło 200 tys. złotych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do codziennej diagnostyki 
najmłodszych pacjentów. 

Wsparliśmy: 
• Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

• Klinika „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

• Szpital Uniwersytecki nr. 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

• Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

• Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 
im. prof. dr Stanisława Popowskiego

• Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

poMOC jest w nas
4 września – 5 października 2020 roku

Łączna kwota przekazana szpitalom: 200 000 złotych
Liczba wspartych szpitali: 10

powrót do spisu treści
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Fundacja wsparła finansowo realizację programu edukacyjnego Korki.tv stworzonego przez zespół telewizji Metro, 
a skierowanego do maturzystów. Były to lekcje matematyki, języka polskiego, biologii, chemii, historii i języka angielskiego 
opracowywane przez nauczycieli, pasjonatów nowoczesnego nauczania, zgodnie z obowiązującą podstawą programową 
oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Twórcy programu zadbali również o to, by formuła była atrakcyjna 
i przystępna dla maturzystów. Czas trwania jednej lekcji to ok. 20-25 minut. Zajęcia emitowane były na kanale Telewizji 
Metro od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne były również na platformie VOD player.pl. 

Cykl lekcji w ramach programu Korki.tv powstał, by wspomóc młodzież w trudnym dla nich okresie pandemii i przygotowań 
do egzaminów.

Korki.tv zostały docenione i nagrodzone za wsparcie uczniów w czasie pandemii koronawirusa, w związku z tym Grupa TVN 
Grupa Discovery, właściciel Telewizji Metro, otrzymała prestiżową nagrodę „Tytanowego Okna”.

Fundacja Santander wraz z bankowymi wolontariuszami w marcu, kiedy to rozpoczął się pierwszy lockdown, rozpoczęła akcję 
szycia maseczek. Wolontariusze w 65 lokalizacjach na terenie całej Polski przy wsparciu rodzin i przyjaciół uszyli w domach ok. 13 tys. 
maseczek. Zostały one przekazane szpitalom, domom dziecka, domom pomocy społecznej, klubom seniora, oddziałom Santander 
Bank Polska na terenie całej Polski oraz indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia.

KORKI.TV
Program dla uczniów
kwiecień – maj 2020 roku

Szyjemy maseczki z Santander
marzec – maj 2020

Ilość uszytych maseczek: ok. 13 000 sztuk
Liczba zaangażowanych w szycie osób: 100
Budżet: 15 000 złotych

Budżet na realizację programu: 199 260 złotych
Ilość odbiorców: ponad 400 000 widzów

powrót do spisu treści



Programy
grantowe
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Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 837
Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie: 68
Łączna liczba beneficjentów: 206 920
Łączna kwota przekazanych środków w ramach programu: 500 000 złotych
Start programu: 27 stycznia 2020 roku

Cel programu
W 2020 roku program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam” został zaprezentowany w nowej, ekologicznej odsłonie. 
Stąd także nowa nazwa „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Celem programu jest wprowadzenie eko-zmian w lokalnych  
środowiskach, edukacja ekologiczna, integracja mieszkańców.

Jury konkursu szczególnie doceniło oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Istotne było to, by 
projekt był realizowany w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich.

Dla kogo
Autorami wniosków mogły być organizacje, które posiadają osobowość prawną i działają w lokalnym środowisku, m.in. 
fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, biblioteki, domy kultury, koła gospodyń wiejskich, jednostki samorządu 
terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej. Pomysł mógł zgłosić każdy, musiał tylko zachęcić jedną 
z wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia wniosku.

Projekty
W ramach projektów powstały m.in. ogrody wertykalne, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, zielone biblioteki i przystanki 
komunikacji miejskiej, roślinne murale, ogrody edukacyjne przy szkołach i przedszkolach i wiele innych.

Realizacja projektów przyczyniła się nie tylko zmiany wyglądu okolicy, ale także do zmiany myślenia o ekologii m.in. dzięki 
warsztatom ekologicznym.

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 EKO
Ogólnopolski program grantowy

powrót do spisu treści
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Ilość przyznanych grantów z podziałem na województwa

Łączna liczba grantów: 68

dolnośląskie  5
kujawsko-pomorskie  2
lubelskie   4
lubuskie   3
łódzkie   4
małopolskie  4
mazowieckie  9
opolskie   3

podkarpackie  6
podlaskie   5
pomorskie   1
śląskie   3
świętokrzyskie  3
warmińsko-mazurskie  2
wielkopolskie  11
zachodniopomorskie  3

Marta Pacak
Zastępca Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

Nasz „Ogródek” to miejsce, w którym gnieźnianie mogą odpocząć na świeżym powietrzu. Stary Ratusz to filia 
Miejskiego Ośrodka Kultury i właśnie tam, w samym sercu starego miasta, wśród pięknych, starych kamienic, gdzie 
niewiele jest zieleni, znajduje się „Ogródek”. Pomysł na ogródek to połączenie ekologii z funkcją terapeutyczną. 
W ogródku organizujemy warsztaty, które za każdym razem są inne, bardzo ciekawe i cieszą zainteresowaniem, 
zwłaszcza wśród najmłodszych miłośników roślin. Był to dla nas - twórców kultury innowacyjny projekt łączący 
sensorykę z ekologią, który okazał się sukcesem.

powrót do spisu treści
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Organizatorzy: UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska
Start projektu TO(działa)MY!: 1 września 2020 roku
Start programu grantowego TO(działa)MY!: 2 listopada 2020 roku

TO(działa)MY!
Ogólnopolski program grantowy dla szkół

Liczba szkół, które wzięły udział w projekcie: 730
Liczba projektów, które otrzymały granty: 30
Wysokość pojedynczego grantu: 2000 złotych
Budżet programu grantowego: 60 000 złotych

Cel programu
Celem projektu jest kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi  
młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia oraz budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach 
związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją.

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęła się pierwsza edycja projektu TO(działa)MY!, realizowanego przez Fundację 
Santander Bank Polska we współpracy z UNICEF Polska.

powrót do spisu treści
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Na czym polega projekt?
Projekt „TO(działa)MY!” składał się z dwóch części: obowiązkowej i dodatkowej, których realizacja przewidziana była na rok 
szkolny 2020/2021.

W ramach projektu młodzi ludzie, pod okiem nauczyciela tworzyli zespoły, w których przygotowywali projekty społeczne 
w wybranym obszarze tematycznym: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka. 

To zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie. Uczniowie opracowywali i realizowali projekt, który 
będzie służyć środowisku szkolnemu, bądź szerzej – lokalnemu.

W części drugiej projektu zaangażowane placówki mogły starać się o dofinansowanie wybranego projektu. W 2021 roku 
30 najwyżej ocenionych przez komisję konkursową projektów, otrzymało grant w wysokości 2000 złotych sfinansowany 
przez Fundację Santander. Projekty są w trakcie realizacji.

To innowacyjna propozycja skierowana do nauczycieli pracujących z uczniami od 4. klasy szkoły podstawowej. Inicjatywa 
tworzy przestrzeń dla młodych do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Projekt dał też możliwość 
uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Renata Bem
Zastępca Dyrektora Generalnego/Członek Zarządu UNICEF Polska

Fundacja Santander Bank Polska i UNICEF Polska od kilku lat realizują wspólne działania w wielu obszarach. Konkurs 
grantowy „TO(działa)MY” jest zwieńczeniem współpracy w zakresie motywowania młodzieży do podejmowania  
lokalnych inicjatyw społecznych.
Wielkim optymizmem napawa ciepłe przyjęcie konkursu przez placówki edukacyjne i ogromne zaangażowanie 
młodzieży w opracowywanie i realizację projektów społecznych. Każdy taki zrealizowany projekt oznacza choćby 
niewielką zmianę otaczającego nas świata na lepsze. Cieszę się, że UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank 
Polska mogły wspólnie przyczynić się do tej zmiany.

TO(działa)MY!
fundacja.santander.pl/2020/09/01/todzialamy-rozpoczyna-sie-wyjatkowy-projekt-dla-szkol/

powrót do spisu treści

https://fundacja.santander.pl/2020/09/01/todzialamy-rozpoczyna-sie-wyjatkowy-projekt-dla-szkol/
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Wolontariat pracowniczy

Liczba wolontariuszy: 2487
Liczba akcji: 75
Liczba osób objętych pomocą: 97 679
Budżet: 118 890 złotych

Wolontariat pracowniczy
rozumiany jest jako wszelkie inicjatywy promowane i wspierane przez fundację, w które dobrowolnie angażują się 
pracownicy Santander Bank Polska poświęcając swój czas oraz wykorzystując swoje talenty, zdolności oraz kompetencje 
wspierając działania organizacji non-profit z korzyścią dla lokalnych społeczności. Wolontariat realizowany jest na trzech 
płaszczyznach: wolontariat czasu, kompetencyjny i edukacja ekonomiczna.

Ambasadorzy wolontariatu

W 2020 roku podczas pandemii, mimo ogólnego lęku przez zarażeniem się COVID-19, wolontariusze fundacji organizowali 
lub włączali się w organizowane przez nas wolontariaty. Wszystkie akcje przeprowadzane były z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz wewnętrznymi zasadami. Wolontariusze wykazywali 
się ogromną kreatywnością i organizowali projekty,  które odpowiadały na bieżące potrzeby związane z pandemią. 
Poprzez akcje w ramach wolontariatu nasi bankowi wolontariusze, których już jest blisko 2500 osób, otaczają opieką 
i pomocą wybrane placówki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja, szkoły, promują działania ekologiczne i prozdrowotne, 
wspierają osoby z niepełnosprawnościami, aktywizują lokalne społeczności do działania. Czerwone koszulki z wielkim 
sercem są tam, gdzie potrzebująca osoba czeka na wsparcie.

2017

580 wolontariuszy

2018

1321 wolontariuszy

2019

2002 wolontariuszy

2020

2487 wolontariuszy

Makroregion Zachodni
Agnieszka Perczyk 

Makroregion Północny
Rafał Książek

Makroregion Południowy
Daniel Wiśniowski

Makroregion Centralny
Przemysław Miłosz

powrót do spisu treści
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Wolontariat Edukacyjny

Liczba wolontariuszy Fundacji zaangażowanych w projekt: 202
Liczba przeprowadzonych lekcji: 147
Liczba beneficjentów: 3675 uczniów

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. 

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

BAKCYL to projekt edukacyjny organizowany przez Warszawski Instytut 
Bankowości obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę. Aktywnie uczestniczą 
w nim przedstawiciele praktycznie całego sektora bankowego. Celem projektu 
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 cale życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla 
młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zamknięciem szkół rozpoczęły się przygotowania do prowadzenia lekcji online. 
Po przeszkoleniu wolontariuszy i równoległym dostosowaniu scenariuszy lekcji do realizacji w formie webinariów lekcje 
wystartowały ponownie w połowie kwietnia. Pilotażowo wprowadzono lekcję dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

powrót do spisu treści
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Projekt EDU@KCJA

• Rynek finansowy bez tajemnic

• Cyberbezpieczeństwo

• Zawody przyszłości

• Jak wejść na rynek pracy? 

W zajęciach uczestniczyło również 100 nauczycieli. Podczas 5 spotkań nabyli 
oni wiedzę z zakresu stylów osobowości, która ma im pomóc w pracy z dziećmi 
i młodzieżą.

Edu@kcja to cykl zajęć prowadzonych on-line dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz dla nauczycieli przez 
wolontariuszy Fundacji. W zajęciach uczestniczyło 163 uczniów podczas 18 spotkań. Tematy zajęć:

Gry edukacyjne
Fundacja udostępnia dwie gry planszowe, które umożliwiają wolontariuszom przeprowadzenie lekcji edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ekonomii.

Eko-Rozgrywka

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

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.

Gry są ciekawym sposobem zdobywania wiedzy oraz dają młodym ludziom wiele satysfakcji.

Możesz zaprosić naszych wolontariuszy z grami edukacyjnymi do swojej placówki, kontaktując się z najbliższym 
oddziałem banku.

powrót do spisu treści
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Wolontariat czasu
Północny Pomaga 2020 – wirtualny bieg charytatywny 
26 września 2020 r.

Już trzeci raz pracownicy Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander zorganizowali bieg charytatywny, tym 
razem w formule wirtualnej. Wzięło w nim udział 1855 osób. Zawodnicy mieli do pokonania 7,1 km - symboliczną trasę 
z siedziby Makroregionu Północnego do Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Celem akcji było  wsparcie finansowe 
Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, które rocznie otacza opieką ok. 390 dorosłych u kresu życia.

W sportowych zmaganiach uczestniczył również Zarząd Banku. Każdy z zawodników musiał przebiec trasę o długości 7,1 km. 
Wspólnie pokonano trasę 13 170 500 metrów – biegając, jeżdżąc na rowerze, konno, na rolkach, wrotkach czy hulajnogach. 
Podczas akcji udało się zebrać w sumie 63 448,08 złotych (opłaty startowe, darowizny wpłacone na rzecz hospicjum). 

Ilość uczestników: 1855
Zebrana kwota: 63 448 złotych

powrót do spisu treści
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Konkurs na akcje wolontariackie pn. „Liderzy Dobroczynności”
sierpień – grudzień 2020

Chcąc pobudzić potencjał drzemiący w wolontariuszach Fundacja zorganizowała przeznaczony specjalnie dla nich nowy konkurs 
„Liderzy Dobroczynności”. Jego głównym założeniem było wzajemne inspirowanie się w ramach działań charytatywnych. 

By wziąć udział w konkursie wystarczyło złożyć wniosek z oryginalnym pomysłem na akcję społeczną, spełniającą 
ogólnopolskie warunki sanitarne związane z bezpieczeństwem podczas pandemii. Komisja konkursowa z 33 projektów, 
które wpłynęły w ramach konkursu wybrała 13, które dostały granty na ich realizację w wysokości do 1500 zł. Kolejny etap 
konkursu to realizacja nagrodzonych projektów, nagranie relacji z ich przebiegu oraz wyłonienie w drodze głosowania najlepiej 
przeprowadzonej akcji. Zwycięzcy głosowania będą mogli wskazać dowolny cel społeczny, na który Fundacja przekaże 
3 000 złotych. Ze względu ograniczenia związane z II falą koronawirusa, część akcji i rozstrzygnięcie przeniesiono na 2021 rok. 

Akcja Choinka
grudzień 2020

Pandemia koronawirusa odcięła od świata zewnętrznego podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w całym kra-
ju. Fundacja razem z wolontariuszami zorganizowała ogólnopolską akcję świąteczną. W ramach akcji wolontariusze przekaza-
li ubrane choinki wybranym placówkom, zorganizowali również wspólne tworzenie ozdób choinkowych, zakup prezentów dla 
podopiecznych czy lekcje przedsiębiorczości z Mikołajem. Wsparto ponad 30 ośrodków.
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10 najlepszych Wolontariatów
Roku 2020

Otuleni w kwiaty
Koordynatorki: Monika Krupka, Edyta Zamelska

Wolontariusze wsparli seniorów ze stowarzyszenia „Wygraj Siebie” i wspólnie zrealizowali projekt 
„Otuleni w kwiaty”. Projekt zakładał dostarczanie kwiatów do domów seniorówi zorganizowanie 
warsztatów z układania kompozycji z roślin. Efektem projektu był album zawierający 
kompozycje roślinne oraz portrety osób biorących udział w projekcie ubranych na czarno  
– reprezentujących osoby dotknięte nowotworem. Była to kontynuacja projektu, którego 
pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku i który był współfinansowany przez Miasto Leszno.

1. Region w Toruniu jest EKO
Koordynator: Ewa Janiszewska

Pod Płockiem znajduje się największa rafineria petrochemiczna. Miasto i jego okolice mają 
spory problem z jakością powietrza. A że niezbędne do oczyszczania powietrza i wytwarzania 
tlenu są drzewa, w związku z tym wolontariusze zorganizowali nasadzenia drzewek ze szkółki 
Nadleśnictwa Płock, na terenie lasów państwowych w Brudzeniu k. Płocka. Wolontariusze chcą 
kontynuować projekt w kolejnych latach.

Mini szpital dla zwierzaków
Koordynator: Anna Paszek

Ośrodek adopcyjny dla zwierząt „Przytul Pyska” w Boguszycach otrzymał w darze dużą 
przyczepę kempingową, z której stworzono mini szpital. W przyczepie będzie można wykonać 
drobne zabiegi oraz będzie ona miejscem, w którym zwierzęta w sterylnych warunkach będą 
dochodzić do zdrowia. Wolontariusze oczyścili przyczepę i przystosowali ją do potrzeb szpitala 
– zakupili pod wymiar nowy blat roboczy, a żeby wyposażyć apteczkę szpitalną, zorganizowali 
zbiórkę bandaży, jałowych opatrunków i innych sanitariów. W ten sposób powstał mini szpital 
o nazwie „Szpital na Cztery Łapy”.

Bankolonie
Koordynator: Agnieszka Pietroń

Wolontariusze, we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław włączyli się w organizację półkolonii 
dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu. Dla grupy 70 uczestników 
przygotowano szereg atrakcji, takich jak lekcje śpiewu, robienie bransoletek, prace ceramiczne, 
zawody sportowe, bańki mydlane, wiosła stacjonarne, aerobik, lekcje tańca macarena.  
Wszystkie atrakcje odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na koniec każdy uczestnik 
otrzymał drobne prezenty oraz koszulki z logo fundacji.

Higiena lasu
Koordynatorki: Ewelina Hałuszka, Marzena Makieła

Wolontariuszki zaopiekowały się częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego w okolicach 
Świebodzic. Oczyściły las ze śmieci pozostawionych przez ludzi. Teren ten jest częstym miejscem 
spacerów okolicznych mieszkańców, także czysty las umili lokalnej społeczności relaks na łonie 
natury.
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Jak wejść na rynek pracy
Koordynator: Marta Marciniuk

Wolontariusze – pracownicy Biura Marki Pracodawcy z Zespołu Rekrutacji – przeprowadzili 
warsztat online „Jak wejść na rynek pracy”. Uczestnikami warsztatu byli młodzi ludzie, 
podopieczni domów dziecka z całej Polski. Wolontariusze uczyli młodych jak napisać poprawnie 
CV oraz jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, czym jest Agencja Pracy Tymczasowej 
oraz gdzie i jak szukać pracy swoich marzeń. Przedmiotem spotkania był również sam 
wolontariat, jako cenne doświadczenie przed rozpoczęciem kariery zawodowej.

Lekarstwo na nudę
Koordynator: Magdalena Majewska

W ramach projektu wolontariusze nawiązali kontakt z biblioteką przyszpitalną w Świdniku, 
dla której zakupili nowy wózek biblioteczny do transportu książek na oddziały szpitalne 
(dotychczas służył do tego zdezelowany wózek na leki). W marcu stolarz wykonał kolorowy 
wózek na zamówienie oraz półki do regału na książki. Wolontariusze ogłosili też w jednostkach 
banku w Lublinie zbiórkę pod hasłem „Lekarstwo na… nudę”. Zebrali gry planszowe, puzzle, 
artykuły biurowe do prac kreatywnych oraz książki, wszystko głównie z myślą o najmłodszych 
pacjentach. Zebrane rzeczy zostały przekazane bibliotece.

Zbiórka krwi w Kłodzku
Koordynator: Dominika Lis

W czasie pandemii brakowało krwi, a jej zbiórek było zdecydowanie mniej. Wolontariusze 
zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa. Zaprosili do zbiórki mieszkańców Kłodzka 
oraz sami oddali krew w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Obsługiwali też zbiórkę i pilnowali jej bezpiecznego przebiegu, 
rejestrując krwiodawców, zaopatrując ich w napoje oraz nadzorując reżim sanitarny. Udało się 
zebrać ponad 12 litrów krwi.

Tylko koni żal…
Koordynatorzy: Agata Markowska, Jarosław Pałasz

Wolontariusze z 1. Regionu w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowali akcję „Tylko koni żal…”, 
której beneficjentem została Fundacja Tara – schronisko dla koni w Piskorzynie. W czasach 
obowiązującego reżimu sanitarnego schronisko pozbawione zostało jakiegokolwiek dochodu, 
więc wolontariusze zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na zakup oraz transport 20 bali siana 
dla podopiecznych schroniska. Pomogli też przy ich rozładunku i przeniesieniu do obory.

Owoce Doliny Słońca
Koordynator: Daniel Wiśniowski

Na terenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
„Dolina Słońca” w Radwanowicach blisko 50 wolontariuszy zasadziło 60 owocowych krzewów 
(maliny, jeżyny, borówki). Przy każdej roślinie wolontariusze umieścili tabliczkę z imieniem 
podopiecznego oraz napisem „Dbaj o mnie i podlewaj”, a także do każdego drzewka dołączyli 
spersonalizowany list. Podopieczni będą teraz pielęgnowali swoje drzewka, a gdy nadejdzie 
czas, wolontariusze i podopieczni spotkają się na wspólne zbieranie owoców. Projekt ten wygrał 
coroczny konkurs na najlepszy wolontariat roku organizowany przez fundację. „Dolina Słońca” 
to ośrodek prowadzony przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
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Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 395
Wsparliśmy: 23 stypendystów
Wysokość stypendium: 5000 złotych
Łączna kwota przeznaczona na stypendia: 115 500 zł

Nasi stypendyści:

Program Stypendialny
2020/2021

Cel programu:
Program Stypendialny fundacji ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, bez względu na kryterium 
dochodowe. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych 
i szkół średnich z terenu całej Polski. Stypendium może być przeznaczone na działania związane z rozwojem talentu i pasji 
m.in. na zakup instrumentów, pokrycie udziału w konkursach i zawodach, w tym międzynarodowych, udział w warsztatach 
czy obozach tematycznych. 

Maja Bardadyn, 15 lat, Niemcz  I  gimnastyczka, zawodniczka Kadry Narodowej Polski
Jej pasją jest gimnastyka sportowa, którą zaczęła trenować w wieku 7 lat. Zaangażowanie i duży talent sprawiły, że w wieku 12 lat 
została powołana do Kadry Narodowej Polski i rozpoczęła treningi w Centralnym Ośrodku Polskiego Związku Gimnastycznego 
w Zabrzu. W 2021 roku została Mistrzynią Polski Juniorów w ćwiczeniach wolnych oraz V-ce Mistrzynią Polski Juniorów w ćwiczeniach 
na poręczach asymetrycznych. Największym marzeniem Mai jest start na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku w Paryżu.

Kamil Wroński, 14 lat, Lublin  I  młody naukowiec i wynalazca
Kamil jest wynalazcą i najmłodszym polskim studentem. Uczy się w liceum oraz studiuje Mechatronikę na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Lubelskiej. Swoje wynalazki tworzy od piątego roku życia. Obecnie pracuje nad innowacyjnym napędem do samochodu 
elektrycznego oraz otwiera swój start up, będzie wdrażał innowacyjne technologie fotowoltaiczne. Współpracuje z firmą 
STMicroelectronics – największą firmą technologiczną w Europie. Cały czas rozwija się, tworząc nowe urządzenia i współpracując 
z różnymi firmami technologicznymi z Polski i z zagranicy.

Adam Józef Falenta, 16 lat, Toruń  I  skrzypek, pianista, kompozytor
Adam uczy się od 9 lat gry na skrzypcach, a 3 lata temu rozpoczął naukę gry na fortepianie, uczęszcza również na zajęcia 
z  kompozycji muzyki. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Jego największym osiągnięciem 
w 2021 jest zajęcie dwóch I miejsc w „World Open International Music Competition Belgrade, Serbia” w kategorii skrzypce 
i fortepian oraz III miejsca za kompozycję String Quartet w „Jugend Komponiert des Landes Brandenburg 2021”.

Andrzej Bachleda-Curuś, 14 lat, Zakopane  I  programista, matematyk, trenuje karate
Pasjonuje się nauką języka angielskiego, informatyką, programowaniem oraz uwielbia zdobywać nowe doświadczenia poprzez 
udział w zagranicznej edukacji. Ukończył kilka kursów programowania online na Uniwersytecie Harvarda. Ponadto rozwija swoje 
zdolności poprzez wyjazdy do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie bierze udział w kursach matematyki oraz informatyki na 
uczelniach amerykańskich. Jego wielką pasją jest również karate Kyokushin, które trenuje od szóstego roku życia.

Stypendyści 2020/2021
Zobacz film:
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Ewa Gałwiaczek, 15 lat, Końskie  I  pianistka
Gra na fortepianie. Obecnie uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Brzewskiego w Warszawie (tzw. „Szkoła Talentów”), 
w klasie kameralistyki. Ewa wygrała wiele konkursów ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Ostatnie jej sukcesy to zdobycie 
1. miejsca na 12th World Open Music Competition (Belgrad, Serbia) oraz 2. miejsca na Festiwalu i Konkursie „Piano a Forte”. Ewa 
koncertowała już na najwspanialszych scenach m.in. w Filharmonii Narodowej oraz w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Zoja Giza, 15 lat, Bydgoszcz  I  wiolonczelistka
Od zawsze interesowała się muzyką, ale swoją pasję związała z grą na wiolonczeli. Uczęszcza do trzeciej klasy II stopnia w klasie 
talentów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Wystąpiła na wielu prestiżowych konkursach 
w Polsce, a także za granicą. Ostatnie sukcesy to zdobycie: 1.miejsca na International Moscow Music Competition w Moskwie i na 12th 
World Open Music Competition (Belgrad, Serbia) oraz 3.miejsca na 3rd Gustav Mahler Prize Cello Competition 2021 (Praga, Czechy).

Krystian Kubica, 15 lat, Tulce k. Poznania  I  kajakarz – kanadyjkarz
Kanadyjki trenuje od 8 roku życia w klubie Warta Poznań. Startuje z sukcesami w całej Polsce. W swojej kolekcji ma już 58 medali, 
w tym 10 Mistrzostw Polski (7 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe). W 2021 roku podczas LOTTO 37. Długodystansowych Mistrzostw Polski 
w Kajakarstwie Klasycznym w Wolsztynie Krystian Kubica wraz z klubowym kolegą Marcelim zdobył złoty medal w kategorii C2 
10 000 m. Bardzo poważnie traktuje kajakarstwo, ale równie ważna jest dla niego nauka i ogólny rozwój osobisty.

Emil Kielar, 16 lat, Bielsko-Biała  I  matematyk, fizyk, informatyk i poliglota
Jego pasją są przedmioty ścisłe i odnosi w nich bardzo duże sukcesy. W 2020 roku największym jego osiągnięciem było zdobycie tytułu 
potrójnego laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych (trzeci rok z rzędu) z fizyki i języka angielskiego. Zakwalifikował się 
do finału Europejskiego Konkursu Astro Pi Challenge. Emil pasjonuje się nauką języków obcych. Aktualnie uczy się języka angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego i japońskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Katarzyna Kubik, 18 lat, Kraków  I  humanistka
Jej zainteresowania naukowe, które rozwija jako stażystka Psychology of Language and Bilingualism Lab „LangUsta”, skupiają 
się wokół nauk społecznych, humanistycznych i behawioralnych. Kasia angażuje się też społecznie m. in. jako liderka 
młodzieżowego projektu Generacja Zmian, który uzyskał ponad 200 000 beneficjentów i został nagrodzony Złotym Wilkiem 
przez kapitułę olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wzięła udział w Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich i działa jako 
wolontariuszka stowarzyszenia Europe4Youth. Zdobyła 1. miejsce na 33. Olimpiadzie Filozoficznej (2021).

Zuzanna Madurska, 18 lat, Bolków  I  poetka i humanistka
Jej największą pasją jest poezja. Rymowanki zaczęła pisać w wieku 5 lat. Wydała 2 tomiki poezji: „Ogrodowe porządki” i „Promienie”. 
Jest laureatką kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów literackich, konkursów poetyckich oraz finalistką 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ma na swoim koncie kilka spotkań autorskich oraz publikacji w pismach literackich. 
Tak mówi o swojej poezji: „Mam nadzieję, że moje wiersze trafią do serc ludzi i swoją treścią przyczynią się do szerzenia dobra 
i piękna wśród nas wszystkich”.

Kacper Kujawski, 16 lat, Szczecin  I  wokalista
Od paru lat jego główną pasją jest muzyka, a w szczególności śpiew. Do jego najważniejszych osiągnięć należy występ w finale 
XV Festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, 3. miejsce w IV International 
Song Festival–Competition „The Golden Bird” oraz tytuł Superfinalisty w V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „The 
Golden Voice” oraz występ w koncercie zorganizowanym przez Radio Kraków. Jego pasją jest również lotnictwo i fotografia. 

Dominika Ławreszuk, 19 lat, Białystok  I  tancerka
Jej pasją jest taniec towarzyski. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w stylu standardowym oraz klasę „B” 
w stylu latynoamerykańskim. Trenuje w UKS „Twist” Białystok. Wielokrotnie była zwyciężczynią turniejów ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych m.in. jest finalistka Mistrzostw Polski w klasie B w tańcach standardowych. Od lutego 2021 roku tańczy 
z nowym partnerem, mimo tego udało im się wytańczyć 14. miejsce na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych. 
Zdobyła też podium w tańcach latynoamerykańskich na turnieju tańca w Elblągu i Olsztynku.

Wojciech Stefanowski, 19 lat, Wrocław  I  wokalista
Główną jego pasją jest śpiew. Od najmłodszych lat jest członkiem Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki. Występował razem 
z chórem m.in. w Austrii, Słowacji, Czechach, Niemczech i Japonii. Interesuję się piosenką literacką, aktorską i muzyką popularną. Brał 
udział w programie „The Voice of Poland”. Z sukcesami występuje na licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ostatnie 
jego osiągnięcia to m.in. zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Muzyczna Arena w Wilnie oraz tytułu laureata I stopnia 
Międzynarodowego Festiwalu „Future Stars” we Włoszech. Koncertuje i bierze udział w różnych projektach muzycznych.

powrót do spisu treści



33

Aleksandra Kowalewska, 17 lat, Cybulice Duże  I  trenuje judo, zawodniczka Kadry Narodowej
Ola trenuje judo od 2016 roku pod okiem mistrza olimpijskiego Pawła Nastuli w klubie Nastula Club Bielany w Warszawie. Bierze udział 
w wielu turniejach i zawodach w kraju i za granicą, odnosząc liczne sukcesy. Ostatnim jej sukcesem było zdobycie po raz kolejny Mistrza 
Polski. Jest również brązową medalistką Teplice Cadet European Cup 2021 oraz złotą medalistką Pucharu Europy w Bukareszcie. 

Artur Milewski, 18 lat, Kołbiel  I  humanista, ekonomista, aktor
Należy do Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Uczestniczy w anglojęzycznych debatach – Model United Nations. Ukończył projekt 
„Nowi i Młodzi Liderzy” Fundacji Szkoła Liderów. Jest laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej 2021. Został też członkiem 
Młodzieżowego Forum Państw Bałtyckich jako reprezentant Polski. Poza tym, z sukcesami, ćwiczy aktorstwo w grupie teatralnej 
“Do Trzech Razy Sztuka”.

Zosia Orłowska, 16 lat, Lublin  I  trenuje karate tradycyjne, zawodniczka Kadry Narodowej
Od 6 roku życia trenuje karate tradycyjne w Lubelskim Klubie Karate Tradycyjnego. Jest bardzo utalentowaną zawodniczką, od 
14 roku życia należy do Kadry Narodowej Juniorów i Juniorów Młodszych Karate Tradycyjnego. Reprezentowała Polskę m.in. na: 
8. Mistrzostwach Świata w Karate Fudokan w Sindelfingen ( III miejsce) i 34. Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym w Brnie 
(dwa brązowe medale). W 2020 roku brała udział w „Pucharze Neptuna” w Bolonii (złoty i brązowy medal).

Antonina Waliszewska, 13 lat, Konin  I  pianistka
Antonina uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im I. J. Paderewskiego w Koninie w klasie fortepianu pana mgr Andrzeja 
Wójcińskiego. W swoim repertuarze ma utwory m.in. J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Chopina i W. Lutosławskiego. Odnosi liczne sukcesy 
w konkursach pianistycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W ostatnim roku brała udział w 16 konkursach 
międzynarodowych, w tym w 12 razy zdobyła tytuł laureata. Ostatnie  osiągnięć Antoniny to nagroda Gold Prize 2.edycji 
Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina dla młodych pianistów w Shenzhen w Chinach. W 2020 r. Antonina otrzymała 
Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Konina.

Wiktoria Zawadziłło 19 lat, Piechowice  I  humanistka, biathlonistka, aktorka
Jest wielką pasją jest biathlon, który trenuje od 10 lat. Zdobyła 2 medale na Mistrzostwach Polski.  Zrobiła kurs sędziego biathlonowego. 
Jej wielką pasją jest również aktorstwo. Zagrała już w kilku produkcjach, ostatnio w serialu „Dom pod Dwoma Orłami”. Interesuje 
się też dietetyką. Prowadzi kanał na YouTube – LIFESTYLE – „Zdrowie oczami nastolatki”, gdzie prezentuje swoje autorskie przepisy 
i przekazuje młodym ludziom wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego żywienia. Pisze wiersze i  montuje filmy.

Jakub Moneta, 16 lat, Burkatów  I  organista
Na organach gra od 10 roku życia. Związany z katedrą świdnicką. Jako 13 – latek Kuba nagrał swój pierwszy 2 – płytowy album pt.  
„Organy świdnickie. Historia dźwiękiem pisana”. Odnosi wiele sukcesów w konkursach organowych, dużo koncertuje, wykonał 
ponad 70 koncertów. Prowadzi kanał na YouTube (85 nagrań/46 tys. odsłon). W 2020 roku został nagrodzony przez prezydent 
Miasta Świdnicy za popularyzację Świdnicy poprzez kulturę. Ma już nagrany materiał na kolejną płytę. 

Oliwier Nowok, 17 lat, Gierałtowice  I  trenuje judo i ju–jitsu, zawodnik Kadry Narodowej
Jego pasja to sporty walki. W wieku 8 lat został zawodnikiem w klubie AZS Gliwice Judo, a mając 12 lat zawodnikiem w klubie 
Spartan Knurów Ju-Jitsu. Należy do światowej czołówki juniorów w sportach walki, szczególnie ju – jitsu. Brał dwukrotnie udział 
w Mistrzostwach Świata w Atenach oraz na Krecie, na których wywalczyć 3.miejsca. Kilkukrotnie startował też w Mistrzostwach 
Europy. Wielokrotny Mistrz Polski w ju – Jitsu i judo. 

Radosław Patan, 15 lat, Poznań  I  humanista, sportowiec, wolontariusz
Radek to wzorowy uczeń ze średnią 6.0 Jego największą pasją jest sport, marzy o tym, aby zostać paraolimpijczykiem. Jeździ na 
nartach, rowerze, pływa na windsurfingu, startuje w biegach terenowych i charytatywnych i jest niezwykle aktywny. Nie byłoby 
w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że Radek urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym i jest osobą słabowidzącą. Obecnie 
jest ambasadorem sportu osób niepełnosprawnych i angażuje się w wiele działań w tym zakresie.

Jakub Wezgraj, 17 lat, Hrubieszów  I  modelarz lotniczy, zawodnik Polskiej Kadry Narodowej
Jego główną pasją jest modelarstwo lotnicze, z którym związany jest  7 lat. Największym osiągnięciem jest uzyskanie przez 
Jakuba w 2020r. tytułu Mistrza Polski w klasie F1Q oraz V-ce Mistrza Polski w klasie F1A Modeli Swobodnie Latających. Wynikiem 
uzyskanych osiągnięć oraz bardzo dużym wyróżnieniem, jest powołanie Jakuba przez Aeroklub Polski do Kadry Narodowej. W 2021 r.  
Jakub miał reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie Latających we Francji, ale zawody został odwołane.

Krzysztof Polnik, 19 lat, Żurawica k. Przemyśla  I  akordeonista
Jego główną pasją jest muzyka, a przede wszystkim gra na akordeonie. Jest wirtuozem akordeonu. Brał udział w licznych konkursach 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Niemczech i Chinach, zdobywając 
wielokrotnie tytuł laureata. W 2020 roku został finalistą konkursu Młody Muzyk Roku 2020 organizowanym przez TVP oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

powrót do spisu treści
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Liczba uczelni w programie: 59
Liczba stypendiów: 3 283 
Budżet programu: 1 053 700 złotych

Rekrutacja do projektów SU odbywa się przez platformę stypendialną www.santander-grants.com.

Program Santander Universidades

Fundacja wspólnie z Santander Bank Polska S.A. realizuje program Santander Universidades, działający w Polsce od 2011 roku, 
mający na celu aktywne wsparcie środowiska akademickiego z całej Polski. W ubiegłym roku w ramach programu zrealizowano 
liczne projekty rozwojowe online pod hasłem #ZainwestujWSiebie i #ZostańWDomu we współpracy z najlepszymi polskimi 
oraz zagranicznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi, tj. London School of Economics, British Council, Ironhack czy 
Massachusetts Institute of Technology. Były to projekty rozwijające kompetencje cyfrowe, biznesowe, językowe oraz miękkie. 

Jako Fundacja realnie zaangażowaliśmy się w podniesienie jakości oraz rozwoju edukacji wyższej przy jednoczesnym 
powiększaniu kompetencji i konkurencyjności studentów na rynku pracy. 

Start w studia z Santander
To projekt skierowany do uczniów klas maturalnych. Jego celem była pomoc młodzieży w znalezieniu wymarzonego 
kierunku studiów. W ramach projektu powstał przewodnik online prezentujący różne kierunki studiów na wybranych 
uczelniach na terenie całego kraju.

Akademia Santander Universidades Online 

To cykl webinariów, zorganizowany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Był to cykl 9 wykładów, 
w których wzięło udział 18 prelegentów z najwyższej kadry zarządzającej Santander Bank Polska. Wydarzenie zwieńczył 
wykład Prezesa Banku Michała Gajewskiego. Wszystkie wykłady zostały udostępnione polskim uczelniom do użytku 
i są dostępne na stronie www.santander.pl/akademia. Inicjatywa miała na celu zainspirować młodych ludzi do dalszego 
rozwoju i wskazać możliwe ścieżki kariery, kluczowe kompetencje przyszłości oraz trendy z rynku finansowego. W projekcie 
uczestniczyło 800 studentów, z ponad 70 uczelni.

Braliśmy czynny udział zwłaszcza w dwóch projektach, realizowanych we współpracy z Santander Universidades:

Santander Universidades
bank.santander.pl/santanderuniversidades-pl

Akademia SU Online
Zobacz film:

powrót do spisu treści

https://www.santander.pl/santander-universidades
https://www.youtube.com/watch?v=V8UgERaXT6w
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Łączna liczba darowizn na rzecz oświaty i wychowania, 
w tym darowizny ulturalne oraz charytatywne: 100
Łączna kwota przekazana na darowizny: 857 915 zł, w tym:

• Darowizny na rzecz oświaty i wychowania: 78 000 zł
• Darowizny charytatywne: 779 915 zł 

Fundacja w 2020 roku przekazała darowizny o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, charytatywnym oraz ze zbiórek 
koleżeńskich. 

Projekty dofinansowane 
przez fundację w 2020 roku

Przykłady naszych działań:

Projekty edukacyjne
IV edycja - Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
10 marca 2020, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Fundacja Santander była Partnerem Głównym 
kongresu. Jest to najważniejsze doroczne spotkanie 
w Polsce poświęcone dyskusji, wymianie doświadczeń 
i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu 
finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. 
Wzięło w nim udział  blisko 300 osób reprezentujących 
różne środowiska tj. przedstawiciele instytucji 
publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, 
szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora 
finansowego i  mediów. Fundacja  wraz z Komendą 
Wojewódzką Policji w  Poznaniu zaprezentowała 
wspólny projekt skierowany do seniorów pn. „Seniorzy 
samodzielni i bezpiecznie w sieci”, za który otrzymała 
nagrodę Pulsu Biznesu „Złoty Bankier 2020”. Fundacja 
została wyróżniona w kategorii najbardziej aktywnego 
banku w Projekcie Bakcyl. 

Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, 
Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku 
Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. Organizatorem kongresu 
był Warszawski Instytut Bankowości we współpracy 
z Fundacją GPW i Fundacją im. Lesława A. Pagi, a Partnerem 
Wspierającym Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.

powrót do spisu treścipowrót do spisu treści
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Projekt Otylia Swim Tour
27 września 2020, Zatoka Sportu w Łodzi

W ramach projektu mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak przeprowadziła zajęcia dla ponad 300 dzieci. Otylia Swim Tour 
to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju, skierowanych do dzieci w wieku 10 - 14 lat, rodziców 
i trenerów. Projekt miał na celu edukację oraz promocję sportu i zdrowego trybu życia. Prowadzone były również panele 
z psychologiem sportu dla rodziców o motywowaniu młodych zawodników, dietetykiem o zasadach prawidłowego odżywiania 
sportowców oraz z samą medalistką olimpijską na temat prawidłowego rozwoju karier utalentowanej młodzieży.

Projekt kulturalny
V edycja DANUTA RINN FESTIWAL
20 listopada 2020, Gala Finałowa online, Dom Kultury Kadr w Warszawie

DANUTA RINN FESTIWAL to ogólnopolskie wydarzenie artystyczne, które wpisuje się w kalendarz ważnych festiwali, 
kultywujących najlepsze tradycje polskiej piosenki – jego misją jest upamiętnienie wyjątkowej artystki Danuty Rinn, a także 
zainteresowanie młodych ludzi kulturą.

W 2020 roku 35-lecie działalności artystycznej obchodziła Danuta Błażejczyk, założycielka i prezeska organizatora 
festiwalu Fundacji „Apetyt na Kulturę”. Dlatego edycja festiwalu nosiła tytuł „2 Danuty i ich nuty”, a jego młodzi uczestnicy 
zaśpiewali piosenki z repertuaru obu pań.

fot. Łukasz Szelągfot. Łukasz Szelągfot. Łukasz Szeląg

fot. Katarzyna Widźgowska

powrót do spisu treścipowrót do spisu treści
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Projekt charytatywny
II Bieg Sztafetowy w Starym Browarze „Miejska Mila”
30 sierpnia 2020, CH Stary Browar w Poznaniu

W Starym Browarze w Poznaniu odbył się bieg charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie „Pomaganie przez Bieganie”, 
w którym wzięli udział dorośli, seniorzy oraz dzieci.  Bieg miał na celu wsparcie osób chorych onkologicznie i ich rodzin. 
Podczas biegu zachęcano również do dołączania do grupy dawców szpiku. Dochód z biegu wsparł podopiecznych Fundacji 
Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.

fot. Jakub Krzyżanowski

fot. Jakub Krzyżanowskifot. Jakub Krzyżanowski

Pomaganie Przez Bieganie
Zobacz film:

Jarosław Skiba
 stowarzyszenie Pomaganie przez Bieganie

Każdy z nas pomaga… jedni robią to na własnym podwórku, inni na większą skalę. 
Pomaganie jest fajne, ale przede wszystkim normalne. Zachęcam i zapraszam Wszystkich do robienia dobra.

powrót do spisu treścipowrót do spisu treści

https://www.youtube.com/watch?v=uSAY8cEWLgo


Inne projekty



41

Liczba beneficjentów: 1310 
Budżet programu: 2 361 złotych 

Cel programu:
Program #Pracowni@ ma na celu nieodpłatne przekazanie używanego sprzętu komputerowego m.in. placówkom 
oświatowym, klubom sportowym i organizacjom pozarządowym. Przekazany sprzęt służył jako wsparcie działań 
edukacyjnych oraz jako pomoc w działalności statutowej.

W ramach programu w 2020 roku w związku z przejściem na tryb pracy zdalnej udało nam się wesprzeć tylko 8 organizacji, w tym: 
szkoły, domy dziecka, szpital, placówki opiekuńczo wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia. Przekazaliśmy 49 komputerów.

Projekt realizowany jest od 2019 roku. Główną jego ideą jest stworzenie kolorowych i przytulnych pokoi zabaw i miejsc 
wypoczynku dla podopiecznych szpitali, domów dziecka czy ośrodków szkolno-wychowawczych. W ramach projektu 
Fundacja remontuje wybrane pomieszczenia oraz wyposaża je w niezbędny sprzęt, meble, zabawki, książki i gry. 

Dotychczas powstały cztery takie wielofunkcyjne pokoje w szpitalach w Gdańsku, Kępnie i Piasecznie oraz w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku. W dwóch kolejnych, w Dom Dziecka „Nadzieja” 
w Jeleniej Górze oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza we Wrocławiu rozpoczęto remont w 2020 roku.

Program #Pracowni@

Projekt Klub Płomyka

powrót do spisu treści
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Projekt, który fundacja prowadzi od kilku lat ma na celu edukację seniorów dotyczącą bezpieczeństwa w sieci 
i w życiu codziennym.

Cyberprzestrzeń stwarza wiele możliwości, ale i zagrożeń. Komunikacja, edukacja, rozrywka, zakupy, usługi finansowe  
– to wszystko możemy zrobić w sieci. Ważne jest to, aby robić to bezpiecznie i przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa. 
Seniorzy są grupą, która jest szczególnie narażona na oszustów, dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
starszych, Fundacja organizuje cykl warsztatów o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i elektronicznych usług bankowych. 
Obecnie zmodyfikowaliśmy nasz program i jesteśmy gotowi prowadzić warsztaty on-line. Scenariusz i materiały zostały 
w całości przygotowane przez wolontariuszy. Pobierz materiały:

Fundacja Santander od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku. 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 
również możliwość wsparcia działalności statutowej fundacji. 

Seniorzy samodzielni 
i bezpieczni w sieci

1% podatku
Fundacja Santander Bank Polska
Przekaż 1% podatku!
KRS 0000120807

1%
%

%

Łączna suma wpłat : 179 021 złotych
Liczba darczyńców: 1 176
Liczba podopiecznych fundacji: 28

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

Za działania „Senior samodzielny i bezpieczny w sieci” 
zostaliśmy nagrodzeni „Złotym Bankierem” w kategorii Bank 
wrażliwy Społecznie w 2020 r.

Materiały edukacyjne do pobrania

Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci
Zobacz film:

powrót do spisu treści

https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/program-dla-seniorow-2/
https://www.youtube.com/watch?v=8qGpzxyL9p4&t=31s
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W 2020 roku ze względu na pandemię fundacja zmieniła również 
formułę Dnia Dziecka. W swoje święto dzieci bez wychodzenia z domu odbyły 
podróż wraz z Guliwerem do krainy Liliputów i w świat magii z iluzjonistą 
Maciejem. Przekonały się, że alfabet może być zaczarowany i rysowały 
zwierzaki i swoje marzenia razem z panią Agatką, a Patrycja specjalistka od 
kreatywnych warsztatów pokazała im, że kawa nie jest tylko do picia. 

Wydarzenia w ramach Dnia Dziecka zostały udostępnione 1 czerwca 2020 r. 
na fanpage’ach Fundacji Santander i Santander Bank Polska. 

Dzień Dziecka z Fundacją Santander
1 czerwca 2020, wydarzenie online 

W 2020 roku , ze względu na panującą sytuację, Gala fundacji po raz pierwszy w historii odbyła się w formule online. 
W czasie spotkania zaprezentowaliśmy projekty zrealizowane w 2020 roku. Przedstawiliśmy naszych najlepszych 
wolontariuszy i 10 wyróżnionych akcji wolontariatu pracowniczego, a uczestnicy gali mogli wybrać najlepszy wolontariat, 
przyznając nagrodę publiczności. Trzech naszych stypendystów mogło zaprezentować swoje talenty muzyczne, wokalne 
i literackie. Zaprezentowaliśmy też projekty zrealizowane w ramach naszego nowego programu grantowego „Tu mieszkam, 
tu zmieniam EKO”, jak również działania fundacji na rzecz walki z pandemią COVID 19.

Gala Fundacji 2020 online
9 grudnia 2020 

Dzień Dziecka – Pokaz iluzji
Zobacz film:

Gala Fundacji 2020 online
Zobacz film:

powrót do spisu treści

https://www.youtube.com/watch?v=9q5bZpE89pc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=xwWk5xqUdvU
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RACHUNEK WYNIKÓW 
za okres od dnia 01-01-2020 do dnia 31-12-2020

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

Rok 2019 Rok 2020

0 1 2

A. Przychody z działalności statutowej 5 487 128,57 zł 7 458 170,51 zł 

I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 487 128,57 zł 7 458 170,51 zł

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 4 847 813,98 zł 6 501 940,02 zł

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 847 813,98 zł 6 501 940,02 zł

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 639 314,59 zł  956 230,49 zł 

D. Przychody działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

G. Koszty ogólnego zarządu 901 136,20 zł 893 427,96 zł 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) - 261 821,61 zł 62 802,53 zł

I. Pozostałe przychody operacyjne - zł - zł 

J. Pozostałe koszty operacyjne 8,33 zł 465,62 zł 

K. Przychody finansowe 19 493,87 zł 662,06 zł

L. Koszty finansowe 131,05 zł - zł

M. Zysk (strata) brutto ( H+I-J+K-L) - 242 467,12 zł 62 998,97 zł 

N. Podatek dochodowy 2 zł - zł

O. Zysk (strata) netto (M-N) - 242 469,12 zł 62 998,97 zł

Sprawozdanie finansowe

powrót do spisu treści
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BILANS 

na dzień 31-12-2020

„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 
2019 (zł gr)

Stan na koniec roku obrotowego 
2019 (zł gr)

2 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 925 859,54 1 814 928,31

I. Zapasy 

II. Należności krótkoterminowe 14 676,57 15 748,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 911 182,97 1 799 180,31

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM : 926 261,94 1 815 330,71

PASYWA

A. Fundusz własny 899 937,25 962 936,22

I. Fundusz statutowy 2000,00 2000,00

II. Pozostałe fundusze   

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 140 443,37 897 937,25

IV. Zysk (strata) netto - 242 469,12 62 998,97

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 26 324,69 852 394,49 

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 26 324,69 78 667,49

IV. Rozliczenia międzyokresowe 773 727,00

PASYWA RAZEM : 926 261,94 1 815 330,71

powrót do spisu treści
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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

Raport powstał w oparciu o wewnętrze materiały Fundacji.
Fotografie pochodzą z archiwum fundacji, www.gettyimages.com i shutterstock.com
Opracowanie merytoryczne: zespół Fundacji Santander
Opracowanie graficzne i skład: Agencja Ostecx Créative

Dane Fundacji

powrót do spisu treści
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Zapraszamy do kontaktu!

powrót do spisu treści




