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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020 

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

 

 

1.1 Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Warszawie przy  ul. Al. Jana Pawła 

II 17, 00-854 Warszawa ustanowiona została przez Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu na podstawie aktu 

notarialnego z dnia 17 XII 1997 roku (rep. A 798/97) przed notariuszem Janiną Jarząbek we Wrocławiu.  

Fundacja Santander Bank Polska S.A. wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego postanowieniem z dnia 15 VII 2002 r. (sygn. Akt WR VI NR REJ. KRS 9571/01/795) pod numerem 

KRS 120807.  

 

1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, 

poz. 203) oraz w oparciu o statut Fundacji Santander Bank Polska S.A.  

Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 932198147 nadany jej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

w dniu 26 VI 2000 r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 897-16-35-900 nadany jej przez Urząd 

Skarbowy Wrocław - Stare Miasto w dniu 18 VIII 2000 r., który po zmianie siedziby Fundacji w czerwcu 

2004 r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, a w roku 2009 do 

Warszawy do I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.  

 

1.3 W 2020 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A. 

 

1.4 Skład Zarządu Fundacji w 2020 roku:  

 Marzena Atkielska  - Prezes Zarządu  

 

1.5 W 2020 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji:  

 Michał Gajewski – Przewodniczący Rady Fundacji  

 Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji  

 Artur Sikora – Członek Rady Fundacji 

 Cezary Szefler – Członek Rady Fundacji 

 Wojciech Kostecki – Członek Rady Fundacji   

 Maria Wlaźlak – Członek Rady Fundacji  

 Dorota Żołądkiewicz – Członek Rady Fundacji  

 

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

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, 

- oświata i wychowanie,  

- kultura,  

- propagowanie kultury fizycznej i sportu, 

- nauka i technika, 
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- działalność charytatywno- opiekuńcza, 

- kult religijny, 

- bezpieczeństwo publiczne, 

- ochrona środowiska, 

- cele dobroczynne, 

- pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych osób i dzieci, 

- wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju. 

 

 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. realizowała w 2020 roku cele statutowe  

w ramach niżej opisanej strategii i wymienionych projektów: 

 

Fundacja Santander Bank Polska działa w przestrzeni społecznej stwarzając możliwości rozwoju ludziom 

młodych i ambitnym. Dzięki działaniom edukacyjnym Fundacja chroni przed wykluczeniem społecznym 

dzieci oraz osoby starsze.  

Pracownicy Santander Bank Polska S.A. za pośrednictwem wolontariatu pracowniczego Fundacji mają 

możliwość zaangażowania się w działania na rzecz lokalnych społeczności, pomocy potrzebującym oraz 

realizowania swoich własnych pasji.   

Dzięki zaangażowaniu Fundacji, lokalne środowiska, często w niewielkich miejscowościach rozwijają się i 

podejmują coraz śmielej działalność w obszarach najistotniejszych dla ich przyszłości. Fundacja świadomie i 

konsekwentnie, na różnych obszarach swojej działalności działa kierując się hasłem „Myślimy o przyszłości, 

działamy dziś”. Fundacja stawia na rozwój i każdego roku inwestuje w nowe projekty, które zmieniają 

przestrzeń nas wszystkich na lepszą.  

 

2. Program Grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” 

 

Fundacja w roku 2020 ogłosiła VI edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam" po raz 

pierwszy o charakterze ekologicznym pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Każdy, kto miał pomysł, który 

miał szansę przyczynienia się do konkretnej zmiany ekologicznej w jego społeczności lokalnej, mógł wziąć 

udział w konkursie. Należało zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, 

szkoły, gminy, domu kultury lub parafii. Projekty dotyczyły wielu aspektów m.in. powstania ogrodów 

sensorycznych, parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków komunikacji 

miejskiej i innych ekologicznych pomysłów. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, Fundacja 

przyjęła  837 wniosków. 

 

Koszyki grantowe były następujące: 

- 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych 

- 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych 

- 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych  

 



 3 

 

Komisja konkursowa wybrała 68 organizacji, które otrzymały wsparcie na realizację swoich projektów, 

budżet VI edycji wyniósł 500 000 zł.  

 

Na realizację programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO" przeznaczyliśmy kwotę: 

514 000,00 zł co stanowiło wypłatę z V i VI edycji. 

 

 

3. Darowizny na rzecz oświaty i wychowania w tym kulturalne oraz charytatywne  

 

Fundacja Santander Bank Polska w 2020 roku przekazała darowizny o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

charytatywnym oraz ze zbiórek koleżeńskich. Przykłady naszych działań: 

 

3.1 Projekt na rzecz oświaty i wychowania w tym kulturalne  

 

IV edycja „Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości” 

10 marca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska tj. 

przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych 

oraz sektora finansowego i mediów wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Jest to  

najważniejsze doroczne spotkanie w Polsce poświęcone dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu 

współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył 

się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego, 

Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  

Wydarzenia zostało zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Fundacją GPW i 

Fundacją im. Lesława A. Pagi. Partnerem Głównym wydarzenia była Fundacja Santander Bank Polska, a 

Partnerem Wspierającym – Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego. 

Fundacja Santander wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu zaprezentowała wspólny projekt 

skierowany do seniorów pn. „Seniorzy samodzielni i bezpiecznie w sieci”. Fundacja otrzymała za ww. projekt 

nagrodę Pulsu Biznesu „Złoty Bankier 2020”. 

Fundacja Santander Bank Polska podczas uroczystości wręczenia wyróżnień została uhonorowana w kategorii 

najbardziej aktywnego banku w Projekcie Bakcyl.  

 

Wsparcie organizacji kongresu: 25 000 zł 

 

V edycja festiwalu artystycznego „Danuta Rinn Festiwal”. 

 

20 listopada odbyła się gala finałowa 5 edycji festiwalu artystycznego „Danuta Rinn Festiwal” to doroczne, 

ogólnopolskie wydarzenie artystyczne, które wpisało się w kalendarz ważnych festiwali, kultywujących najlepsze 
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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 Fundacji 

„Apetyt na Kulturę” (organizatora festiwalu). Dlatego edycja festiwalu nosiła tytuł „2 DANUTY I ICH NUTY”, a jego 

młodzi uczestnicy zaśpiewali piosenki z repertuaru obu pań.  

 

Wysokość darowizny: 5 000 zł  

 

„Otylia Swim Tour” 

 

27 września Otylia Jędrzejczak, w ramach „Otylia Swim Tour”, przeprowadziła w Zatoce Sportu w Łodzi zajęcia 

dla ponad 300 dzieci. Projekt „Swim Tour” to cykl warsztatów, w ramach których trzykrotna medalistka 

olimpijska i jej sztab prowadzili zajęcia sportowo-edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 10 - 14 lat. 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 swoich 

podopiecznych. 

 

Wysokość darowizny: 20 000 zł  

 

Program #Pracowni@ 

 

Program #Pracowni@ Fundacji Santander Bank Polska miał 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 wsparliśmy 8 organizacji, w tym:  

- szkoły, domy dziecka, szpital, placówki opiekuńczo wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia. 

 

Przekazaliśmy 49 komputerów, w tym komputery stacjonarne i laptopy. 

Łączna liczba beneficjentów: 1 310 

 

Na realizację programu  przeznaczyliśmy kwotę: 2 361,60 zł  

 

 

3.2 Projekt charytatywny 

 

II Bieg Sztafetowy w Starym Browarze „Miejska Mila”  

 

30 sierpnia w Starym Browarze odbył się bieg charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie „Pomaganie 

przez Bieganie”, który miał na celu wsparcie osób chorych onkologicznie, rodzin pacjentów, promocje 
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profilaktyki. Podczas biegu zachęcano również do dołączania do grupy dawców szpiku. Dochód z biegu wsparł 

podopiecznych Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”. 

 

Wysokość darowizny: 25 000 zł  

 

Na realizację darowizn na rzecz oświaty i wychowania w tym kulturalne oraz charytatywne przeznaczyliśmy 

łączną kwotę: 857 915,13 zł 

 

 Darowizn na rzecz oświaty i wychowania: 78 000,00 zł 

 Darowizny charytatywne: 779 915,13 zł  

 

 

4. Akcja „Podwójna moc pomagania”  

 

Ponad 15 tysięcy osób dołączyło do organizowanej przez Fundację Santander i Santander Bank Polska zbiórki 

charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup niezbędnego podczas pandemii sprzętu 

medycznego i odzieży ochronnej do 23 szpitali w Polsce. Inaugurując akcję bank przekazał 2 mln złotych, a 

potem podwajał każdą wpłacaną przez darczyńców kwotę.  

 

Dzięki wielkiemu sercu Klientów Santander Bank Polska i innych darczyńców oraz zaangażowaniu samego banku 

i jego pracowników na specjalnie utworzone konto Fundacji Santander wpłynęło 1 545 302,93 mln zł. 

Dodatkowo Santander Bank Polska z własnych środków, taką samą kwotą wsparł niżej wymienione szpitale. 

 

Zebrana kwota została dodana do przekazanej już wcześniej przez bank darowizny w wysokości 2 000 000 mln 

zł. na pomoc szpitalom i dzięki temu do wybranych szpitali w całej Polsce przekazane zostaną środki na zakup 

m.in. maseczek, kombinezonów, respiratorów, pomp tlenowych i inny sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i 

życia pacjentów podczas pandemii Covid-19. 

 

Cała zebrana kwota wspólnie z Santander Bank Polska wyniosła ponad 5 000 000 mln zł. Środki zostały 

przekazane do 23 szpitali: 

 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 
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 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 

Na realizację akcji „Podwójna moc pomagania” wspólnie z Santander Bank Polska  przeznaczyliśmy ponad 

5 000 000 zł  

 

 

5. Akcja „poMOC jest w nas” 

 

Fundacja i Santander Bank Polska wspólnie ze swoimi klientami zorganizowała akcję pomocową, dzięki której do 

wybranych ośrodków onkologicznych dla dzieci w całej Polsce trafiło 200 tys. zł   na zakup niezbędnego sprzętu 

medycznego do codziennej diagnostyki najmłodszych. 

Od 14 września do 5 października 2020 bank, z każdej, darmowej dla klienta, transakcji BLIKIEM, przekazywał 5 

gr na zakup sprzętu medycznego dla 10 polskich dziecięcych ośrodków onkologicznych. Pod uwagę były brane 

m.in. przelewy na telefon, wypłaty z bankomatu, zakupy przy użyciu BLIK, zrealizowane w okresie trwania akcji. 

Do 5 października osoby, które chciały  zaangażować się w akcję, mogły również wpłacić dowolną kwotę na 

konto Fundacji Santander z dopiskiem „pomoc”.W akcji „poMOC jest w nas” wzięło udział 613 tys. klientów 

banku, realizując ponad 3 mln transakcji BLIK. 

Cała kwota, czyli  200 000 tys. zł. została przekazana do 10 szpitali:  

 

 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 Zemenhofa 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 
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Na realizację akcji „poMOC jest nas” wspólnie z Santander Bank Polska  przeznaczyliśmy 200 000 zł  

 

6. Program Stypendialny 

 

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.  

 

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. Tegoroczna 

edycja programu stypendialnego jest jego trzecią odsłoną. Wśród stypendystów są programiści, gimnastycy, 

sportowcy, muzycy, społecznicy, poeci czy aktorzy. 

Każdy ze stypendystów fundacji otrzymuje roczne wsparcie finansowe w kwocie  5 000 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. 

Liczba złożonych aplikacji: 395 

Ilość stypendystów: 23 osoby 

 
Na realizację programu „Program Stypendialny” przeznaczyliśmy kwotę: 112 522,00 zł 

 

7. Wolontariat pracowniczy 

 

7.1 Wolontariat w banku 

Wolontariat pracowniczy rozumiany jest jako wszelkie inicjatywy promowane i wspierane przez Fundację 

Santander Bank Polska, w które dobrowolnie angażują się pracownicy Santander Bank Polska. Poświęcają oni 

swój czas (częściowo możliwie również w czasie pracy) wykorzystując swoje umiejętności w celu wspierania 

działań, projektów oraz organizacji non-profit z korzyścią dla lokalnych społeczności.  W 2020 roku było 2487 

wolontariuszy, którzy zorganizowali 75 akcji wolontariackich.                                                       

 

7.2 Wolontariat Edukacyjny 

 

Forma wolontariatu, która była jednym z elementów wolontariatu kompetencyjnego, polegająca na dzieleniu się 

wiedzą z zakresu przedsiębiorczości i finansów. Opierała się na materiałach przygotowanych przez bank - były to 

lekcje przedsiębiorczości i inne inicjatywy skierowane na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii, szczególnie wśród 

dzieci, młodzieży i seniorów. Edukacja ekonomiczna ogranicza zjawisko wykluczenia finansowego, a także 

pomaga w rozwoju i zdobywaniu nowych kompetencji. 
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1. BAKCYL 

BAKCYL to projekt edukacyjny organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości obejmujący swoim 

zasięgiem całą Polskę. Aktywnie uczestniczą w nim przedstawiciele praktycznie całego sektora bankowego. 

Głównym celem programu jest edukacja ekonomiczna uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz 

średnich. Santander Bank Polska już od kilku lat zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w liczbie 

przeprowadzonych lekcji. 

 

Wyniki minionego roku cieszą, a były wypracowane w wyjątkowych warunkach. To wspólne osiągnięcie każdego 

banku partnerskiego projektu BAKCYL. Wolontariusze Santander Bank Polska nie zawiedli. Warte podkreślenia 

jest: 

 Odbyło się 695 lekcji i spotkań dla 26 682 uczestników w całej Polsce. 

 Wraz z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zamknięciem szkół rozpoczęły się przygotowania do 

prowadzenia lekcji online. Wszyscy wolontariusze zostali zaproszeni do podjęcia nowych aktywności. Po 

przeszkoleniu wolontariuszy i równoległym dostosowaniu scenariuszy lekcji do realizacji w formie 

webinaru lekcje wystartowały ponownie w połowie kwietnia. 

 Pilotażowo wprowadzono lekcję dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

 

2. EDU@KCJA 

 

Edu@kcja to cykl zajęć prowadzonych on-line dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz dla nauczycieli 

przez Wolontariuszy Fundacji Santander. 

W zajęciach uczestniczyło 163 uczniów podczas 18 spotkań, osoby biorące udział w Edu@kcji mogli zapoznać się 

z następującymi zagadnieniami: 

 Rynek finansowy bez tajemnic, 

 Cyberbezpieczeństwo, 

 Zawody przyszłości, 

 Jak wejść na rynek pracy ?  

W zajęciach uczestniczyło również 100 nauczycieli podczas 5 spotkań, edukowali się z zakresu stylów 

osobowości. 

 

7.3 Wolontariaty MAKROREGIONALNE 

 

Północny Pomaga 2020 

Już trzeci raz pracownicy Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander zorganizowali inicjatywę 

Północny Pomaga. Był to wirtualny bieg charytatywny w którym udział wzięło 1855 osób – pracowników, ich 

dzieci i przyjaciół.  Zawodnicy mieli do pokonania 7,1 km -symboliczną trasę z siedziby Makroregionu Północnego 

do Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Celem akcji jest wsparcie finansowe Hospicjum im. Ks. E. 

Dutkiewicza w Gdańsku. Hospicjum rocznie otacza opieką ok. 390 dorosłych u kresu życia. Opieka hospicjum 

obejmuje: wizyty lekarza, pielęgniarki oraz – w zależności od potrzeby – wizyty fizjoterapeuty, psychologa, 

pracownika socjalnego, kapelana i wolontariusza. W ramach wsparcia Fundacja Santander przekazała 

Hospicjum Dutkiewicza wszystkie opłaty startowe wniesione przez uczestników, darowizny wpłacone na rzecz 

Hospicjum oraz dodatkową kwotę w wysokości 15 000 złotych. 
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7.4 Wolontariat Roku 

Otuleni w kwiaty 

Wolontariusze wsparli seniorów ze stowarzyszenia „Wygraj Siebie” i wspólnie zrealizowali projekt „Otuleni w 

kwiaty”. Projekt zakładał dostarczanie kwiatów do domów seniorów i zorganizowanie warsztatów z układania 

kompozycji z roślin. Efektem projektu był album zawierający kompozycje oraz portrety biorących udział w 

projekcie osób ubranych w czarne stroje – reprezentujące osoby z nowotworem. Była to kontynuacja projektu, 

którego pierwsza edycja odbyła się rok wcześniej i który był współfinansowany przez Miasto Leszno. 

 

 

1. Region w Toruniu jest EKO 

Pod Płockiem znajduje się największa rafineria petrochemiczna. Miasto i jego okolice mają spory problem z 

jakością powietrza. Niezbędne do oczyszczania powietrza i wytwarzania tlenu dla mieszkańców są drzewa, w 

związku z tym wolontariusze postanowili zorganizować nasadzenie drzewek ze szkółki Nadleśnictwa Płock na 

terenie lasów państwowych w Brudzeniu k. Płocka. Wolontariusze chcą, aby był to projekt długofalowy i już 

zapowiedzieli jego kontynuację. 

 

 

Owoce Doliny Słońca 

Na terenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” 

w Radwanowicach wolontariusze zasadzili 60 owocowych krzewów (maliny, jeżyny, borówki). Przy każdej 

roślinie 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 wolontariat roku. 

 

Miniszpital dla zwierzaków 

Ośrodek adopcyjny dla zwierząt „Przytul Pyska” w Boguszycach wolontariusze poznali podczas akcji „Na cztery 

łapy”. Ośrodek otrzymał niedawno w darze dużą przyczepę kempingową w dobrym stanie, z której postanowił 

stworzyć miniszpital, gdzie będzie można wykonać drobne zabiegi oraz w którym zwierzęta z różnymi ranami 

lub chorobami będą mogły w sterylnych warunkach szybko dojść do zdrowia. Przyczepa została częściowo 

oczyszczona ze starych mebli i ocieplona. Wolontariusze zaadaptowali meble kuchenne oraz stolik i dwa krzesła, 

zakupili pod wymiar nowy blat roboczy, a żeby wyposażyć apteczkę szpitalną, zorganizowali zbiórkę bandaży, 

jałowych opatrunków i innych sanitariów. W ten sposób powstał miniszpital o nazwie „Szpital na Cztery Łapy” – z 

tabliczką przymocowaną nad wejściem. 

 

Lekarstwo na nudę 

Wolontariusze zdecydowali się pomóc bibliotece przyszpitalnej w Świdniku. Grant miał sfinansować zakup 

nowego wózka bibliotecznego do transportu książek na oddziały szpitalne (dotychczas służył do tego 

zdezelowany wózek na leki). W marcu stolarz wykonał kolorowy wózek na zamówienie, a pozostałe środki 

finansowe wystarczyły na półki do regału na książki. Wolontariusze ogłosili też zbiórkę pod hasłem „Lekarstwo 

na… nudę”. Zbierali gry planszowe, puzzle, artykuły biurowe do prac kreatywnych oraz książki, wszystko głównie 

z myślą o najmłodszych pacjentach. 
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Bankolonie 

Wolontariusze włączyli się w organizację półkolonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu, 

przy współpracy z Urzędem Miasta Wrocław. Dla grupy 70 uczestników przygotowano szereg atrakcji, takich jak 

lekcje śpiewu, robienie bransoletek, prace ceramiczne, zawody sportowe, bańki mydlane, wiosła stacjonarne, 

aerobik, lekcje tańca makarena. Wszystkie atrakcje odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na koniec 

każdy uczestnik otrzymał prezenty w postaci gadżetów z logo Banku oraz koszulki z logo Fundacji. 

 

 

Tylko koni żal… 

Wolontariusze zorganizowali inicjatywę „Tylko koni żal…”, której beneficjentem została Fundacja Tara – 

schronisko dla koni w Piskorzynie. W czasach obowiązującego reżimu sanitarnego schronisko pozbawione 

zostało jakiekolwiek dochodu, więc wolontariusze zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na zakup oraz transport 

20 bali siana dla podopiecznych schroniska. Zaoferowali też pomocną dłoń – dosłownie. Po rozładunku 

wolontariusze wraz z rodzinami, zespołowo, własnoręcznie przeturlali baloty do obory. 

 

Higiena lasu 

Wolontariuszki zaopiekowały się częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Świebodzic. Oczyściły 

las ze śmieci pozostawionych przez ludzi. A że teren ten jest częstym miejscem spacerów okolicznych 

mieszkańców – z pewnością umili to lokalnej społeczności czas relaksu na łonie natury. 

 

Zbiórka krwi w Kłodzku 

W czasie pandemii brakuje krwi, a jej zbiórek jest 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 i przekąski oraz 

nadzorując reżim sanitarny. Udało się zebrać ponad 12 litrów krwi. 

 

Jak wejść na rynek pracy 

Wolontariusze – pracownicy Biura Marki Pracodawcy z Zespołu Rekrutacji – przeprowadzili warsztat online „Jak 

wejść na rynek pracy”. Uczestnikami warsztatu byli młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, podopieczni domów 

dziecka z całej Polski. Wolontariusze uczyli warsztatowiczów, 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 były również wolontariaty – jako cenne doświadczenie przed rozpoczęciem kariery 

zawodowej. 

 

Na realizację programu „Wolontariat pracowniczy” przeznaczyliśmy kwotę: 100 882,95 zł 

 

8. Program Klub Płomyka 

 

Fundacja Santander Bank Polska od 2019 roku prowadzi projekt o nazwie „Klub Płomyka”. Polega on na 

stworzeniu przyjaznych miejsc dla podopiecznych szpitali, domów dziecka oraz ośrodków szkolno-

wychowawczych.  

Dotychczas Fundacja odnowiła, wyremontowała i wyposażyła pomieszczenia w czterech placówkach:  
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- 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  

 

W 2020 roku Fundacja rozpoczęła remonty w kolejnych dwóch palcówkach: 

- Dom dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze 

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza we Wrocławiu 

 

Inspiracją do powstania 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 palcówkach, w których powstawały kluby. Każdy z nich był niepowtarzalny i wyjątkowy.  

 

Na realizację programu” Klub Płomyka” przeznaczyliśmy kwotę: 27 640,59 zł  

 

 

9. Inne projekty  

 

9.1 Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci 

 

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 realizowanych przez Fundację 

Santander Bank Polska na terenie całego kraju. Scenariusz i materiały zostały w całości przygotowane przez 

Wolontariuszy.  

„Wyłudzenia wśród osób starszych to spory problem. Dlatego Fundacja Santander wraz z Policją od kilku lat 

wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa seniorów – podkreśla Marzena Atkielska , prezes Fundacji Santander. 

Projekt „Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci” to cykl działań edukacyjnych - konferencji, spotkań i 

warsztatów, w trakcie których chcemy uświadomić starszym osobom, że warto korzystać z dobrodziejstw 

internetu, ale przy tym trzeba przestrzegać pewnych zasad, dzięki którym w wirtualnym świecie nie spotka nas 

nic złego.  

Świat cyfrowy, nowe technologie, nieograniczone możliwości komunikowania się, dostępu do wiedzy, informacji 

i rozrywki, to bez wątpienia kusi. Ważne jest jednak, aby wraz z nowymi możliwościami i nowo nabywanymi 

umiejętnościami zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i wyrobić dobre nawyki. A seniorzy są tą grupą, która 

jest szczególnie narażona na oszustów. Wychodząc na przeciw potrzebom osób starszych od marca 2020 roku 

mieliśmy organizować inicjatywy podnoszące poziom wiedzy osób starszych. Niestety pandemia COVID-19 

pokrzyżowała nasze plany.  
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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. Bankowi praktycy, wolontariusze Fundacji , a zarazem pracownicy 

Santander Bank Polska oraz policjanci uczą bezpiecznych zachowań, ostrzegają o zagrożeniach w życiu i w 

internecie. 

 

Za działania „Senior samodzielny i bezpieczny w sieci” zostaliśmy nagrodzeni „Złotym Bankierem” w kategorii 

Bank wrażliwy Społecznie w 2020r.  

 

9.2  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.    

Jednym z projektów SU był projekt „Start w studia z Santander”. Był on 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. 

Kolejny projekt to Akademia Santander Universidades Online. Były to spotkanie dla  studentów i absolwentów z 

najwyższą kadrą zarządzającą banku. Akademia był to cykl 9 webinariów, w czasie których Prezes Michał 

Gajewski oraz Członkowie Zarządu, wysokiej rangi dyrektorzy, a także Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank 

Polska przybliżali jak funkcjonuje bank oraz odpowiadali na pytania uczestników. Inicjatywa miała na celu 

zainspirować młodych ludzi do dalszego rozwoju i wskazać możliwe ścieżki kariery, kluczowe kompetencje 

przyszłości oraz trendy z rynku finansowego. 

Na realizację programu „Santander Universidades” przeznaczyliśmy kwotę:  1 053 700,00 zł 

9.3 Program 1% podatku  

Fundacja Santander Bank Polska jest organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku. 

Fundacja w 2020 roku dzięki hojności 1 176 darczyńców przekazała pieniądze 28 osobom – pracownikom 

Santander Bank Polska 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 również możliwość 

wsparcia działalności statutowej Fundacji.  

 

Na realizację programu „1% podatku” zebraliśmy kwotę:  179 021,50 zł  
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9.4. KORKI.TV 

 

Fundacja Santander wsparła realizację programu edukacyjnego Korki.tv, 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 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. 

Korki.TV zostały docenione i nagrodzone za to, że wspierały widzów w czasie pandemii koronawirusa, w związku 

z tym Grupa TVN Grupa Discovery otrzymała prestiżową nagrodę „Tytanowego Okna”.  

 

Na realizację programu „KORKI TV” przeznaczyliśmy kwotę:  199 260,00 zł 

 

  

 


