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Michał Gajewski
Przewodniczący Rady Fundacji
Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddaję w Państwa ręce raport podsumowujący działania Fundacji Santander Bank Polska w 2021 roku.
Misją Grupy Santander Bank Polska jest pomoc naszym klientom oraz społecznościom lokalnym, w których żyjemy
i których jesteśmy częścią. Rozumiemy tę pomoc znacznie szerzej niż tylko w wymiarze biznesowym. Jednym
z kluczowych elementów naszej strategii jest odpowiedzialna bankowość, która polega nie tylko na wspieraniu
w rozwoju gospodarczym i finansowym, ale również na udzielaniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
I właśnie do realizacji tych zadań już 25 lat temu powołaliśmy do życia Fundację.
Podobnie jak w poprzednich latach w 2021 roku Fundacja Santander Bank Polska konsekwentnie realizowała swoje cele
statutowe, niosąc wsparcie i pomoc wielu potrzebującym, polepszając jakość życia w lokalnych społecznościach oraz
wspierając talenty. Dzięki działaniom Fundacji przyczyniamy się do budowy lepszej przyszłości. Dlatego szczególnie
istotne są dla nas inicjatywy wspierające młodych ludzi, bo to oni będą tę przyszłość kształtować.
W 2021 roku Fundacja, wraz z pracownikami banku oraz naszymi klientami, po raz drugi zorganizowała akcję
charytatywną Podwójna Moc Pomagania. Celem zbiórki była tym razem pomoc dla oddziałów psychiatrii dla dzieci
i młodzieży. W akcję zaangażowało się ponad 10 tysięcy osób, a zebrane środki zostały podwojone przez bank. W sumie
przekazaliśmy kwotę 2 mln złotych 16 szpitalom z oddziałami psychiatrii dla dzieci i młodzieży.
Kontynuacją tej akcji był program grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów. Dofinansowaliśmy projekty, których celem
było wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, odczuwających skutki pandemii. Był to pierwszy tak unikalny program
grantowy w historii Fundacji.
Zdrowie i jakość życia młodych ludzi są dla nas bardzo ważne. Aby wspierać ich aktywność, Fundacja uruchomiła
konkurs grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu. Konkurs promuje aktywność fizyczną i zasady fair play – ważne nie
tylko w sporcie, ale też w pracy i codziennym życiu. Program objął aż 5873 uczestników, a w projekcie przyznano 29
grantów na organizację zawodów drużynowych.

Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy
postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości – to misja, którą Fundacja każdego roku przekuwa
w rzeczywiste działania. Jednym z przykładów jest Program Stypendialny. W roku szkolnym 2021/2022 trzydziestu
jeden utalentowanych uczniów otrzymało stypendia. Młodzi sportowcy, artyści, naukowcy kiedyś będą dumą naszego
kraju. My jesteśmy z nich dumni już teraz i cieszymy się, że możemy wspierać ich pasje i talenty.
Z dużym zainteresowaniem spotkała się kolejna edycja programu grantowego Tu mieszkam, tu zmieniam EKO.
Program ma inspirować do ekologicznych zmian w lokalnych społecznościach. Fundacja udzieliła dofinansowania na
realizację projektów proekologicznych aż 58 organizacjom pozarządowym. Dzięki tym działaniom przestrzeń wokół
nas zmienia się na lepsze, a pozytywną zmianę w swoim otoczeniu odczuje ponad 538 577 beneficjentów.
Fundację tworzy mały zgrany zespół, a jej siłą napędową są wolontariusze. Jestem bardzo dumny z pracowników
Santander Bank Polska, naszych wolontariuszy, którzy pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym,
pracują z rzecz dzieci i młodzieży. Robią to z własnej woli oraz z potrzeby serca. Społeczność wolontariuszy w naszym
banku liczy 1734 osób. W 2021 roku wolontariusze zorganizowali 126 akcji, które objęły swoim zasięgiem 22 145
beneficjentów. Bardzo dziękuję za Waszą empatię, czas, który poświęcacie innym oraz niesamowitą hojność w dzieleniu
się dobrą energią.
W imieniu Rady Fundacji dziękuję wszystkim partnerom i zaprzyjaźnionym organizacjom angażującym się w działalność
charytatywną Fundacji – za ogromny wkład pracy, nowe pomysły i nieocenione wsparcie.
W tym roku Fundacja Santander obchodzi swoje 25-lecie. W tym czasie wspólnie bardzo wiele osiągnęliśmy. Gorąco
dziękuję zespołowi Fundacji za pasję i niesamowite zaangażowanie. Czuję dużą wdzięczność i dumę z Was oraz
z Waszych dokonań. Jestem przekonany, że wspólnie zrobimy jeszcze wiele dobrego.
Zapraszam Państwa serdecznie do lektury raportu.

Michał Gajewski
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Władze i zespół Fundacji
Marzena Atkielska
Prezes Zarządu Fundacji Santander S.A.

Zarząd Fundacji
Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu raport podsumowujący naszą pracę w roku niezwykle bogatym w działania, ale i trudnym ze
względu na sytuację pandemiczną na świecie.

Rada Fundacji

W publikacji będziecie mogli przeczytać o realizowanych przez nas projektach. Duża część z nich powstawała bardzo
dynamicznie i stanowiła odpowiedź na bieżące wydarzenia.
Od początku istnienia fundacji koncentrujemy się na dzieciach i młodzieży, poprzez Program Stypendialny wspieramy
rozwój młodych talentów, umożliwiając im realizację ich pasji i marzeń.
Wspieramy również wolontariuszy – na co dzień pracowników Santander Bank Polska. Angażują się oni w bezinteresowne
akcje pomocowe w ramach wolontariatu pracowniczego, niosąc pomoc zarówno dzieciom, osobom starszym i chorym,
jak i zwierzętom, dbając o ochronę środowiska naturalnego, pomagając w remontach czy edukując.

Michał Gajewski

Teresa Notz

Artur Sikora

Maria Wlaźlak

Przewodniczący Rady

Wiceprzewodnicząca Rady

Członek Rady

Członek Rady

Dorota Żołądkiewicz

Wojciech Kostecki

Cezary Szefler

Członek Rady

Członek Rady

Członek Rady

Fundacja finansuje także remonty przestrzeni przeznaczonych dla dzieci w domach dziecka, szpitalach i innych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tworząc przyjazną przestrzeń dla ich podopiecznych oraz małych pacjentów.
Staramy się wpływać na poprawę funkcjonowania lokalnych społeczności, organizując konkursy grantowe. Zwycięskie
organizacje z całego kraju dostają od nas środki finansowe na realizację zgłoszonych projektów.
Naszym największym atutem z całą pewnością jest umiejętność szybkiej reakcji na pojawiające się na naszej drodze
wyzwania. Dlatego w raporcie znajdziecie Państwo przykłady działań, które pomogły walczyć z bezpośrednimi
i pośrednimi skutkami pandemii COVID-19.
Rok 2022 jest dla nas wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz 25-lecia działalności. W kolejnym raporcie poznacie
Państwo nowe projekty, które powstały specjalnie z tej okazji, oraz działania, które podjęliśmy na rzecz naszych
przyjaciół z Ukrainy.

Zespół Fundacji

Bardzo chciałabym podziękować Radzie Fundacji, pracownikom, wolontariuszom i wszystkim współpracującym z nami
organizacjom za zaangażowanie i wsparcie. Wspólnie możemy więcej.

Z wielką radością zapraszam do lektury raportu.

Marzena Atkielska

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

6 | Raport roczny 2021
powrót do spisu treści

Raport roczny 2021 | 7
powrót do spisu treści

O Fundacji

2021
1997
• powstanie Fundacji przy Banku Zachodnim S.A.

• uruchomienie programu grantowego
Haki na Cyberataki
• druga edycja akcji charytatywnej
Podwójna Moc Pomagania – pomoc
oddziałom psychiatrii dziecięcej
i młodzieżowej

2020
• program grantowy Tu mieszkam, tu zmieniam
w nowej odsłonie EKO
• pierwsza edycja programu edukacyjnego
TO(działa)MY!, realizowanego wspólnie
z UNICEF Polska
• pierwsza edycja akcji charytatywnej Podwójna Moc
Pomagania – pomoc szpitalom podczas pandemii
COVID-19

2004
• uruchomienie pierwszego programu grantowego
Bank Dziecięcych Uśmiechów
• uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

2019

2010

• powstanie programu Klub Płomyka

• powstanie wolontariatu
pracowniczego

2018

2012
• uruchomienie programu
Czytelnie Uśmiechu
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• stworzenie edukacyjnej gry ekologicznej
Eko Rozgrywka
• rozszerzenie wolontariatu o akcje
makroregionalne i centralne
• pierwsza edycja Programu Stypendialnego
• zmiana nazwy na: Fundacja Santander Bank Polska
im. Ignacego Jana Paderewskiego

2015

2017

• uruchomienie programu grantowego
Bank Ambitnej Młodzieży
• wydanie ekonomicznej gry edukacyjnej
Liderzy Europy
• uruchomienie programu grantowego
Tu mieszkam, tu zmieniam

• powstanie e-platformy dla wolontariuszy
• uruchomienie programu grantowego
Bank Młodych Mistrzów Sportu
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Patron Fundacji

Jak działamy
• promujemy i wspieramy ideę wolontariatu, rozwijając wolontariat
pracowniczy w banku
• dbamy o ekologię i o rozwój lokalnych społeczności dzięki
programowi grantowemu Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać…
Ignacy Jan Paderewski

• inwestujemy w edukację dzieci i młodzieży, dbamy o rozwój ich
pasji i talentów dzięki Programowi Stypendialnemu Fundacji

Ignacy Jan Paderewski
(1860-1941)

Światowej sławy pianista i kompozytor, wybitny polityk i mąż
stanu, człowiek o wielu talentach.
Był nie tylko wybitnym pianistą i kompozytorem, ale też
mówcą, poliglotą, filantropem, biznesmenem, mecenasem
sztuki i architektury oraz aktorem. Od 1919 roku sprawował
funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Za swoją
działalność otrzymał m.in. Order Orła Białego, francuski
Krzyż Wielki Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego
Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. Zasłynął nie tylko
jako wybitny mąż stanu i wirtuoz fortepianu, ale także
jako kompozytor utworów scenicznych, orkiestrowych,
kameralnych i solowych. Pozostawił po sobie ponad 70 dzieł.
Jego opera „Manru” do dziś pozostaje jedyną operą autorstwa
polskiego kompozytora wystawioną w Metropolitan Opera.
Od 2018 roku jest patronem Fundacji Santander.

• 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

(źródło: Ignacy Jan Paderewski, Ireneusz Vowie)

• 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

Zobacz filmik
Rozmowa z prof. Marianem Markiem Drozdowskim o twórczości, działalności
politycznej i roli kobiet w życiu Ignacego Jana Paderewskiego.
prof. Marian Marek Drozdowski
polski historyk, profesor nauk humanistycznych, autor wielu publikacji poświęconych historii Polski i Warszawy.
Jego domeną naukową jest biografistyka naukowa. Centralne miejsce zajmują w niej: Ignacy Jan Paderewski,
prezydenci Warszawy oraz prezydenci RP - Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski,
Ignacy Mościcki i Władysław Raczkiewicz.
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Program Stypendialny 2021/22
Liczba wniosków, które wpłynęły do Fundacji:

683

Wsparliśmy:

31 stypendystów
Wysokość stypendium:

5000 zł

Łączna kwota przeznaczona na stypendia:

Program Stypendialny

160 000 złotych

Cele programu:
Program Stypendialny Fundacji ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, bez względu
na kryterium dochodowe. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów VII i VIII klas szkół
podstawowych i 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. Wnioski stypendialne można składać
w następujących kategoriach: artysta, humanista, sportowiec, naukowiec lub inne.

Zobacz filmik
Gala Stypendialna 2021

Kamil Wroński, 14 lat, Lublin
młody naukowiec i wynalazca

Poznaj Kamila

Kamil ma 14 lat, jest wynalazcą i najmłodszym polskim studentem. W 2016 roku dostał się na Politechnikę Lubelską, na
kierunek Mechatronika. Obecnie uczy się w liceum i studiuje. Swoje wynalazki tworzy od 5. roku życia. Obecnie pracuje m.in. nad
innowacyjnym napędem do samochodu elektrycznego. Jego praca została zauważona i doceniona przez STMicroelektronics,
jedną z największych na świecie firm technologicznych. Kamil dostał zgodę sądu na założenie firmy i jest najmłodszym
„startapowcem” w Polsce. Jego firma będzie zajmowała się wytwarzaniem „zielonej energii”.
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Maja Bardadyn, 15 lat, Zabrze
gimnastyczka, zawodniczka Kadry Narodowej Polski Juniorów

Poznaj Maję

Maja jest uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu. Trenuje
gimnastykę sportową kobiet. Od 2019 szkoli się w Centralnym Ośrodku Polskiego Związku Gimnastycznego w Zabrzu i jest
członkinią Kadry Narodowej Juniorów. Maja odnosi liczne sukcesy, ostatnie to: czwarte miejsce w konkurencji ćwiczeń wolnych na
międzynarodowych zawodach Gym Festival (Trnava, wrzesień 2021) oraz złoty medal i aktualne Mistrzostwo Polski w konkurencji
ćwiczeń wolnych w klasie juniorów (Zabrze, 2021).

Jakub Borkowski, 17 lat, Warszawa
humanista, pasjonat ekonomii i biznesu

Poznaj Jakuba

Jakub to uczeń XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie, na profilu IB. Jest laureatem
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, finalistą programów Liderzy Innowacji oraz Sukcesu na Bank. Rozwija wiedzę w zakresie
przedsiębiorczości oraz realizuje liczne inicjatywy społeczne. Zorganizował m.in. trasę koncertową Gramy o Marzenia Seniorów
oraz projekt Bunt w Sztuce, który bazuje na promocji sztuki młodych artystów w mediach społecznościowych. Stworzył late night
show na YouTube o nazwie Jacob Borkowski Show. Od kilku miesięcy prowadzi agencję Koper. Jest to jedyna w Polsce agencja
social media marketingu angażująca w działania operacyjne jedynie osoby nastoletnie.

Daniel Czech, 18 lat, Rydułtowy
wynalazca, pasjonat mechatroniki i ekologii

Poznaj Daniela

Dawid jest uczniem III klasy w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (zawód: technik mechatronik). Pasjonuje się automatyką,
robotyką i ekologią. Jest współautorem innowacyjnego urządzenia do oczyszczania powietrza. W I klasie technikum został
ogólnopolskim finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Ostatnio otrzymał złoty medal w międzynarodowym
konkursie The 6th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021, w kategorii Science & Engineering.
W finale – kolejne dwie nagrody. Canadian Special Award, TISIAS (nagroda specjalna Kanady), a także Best Young Inventor Award
– dla 10 najmłodszych i najlepszych zespołów w konkursie.

Adam Józef Falenta, 16 lat, Toruń
skrzypek, pianista, kompozytor

Poznaj Adama

uprawia windsurfing, zawodniczka Kadry Narodowej PZŻ

Julia Giejbatow, 13 lat, Kampinos
trenuje lekkoatletykę, pasjonuje się grą aktorską

Poznaj Julię

powrót do spisu treści

łyżwiarstwo szybkie, członek Kadry Narodowej Juniorów

Aleksandra Juchniewicz, 13 lat, Szczecin
piosenkarka

Ola jest uczennicą VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie oraz II klasy PSM I stopnia w Szczecinie w klasie saksofonu.
Jej pasją jest muzyka, a w szczególności śpiew. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych.
Nagrała wspólnie z Orkiestrą Wojskową w Szczecinie płytę pt. „Na mojej szczecińskiej ziemi codziennie Polskę tworzyMy”. W 2021
roku wygrała Złoty Bilet w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Nagraj z nami płytę”, a nagrodą było nagranie świątecznej
płyty „Christmas Edition Talents”, na której zaprezentowała swój solowy utwór. W styczniu 2022 roku wygrała IV edycję koncertów
online pod szyldem Muzyką Możesz Wszystko.

Poznaj Emily

Emily Kalenik, 18 lat, Gdańsk
koszykarka, reprezentantka Kadry Narodowej
w Koszykówce Kobiet U 18

Zaczęła trenować w wieku 11 lat i od razu zakochała się w tym sporcie. Aktualnie jest reprezentantką Kadry Narodowej w Koszykówce
Kobiet U18 i z dumą gra z orzełkiem na piersi. Przygotowuje się do Mistrzostw Europy U18, które odbędą się w Grecji w sierpniu
bieżącego roku. Niezwykły talent Emily został dostrzeżony i od września 2021 roku gra w czołowym europejskim klubie Valencia
Basket w Hiszpanii. Jej ostatnie sukcesy to: 2. miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie (LF Endesa) i debiut w rozgrywkach EuroCup.
W 2021 roku zadebiutowała w ekstraklasie w zespole GTK Gdynia. Ponadto zdobyła dwa złote medale w Mistrzostwach Polski:
w kategorii U16 (2020, Żyrardów) i w kategorii U19 (2021, Gdynia) oraz złoty medal na Pucharze Polski U19 (2021, Gdynia).

Emil Kielar, 16 lat, Bielsko-Biała
matematyk, fizyk, informatyk i poliglota

Jest uczniem II klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Jego pasje to nauki ścisłe: matematyka, fizyka, informatyka,
a także języki obce. Interesuje się również zagadnieniami bezpieczeństwa i militariów. W 2021 roku największym jego osiągnięciem
w tej dziedzinie było zdobycie 1. miejsca i tytułu laureata w V Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczy się języka
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i japońskiego na różnych poziomach zaawansowania. Prowadzi również stronę na
Instagramie, na której pomaga innym osobom uczyć się języków obcych.

Poznaj Olę

Jest uczennicą VIII klasy Szkoły Podstawowej w Kampinosie. Trenuje lekkoatletykę w UKS Filipides Teresin. Posiada licencję
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz w obecnym sezonie najlepszy wynik w listach krajowych PZLA na dystansie 2000 m w kat.
U-14. Ma wiele sukcesów na zawodach rangi krajowej w biegach na średnich i długich dystansach. We wrześniu reprezentowała
Polskę na Mistrzostwach Europy Dzieci w Lekkiej Atletyce w Brnie, gdzie zdobyła brązowy medal na dystansie 800 m. Pasją
Julii jest również aktorstwo, zagra na scenie Teatru Polskiego w spektaklu „Dziady”. Bierze również udział w licznych koncertach
z Warsztatową Akademią Musicalową.
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Poznaj Olę

Poznaj Lindę

Linda to uczennica II klasy (dwujęzycznej) w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Jest zawodniczką Kadry Narodowej
Polskiego Związku Żeglarskiego w kategorii Talent. Jako 7-latka zdobyła 1. miejsce w fitnesie sportowym na Pucharze Europy
na Litwie. W latach 2015-16 trenowała jednocześnie szermierkę i windsurfing. Dzięki miłości do wody wybrała windsurfing.
Osiąga sukcesy we wszystkich uprawianych przez nią klasach windsurfingu na wodzie i lodzie. Najważniejsze osiągnięcia to
m.in. pięciokrotne Mistrzostwo Polski, 1. miejsce na FWF World Championship 2019, 2. miejsce na Winter Surfing European
Championship 2019, 3. miejsce na FWF Youth and Masters World Championship 2021.

Wojciech Gutowski, 18 lat, Osiek

Uczęszcza do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS Zagłębie Lubin, do klasy maturalnej. Jego główną pasją jest
łyżwiarstwo szybkie. Najlepszym osiągnięciem w sezonie 2020/2021 jest tytuł multimedalisty Mistrzostw Polski Juniorów. Jego
marzenie związane ze sportem to udział w Mistrzostwach Świata Seniorów oraz medal Igrzysk Olimpijskich w tej dyscyplinie.
Namiastką tego było zdobycie srebrnego medalu na dystansie 1000 m w zawodach Mistrzostw Europy Dzieci w Heerenveen
(Holandia) w 2018 roku.

Poznaj Emila

Adam jest uczniem IV klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu. Uczy się w klasie skrzypiec i fortepianu oraz
komponuje muzykę, odnosząc liczne sukcesy w konkursach skrzypcowych, kompozytorskich, fortepianowych, kameralnych oraz
z teorii muzyki. Jego utwory wykonywane były m.in w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, w Studio Koncertowym Polskiego
Radia, na Zamku Królewskim w Warszawie, oraz w Niemczech w ramach konkursu Jugend Komponiert. Adam jest też członkiem
nowo powstałego zespołu FaGaDo Piano Trio, z którym odnosi już pierwsze sukcesy. Jest również stypendystą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Linda Falkiewicz, 15 lat, Gdańsk

Poznaj Wojtka

Aleksandra Kowalewska, 17 lat, Cybulice Duże
trenuje judo, zawodniczka Kadry Narodowej

Ola chodzi do III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Jej główną pasją jest judo, które trenuje od ponad 5 lat pod
okiem Mistrza Olimpijskiego Pawła Nastuli. Od ponad roku jest zawodniczką Kadry Narodowej Polski. Jej największe osiągnięcia
to m.in. dwukrotne Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych, trzy medale z Pucharu Europy Juniorów Młodszych (złoty i dwa
brązowe), a także 5. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych. W przyszłym roku wkracza już w kategorię juniorek.

Poznaj Zuzannę

Zuzanna Madurska, 18 lat, Bolków
poetka, humanistka

Zuzanna jest uczennicą klasy maturalnej w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Największą jej pasją jest poezja i w tej
dziedzinie osiąga najliczniejsze sukcesy. Tworzy już od 13 lat. Jest laureatką kilkudziesięciu konkursów poetyckich. Realizuje
wiele projektów o liryce, jej teksty publikowane są w pismach literacko-artystycznych, także obcojęzycznych. Wydała dwa tomiki
poezji „Ogrodowe porządki” oraz „Promienie”. Prowadzi autorski program o poezji „Młodość poezji” realizowany we współpracy
z Miejską Biblioteką Publiczną im. T. Różewicza we Wrocławiu. Jej drugą pasją jest marsz na orientację. Zeszłoroczny Puchar
Dolnego Śląska w tej dyscyplinie zakończyła z tytułem mistrzyni w trzech kategoriach.
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Gabriela Marszał, 13 lat, Tarnowo Podgórne
piosenkarka

Poznaj Gabrysię

Gabrysia uczęszcza do VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym. Jej pasją jest śpiewanie. Swój warsztat
wokalny, aktorski i taneczny szlifuje w Szkole Musicalu Erato w Poznaniu. Zagrała wiele musicalowych ról na deskach Teatru Wielkiego
w Poznaniu oraz poznańskiej Scenie Wspólnej Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka. Jest laureatką wielu międzynarodowych
i ogólnopolskich festiwali wokalnych. Zaprezentowała się szerszej publiczności na scenie programu The Voice Kids. Gra na pianinie
i ukulele oraz razem z bratem bliźniakiem tworzy autorski repertuar (teksty i muzykę). Nagrali już pierwsze wspólne teledyski.

Jakub Moneta, 16 lat, Buraków
organista

Poznaj Kubę

Kuba jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie organy. Jego
pasją jest gra na organach. Odnosi wiele sukcesów w konkursach, m.in. został laureatem V Międzynarodowego Konkursu „Młody
Organista”. W nagrodę został zaproszony do wykonania koncertów organowych w Niemczech, Hamburgu i Lubece. Jako 13-latek
nagrał swój pierwszy dwupłytowy album pt. „Organy świdnickie. Historia dźwiękiem pisana”. Prowadzi też swój kanał na YouTube.
Jest wielkim miłośnikiem organów w Katedrze Świdnickiej i koncertując, pomaga zdobyć fundusze na ich remont.

Oliwier Nowok, 17 lat, Gierałtowice

Oliwier jest uczniem III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie. 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 (3 miejsce), trzykrotnie w Mistrzostwach Europy. Wielokrotny Mistrz Polski w ju-jitsu i judo.

Jakub Igor Onopiuk, 18 lat, Warszawa
naukowiec, pasjonat biologii

matematyk, programista

Poznaj Błażeja

sportowiec, wolontariusz, naukowiec

Poznaj Radka

Radek jest uczniem I klasy Liceum Akademickiego Linde w Poznaniu. Jest ambasadorem sportu osób niepełnosprawnych, jeździ na
nartach, snowboardzie, konno oraz pływa na windsurfingu. Pomaga innym, biorąc udział w charytatywnych biegach i organizując
wolontariat sportowy. Z powodzeniem uczy się programować, także w języku angielskim. Swoją przyszłość wiąże z informatyką,
bazami danych i sztuczną inteligencją. Uczy się trzech języków obcych, w tym japońskiego. Radosław urodził się z dziecięcym
porażeniem mózgowym, a obecnie jest inspiracją dla wielu młodych osób.
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skrzypaczka

Marek Rauchfleisz, 17 lat, Toruń
naukowiec i wynalazca

Marek jest uczniem 3 klasy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Interesuje się naukami ścisłymi
i przyrodniczymi, jego pasją są drony i fotografia. Jest laureatem i finalistą 17 wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Prace
Marka były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Siedmiokrotnie zdobył medale (5 złotych, 2 srebrne) podczas międzynarodowych wystaw
innowacji, otrzymał nagrodę Europejskiego Urzędu Patentowego, nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
w Genewie. Wystąpił w jednym z odcinków serii dokumentalnej „Wynalazcy przyszłości” produkcji Discovery Networks.

Dawid Rytel, 15 lat, Otwock
pianista

Dawid jest uczniem liceum oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej nr 1 w Otwocku. Od czterech lat uczy się gry na fortepianie i od tego
czasu zdążył już wziąć udział w wielu konkursach, odnosząc pierwsze sukcesy, m.in. w Międzynarodowym Konkursie ,,Piano
Forum Online Competition 2020” w Londynie, gdzie zdobył 2. miejsce. W czerwcu 2021 r. wziął udział w Międzynarodowym
Muzycznym Festiwalu i Konkursie ,,Suzanne Culley Competition 2021”, gdzie zajął 2. miejsce i jako laureat został zaproszony do
występu w Weill Recital Hall w Carnegie Hall w Nowym Jorku – w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie,
gdzie w czerwcu 2022 roku będzie reprezentował Polskę.

Natalia Skonieczna, 18 lat, Bydgoszcz
harfistka

Natalia w wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na harfie w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Jako
solistka i kameralistka regularnie występuje na koncertach i recitalach. Jest laureatką konkursów o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym. Do jej osiągnięć należy między innymi: 1. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Iscart (Lugano,
Szwajcaria, 2021), 1. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Ars Astra (Moskwa, 2021). Jest również stypendystką
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz programu New Millenium International Music Festival, Towarzystwa Mozartowskiego
oraz Dyrektora PZSM w Bydgoszczy.

Poznaj Antoninę

Błażej uczy się w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, w klasie maturalnej. Realizuje indywidualny program
z matematyki, fizyki i informatyki. Z powodzeniem startuje w olimpiadach i konkursach z przedmiotów ścisłych, odnosząc sukcesy.
Mimo 16 lat został już finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej i laureatem Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki.
Tworzy programy zarówno na PC, jak i mikrokontrolery. Podejmuje również wyzwania inżynierskie, projektując i wytwarzając
prototypy urządzeń mechaniczno-elektronicznych. Projektuje również obiekty 3D w programach Fusion 360 oraz Blender
i drukuje je na drukarce 3D.

Radosław Patan, 15 lat, Poznań

Poznaj Marka

Poznaj Natalię

Kuba uczęszcza do XIV LO im. S. Staszica w Warszawie, do III klasy o profilu matematyczno-biologiczno-chemicznym. Jego
główną pasją jest biologia. Interesuje się anatomią, która łączy się z jego drugą pasją – medycyną. Największym dotychczasowym
osiągnięciem Jakuba jest zdobycie srebrnego medalu na 32nd International Biology Olympiad w 2021 roku. W tym samym roku
udało mu się uzyskać również tytuł laureata 2. miejsca 50. Olimpiady Biologicznej, a także srebrny medal British Biology Olympiad
organizowanej przez UK Biology Competitions.

Milena Pioruńska, 16 lat, Wrocław

Milena przygodę ze skrzypcami rozpoczęła w wieku 5 lat. Jest uczennicą Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Mieczysława Karłowicza. Ma na swoim koncie bogaty dorobek artystyczny. Jako solistka wystąpiła w ponad 100
koncertach, także z orkiestrami. Zaprezentowała się w 55 miastach, w tym w przed publicznością w Polsce, Moskwie, Paryżu,
Zurychu, Brukseli oraz w Berlinie. Milena wzięła łącznie udział w ponad 40 konkursach w kraju i za granicą zdobywając czołowe
lokaty, Grand Prix i nagrody specjalne. Jej ostatnim osiągnięciem jest zdobycie tytułu Młody Muzyk Roku 2022. W lipcu będzie
reprezentować Polskę na Eurowizji dla Młodych Muzyków we Francji.

Poznaj Dawida

zawodnik judo, ju-jitsu, sambo

Błażej Osmałek, 16 lat, Bystrzejowice Trzecie

Poznaj Milenę

Antonina Słońska, 14 lat, Kraków
biega na orientację, zawodniczka Kadry Narodowej Juniorów

Jest uczennicą I klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Jej pasją jest bieg na orientację, który zaczęła trenować w 7. roku
życia. Trenuje w Wojskowym Klubie Sportowym „Wawel” w Krakowie. Jest wielokrotną medalistką Polski w kategoriach od K10 do
K16. W 2021 r. została powołana do Kadry Narodowej Juniorów i brała udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Wilnie. Interesuje
się fizyką, z którą wiąże swoją naukową przyszłość. Chciałaby w przyszłości połączyć swoją pasję sportową oraz naukową – szansą
na realizację tego marzenia jest kontynuowanie nauki w Skandynawii, która jest „kolebką” biegu na orientację.

Poznaj Tymoteusza

Tymoteusz Stępkowski, 15 lat, Toruń
naukowiec, informatyk

Tymoteusz jest uczniem klasy I Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Jego pasją jest matematyka,
informatyka, elektronika, programowanie i grafika komputerowa. Uczestniczył w ponad 100 konkursach. Jest laureatem
Olimpiady Informatycznej i Matematycznej Juniorów i wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Kilkukrotny zwycięzca polskiej
edycji międzynarodowego konkursu programistycznego „PIXProgramming Challenge”. Wyróżniony w konkursie „Restore Clasisic
with Pixblocks” za stworzenie gry SAPER, która została upubliczniona i służy celom edukacyjnym. Jest stypendystą Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci w Programie ZDOLNI.
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Ida Szebla, 17 lat, Kłodzko
piosenkarka

Poznaj Idę

Ida jest uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku. Jej pasją jest śpiew.
Uczęszcza na zajęcia do Studia Piosenki i Tańca „Fart” w Bielawie. Bierze udział w wielu warsztatach wokalnych, dwukrotnie
była uczestniczką Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Puławach, gdzie miała możliwość pracować z najwybitniejszymi
muzykami jazzowymi. Ida uczestniczyła także w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając
najwyższe noty. Jej ostatnim osiągnięciem było zajęcie 2. miejsca na Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus w Białymstoku.

Cezary Szlachta, 18 lat, Przeworsk
tancerz

Program Santander Universidades
Liczba uczelni w programie:

59

Poznaj Cezarego

Liczba stypendiów w Polsce w 2021:

6422

Cezary uczęszcza do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie. Wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski oraz laureat
konkursów międzynarodowych. Jako jedyny reprezentant Polski stanął na podium, zajmując 3. miejsce w międzynarodowym
konkursie baletowym IBBC – V International Baltic Ballet Competition w Rydze oraz otrzymał stypendium na wakacyjne warsztaty
baletowe w USA w 2022 r. Został zaproszony do polsko-japońskiego projektu Młody Duch Tańca, w którym najzdolniejsi uczniowie
szkół baletowych wraz z japońskimi tancerzami występowali na tournée po Polsce i Japonii.

Mercedes Szulen, 14 lat, Sieciechów
tancerka

trenuje judo

1 491 765 zł

Poznaj Mercedes

Mercedes uczy się w I klasie taneczno-teatralnej, w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Jej pasją jest taniec współczesny
i modern, które trenuje już blisko 10 lat. Tańczy w Małej Rewii Tanecznej w Dęblinie. Należy do Polskiego Związku Tańca
Sportowego. Dwukrotna wicemistrzyni w Mistrzostwach Polski, a w marcu 2021 roku wytańczyła 1. miejsce w Mistrzostwach
Świata w Tańcu Sportowym w Hiszpanii, 1. miejsce na Word Dance Championship IDF 2020 oraz 2 razy 4. miejsce w Word Dance
Championship IDF 2021.

Dawid Szulik, 17 lat, Rybnik

Budżet programu w 2021:

Poznaj Dawida

Fundacja wspólnie z Santander Bank Polska S.A. realizuje program Santander Universidades, działający w Polsce
od 2011 roku, mający na celu aktywne wsparcie społeczeństwa poprzez współpracę z uczelniami wyższymi z całej
Polski. Santander Universidades skupia się na wsparciu rozwoju studentów, młodych naukowców, pracowników
uczelni, ale także wszystkich pełnoletnich osób. Santander Universidades to 12 placówek relacyjnych na polskich
uczelniach w 7 polskich miastach.

Dawid uczęszcza do Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku. Jest w III klasie (profil: technik informatyk). Jego największą
pasją jest sport, a dokładnie judo. Trenuje tą dyscyplinę od 5 roku życia. Jego największym wynikiem sportowym jest 3. miejsce
w Mistrzostwach Europy Kadetów, które odbyły się w Rydze w 2021 roku. Jest trzykrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski
oraz wielokrotnym medalistą Pucharów Europy Kadetów, w 2021 roku zdobył srebrny i brązowy medal.

Antonina Waliszewska, 13 lat, Konin
pianistka

Poznaj Antoninę

Antosia jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, w klasie fortepianu p. Teresy Karczmarek. Jest bardzo
utalentowaną pianistką, multilaureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. otrzymała nagrody
w konkursach w Bukareszcie, Wiedniu, Londynie, Lwowie, Paryżu czy Chinach. Należy do wybitnych przedstawicieli pianistyki
swojego pokolenia. W swoim repertuarze młoda pianistka ma utwory takich kompozytorów jak: J. S. Bach, W. A. Mozart,
K. Szymanowski, F. Chopin, C. Debussy, A. Rowley, M. Moszkowski, W. Lutosławski, J. Haydn. Ostatni jej październikowy sukces to
zdobycie 1. miejsca w Międzynarodowym Konkursie Masters of Sonata w Londynie.

Pola Wawrzyniak, 17 lat, Poznań
trenuje żeglarstwo i windsurfing,
reprezentantka Kadry Narodowej Juniorów PZŻ

Poznaj Polę

Pola trenuje windsurfing w nowej olimpijskiej klasie IQ FOiL, którą po raz pierwszy zobaczymy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu
w 2024 roku. Jest czołową zawodniczką kraju w tej dyscyplinie i reprezentantką Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku
Żeglarskiego. Trenuje w klubie AZS Poznań. Pola jest aktualnie Mistrzynią Świata Formula Foil do lat 20 oraz Mistrzynią Polski
Juniorów w klasach IQ FOiL i Formula Foil. Ma na swoim koncie wiele medali z zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
W tym roku szkolnym Pola przystąpi do egzaminu maturalnego, a naukę chce kontynuować na Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym.
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Platforma stypendialna Santander Scholarships:
Najważniejszym elementem programu jest platforma stypendialna, która daje dostęp osobom powyżej 18 roku życia
do projektów edukacyjnych finansowanych przez Grupę Santander. Dzięki niej osoby zainteresowane zdobywaniem
nowych kompetencji mogą korzystać z programów edukacyjnych oferowanych przez organizacje nie tylko polskie, lecz
również hiszpańskie, niemieckie, angielskie, a nawet brazylijskie.
Liczba użytkowników platformy stypendialnej Santander Scholarships:
42 047 osób, w tym 30 528 osób w 2021 r.

Platforma stypendialna
Znajdź program dla siebie
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Wybrane projekty realizowane w 2021:
1.	 Akademia Santander Universidades – to cykl webinarów dla studentów, absolwentów i wszystkich
zainteresowanych bankowością w szerokim tego słowa znaczeniu. Dzięki współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie z Santander Universidades uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji poruszających m.in. tematy
finansowe, ekonomiczne, związane z przywództwem, sztuczną inteligencją, robotyzacją i audytem.
2.	 Studencki Nobel 2021 – konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, w którym studenci
konkurują w 9 kategoriach – od nauk technicznych, do artystycznych i działalności społecznej. Celem konkursu jest
wyróżnienie najlepszych studentów oraz zwiększenie ich szans na zaistnienie w świecie nauki i biznesu.
3.	 Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council – bezpłatny kurs języka angielskiego online
dla 500 osób, który umożliwiał podszlifowanie języka angielskiego i zaliczenie testu IELTS. O udział w projekcie
starało się niemal 10 tysięcy osób.

dr hab. Stanisław Mazur
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Więcej informacji
Broszura podsumowująca 10 lat programu w Polsce
Zobacz filmik
Świętujemy 10. urodziny Santander Universidades w Polsce!
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Wolontariat

Ta formuła, która została określona mianem Akademii Santander Universidades, zdaje się świetnie wpisywać
w formułę działania uniwersytetów ekonomicznych. Widzimy przyrost wiedzy u młodych ludzi. Czujemy dumę,
że w relacji, w rozmowie, w dialogu z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się bankowością, młodzi szalenie
szybko się uczą, szalenie szybko budują nowe kompetencje.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat edukacyjny

Liczba zaangażowanych wolontariuszy:

1734

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

Liczba akcji:

126

Liczba wolontariuszy Fundacji
zaangażowanych w projekt:

208

Liczba osób objętych pomocą:

22 145

Liczba beneficjentów:

2200 uczniów

Budżet:

94 606 złotych

Wolontariat pracowniczy to wszelkie inicjatywy promowane i wspierane przez Fundację, w które dobrowolnie
angażują się pracownicy Santander Bank Polska, poświęcając swój czas oraz wykorzystując swoje umiejętności na
rzecz lokalnych społeczności. Celem wolontariatu pracowniczego jest wspieranie działań, projektów oraz organizacji
non-profit. Wolontariusze, przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym fundacji, dobrowolnie realizują działania
społeczne wynikające z potrzeb lokalnych. Wolontariat realizowany jest na trzech płaszczyznach: wolontariat czasu,
kompetencyjny i teleedukacja ekonomiczna.
Wolontariusze jak zawsze wykazali się ogromną kreatywnością i organizowali projekty, które odpowiadały na bieżące
potrzeby lokalnych społeczności. Poniżej przykłady najlepszych wolontariatów 2021 roku.

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. W roku
2021 ponad 68 tysięcy uczniów wzięło udział w projekcie. 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”, „Od
oszczędzania do inwestowania”, „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (szkoła podstawowa) oraz „Rynek finansowy
– zaufanie w biznesie”, „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo”, „Mądre inwestowanie”, „Cyberbezpieczeństwo” (szkoła
ponadpodstawowa). Cykl lekcji stanowi dla młodego człowieka, wkraczającego w dorosłość, kompendium wiedzy na
temat finansów.
Wraz z ogłoszeniem stanu epidemicznego lekcje były przeprowadzane głównie online.

Ambasadorzy
wolontariatu
Makroregion Północny
Rafał Książek

Północny

Zachodni

Makroregion Centralny
Przemysław Miłosz

Centralny

Południowy
Makroregion Zachodni
Agnieszka Perczyk
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Makroregion Południowy
Daniel Wiśniowski
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Projekt EDU@KCJA
Edu@kcja to cykl zajęć prowadzonych on-line dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli.
Przeprowadzono 24 lekcje, w których uczestniczyło 150 uczniów. Odbyło się też 5 warsztatów, w których uczestniczyło
ponad 100 nauczycieli.
• Rynek finansowy bez tajemnic
• Cyberbezpieczeństwo
• Zawody przyszłości
• Jak wejść na rynek pracy?
Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z Departamentu Doskonalenia Doświadczeń Klienta w Sieci Dystrybucji.

Skąd pomysł na EDU@KCJĘ? Pomysły z reguły kreuje samo życie i tak było tym razem, w samym środku
pandemii i nauki zdalnej, kiedy nauczyciele szukali narzędzi edukacyjnych i możliwości zmotywowania
uczniów. Wykorzystaliśmy naszą wiedzę, umiejętności trenerskie, doświadczenia w pracy zdalnej z Doradcami
i Menedżerami, dzięki temu udało się uatrakcyjnić zajęcia dla młodzieży, odczarować świat finansów
i zainteresować nauczycieli typami osobowości wg. Teorii Junga, których zrozumienie pomaga w codziennej
komunikacji. To był ciekawy czas, mega doświadczenia i fun w pracy tym razem z młodym pokoleniem, które
być może wkrótce zasili nasze szeregi.
Lidia Frączek
wolontariuszka Fundacji, menedżer doskonalenia doświadczeń klienta

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

Wspaniałe jest to, że pracując, mogę przy okazji robić coś dobrego dla innych. Dzięki Fundacji Santander
i Warszawskiemu Instytutowi Bankowości pomagam w edukacji finansowej młodych ludzi – uczniów szkół
podstawowych i średnich. Uczę nasze dzieci (wszystkie dzieci nasze są) oszczędzać i wydawać z głową. Uczę
bezpieczeństwa w świecie finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. I zarażam (na to liczę) miłością do
pracy i finansów.
Katarzyna Kowalska
wolontariuszka Fundacji, menedżer sprzedaży ds. agrobiznesu Santander Bank Polska S.A.
W 2021 roku przeprowadziła aż 41 lekcji.

Liderzy Europy
Liderzy Europy są grą edukacyjną o charakterze ekonomiczno-finansowym przeznaczoną dla młodzieży od 12. roku
życia. 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 poznania i zrozumienia zagadnień,
z którymi gracz zetknie się podczas rozgrywki.
Gry są ciekawym sposobem zdobywania wiedzy oraz dają młodym ludziom wiele satysfakcji.
Eko-Rozgrywka
Eko-Rozgrywka to gra ekologiczna. Jej głównym celem jest edukacja młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami.
Możesz zaprosić naszych wolontariuszy z grami edukacyjnymi do swojej placówki, kontaktując się z najbliższym
oddziałem banku albo bezpośrednio z Fundacją.
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Wolontariat kompetencyjny

Wolontariat czasu

Są to działania mające na celu dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem, umiejętnościami
i wiedzą ekspercką.

IV Bieg Charytatywny Północny Pomaga 2021
– bieg wirtualny

Projekt „Wolontariat prawny w Domu dla Dzieci i Młodzieży
‹‹Szansa›› w Kosewie”
W ramach projektu wolontariusze Magdalena Hanicka-Gulczyńska, Przemysław Miłosz, Marcin Bzdawka przeprowadzili
wykłady dla wychowanków placówki, młodzieży korzystającej z mieszkań usamodzielnienia w Strzałkowie oraz dzieci
z rodzin zastępczych z zakresu cyberbezpieczeństwa, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Wolontariat kompetencyjny to dla mnie chęć podzielenia się z ludźmi moją specjalistyczną wiedzą. Szczególnie
cenię sobie pracę z młodzieżą, interakcje z nimi, dobrą energię. Po każdym spotkaniu cieszę się, że materia,
którą staram się przekazać moim odbiorcom, może następnie zostać wykorzystana w praktyce, pomóc w życiu
dzieciakom, szczególnie tym, które tego naprawdę potrzebują.
Magdalena Hanicka-Gulczyńska
Wolontariuszka Fundacji, radca prawny z Santander Bank Polska

25 września 2021 r.

Liczba uczestników:

Zebrana kwota:

2009 osób 68 104 złotych

Już po raz czwarty pracownicy Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander zorganizowali bieg charytatywny
w formule wirtualnej na rzecz Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Hospicjum rocznie otacza opieką ok. 390
dorosłych u kresu życia.
W biegu udział wzięło 2009 osób, w tym pracownicy banku, ich rodziny oraz przyjaciele. Zawodnicy mieli do
pokonania 7,1 km – symboliczną trasę z siedziby Makroregionu Północnego do siedziby hospicjum. Wspólnie
pokonano dystans ponad 14 263 900 metrów. W sportowych zmaganiach uczestniczył również zarząd banku oraz
pracownicy banku z Hiszpanii.
Podczas akcji udało się zebrać w sumie 68 104,74 złotych (w tym opłaty startowe oraz darowizny wpłacone na rzecz
hospicjum).

Wolontariat daje możliwość oderwania się od codzienności. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem daje
poczucie sensu, no i kontakt z aktywnym audytorium. Nie da się tego przecenić! Młodzież była taka aktywna
i tryskała wiedzą oraz praktycznymi zastosowaniami… Zawsze uczymy się czegoś nowego od ludzi, których
spotykamy. Ja biorę z tego energię na codzienność!
Przemysław Miłosz
Ambasador Fundacji, dyrektor 15 Oddziału Santander Bank Polska w Poznaniu
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RakReaton – ratujemy dzieci chore na raka!

Akcja Choinka

1 – 30 września 2021 r.

grudzień 2021

Liczba uczestników:

404 osób

Ilość zebranych kilometrów:

36 000 km

W okresie przedświątecznym wolontariusze Fundacji podjęli szereg inicjatyw związanych z obchodami Bożego
Narodzenia. Wszystkie one wpisywały się w projekt Akcja Choinka. Wolontariusze odwiedzili ponad 40 placówek, w
których organizowali ubieranie choinek, wspólne tworzenie ozdób choinkowych, kolacje wigilijne, zakup prezentów
dla podopiecznych placówek czy nawet lekcje przedsiębiorczości z Mikołajem. W sumie spotkali się z blisko dwoma
tysiącami osób, m.in. podopiecznymi domów dziecka, domów pomocy społecznej czy domów seniora. W akcji
wzięło udział ponad 100 wolontariuszy.

We wrześniu wolontariusze Fundacji wzięli również udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej polegającej na
zbieraniu kilometrów w czasie aktywności ruchowej (spacer, nordic walking, bieg, jazda na rowerze itp.). Za pokonane
przez uczestników kilometry partnerzy akcji przekazali środki na leczenie małych pacjentów z wrocławskiej kliniki
onkologicznej „Przylądek Nadziei”. Celem akcji było wspólne pokonanie 1 000 000 km. Ponad 400 pracowników
Santander Bank Polska z całej Polski przyłączyło się do akcji, pokonując w sumie dystans ok. 36 000 km. Punkty
zbierano na wewnętrznej platformie banku Santander Go!
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10 najlepszych wolontariatów
roku 2021

Aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko"
Koordynator: Daniel Wiśniewski
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zebrać kwotę 43 295 zł, która została
przekazana na rzecz przyjaciół z Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Zebrano
ją podczas licytacji organizowanej w Makroregionie Południowym, wyprzedaży
garażowej w 1. Oddziale w Krakowie i z darowizn własnych. Wszystkie środki zostały
przeznaczone na budowę altany na terenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach.
Dzięki zebranej kwocie dorośli podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną
mają swoją enklawę, w której są prowadzone zajęcia terapeutyczne na świeżym
powietrzu. Licytacja została przeprowadzona online na platformie zoom.

Mural z farby oczyszczającej powietrze na
ścianie Centrum Kultury w Gnieźnie
Koordynatorzy: Beata Grześkowiak, Adrian Golczak oraz Karol Przybylski
Czy można wspierać środowisko sztuką? Zdecydowanie tak – 1m2 ściany
pomalowanej farbą ekologiczną redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie, czyli tyle,
ile jedno średnie drzewo. Ekomural o powierzchni 9 m x 2 m powstał na ścianie
budynku Centrum Kultury „Scena to Dziwna”, który znajduje się przy głównej ulicy
w Gnieźnie. Z ramienia Centrum Kultury lokalni artyści przygotowali szkice, które
zostały pomalowane przez wolontariuszy Fundacji Santander. Mural jest nie tylko
ciekawy z artystycznego punktu widzenia, ale też przyczynia się do poprawy jakości
lokalnego powietrza, ponieważ powstał z farby oczyszczającej powietrze.

Małe Miasto Wągrowiec
Koordynatorka: Magdalena Reginia
Projekt Małe Miasto Wągrowiec, w którym wzięli udział wolontariusze Fundacji – to
projekt edukacji finansowej dla dzieci. Wzięło w nim udział 108 uczniów z Wągrowca.
W ramach projektu dzieci uczyły się, jak działa pieniądz, jak go zarabiać, oszczędzać
oraz wydawać. W ciągu 5 dni dzieci wzięły udział w warsztatach z przedstawicielami
18 różnych zawodów. Za udział w zajęciach otrzymały wynagrodzenie w Denarach
Wągrowieckich, zapłaciły podatek oraz wpłaciły zarobione pieniądze na lokatę
bankową. W ostatni dzień projektu każde dziecko kupiło za zarobione pieniądze
kilka zabawek w Sklepie Marzeń.
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Pocztówka z wakacji
Koordynatorka: Edyta Zamelska wraz z zespołem: Anna Wolarczak, Iwona
Kozłowska-Bazar, Wioletta Nowak, Ewelina Śledzińska-Kołodyńska, Radosław
Przybysz
Akcja została zorganizowana przez wolontariuszy z Makroregionu Zachodniego
i polegała na wzajemnych nominacjach. Osoba nominowana dodawała swoje zdjęcie
z wakacji pod postem z opisem akcji. Wpłacała też minimum 10 zł na rzecz chorych
dzieci, podopiecznych Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek
Nadziei” we Wrocławiu. Zebrane podczas akcji pieniądze w kwocie ponad 43 000 zł
zostały przeznaczone na zakup profesjonalnych zestawów do użytku domowego,
służących do samodzielnego przepłukiwania przez rodziców cewników Broviaca.
Dzięki tym urządzeniom większość dzieci będzie mogła ten traumatyczny czas
spędzać w domu z najbliższymi zamiast w szpitalu.

Pola Nadziei
Koordynatorki: Małgorzata Swastek-Poradowska, Agata Górska
Pracownicy 1. Regionu Koszalin zaangażowali się w akcję charytatywną „Pola
Nadziei” na rzecz Stowarzyszenia Victoria Dla Osób z Chorobą Nowotworową, które
prowadzi hospicjum w Kołobrzegu. Wspólnie wszystkie zespoły wykonały 1200
papierowych żonkili, które zostały przekazane hospicjum do rozdania jako cegiełki
za dokonanie wpłaty na rzecz placówki. Dzięki zbiórce udało się zebrać 12 000 zł dla
podopiecznych hospicjum.

Laurka dla Babci i Dziadka
Koordynatorka: Agnieszka Misiuk
W związku z Dniem Babci i Dziadka pracownicy oddziałów Regionu Lublin wykonali
laurki dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Nowinach i w Lublinie.
Do akcji każdy oddział mógł zaprosić dzieci, znajomych, rodziny, zaprzyjaźnione
przedszkola czy też klientów. Dodatkowo wolontariusze zakupili gry planszowe
oraz artykuły papiernicze do prowadzenia warsztatów terapeutycznych, które wraz
z laurkami przekazali pensjonariuszom wyżej wymienionych placówek. Cała akcja
odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Kiedy Janek będzie Janem – Szkolny Ekosystem
Koordynatorzy: Marek Kawalec, Patrycja Zazulak
Celem akcji była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wpływu środowiska na rozwój
ekosystemów roślinnych oraz ich znaczenia dla rozwoju człowieka. Projekt polegał na
odmalowaniu wydzielonej przestrzeni w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym oraz
zakupie puf, siedzisk, roślin, regałów i montażu tych elementów w odremontowanym
pomieszczeniu. W tej strefie zostały postawione ścianki z regałów i posadzone rośliny.
Miejsce EkoSystem jest strefą edukacji przedszkolaków oraz miejscem odpoczynku
i wyciszenia emocji dla starszych uczniów.
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Onkoigrzyska
Koordynatorka: Anna Paszek
Onkoigrzyska to duże wydarzenie, które promuje aktywność fizyczną w ramach
rehabilitacji ruchowej, a także zachęca do uprawiania sportu w formie rekreacji,
również w grupie osób obciążonych schorzeniami nowotworowymi. W tym roku
XIV Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży odbyły się w formie stacjonarnej
i online. Nasi wolontariusze brali w nich czynny udział jako animatorzy, malując
buzie dzieciom, prowadząc zabawy i konkursy dla uczestników wydarzenia.

Wrzosowy zakątek
Koordynatorka: Edyta Zamelska
W ramach akcji wolontariusze Fundacji pomalowali pomieszczenia Klubu Seniora
„Wrzosowy Zakątek” prowadzonego przez leszczyńskie Stowarzyszenie „Wygraj
siebie”. Zakupili również żywe rośliny, stwarzając tym samym przytulne miejsce
spotkań dla seniorów. W ramach projektu przeprowadzili też warsztaty z zakresu
digitalizacji oraz edukowali seniorów, ucząc ich, jak być bezpiecznymi w sieci
i w życiu codziennym.

Wielka zbiórka książek i gier planszowych
Ambasadorzy Wartości – wolontariusze z Makroregionu Centralnego zorganizowali
zbiórkę książek i gier planszowych. Wszystkie zebrane dary przekazali wybranym
przez siebie placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Dla naszych wolontariuszy
przekazanie na zbiórkę książek było świetną okazją, aby dać im nowe życie i wesprzeć
lokalne organizacje. Od 1 lutego do 15 marca 2021 r. oddziały prowadziły zamknięte
zbiórki, podczas których pracownicy mogli przynosić książki i gry. Dzięki akcji udało
się zebrać aż 900 książek i 200 gier, z których skorzystało ponad 500 osób.

W 2020 roku jako wolontariusze Fundacji z 1 Regionu w Lesznie przekazaliśmy środki dla szpitala Przylądek
Nadziei, który opiekuje się dziećmi chorymi na raka. Tam też podczas wizyty dowiedziałyśmy się o bardzo
kosztownym leczeniu dzieci oraz ile stresu i nieprzespanych nocy kosztuje walka rodziców, którzy chcą za
wszelką cenę ratować życie swoich pociech. W kolejnym roku w ramach grupy HR Makroregionu Zachodniego
wpisałam się jako wolontariusz do grupy Pomoc dla Przylądka. Tam padł pomysł, żeby zbiórkę finansową
połączyć z zakupem zestawów do samodzielnego przepłukiwania i czyszczenia cewników Broviaca, dzięki temu
chore dzieci mogą dłużej przebywać w swoich domach. Tak narodziła się „Pocztówka z wakacji”. W tej inicjatywie
nie byłam sama, miałam wokół siebie cudownych ludzi, na których zawsze mogłam liczyć. Największą
nagrodą dla każdego wolontariusza jest szczęście i uśmiech wypisany na twarzy obdarowanego. Szczególne
podziękowania kieruję do wolontariuszy Pomoc dla Przylądka Makroregionu Zachodniego oraz wolontariuszy
Fundacji Santander: Eweliny, Iwony, Anny, Wiolety, Radka, Magdaleny i Łukasza. Dziękuję, że byliście ze mną.
Edyta Zamelska
wolontariuszka Fundacji,
dyrektor 1 Oddziału Santander Bank Polska S.A. w Lesznie
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Programy grantowe

Koordynatorka: Katarzyna Wziątek

Bank Dziecięcych Uśmiechów
Ogólnopolski program grantowy

Liczba wniosków, które wpłynęły do programu:

161

Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie:

15

Łączna liczba beneficjentów:

422

Łączna kwota przekazanych środków
w ramach programu:

150 000 złotych

Start programu:

Projekt „MOC Ambasadora niemożliwego”, zrealizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA

Liczba przyznanych grantów z podziałem na województwa

6 lipca 2021 r.

0

Łączna liczba grantów: 15

1

0

0

0

Cel programu:
W ramach Banku Dziecięcych Uśmiechów dofinansowano projekty, które miały na celu pomoc dzieciom i młodzieży
potrzebującym wsparcia psychologicznego ze względu m.in. na efekty pandemii COVID-19
Konkurs polegał na wyborze najciekawszych projektów obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży,
w szczególności skierowaną do dzieci zmagających się z takimi problemami jak:

3

3

3
1

0
1

3

1
1
1

dolnośląskie		 1
kujawsko-pomorskie		
0
lubelskie			1
lubuskie			0
łódzkie			0
małopolskie		 1
mazowieckie		 3
opolskie			1

podkarpackie		 0
podlaskie			0
pomorskie			0
śląskie			3
świętokrzyskie		 1
warmińsko-mazurskie		
1
wielkopolskie		 3
zachodniopomorskie		
0

0

	lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) (zaburzenie psychiatryczne, które może
wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i zmian)
	nieśmiałość
	wycofanie
	zagubienie
	zahamowanie w relacjach z rówieśnikami
	trudności w szkole
	samotność
	depresja dziecięca i młodzieżowa

To niezwykły przywilej móc towarzyszyć dzieciom i młodzieży w procesie odkrywania i odzyskiwania ich
MOCY i siły. Droga, jaką razem przebyliśmy, pozwoliła nam pochylić się nad najważniejszymi pytaniami o to
kim jesteśmy, w co wierzymy, dokąd chcemy dojść, dlaczego właśnie tam. Dziś uczestnicy naszego projektu
„MOC Ambasadora niemożliwego” stają do walki o swoje marzenia pewniejsi, odważni. Jako Ambasadorowie
nieMożliwego pragną pokazywać, że niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują, mają w sobie moc, dzięki
której podejmują wysiłek, żeby ją zmienić. Od czego zaczynają? Zawsze od pierwszego kroku.
Agata Gemser-Wrębiak
Trener Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA

	uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych, a także substancji psychoaktywnych
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Tu mieszkam, tu zmieniam EKO
Ogólnopolski program grantowy

Liczba wniosków, które wpłynęły do programu:

1062

Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie:

58

Łączna liczba beneficjentów:

538 577

Łączna kwota przekazanych środków
w ramach programu:

300 000 złotych

Liczba przyznanych grantów z podziałem na województwa

Start programu:

3

5 lutego 2021 r.

1

Celem programu jest wprowadzenie zmian w lokalnych środowiskach, edukacja ekologiczna oraz integracja
mieszkańców. Jury konkursu szczególnie docenia oryginalne inicjatywy ekologiczne wynikające z potrzeb
społecznych. W ramach projektu powstały m.in. ogrody wertykalne, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, roślinne
murale oraz zielone biblioteki i przystanki komunikacji miejskiej.

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

Wysokość pojedynczego grantu:
18 organizacji otrzymało dofinansowanie w wysokości 8 000 złotych
18 organizacji otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

4

2
3

6

2

Cel programu:

Łączna liczba grantów: 58

5

5

8
2

4

5
0
6

dolnośląskie		 5
kujawsko-pomorskie		
2
lubelskie			5
lubuskie			2
łódzkie			8
małopolskie		 6
mazowieckie		 3
opolskie			2

podkarpackie		 2
podlaskie			4
pomorskie			3
śląskie			4
świętokrzyskie		 0
warmińsko-mazurskie		
5
wielkopolskie		 6
zachodniopomorskie		
1

2

Mural stał się naturalną zieloną osłoną, skutecznie zatrzymującą zanieczyszczenia powietrza, tworzącą
naturalny ekosystem i stanowiącą atrakcyjną dekorację. Udało nam się stworzyć zaciszne miejsce do
relaksu i spotkań na świeżym powietrzu, aby zarówno młodzież szkoły, jak i mieszkańcy osiedla mogli
spędzać tutaj miło czas. Uczniowie naszej szkoły od samego początku włączali się w stworzenia naszej
„Zielonej ściany”. To wspólne budowanie publicznej przestrzeni zielonej rozwinęło obywatelską aktywność
oraz wpłynęło na kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan
środowiska, a także gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska. Codziennie mieszkańcy osiedla
oraz społeczność szkolna korzystają z powstałego „Zielonego Zakątka Czwórki”.
Monika Grzybowska
nauczyciel bibliotekarz w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

22 organizacje otrzymały dofinansowanie w wysokości 3 000 złotych
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TO(działa)MY!

Ogólnopolski program grantowy dla szkół

Organizatorzy:

UNICEF Polska i Fundacja Santander
Start projektu TO(działa)MY!:

15 września 2021 r.
Start programu grantowego TO(działa)MY!:

13 grudnia 2021 r.

Liczba szkół, które wzięły udział w projekcie:

360

Liczba projektów, które otrzymały granty:

13

Budżet programu:

50 000 złotych

Cele projektu:
	kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży
	zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia
	budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją,
rozrywką i kulturą
	wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu

Opis projektu:
Projekt TO(działa)MY! składa się z dwóch części: obowiązkowej i dodatkowej, których realizacja przewidziana jest na
rok szkolny 2021/2022.
W ramach projektu młodzi ludzie, pod okiem nauczyciela-koordynatora, tworzyli zespoły, w których przygotowywali
projekty społeczne w wybranym obszarze tematycznym: ekologia i ochrona środowiska, edukacja, kultura i rozrywka.
Uczniowie opracowywali i zrealizowali projekty, które będą służyć środowisku szkolnemu, bądź szerzej – lokalnemu.
W drugiej części projektu zaangażowane placówki mogły starać się o dofinansowanie ich projektu.

Wysokość grantów:

2000 zł, 5000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł

Zobacz filmik
Projekt „LIMEAT” zrealizowany przez III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Projekt skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej.
Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest
szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla
młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Projekty można było
składać w kilku obszarach: ekologia i ochrona środowiska, edukacja, kultura i rozrywka.

To już druga edycja projektu edukacyjnego TO(działa)MY!, który realizujemy wspólnie z Fundacją Santander
Bank Polska. Coraz więcej nauczycieli decyduje się podejmować z uczniami działania społeczne, a nasz wspólny
projekt tworzy im do tego przestrzeń. Łącząc siły, dajemy młodym ludziom szansę realnie wpływać na ich
najbliższe otoczenie.
Renata Bem
Zastępca Dyrektora Generalnego/Członek Zarządu UNICEF Polska
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Bank Młodych Mistrzów Sportu
Ogólnopolski program grantowy

Liczba wniosków, które wpłynęły do programu:

585

Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie:

29

Łączna liczba beneficjentów:

5873

Łączna kwota przekazanych środków
w ramach programu:

150 000 złotych

Liczba przyznanych grantów z podziałem na województwa

Start programu:

13 października 2021 r.

4

Łączna liczba grantów: 29

3

0

0

3

Cel programu:
Program ma na celu krzewienie zdrowego trybu życia oraz idei sportowej rywalizacji i zasad fair play wśród dzieci
i młodzieży. Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej i indywidualnej aktywności sportowej oraz aktywnego
stylu życia. W ramach IV edycji wsparte zostały przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat.

6

6

0
3

0
0

2

0
1
0

dolnośląskie		 3
kujawsko-pomorskie		
3
lubelskie			0
lubuskie			0
łódzkie			0
małopolskie		 0
mazowieckie		 6
opolskie			0

podkarpackie		 1
podlaskie			0
pomorskie			4
śląskie			2
świętokrzyskie		 1
warmińsko-mazurskie		
3
wielkopolskie		 6
zachodniopomorskie		
0

1

Dla kogo:
Wnioski mogą składać organizacje pracujące na rzecz dzieci i młodzieży tj. kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia,
szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, biblioteki, domy kultury, samorządy i inne organizacje posiadające
zdolność prawną.

Jakie działania:
W ramach programu dofinansowane zostały m.in. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, treningi,
imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące aktywny i zdrowy styl życia. Dofinansowane dyscypliny sportowe
to: biegi, kajakarstwo, karate, piłka nożna, kolarstwo, tenis, koszykówka, szachy, boks, wspinaczka i żeglarstwo.
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Ogólnopolski program grantowy dotyczący bezpieczeństwa
w sieci

Budżet programu:

1 200 000 złotych

Start programu:

16 listopada 2021 r.

Wysokość grantów:

6 x 100 tysięcy złotych
10 x 50 tysięcy złotych
Projekty w trakcie realizacji.
Zaprezentujemy je w kolejnym raporcie
fundacji.

Cel programu:
Haki na Cyberataki to nowy konkurs grantowy Fundacji, który wystartował pod koniec 2021 roku.
Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym bezpiecznego
bankowania, a także świadomości możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą się przed nimi chronić.
Program ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów dotyczących działań z zakresu edukacji finansowej na temat:
	ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i fraudy, w tym: socjotechnika, manipulacja, phishing, vishing,
fałszywe inwestycje jako typy ataków, postępowanie w przypadku bycia ofiarą przestępstwa finansowego
	bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej
	bezpiecznego zarządzania swoimi finansami w sieci, w tym w mediach społecznościowych i komunikatorach.

Dla kogo:
Autorami wniosków mogą być organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające zdolność prawną, takie
jak: fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą swoją działalność min. 2 lata i mają doświadczenie w zakresie działań
edukacyjnych.
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Pomoc w czasie pandemii COVID-19

Haki na Cyberataki

Podwójna Moc Pomagania
dla oddziałów psychiatrii dzieci
i młodzieży

	Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
	Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
	Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
	
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie
	Centrum Medycznego w Łańcucie
	Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu

1-30 czerwca 2021 r.

Łącznie zebrana kwota (z podwojeniem):

761 223 złotych

Łączna kwota przekazana szpitalom:

2 mln złotych

Plac zabaw na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Liczba wspartych szpitali:

16

Grupa Santander oraz Fundacja Santander Bank Polska wspólnie wsparły finansowo 16 polskich szpitali. Przekazały
2 miliony złotych na rzecz oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży.
Santander Bank Polska wraz z Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Santander Leasing oraz Santander
Factoring przekazali łącznie 1 mln zł na wsparcie psychiatrii dziecięcej. Dodatkowo bank wraz z Fundacją Santander
zorganizował w czerwcu drugą edycję akcji charytatywnej Podwójna Moc Pomagania. W zbiórkę zaangażowało się
ponad 10 tysięcy osób. Zebrane środki, zgodnie z regulaminem akcji, zostały podwojone przez bank. Jednocześnie
bank dopłacił na cel zbiórki kwotę pozwalającą łącznie przekazać niżej wymienionym szpitalom kwotę 2 mln złotych.
Każdy z szesnastu szpitali otrzymał po 125 000 złotych. Kwotę tę szpitale przeznaczyły na wyposażenie oddziałów
psychiatrii dzieci i młodzieży oraz na rozwój i utrzymanie infrastruktury. Zbiórka była odpowiedzią na kolejny
problem, który stał się następstwem trudnego czasu pandemii.

Nowe boisko wielofunkcyjne na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu

Przekazaliśmy wsparcie finansowe dla:
	Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
	Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
	Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
	Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
	Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi - oddział psychiatryczny dla dzieci
	Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
	Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
	Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
	Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
	Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
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Wolontariusze z 1. Oddziału Santander Bank Polska w Kołobrzegu
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Projekty edukacyjne, charytatywne
i kulturalne

Projekty dofinansowane
przez Fundację w 2021
W 2021 roku Fundacja przekazała darowizny o charakterze edukacyjnym, charytatywnym, kulturalnym oraz
pochodzące ze zbiórek koleżeńskich.

Łączna liczba darowizn:

105

Łączna kwota przekazana na darowizny:

1 749 397,34 złotych
w tym:
•

darowizny na rzecz oświaty i wychowania:

•

darowizny charytatywne:

185 359,54 złotych

1 564 037,80 złotych

Przykłady współfinansowanych przez fundację projektów:

Projekty edukacyjne

V Kongres Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości
25 marca 2021, formuła online

W 5. edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbył się pod hasłem „Rok doświadczeń
– lata wyzwań” wzięło udział ponad 1000 osób. To najważniejsze w skali kraju wydarzenie poświęcone wymianie
doświadczeń w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres po raz
pierwszy odbył się w interaktywnej formule online. Podczas wydarzenia Marzena Atkielska, prezes fundacji
opowiadała o Programie Stypendialnym i akcjach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Santander.
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Autorka zdjęć: Monika Nowojska

Patronat honorowy: Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Patronat instytucjonalny: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych
Fundacja Santander była Patronem Generalnym wydarzenia.
Organizatorzy: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja Giełda Papierów Wartościowych

III Bieg Sztafetowy w Starym
Browarze „Miejska Mila”

27 czerwca 2021, Centrum Handlowe 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. Całkowity dochód ze sprzedaży pakietów
startowych został przekazany na rzecz Domu Chłopaków w Broniszewicach, gdzie w ośrodku prowadzonym przez
siostry dominikanki, mieszka 56 chłopców w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
i fizycznej.

Projekt charytatywny

Ogólnopolski Przegląd Piosenki
Osób Niewidomych 2021
21 września 2021, Opole

W przeglądzie wzięły udział osoby niewidome i słabo widzące z całej
Polski. Wydarzenie rozpoczęło się ogólnopolską rekrutacją wykonawców,
prowadzoną przy wsparciu Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku
Niewidomych w Warszawie, okręgów i kół PZN, znajdujących się we
wszystkich województwach. Trzydniowy przegląd zwieńczył uroczysty
koncert, który odbył się 21 września 2021 r. w Filharmonii Opolskiej, w którym
wystąpiło 15 wykonawców.
Trzech laureatów wzięło udział w 5. edycji międzynarodowego festiwalu dla
osób niewidomych – 5th Lions World Song Festival for the Blind, który odbył
się w dniach 18-20 listopada 2021 r. w Krakowie.
Fundacja dofinansowała nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób
Niewidomych w Opolu.
Organizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
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fot. Jakub Wittchen

Zobacz filmik
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Projekt kulturalny

16. Festiwal Zaczarowanej Piosenki
12-13 czerwca 2021, Kraków

12 czerwca 2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się konkurs finałowy festiwalu. W koncercie
utalentowanym wokalnie osobom z niepełnosprawnościami towarzyszyły gwiazdy muzyki polskiej: Majka
Jeżowska, Renata Przemyk, Anna Wyszkoni, Michał Szpak, Rafał Brzozowski i Ryszard Rynkowski. W niedzielę 13
czerwca wszyscy finaliści zaśpiewali podczas koncertu „Spotkajmy się z radością – mimo wszystko”. W koncercie
wzięli udział także Mateusz Ziółko, Andrzej Bargiel, Mateusz Damięcki, Janusz Świtaj, gwiazdy estrady oraz goście
telewizyjnego programu „Anna Dymna – Spotkajmy się”. Dzięki temu projektowi uczestnicy konkursu udowadniają,
że niepełnosprawność nie jest przeszkodą, by spełniać marzenia, śpiewać i doskonalić swój warsztat wokalny.

Foto: Sylwia Penc

Foto: Konrad Obidziński

Foto: Magdalena Woch

Foto: Magdalena Woch

Fundacja Santander sfinansowała stypendia artystyczne dla zwycięzców 16. edycji festiwalu w kategorii dzieci
(1, 2, 3 miejsce) oraz 3 miejsce w kategorii dorośli. Koncerty emitowane przez TVP2 i TVP POLONIA obejrzało ponad
5 milionów widzów.
Festiwal Zaczarowanej Piosenki organizuje Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przy współpracy Telewizji
Polskiej i wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Opiekę artystyczną sprawuje nad nim Irena Santor.

VIII Międzynarodowy Festiwal
Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie
3-13 listopada 2021, Warszawa

Fundacja Santander była partnerem VIII Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to
cykliczne wydarzenie kulturalne, którego misją jest przywrócenie pamięci o jednym z największych polskich
patriotów, światowej sławy pianiście, kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie, polityku i filantropie – Ignacym Janie
Paderewskim. Istotą festiwalu było przypomnienie największych dzieł patrona wydarzenia. VIII edycja festiwalu była
wyjątkowa ze względu na przypadającą w 2021 roku 80. rocznicę śmierci Paderewskiego. W festiwalu uczestniczyły
takie gwiazdy jak: sopranistka Ewa Biegas, amerykański dyrygent Ian Hobson, maestro akordeonu Klaudiusz Baran,
wirtuoz wiolonczeli Tomasz Strahl, rosyjski pianista Ilyia Maximow, wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz z Atom
String Quartet, polsko-duński Erlendis Quartet czy Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.

Foto: z arch. Fundacji „Ave Arte”

Wydarzenia festiwalowe odbywały się na Zamku Królewskim, w Filharmonii Narodowej, Pałacu w Wilanowie, Studiu
Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, PROM Kultury Saska Kępa czy Ursynowskim Centrum
Kultury „Alternatywy”.
Organizator: Fundacja „Ave Arte”

Zobacz filmik

50 | Raport roczny 2021
powrót do spisu treści

Raport roczny 2021 | 51
powrót do spisu treści

Program #Pracowni@
Liczba przekazanych komputerów:

128 sztuk

Liczba beneficjentów:

8869
Budżet:

4 386,18 złotych

Program #Pracowni@ ma na celu nieodpłatne przekazanie
używanego sprzętu komputerowego m.in. szpitalom,
placówkom oświatowym, klubom sportowym i organizacjom
pozarządowym. Przekazany sprzęt służy jako wsparcie działań
edukacyjnych oraz jako pomoc w działalności statutowej.
W ramach programu w 2021 roku wsparliśmy 8 organizacji
– były to głównie szpitale i szkoły. Trafiło do nich 128
komputerów, w tym komputery stacjonarne i laptopy.

Inne projekty

Foto: www.canva.com

Zasiej EKO-zmianę
Konkurs ekologiczny
7 maja – 24 czerwca 2021 r.

Celem konkursu było szerzenie proekologicznych postaw wśród
jego uczestników. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy musieli
wysiać nasiona maciejki, odebrane wcześniej z oddziałów Santander
Bank Polska, w swoim ogrodzie, na balkonie lub innym miejscu.
Następnie przygotowywali dokumentację zdjęciową lub fotograficzną
procesu wzrostu roślin od zasiania do zakwitnięcia. Do zdjęć lub
filmu uczestnik mógł dodać krótki opis, jaką EKO-zmianę chciałby
wprowadzić w swoim lokalnym środowisku. Najciekawsze relacje
zostały nagrodzone. W ramach projektu zostało rozdanych ponad
42 tysiące torebek z nasionami maciejki.
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Projekt Klub Płomyka

Do programu kwalifikuje się placówki, w których brakuje pomieszczeń do nauki, wypoczynku, zabawy czy rehabilitacji
lub są one w niezadowalającym stanie technicznym. Podczas prac wymieniane są podłogi, drzwi, naprawiane ściany
i wszystko to, co wymaga zmiany. Następnie pokoje wyposażane są w wygodne meble, sprzęt AGD i RTV, zabawki,
gry, sprzęt do ćwiczeń itp.

Projekt realizowany jest od 2019 roku. Kluby Płomyka to pomieszczenia w domach dziecka,
szpitalach czy placówkach szkolno-wychowawczych, które Fundacja remontuje i wyposaża
– adekwatnie do potrzeb dzieci z nich korzystających.

10

Iiczba wyremontowanych
pomieszczeń

Kluby Płomyka powstały już w następujących placówkach:
	Dom Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze
	Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera. Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży
	Dom dla Dzieci „W Parku”, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku.
	Szpital św. Wojciecha w Gdańsku na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP
	Szpital św. Anny w Piasecznie
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Zobacz filmik
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Projekt Seniorzy Samodzielni
i Bezpieczni w Sieci
Projekt, który fundacja prowadzi od kilku lat, ma na celu edukację seniorów w kwestii
bezpieczeństwa w sieci i życiu codziennym.
Jak nie dać się oszukać internetowym oszustom i zadbać
o bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych? – na te i wiele
innych pytań seniorzy mogą znaleźć odpowiedź podczas
warsztatów realizowanych przez fundację na terenie
całego kraju. Bankowi praktycy, wolontariusze fundacji oraz
policjanci uczą bezpiecznych zachowań oraz ostrzegają
o zagrożeniach. Scenariusz i materiały zostały w całości
przygotowane przez wolontariuszy.

Świdnickie EURO 2021
Turniej piłki nożnej
29 maja 2021 r.

W przededniu finałów Mistrzostw Europy młodzi piłkarze zmierzyli się w Świdnickim Euro 2021.
W rywalizacji sportowej wzięły udział dwadzieścia trzy kluby ze Świdnicy i okolicznych miast, które
w turnieju przyjęły nazwy państw biorących udział w mistrzostwach. Zaproszone do turnieju drużyny wpłaciły
symboliczne wpisowe – cegiełki. Zebrana w ten sposób kwota została przekazana na rehabilitację kilkuletniego chłopca,
mieszkańca Świdnicy. Jednym z organizatorów była Fundacja Wspierania Sportu „Łączy nas Football”, obchodząca tego
dnia 10-lecie istnienia. Fundacja Santander wsparła finansowo organizację turnieju.

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

Materiały edukacyjne do pobrania
Krzyżówki do pobrania
Foto: z archiwum Fundacji Wspierania Sportu „ Łączy nas Football”

Zobacz filmik
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Dzień Dziecka online
1 czerwca 2021 r.

1 czerwca Fundacja zaprosiła wszystkie dzieci do włączenia się w interaktywne warsztaty rysunku prowadzone przez
Agatę Jakuszko oraz do obejrzenia magicznego spektaklu Teatru Młodego Widza pt. „W morzu lemoniady”.

Zobacz filmik
Dzień Dziecka – Warsztaty rysunku

Rozgrywka szachowa

Garri Kasparow kontra Fabian Spionkowski
20 sierpnia 2021 r.

Jestem bardzo szczęśliwa, że możemy wspierać naszego utalentowanego stypendystę w osiąganiu życiowych
celów i spełnianiu marzeń. Wiem, że największym z nich jest dla Fabiana zdobycie tytułu Mistrza Świata
w rozgrywkach szachowych. Cieszę się, że przygotowując się do zdobycia tytułu, miał możliwość zmierzenia się
z legendą tego sportu – Garri Kasparowem.
Marzena Atkielska
prezes zarządu Fundacji Santander

Gala Wolontariatu 2021 online
oraz Wielka Świąteczna Aukcja
7 maja – 8 grudnia 2021

W grudniu odbyła się gala, podczas której zostały zaprezentowane projekty zrealizowane w 2021 roku. Uczestnicy
mogli poznać najlepszych wolontariuszy fundacji i 10 wyróżnionych wolontariatów oraz wybrać najlepszą akcję,
przyznając nagrodę publiczności. Podczas wydarzenia została przeprowadzona również Wielka Aukcja Charytatywna,
z której cały dochód w wysokości 6 000 zł przeznaczony został na wsparcie dwóch organizacji: Stowarzyszenia mali
bracia Ubogich (pomoc osobom starszym) oraz Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

W sierpniu do Polski przyleciał jeden z najwybitniejszych szachistów w historii – Garri Kasparow. Trzynasty szachowy
mistrz świata był gościem specjalnym szachowego festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”, organizowanego
przez Śląski Związek Szachowy. Santander Bank Polska był partnerem wizyty mistrza w Polsce. Garri Kasparow
podczas festiwalu wziął udział w symultanie, czyli meczu szachowym, w którym grał jednocześnie z dwudziestoma
przeciwnikami, młodymi polskimi szachistami. Jednym z uczestników meczu był 13-letni stypendysta fundacji – Fabian
Spionkowski, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu, który od 7 lat intensywnie trenuje grę w szachy.
Fabian jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów Niewidomych i Słabowidzących w szachach, a także wielokrotnym
Mistrzem Polski. Fabian zakończył tę rozrywkę na 5. miejscu, czyli pokonał 15 innych zawodników.

Zobacz filmik
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1% Podatku

Rachunek wyników

1%
%
%

Sprawozdanie finansowe
Łączna suma wpłat:

184 816, 80 złotych

za okres od dnia 01-01-2021 do dnia 31-12-2021
Fundacja Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, NIP 897-16-35-900

Liczba darczyńców:

Rok 2020

Rok 2021

1

2

7 458 170,51 zł

7 254 658,70 zł

7 458 170,51 zł

7 254 658,70 zł

6 501 940,02 zł

5 791 193,42 zł

6 501 940,02 zł

5 791 193,42 zł

956 230,49 zł

1 463 465,28 zł

893 427,96 zł

876 216,19 zł

62 802,53 zł

587 249,09 zł

J. Pozostałe koszty operacyjne

465,62 zł

0,01 zł

K. Przychody finansowe

662,06 zł

910,19 zł

1354
Fundacja Santander Bank Polska
Przekaż 1% podatku!
KRS 0000120807

Liczba podopiecznych Fundacji:

27

0
A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody pozostałej działalności statutowej

Fundacja Santander Bank Polska 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 mieli również
możliwość wsparcia działalności statutowej Fundacji. W 2021 roku dzięki wpłatom z 1% Fundacja mogła wesprzeć
dodatkowo 10 stypendystów.

B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I. Pozostałe przychody operacyjne

L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

428,65 zł
62 998,97 zł

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)
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Dane Fundacji

Bilans

na dzień 31-12-2021
Fundacja Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, NIP 897-16-35-900
AKTYWA

A. Aktywa trwałe

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

Stan na koniec roku obrotowego
2020 (zł gr)

Stan na koniec roku obrotowego
2021 (zł gr)

1

2

402,40

402,40

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

402,40

402,40

Pisz do nas:
fundacja@santander.pl

1 814 928,31

4 123 802,39

I. Wartości niematerialne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

12 560,00

II. Należności krótkoterminowe

15 748,00

13 284,82

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 799 180,31

4 088 740,81

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 216,76

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM:

1 815 330,71

4 124 204,79

962 936,22

1 550 607,84

2000,00

2000,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

897 937,25

960 936,22

IV. Zysk (strata) netto

62 998,97

587 671,62

852 394,49

2 573 596,95

III. Zobowiązania krótkoterminowe

78 667,49

57 309,60

IV. Rozliczenia międzyokresowe

773 727,00

2 516 287,35

1 815 330,71

4 124 204,79

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

Znajdź nas:
Strona Fundacji:
https://fundacji.santander.pl

PASYWA
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach

Wesprzyj nasze projekty
https://fundacja.santander.pl/donacje

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe

PASYWA RAZEM:

Zapraszamy do kontaktu!

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