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Załącznik do
Uchwały nr 1 z dnia 19 marca 2014 r.

Sprawozdanie
z działalności Fundacji BGŻ
w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

(sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji –
Dz. U. nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 529)

Warszawa, marzec 2014
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I.

Dane Fundacji:

1. Nazwa Fundacji: Fundacja BGŻ
2. Adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa, lok. 339
Data rejestracji: 11 lipca 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana – do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260224.
3. Nr REGON: 140616847
4. Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9499Z Działalność
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie klasyfikowana.
5. Nr NIP: 527 25 12 248
6. Rachunek bankowy: 57 2030 0045 1110 0000 0121 3810 w Banku BGŻ przy ulicy Kasprzaka
10/16 w Warszawie.
7. Organ nadzoru: Minister Edukacji Narodowej
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
II.

Informacje o założeniu Fundacji:

Fundacja została powołana uchwałą nr 119/SG/24/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku
w sprawie powołania Fundacji BGŻ i przyjęcia statutu Fundacji. W dniu 29 maja 2006 roku
sporządzony został akt notarialny Repertorium A pod nr 1976/2006. Fundusz założycielski wynosił
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Czynności związane z wpisem do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej zostały zakończone w dniu 11 lipca 2006 roku.
Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji odbyło się w dniu 9 sierpnia 2006 r.
W dniu 5 lutego 2007 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego (decyzja
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy).
III.

Władze Fundacji:

Radę Fundacji stanowią:
 Przewodniczący Rady: Jacek Adam Bartkiewicz – Prezes Zarządu Banku BGŻ w dniu 28 marca
2013 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji w związku zakończeniem pracy w Banku BGŻ.
W dniu 10 grudnia 2013 r. na to stanowisko Zarząd Banku BGŻ powołał Józefa Wancera.
 Magdalena Legęć – członek Rady – od 28 marca do 10 grudnia 2013 pełniła obowiązki
przewodniczącego Rady
 Wiceprzewodniczący Rady: Witold Marek Okarma
 Sekretarz Rady: Andrzej Jacek Sieradz
 Członek Rady: Katarzyna Ewa Romaszewska – Rosiak
Zarząd Fundacji stanowią:
 Małgorzata Zdzienicka-Grabarz – Prezes Zarządu
 Magdalena Żaczek – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Żaczek pełni funkcję wiceprezesa Zarządu od 15 stycznia 2013 r.
Władze Fundacji, tj. wszyscy członkowie Rady i Zarządu pełnią funkcje społecznie.
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IV.

Realizacja celów statutowych Fundacji:

Celami statutowymi Fundacji są:
1. prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie
i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej
i ochrony zdrowia,
2. wspieranie i propagowanie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego
społeczeństwa, w szczególności wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego
i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów
i rodzin dotkniętych ubóstwem,
3. wspieranie idei wolontariatu pracowniczego oraz popularyzacja tej formy w środowisku
bankowym i finansowym.
4. wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
wśród osób młodych,
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania
nauki uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych środowisk,
2. inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
w szczególności na rzecz wyrównywania szans rozwoju edukacyjnego i zawodowego młodzieży,
3. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz podmiotów
(osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej) prowadzących
działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
4. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych
i naukowych,
5. wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych mających na celu zwiększenie dostępu
społeczeństwa do dóbr kultury,
6. dofinansowywanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz różnych form wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Fundacja nie wspiera osób indywidualnych.
V.


Finansowanie działalności Fundacji:
W okresie sprawozdawczym Fundacja BGŻ otrzymała kwotę 2.680.941,70
(słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złoty
70/100), w tym:
a. darowizna z Banku BGŻ w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset
tysięcy złotych 00/100) na cele statutowe oraz darowizna z budżetu darowizn
w wysokości 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
b. środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
darowizn od osób fizycznych w wysokości 19.421,70 zł (słownie: dziewiętnaście
tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 60/100),
c. inne wpłaty w łącznej kwocie 1520 zł (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia złotych
00/100).
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Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 64/100).



W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę 3.107.517,62 zł
(słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych 62/100), w tym:



24.342,64 zł

na bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 2.936.418,30 zł
(słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemnaście
złotych 30/100), co stanowi 94,50% ogółu poniesionych wydatków,
na pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej kwotę 171.099,32 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100), co
stanowi 5,50 % ogółu poniesionych wydatków

Fundacja BGŻ prowadzi kampanię informacyjną na rzecz uzyskania 1% tylko wśród pracowników
Banku BGŻ. Nie prowadzi kampanii publicznej.
Środki uzyskane z wpłat 1% podatku dochodowego za 2012 r. Fundacja przeznaczyła na
realizację projektu Klasa BGŻ, w tym w szczególności na koszty związane ze wsparciem
Absolwentów programu.
Struktura wydatków Fundacji w 2013 r.
Wyszczególnienie
EDUKACJA

Kwota

PROGRAM STYPENDIALNY - KLASA BGŻ

1 969 486,97

UMOWY ZE SZKOŁAMI PARTNERSKIMI

1 455 332,52

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PROGRAM „KLASA BGŻ”

WSPARCIE
DLA
ABSOLWENTÓW
KLASY
(W TYM STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW KLASY BGŻ)
INNE

PROGRAMY

STYPENDIALNE

(AGROTALENTY,

63,38

263 854,45
BGŻ
OLIMPIADA

250 300,00
214 360,00

6,90

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

189 835,95

6,10

EDUKACYJNY PROGRAM SPOŁECZNY – JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ

456 630,09

14,71

92 005,29

2,96

POMOC CHARYTATYWNA

14 100,00

0,45

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

171 099,32

5,50

3.107.517,62

100,0

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)
SOLIDARNOŚĆ
SPOŁECZNA

Udział %

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT
INNE
INNE

PRACOWNICZY

Ogółem

4

ul. Kasprzaka 10/16, 01–211 Warszawa
tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00
fundacja@bgz.pl
www.bgz.pl

VI.

Opis działalności statutowej w 2013 roku:

Fundacja BGŻ podejmowała działania o charakterze edukacyjnym i społecznym, służące lokalnemu
rozwojowi kapitału społecznego.
Cele strategiczne na rok 2013 r.:





Ewaluacja programów Fundacji jako „inwestycji społecznych” (określanie celów, wpływu
i społecznej efektywności podejmowanych działań)
Promowanie postaw aktywności społecznej, osobistego zaangażowania i wpływu
na zmianę społeczną, szczególnie wśród młodzieży w mniejszych ośrodkach
Inicjowanie współpracy międzysektorowej i budowanie partnerstw lokalnych
w oparciu o działania Fundacji
Umacnianie III sektora poprzez wspieranie wybranych organizacji społecznych
o potwierdzonych wysokich kompetencjach w rozwiązywaniu problemów społecznych
w obszarach objętych statutową działalnością Fundacji BGŻ

Cele działań Fundacji w trzech obszarach w 2013r:


I. EDUKACJA: programy stypendialne, działalność na rzecz wspierania edukacji
i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego,
edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk:
o kontynuacja programu stypendialnego „Klasa BGŻ” oraz obchody 10-lecia
programu,
o rozwój i konsolidacja programu Agrotalenty.



II. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA: budowa kapitału społecznego w lokalnych środowiskach,
wprowadzanie systemowych zmian na rzecz poprawienia jakości życia osób
niepełnosprawnych:
o lokalne partnerstwa i zaangażowanie obywatelskie na rzecz bezpieczeństwa program edukacyjny - Jeżdżę z Głową,
o współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz aktywizacji osób
niepełnosprawnych w sposób systemowy i długofalowy,
o inne użyteczne społecznie projekty i pomoc charytatywna, w tym także dla
pracowników Banku BGŻ będących w trudnej sytuacji życiowej.



III. WOLONTARIAT: wspieranie idei wolontariatu w strukturach Banku BGŻ i poza nim:
o aktywizacja i integracja lokalnych społeczności mniejszych miejscowości,
szczególnie na obszarach wiejskich,
o wspieranie wolontariuszy Banku w działaniach społecznych w ramach programu
wolontariatu pracowniczego.
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AD I. EDUKACJA
1. Program stypendialny „Klasa BGŻ”
Klasa BGŻ to ogólnopolski długofalowy program stypendialny Banku BGŻ, który daje szansę
rozwoju naukowego i społecznego najzdolniejszym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej. Program realizowany jest od 10 lat przez Fundację w partnerstwie z 5 prestiżowymi
liceami – VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, I LO
im. B. Nowodworskiego w Krakowie, III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni oraz XIII LO
w Szczecinie, a od 2008 także ze Stowarzyszeniem Absolwentów Klasy BGŻ. Program do roku 2013
objął 524 młodych talentów z całej Polski.
Zasady programu:






4-letnie stypendium w tym 3 lata liceum (finansowanie nauki, Internatu, opieka
wychowawcza) i możliwość stypendium pomostowego na I roku studiów
zwiększony dostęp do edukacji finansowej (warsztaty i wydarzenia ekonomiczne
organizowane przez pracowników Banku BGŻ
uczestnictwo w programie wolontariatu uczniowskiego – Możesz na mnie polegać
członkostwo w prestiżowym Stowarzyszeniu Absolwentów Klasy BGŻ
Rada Programowa czuwająca nad rozwojem programu i jego uczestników (w składzie m.in:
dr Jacek Bartkiewicz, prof. dr hab. Czesław Szmidt, prof. dr hab. Janusz Tazbir, prof. Henryk
Samsonowicz)

Zasady rekrutacji stypendystów:






spełnienie kryteriów naboru, w tym: wysoka średnia ocen (min. 4,8), dochód rodziny (max.
965 zł/os w miesiącu), miejsce zamieszkania na wsi lub w małej miejscowości, nie większej
niż powiat ziemski,
ponadprzeciętna motywacja i zaangażowanie społeczne (np. wolontariat)
rekomendacja ze szkoły macierzystej
zasady zgodne z regulaminem programu i określonymi procedurami naboru (wstępna
kwalifikacja, posiedzenie komisji, rekrutacja do szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami
oświatowymi)

Regionalizacja rekrutacji uczniów z województw:


do Warszawy : mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego;



do Wrocławia: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego;



do Krakowa: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;



do Gdyni: pomorskiego, warmińsko–mazurskiego, kujawsko–pomorskiego;



do Szczecina: wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Fundacja pokrywa indywidualne koszty stypendystów. Zakres i wysokość wsparcia jest
przedmiotem uzgodnień ze szkołami partnerskimi.
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Współpraca ze szkołami opiera się na partnerstwie. Fundacja zawiera z każdą ze szkół umowę
dotyczącą wsparcia uczniów i ich rozwoju oraz delegowania przez dyrektorów szkół
koordynatorów-opiekunów stypendystów.
Wsparcie finansowe obejmuje w szczególności:


zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,



zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych,



opiekę pedagogiczną i psychologiczną,



pomoc korepetytorską wyrównującą poziom przygotowania,



pobyt na językowym obozie integracyjnym,



składkę na Radę Rodziców,



kieszonkowe w wys. 100 zł miesięcznie.

Kampania informacyjna (luty-kwiecień 2013) kierowana była do:



gimnazjów i rodziców – ulotki informacyjne, film „Klasa BGŻ-10lat dla polskiej edukacji”,
strony internetowe: Fundacji BGŻ, szkół partnerskich, portalu Moje Stypendium.pl, mediów
społecznościowych,
nauczycieli i dyrektorów gimnazjów – kontakty z kuratoriami, spotkania lokalne
prowadzone przez Dyrektorów Oddziałów Banku BGŻ we współpracy z Fundacją oraz
partnerskimi szkołami.

Rekrutacja on-line
Miejscem komunikacji z uczniami i ich rekrutacji jest strona www Fundacji (www.fundacja.bgz.pl).
Rekrutacja od 2012 r. odbywa się drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza on-line
dostępnego na stronie. W sekcji „Klasa BGŻ” zamieszczane są także informacje o poszczególnych
etapach rekrutacji i publikowane listy przyjętych uczniów. Rekrutacja kończy się w maju 2013 r.
W kampanię informacyjną, jak co roku, włączyli się także sami absolwenci, którzy promowali
program w Internecie i bezpośrednio na spotkaniach w swoich szkołach macierzystych.
Podsumowanie rekrutacji 2013 r. i stan stypendystów na 31.12.2013 r.
Liczba
kandydatów

Liczba
stypendystów

Liczba uczniów w
klasach
I
II
III

Łączna liczba
uczniów w szkole

Warszawa

37

19

19

19

25

63

Wrocław

16

12

12

6

17

35

Kraków

27

17

17

17

11

45

Gdynia

26

9

9

12

5

26

Szczecin

9

6

5

2

1

8

Łącznie

115

63

62

56

59

177

W programie obecnie uczy się 177 uczniów.
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Inwestycja w rozwój stypendystów - uczniów


Program praktyk letnich w lokalnych Oddziałach Banku BGŻ (dla uczniów II klas) zapoznanie uczniów z zasadami działania i pracy instytucji finansowej
w miejscowościach, z których pochodzą. Od 2012 r. uczniowie odbywają także parodniową
praktykę w Urzędzie Miasta/Gminy.



10-dniowy językowy obóz integracyjny dla nowych uczestników projektu – organizowany
przez Fundację, we współpracy ze szkołami partnerskimi i Fundacją Nauki Języków Obcych
Lingue Mundi. Podstawowe jego cele to intensywna nauka języka angielskiego, poprawa
kompetencji językowych uczestników programu oraz integracja uczniów ze wszystkich szkół
partnerskich poprzez zajęcia sportowe i psychologiczne. Skuteczność obozu potwierdzają
dyrektorzy szkół partnerskich, przytaczając lepsze wyniki roczników uczestniczących
w obozie w nauce języka angielskiego w pierwszych miesiącach nauki.

Absolwenci Programu Klasa BGŻ
Absolwenci - Studenci - zgodnie z zasadami programu mogą ubiegać się o stypendium
pomostowe w wys. 380 złotych miesięcznie na I rok studiów. Taką możliwość mają członkowie
Stowarzyszenia Absolwentów po rozpoczęciu nauki na studiach, a po pomyślnym zakończeniu I
semestru, także na II semestr. Szczególnie zaangażowani społecznie studenci, po I roku mogą
aplikować o wyróżnienie i dodatkowe stypendium.
W 2013 r. Fundacja przyznała 118 stypendiów pomostowych (w tym: 66 stypendiów w roku
akademickim 2012/2013 oraz 52 stypendiów w roku akademickim 2013/2014).
Ogółem na ten cel przeznaczono w roku 2013 kwotę 209.300,00 zł (słownie: dwieście dziewięć
tysięcy trzysta złotych 00/100).
Fundacja, w uznaniu za osiągnięcia i działalność społeczną na rzecz środowisk lokalnych, przyznała
wyróżnienie w formie darowizn dla 6 studentów o łącznej kwocie 7.000,00 zł (słownie siedem
tysięcy 00/100).
Absolwenci - Magistrzy – już trzecia grupa absolwentów Klasy BGŻ w roku akademickim
2012/2013 ukończyła studia magisterskie (25 osób). Osiem z nich, na podstawie oceny
dotychczasowej działalności, otrzymało z tej okazji wsparcie na dalszy rozwój zawodowy
w kwocie 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące 00/100) łącznie.
Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ (347 członków) - założone przez pierwszych
absolwentów w 2008 r., działa na rzecz wsparcia nowych uczestników i integracji społeczności
absolwentów.
Z wydarzeń Stowarzyszenia, na szczególną uwagę zasługuje IV Zjazd Maturzystów
i Absolwentów, zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia w kwietniu 2013 r. oraz uroczyste
Walne Zebranie, w którym obok Stowarzyszenia, udział wzięła Rada Programowa programu wraz z
założycielami oraz dyrektorami szkół partnerskich (wrzesień 2013 r.).
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Fundacja BGŻ stale współpracuje ze Stowarzyszeniem i wspiera jego działania. W 2013 r.
przeznaczyła kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) jako darowiznę
na cele statutowe Stowarzyszenia.
Dodatkowo, w uznaniu za dotychczasową działalność i wyróżniającą się aktywność, Fundacja BGŻ
przyznała Zarządowi Stowarzyszenia darowiznę w kwocie 5.000 zł.
Inwestycja w rozwój stypendystów – studentów
Z badań przeprowadzonych wśród uczestników programu stypendialnego Klasa BGŻ przez
Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w 2011 r., wynika, że absolwenci chcieliby działać
na rzecz środowisk lokalnych, jednak barierą jest brak możliwości i perspektyw w ich środowiskach
macierzystych.
Program stażowy dla studentów absolwentów Klasy BGŻ w Banku
Dlatego w 2013 r. wraz z Pionem HR Banku BGŻ, Fundacja BGŻ opracowała pilotażowy program,
którego celem było stworzenie atrakcyjnych stażów studenckich w lokalnych placówkach Banku w
miejscowościach, z których pochodzą. Nowatorski program dostosowany został do indywidualnych
potrzeb i zakładał dwutorowy rozwój stypendystów: biznesowy – przeprowadzenie analizy
biznesowej dotyczącej rozwoju produktów i usług Banku oraz społeczny „Lokalne potrzeby, lokalne
problemy”. Program realizowano w 9 miejscowościach. Absolwenci i Dyrektorzy Oddziałów, jak i
otoczenie społeczne ocenili program pozytywnie. Skuteczność programu była także wysoka- 60%
projektów zaowocowało spotkaniami Bank BGŻ- władze lokalne- organizacje społeczne, a wszyscy
uczestnicy programu stażowego, rozwinęli konkretne kompetencje przydatne im w dalszym życiu
zawodowym.
Program znalazł się w raporcie Dobrych Praktyk 2013 Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Szkoły partnerskie


Zaangażowanie w promocję programu: w 2013 r. licea partnerskie, organizowały
wydarzenia, konferencje naukowe i uroczyste spotkania z udziałem grona pedagogicznego
i władz lokalnych podsumowujące 10 lat programu Klasa BGŻ.



Nagrody: VII Liceum im. Słowackiego w 2013 r. otrzymało nagrodę m.st. Warszawy za
realizację programu Klasa BGŻ.

2. Program stypendialny „Agrotalenty”
Od 2012r. Fundacja realizuje program stypendialny „Agrotalenty” na rzecz wsparcia edukacji dla
rolnictwa i lepszego przygotowania zawodowego do pracy w nowoczesnym rolnictwie.
Najważniejszą częścią programu jest wyłanianie stypendystów we współpracy
z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i 8 rolniczymi uczelniami
wyższymi z całej Polski. Program kierowany jest do młodych talentów rolniczych – przyszłych
liderów rolnictwa.
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Działania podejmowane w ramach programu, to:






stypendia dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – roczne stypendia
motywacyjne dla 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów I roku,
stypendia pomostowe dla 10 najlepszych studentów kierunków rolniczych w ramach
programu Stypendia Pomostowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
wsparcie finansowe organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
edukacja na poziomie szkół średnich – zajęcia w blisko 360 szkołach rolniczych,
prowadzone przez pracowników Banku w ramach wolontariatu,
wsparcie nauczycieli rolnictwa – seminaria i warsztaty prowadzone z opiekunami
uczestników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Stypendyści w 2013 r.:



78 laureatów OWiUR (29 uczniów - stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie/10
miesięcy i 49 studentów - stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie/9 miesięcy),
10 stypendystów pomostowych – po 5.000 zł rocznie.

Łącznie w 2013 r. Fundacja przeznaczyła 164.360,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące
trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) na 88 stypendiów oraz wsparcie finansowe w kwocie
9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla organizatorów OWiUR.
3. Inne stypendia
Przedsiębiorczość młodzieży i kreowanie odpowiedzialnych postaw - Fundacja od 4 lat wspiera
Olimpiadę Przedsiębiorczości prowadzoną przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, we współpracy z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce.
W 2013 r. przeznaczyła 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na stypendia dla
10 laureatów Olimpiady.
Więcej informacji o Olimpiadzie: www.fundacja.edu.pl

AD. II. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
1. Jeżdżę z Głową
Program powstał, aby budować zaangażowane postawy i partnerstwa społeczne na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów. Za cele strategiczne Fundacja przyjęła promowanie postaw
odpowiedzialności i aktywności obywatelskiej w mniejszych ośrodkach, edukację młodzieży
gimnazjalnej i mieszkańców na temat zasad bezpieczeństwa drogowego oraz zaangażowanie
lokalne na rzecz zmiany społecznej.
W 2013 r. do udziału w programie przystąpiło 87 szkół gimnazjalnych i 165 nauczycieli, 4 000
uczniów i ponad 50 000 mieszkańców. W 2012 r. natomiast - 200 nauczycieli, 4500 uczniów
i 20.000 mieszkańców.
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W ciągu 2 lat trwania programu:




O 20% wzrosła wiedza na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
48 000 młodych ludzi aktywnie działało na rzecz programu
W 70 miejscowościach zaproponowane przez gimnazjalistów i jednostki lokalnej Policji
pomysły na poprawę sytuacji na lokalnych drogach zostały przyjęte przez władze
lokalne
 Gimnazjaliści zebrali ponad 80 000 deklaracji dotyczących odpowiedzialniejszych
postaw mieszkańców na drodze
Zrealizowanie wyznaczonych celów programu Jeżdżę z głową wśród wszystkich grup interesariuszy
było możliwe dzięki różnorodności i dopasowaniu wykorzystanych narzędzi zaangażowania
społecznego i nowoczesnej edukacji, a także umożliwianie tworzenia się koalicji na rzecz
bezpieczeństwa drogowego pomiędzy samorządem lokalnym-Oddziałami Banku BGŻ-szkołami
gimnazjalnymi i lokalnymi jednostkami Policji.
Współpraca między szkołami, policją, lokalnymi władzami oraz pracownikami Oddziałów Banku
przyniosła wymierne korzyści dla lokalnych społeczności w postaci: edukacji, zmiany postaw oraz
wzrostu zaangażowania wśród młodzieży i mieszkańców.
Dodatkowo, jako integralny już element programu, we wrześniu, przy wsparciu Oddziałów
i mediów, 8 najaktywniejszych szkół przeprowadziło kampanie społeczne przypominające
mieszkańcom o ostrożności na drodze.
W ciągu 2 lat działań, programowi udało się zwiększyć poziom zaangażowania społecznego
obywateli i zbudować kapitał społeczny do rozwiązywania innych lokalnych problemów.
Program został doceniony przez środowiska społeczne i znalazł się w finałowej trójce kampanii
społecznych firm w konkursie Kampanie Społeczne Roku.
W listopadzie 2013 r. w siedzibie Banku BGŻ w Warszawie odbyła się uroczysta gala
podsumowująca 2 lata programu z udziałem 8 najlepszych miejscowości biorących udział w
programie. Reprezentacje składały się z uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół przedstawicieli
władz, pracowników Banku BGŻ, lokalnych jednostek policji oraz mediów lokalnych. W spotkaniu
wzięli udział także m.in. wiceprezes Zarządu Banku BGŻ – Magdalena Legęć oraz nadinspektor
Komendy Głównej Policji - Marek Konkolewski. Gala prowadzona była przez dziennikarkę Radia
Czwórka - Justynę Dżbik.
Program objęty został honorowym patronatem Komendy Głównej Policji oraz Ministra Edukacji
Narodowej. Na zlecenie Fundacji BGŻ, program realizowała Fabryka Komunikacji Społecznej.
Więcej informacji: www.jezdzezglowa.pl
Na realizację programu w 2013 r. Fundacja przeznaczyła kwotę 456 630,09 zł. (słownie: czterysta
pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 09/100).
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wśród strategicznych partnerów społecznych Fundacji w 2013 r. znalazły się 3 organizacje
społeczne, które w ocenie Zarządu Fundacji w sposób efektywny i wiarygodny dążą do osiągnięcia
zmiany społecznej i poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem w Polsce.
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a. Fundacja SYNAPSIS - działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin –
prowadzi terapie autystów, szkolenia, kampanie społeczne oraz zapewnia profesjonalne
doradztwo. Współpraca z Fundacją poprzez:


wsparcie celów statutowych Fundacji, organizacja VIII Społecznego Rajdu Rowerowego w
Warszawie na Rzecz Osób z Autyzmem pod nazwą „Rajd na Autyzm”,
 wolontariat: stypendyści Klasy BGŻ, pracownicy Banku BGŻ
 współpraca przy opracowywaniu projektu aktywizacji zawodowej dorosłych autystów
„Zatrudnij Asa”, wsparcie finansowe zaplecza edukacyjnego i kadrowego projektu
Więcej informacji: www.synapsis.waw.pl
b. Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo? - została założona w 2002 roku przez Ewę Błaszczyk-Janczarską
oraz ks. Wojtka Drozdowicza. Działa na rzecz dzieci po ciężkich urazach mózgu dostarczając
systemowych rozwiązań umożliwiających ich skuteczną hospitalizację i rehabilitację. Współpraca z
Fundacją poprzez:


wsparcie działań edukacyjnych i systemowych, pomoc finansowa przy otwarciu Kliniki
Budzik
Więcej informacji: www.akogo.pl
c. Fundacja Integracja i Fundacja NBP – działa na rzecz poprawy sytuacji osób
z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz
wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Współpraca z Fundacją na rzecz: zwiększenia
aktywności finansowej osób z niepełnosprawnością w Polsce, zachęcenie osób z
niepełnosprawnością do korzystania z produktów i usług finansowych poprzez:
 tworzenie i prowadzenie portalu edukacyjnego Finanse bez barier
 e-wolontariat pracowników Banku BGŻ, którzy włączyli się w prace nad portalem
Więcej informacji: www.integracja.org, www.finansebezbarier.pl
Dodatkowo, Fundacja rozpoczęła współpracę z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności
i Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w ramach wsparcia
edukacyjnego projektu badawczego „Mapa stypendiów”, którego celem była analiza i diagnoza
rynku stypendiów w Polsce w ramach obywatelskich programów stypendialnych i wypracowanie
rekomendacji dla organizatorów programów (publikacja raportu – wrzesień 2013).
Publikacja dostępna jest na stronie www.mojestypendium.org
Fundacja wspierała również inne inicjatywy społecznie użyteczne realizowane przez organizacje
pozarządowe kształtujące postawy obywatelskie i zaangażowanie na rzecz innych, w tym m.in.:
a. pomoc w propagowaniu idei wolontariatu młodzieży i lokalnego zaangażowania społecznego
wśród:
- uczestników projektu „Dookoła Świata za pomocną dłoń” Fundacji kapitana Baranowskiego
„Szkoła pod Żaglami”
- uczestników projektu edukacyjnego „Gra obywatelska” (projekt Fundacji Dobra Sieć
i Akademii Rozwoju Filantropii)
b. edukacja muzyczna: mecenat chóru VRC (nagrania, płyty, próby, w tym nagranie płyty dla dzieci
z mazowieckich domów dziecka)
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W roku sprawozdawczym Fundacja inicjowała i koordynowała projekty zaangażowania
społecznego na rzecz i dla pracowników Banku BGŻ, w tym kiermasze i akcje dobroczynne.
Na cele związane ze wsparciem organizacji społecznych Fundacja przeznaczyła w 2013 r. kwotę
189 835,95 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych
95/100).
Na wsparcie dla pracowników Banku BGŻ, osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
Fundacja przekazała kwotę 14.100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych 0/100).
Nagrody dla partnerów społecznych




Innowacyjna platforma do nauki angielskiego języka migowego - Sign me English
finansowana przez Fundację w roku 2012, w 2013 zdobyła prestiżową nagrodę Komisji
Europejskiej - European Language Label 2013 dla Instytucji)
Kampanie społeczne Fundacji SYNAPSIS - Zatrudnij Asa i Autyzm wprowadza myśli
w błąd zostały nagrodzone w konkursie Kampania Społeczna Roku 2012.

Ad III. WOLONTARIAT PRACOWNICZY – Możesz na mnie polegać
Celem programu wolontariatu pracowniczego jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych
i umożliwienie pracownikom Banku realizowanie własnych pomysłów na pomoc społeczną
i działalność edukacyjną poprzez budowanie partnerstw międzysektorowych (organizacja
społeczna- władze samorządowe- media- mieszkańcy).
W 2013 r. Fundacja przeprowadziła II edycję konkursu grantowego na projekty wolontariuszy –
pracowników. 22 najlepsze pomysły angażujące ponad 100 pracowników, ocenione i wybrane
przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Fundacji i Banku BGŻ, uzyskały dofinansowanie
na realizację działań społecznych w środowiskach lokalnych w kwocie do 5.000 zł każdy.
Pracownicy, w odpowiedzi na zastane problemy, wspólnie opracowali pomysły służące ich
rozwiązaniu. Projekty dotyczyły: edukacji, integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych
i starszych, wyrównywania szans rozwojowych dzieci ze środowisk wiejskich. W ramach projektów
wolontariusze organizowali i prowadzili spotkania edukacyjne, warsztaty artystyczne i imprezy
integracyjne, a także prowadzili niezbędne prace modernizacyjne i remontowe.
Łącznie, w ciągu 1200 godzin wolontariackich, pomogli ponad 7000 podopiecznym 22 organizacji
społecznych i placówek oświaty i ich rodzinom.
Fundacja BGŻ stale wspiera działania społeczne pracowników także poza konkursem grantowym
i wspiera ich w realizacji akcji na rzecz potrzebujących. W 2013 r. pomagała wolontariuszom
Banku BGŻ z całej Polski w zorganizowaniu Szlachetnej Paczki (inicjatywa Wiceprezes Zarządu
Banku BGŻ Magdaleny Legęć) czy we współorganizacji akcji Poznaj Swojego Sąsiada Ogniska
Marymont przez pracowników Obszaru Finansów Banku BGŻ (inicjatywa I Wiceprezesa Zarządu
Banku BGŻ Geerta Embrechtsa).
Fundacja BGŻ promowała także ideę wolontariatu pracowniczego poza Bankiem biorąc udział
w wydarzeniach i pracach Koalicji Prezesi – Wolontariusze 2011.
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Budżet przeznaczony na realizację nagrodzonych projektów oraz ubezpieczenia pracownikówwolontariuszy, w okresie styczeń - grudzień 2013 r. wynosił 92.005,29 zł.
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych 29/100).
Członkostwo Fundacji BGŻ w koalicjach
W 2013 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w pracach:








Forum Darczyńców (od 2009 r.)
Partnerstwa dla Bezpieczeństwa (od 2013 r.)
Kapituły Olimpiady OWiUR
Kapituły Konkursu Dobre Stypendia
Kapituły Konkursu Partner dla Bezpieczeństwa
Kapituły Konkursu Działaj Lokalnie – Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
Zespołów i grup roboczych dot. programów stypendialnych – Fundacja Dobra Sieć

Forum Darczyńców w Polsce stawia sobie za cel prowadzenie działalności edukacyjnej
i badawczej w zakresie materialnego i niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych.
Członkostwo Fundacji BGŻ w Forum Darczyńców to przede wszystkim potwierdzenie celowości i
przejrzystości prowadzonych działań. Stwarza też możliwości aktywnego udziału w pracach
Związku, a przez to wywieranie wpływu na kształt i rozwój polskiego sektora organizacji
pozarządowych oraz podejmowanych przez nie inicjatyw.
Od 2012 r. Fundacja bierze udział w badaniach i projekcie Forum Darczyńców na rzecz
podnoszenia standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.
W 2013 r. wspiera kampanię społeczną Forum Darczyńców - "1% - Wybierz mądrze" promując ją
wśród pracowników Banku BGŻ i beneficjentów, a także samych podopiecznych Fundacji.
Pozostałe informacje o Fundacji:
1. Fundacja zatrudnia 1 pracownika etatowego na stanowisku Specjalisty ds. Projektów
Społecznych oraz 1 pracownika etatowego na stanowisku Asystent ds. Projektów Społecznych
w okresie marzec-czerwiec 2013 r. oraz 1 pracownika na stanowisku Asystent ds. Projektów
Społecznych na pół etatu na stanowisku Asystent ds. Projektów Społecznych w okresie
wrzesień-grudzień 2013 r.,
2. Łącznie na wynagrodzenia za umowy o pracę Fundacja przeznaczyła kwotę 87 677,94 zł.,
3. Fundacja korzystała z pomocy wolontariuszy przy organizacji własnych akcji społecznych, jak i
akcji partnerów społecznych. Wolontariuszami byli pracownicy Banku BGŻ,
4. Fundacja współpracuje z wolontariuszami-pracownikami Banku BGŻ także w ramach programu
wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ,
5. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek,
6. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego,
7. Fundacja nie nabyła nieruchomości,
8. Fundacja nie posiada środków trwałych,
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9. Fundacja korzysta nieodpłatnie z lokalu użytkowego użyczonego na podstawie umowy (nr AIN
000-2006-0081) przez Bank BGŻ. Użyczający ponosi także koszty i świadczenia związane z
eksploatacją przedmiotu użyczenia,
10. Fundacja informuje o swojej działalności na stronach internetowych, m.in.:
www.media.bgz.pl, www.fundacja.bgz.pl; www.ngo.bazy.pl; www.forumdarczyncow.pl/cz;
www.mojestypendium.pl, www.jezdzezglowa.pl
Kierunki działań Fundacji BGŻ na rok 2014 - utrzymanie kierunków i priorytetów z 2013,
wzmacnianie kluczowych programów Fundacji, tj:
1. Programów stypendialnych Klasa BGŻ i Agrotalenty
2. Programów edukacji społecznej młodzieży - Jeżdżę z Głową
3. Aktywizacja środowisk lokalne w ramach wolontariatu pracowniczego
Dodatkowo Fundacja zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych przez Forum
Darczyńców, Fundację Dobra Sieć i inne organizacje społeczne wysokiej reputacji na rzecz
podnoszenia standardów funkcjonowania i działań bieżących fundacji polskich i ich programów.
Na realizację działalności statutowej oraz koszty administracyjne tej działalności Fundacja BGŻ
zamierza przeznaczyć w 2014 roku kwotę 2.700.000,00 zł z dotacji przyznanej przez Bank BGŻ oraz
inne środki, w tym pozyskane z 1% pdof, darowizn oraz z przychodów finansowych.

/-/ Małgorzata Zdzienicka – Grabarz
Prezes Zarządu

/-/ Magdalena Żaczek
Wiceprezes Zarządu

Opracowano w Fundacji BGŻ, Warszawa, dnia 14 marca 2014 roku
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