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Sprawozdanie za 2012r.

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).
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,
2

Sprawozdanie za 2012r.

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.
III.

Władze Fundacji:

Rada Fundacji
Radę Fundacji stanowią:


Przewodniczący Rady: Jacek Adam Bartkiewicz – Prezes Zarządu Banku BGŻ



Wiceprzewodniczący Rady: Witold Marek Okarma



Sekretarz Rady: Andrzej Jacek Sieradz



Członkowie Rady:
o Elżbieta Zawadzka
o Katarzyna Ewa Romaszewska – Rosiak

W dniu 27 listopada 2012 r. Elżbieta Zawadzka złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady
Fundacji.
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji stanowią:
1. Małgorzata Zdzienicka-Grabarz – Prezes Zarządu
2. Jaromir Jędras – Członek Zarządu
W dniu 31 grudnia 2012 r. Jaromir Jędras złożył rezygnację z Członka Zarządu Fundacji.
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IV.

Realizacja celów statutowych Fundacji:

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,
V.

Finansowanie działalności Fundacji:

1. W okresie sprawozdawczym (2012 rok) Fundacja BGŻ otrzymała – do dnia 31 grudnia
2012 roku – kwotę 2.629.093,10 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć
tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 10/100), w tym:


dotację z Banku BGŻ w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset
siedem tysięcy trzysta złotych),



dotację z Dep. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu w wysokości
107.300 zł (słownie: sto siedem tysięcy trzysta złotych),



środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
darowizn od osób fizycznych w wysokości 21.433,10 zł (słownie: dwadzieścia jeden
tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 10/100).



inne wpłaty w łącznej kwocie 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
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2. Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły 71.361,95 zł (słownie:
siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 95/100).
3. W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę 3.031.650,07 zł
(słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 07/100), w
tym:


na bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 2.887.326,84 zł
(słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia
sześć złotych 84/100), co stanowi 95,24% ogółu poniesionych wydatków,



na pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej kwotę 144.323,23
zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 23/100),
co stanowi 4,77 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:

EDUKACJA

Lp.

Udział %
64,68

PROGRAM STYPENDIALNY - KLASA BGŻ

1 960 822,57

1.

UMOWY ZE SZKOŁAMI PARTNERSKIMI

1 443 407,34

2.

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PROGRAM „KLASA BGŻ”

279 875,23

3.

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

237 540,00

INNE PROGRAMY STYPENDIALNE (AGROTALENTY, OLIMPIADA

88 740,00

2,92

Ć SPOŁECZNA

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

IV.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

269 033,40

8,88

V.

EDUKACYJNY PROGRAM SPOŁECZNY – JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ

402 402,82

13,27

RIAT

SOLIDARNOŚ

Kwota

I.

II.

WOLONTA

Wyszczególnienie

VI.

WOLONTARIAT

40 098,05

1,32

VII

POMOC CHARYTATYWNA

126 230,00

4,16

144 323,23

4,77

3.031.650,07

100,0

PRACOWNICZY

VII. KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Ogółem
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VI.

Opis działalności statutowej w 2012 roku:

Fundacja BGŻ podejmowała działania o charakterze edukacyjnym i charytatywnym, służące
lokalnemu rozwoju kapitału społecznego.
Działalność Fundacji w okresie sprawozdawczym koncentrowała się wokół:


EDUKACJI: programy stypendialne, działalność na rzecz wspierania edukacji i rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce, wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego,
edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede
wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem,



SOLIDARNOŚCI

SPOŁECZNEJ:

współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi,

prowadzenie autorskich projektów społecznych, udzielanie indywidualnej pomocy
charytatywnej,


WOLONTARIATU: wspieranie idei wolontariatu pracowniczego w strukturach Banku
BGŻ i poza nim.

W ramach III obszarów, priorytetami Fundacji w roku 2012 r. były:
1. Kontynuacja programu stypendialnego „Klasa BGŻ” oraz obchody 10-lecia programu
2. Rozwój i konsolidacja innych programów stypendialnych
3. Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym młodzieży w obszarach
pozametropolitalnych,
4. Aktywizacja lokalnych społeczności mniejszych miejscowości, szczególnie na
obszarach wiejskich poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi,
5. Rozwój programu wolontariatu pracowniczego i wsparcie pracowników w działaniach
na rzecz społeczności lokalnych,
6. Inne użyteczne społecznie projekty

i pomoc charytatywna, w tym także dla

pracowników będących w trudnej sytuacji życiowej.
EDUKACJA
1. Program stypendialny „Klasa BGŻ”
Fundacja prowadziła autorski projekt stypendialny pod nazwą „Klasa BGŻ”. Projekt ten został
zainicjowany przez Bank BGŻ w roku 2003, a od 2006 r. prowadzony jest przez Fundację BGŻ.
W tym okresie w latach 2003 – 2012 dzięki projektowi 467 uczniów z niezamożnych rodzin i
środowisk

otrzymało

możliwość

podjęcia

nauki

w

renomowanych

liceach
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ogólnokształcących w Polsce oraz 4-letnie stypendium – podczas nauki w liceum i na I roku
studiów.
Rekrutacją objęta była cała Polska, tzn.:


do VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie - rekrutacja uczniów z terenu
województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego;



do XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu - rekrutacja uczniów z terenu
województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego i lubuskiego;



do I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie - rekrutacja uczniów z terenu
województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;



do III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni - rekrutacja uczniów z terenu
województw: pomorskiego, warmińsko–mazurskiego, kujawsko–pomorskiego;

W 2012 r. po raz pierwszy prowadzono też rekrutację do XII LO w Szczecinie (rekrutacja
uczniów z terenu województw: wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego).
Po raz pierwszy w 2012 r. rekrutacja odbywała się drogą elektroniczną - za pośrednictwem
formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacja.bgz.pl.
Proces rekrutacji przebiegał następująco:
a) wstępna rekrutacja – analiza formularzy on-line pod względem formalnym z
uwzględnieniem podstawowych przyjętych kryteriów oceny, w tym:
- średnia ocen min. 5,0, (z wybranych przedmiotów za pierwszy semestr w III klasie
- dochód na osobę nie przekraczający kwoty minimum socjalnego (910 zł/os w miesiącu
- miejsce zamieszkania (wieś, małe miasto, miasto powiatowe),
b) analiza kryteriów dodatkowych w tym:
-

motywacja - oceniana na podstawie listu motywacyjnego ucznia

-

postawa obywatelska (wolontariat, pomoc społeczna) – oceniana na podstawie

rekomendacji Dyrektora Gimnazjum lub Nauczyciela szkoły macierzystej
c) rekrutacja uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami oświatowymi
d) ogłoszenie listy przyjętych uczniów na stronie www Fundacji (maj 2012)
e) udział zakwalifikowanych uczniów w 10 dniowym językowym obozie integracyjnym
(lipiec 2012).
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Akcja informacyjna nt. rekrutacji prowadzona była za pośrednictwem materiałów
reklamowych (ulotki dla szkół i gimnazjalistów), a także poprzez strony internetowe: Fundacji
BGŻ, szkół partnerskich, kuratoriów, Stowarzyszenia Absolwentów Klasy BGŻ i portalu Moje
Stypendium.pl, (w tym media społecznościowe). Odbywały się także warsztaty i spotkania z
uczniami gimnazjów i dyrektorami szkół, z udziałem przedstawicieli lokalnych Oddziałów
Banku BGŻ, szkół partnerskich oraz Absolwentów programu, działających w Stowarzyszeniu
Absolwentów Klasy BGŻ.
Ogółem do Projektu w 2012r. zgłosiło się 97 kandydatów, w tym:


do LO w Warszawie - 28 uczniów z 6 województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego,
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego,



do LO we Wrocławiu - 16 uczniów z 5 województw: dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego oraz łódzkiego,



do LO w Krakowie - 27 uczniów z 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego oraz podlaskiego,



do LO w Gdyni – 21 kandydatów z 3 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego



do LO w Szczecinie – 5 uczniów z 2 województw: zachodniopomorskiego i
wielkopolskiego

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, do projektu Klasa BGŻ
ostatecznie przyjęto 61 uczniów:


do VII LO w Warszawie – 20 uczniów,



do XIV LO we Wrocławiu – 9 uczniów,



do I LO w Krakowie – 17 uczniów,



do III LO w Gdyni – 12 uczniów,



do XIII LO w Szczecinie – 3 uczniów.
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Program realizowany był następnie w 4 etapach:
a)

wstępna kwalifikacja i rekrutacja uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami

oświatowymi,
b)

podpisanie umowy ze szkołami – partnerami projektu na udzielenie wsparcia
finansowego dla uczestników projektu, a w szczególności:


zapewnienie i pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia,



pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych i pomocy naukowych,



opieki pedagogicznej i psychologicznej,



pomocy korepetytorskiej dla ewentualnego wyrównania poziomu przygotowania,



sfinansowanie pobytu na obozie integracyjnym,



pokrycie składki na Radę Rodziców,



zapewnienie kieszonkowego w wys. 100 zł miesięcznie.

Zajęcia w liceach partnerskich po raz pierwszy poprzedzone zostały językowym obozem
integracyjnym w Warszawie dla wszystkich zakwalifikowanych do programu uczniów.
c) objęcie uczniów programem zaangażowania społecznego „Możesz na Mnie Polegać”, w
ramach którego uczniowie co rocznie udzielają się jako wolontariusze oraz realizują swoje
projekty społeczne i edukacyjne.
d) udział w programie praktyk letnich (dla uczniów II klas) - celem praktyk jest zapoznanie
uczniów z zasadami działania i pracy lokalnych struktur państwowych i samorządowych,
pokazanie uczniom szerokiego spektrum możliwości pracy w miejscowościach, z których
pochodzą. Dodatkowo, w 2012 r. rozpoczęto współpracę Oddziałów z lokalnymi władzami,
dzięki której uczniowie odbywali 1-2 dniową wizytę w Urzędzie Miasta/Gminy.
Opiekę nad programem w poszczególnych szkołach sprawują regionalni koordynatorzy
wskazani przez Dyrektora szkoły (nauczyciel lub opiekun internatu).
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Uczestnicy Klasy BGŻ stan na 31.12.2012 r.
Lp.

nazwa szkoły

liczba uczniów w klasach
I

II

III

razem

1.

VII LO w Warszawie

19

25

23

67

2.

XIV LO we Wrocławiu

6

17

10

33

3.

I LO w Krakowie

17

11

14

42

4.

Szkoła Muzyczna w Gdańsku

-

-

2

2

5.

III LO w Gdyni

12

5

8

25

6.

XIII LO w Szczecinie

2

1

56

59

łącznie:

uwagi

3
57

172

Absolwenci Projektu
Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ (założone przez Absolwentów i zarejestrowane w
dniu 6 lutego 2008 r.), współpracuje z Fundacją BGŻ w zakresie wspierania projektu Klasa
BGŻ i jego uczestników oraz rozwijania idei wolontariatu, szczególnie na rzecz społeczności
lokalnych miejscowości, z których uczestnicy pochodzą. W Stowarzyszeniu zrzeszonych jest
obecnie 293 absolwentów Klasy BGŻ z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i Gdyni.
Fundacja BGŻ stale współpracuje ze Stowarzyszeniem i wspiera jego działania, również
finansowo przeznaczyła kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
00/100) jako darowiznę na cele statutowe.
Stowarzyszenie, obok dotychczasowej działalności (w tym m.in. pomoc w rekrutacji,
promocja programu w środowiskach lokalnych, bieżąca pomoc uczestnikom programu czy
organizacja akcji społecznych czy integracyjnych) od 2012 r. angażowało się także w pomoc
uczniom w realizacji projektów wolontariackich.
Studenci - Fundacja BGŻ ufundowała w 2012 r. Absolwentom projektu - studentom 123
stypendia pomostowe (w tym: 57 stypendiów w roku akademickim 2011/2012 oraz 66
stypendiów w roku akademickim 2012/2013). Stypendium obejmuje wsparcie finansowe na
okres pierwszego roku kształcenia na uczelni wyższej w wysokości 380 złotych miesięcznie.
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Ogółem na ten cel przeznaczono w roku 2012 kwotę 203.540,00 zł (słownie: dwieście trzy
tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100).
Fundacja przyznała nagrody o łącznej kwocie 8.000 zł dla 6 najlepszych studentów –
Absolwentów projektu, którzy ukończyli pierwszy rok studiów z dobrymi wynikami w nauce
oraz wykazali się szczególnym zaangażowaniem społecznym na rzecz osób potrzebujących i
środowisk lokalnych.
Magistrzy - druga grupa Absolwentów Klasy BGŻ w roku akademickim 2011/2012 ukończyła
studia magisterskie (24 osoby).
W ramach obchodów 10-lecia programu Fundacja prowadziła następujące działania
wizerunkowe:


oficjalne rozpoczęcie obchodów 10-lecia programu - konferencja prasowa pt. „10
lat Klasy BGZ” (29 sierpnia 2012 r.)



produkcja nowego filmu „Klasa BGŻ. 10 lat dla polskiej edukacji”



współorganizacja konferencji „Programy stypendialne – Dobra inwestycja” w
partnerstwie z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce



Fundacja BGŻ jako gospodarz prestiżowego wydarzenia poświęconego dyskusji na
temat budowania i umacniania standardów programów stypendialnych
kierowanych do młodzieży - Kanapa Forbesa z udziałem prof. Kleiberta, prezesa
Polskiej Akademii Nauk,

W 2012 r. Klasa BGŻ została uznana za najlepszy program stypendialny przyznawany przez
firmę w konkursie Dobre Stypendia 2012.
2. Program stypendialny „Agrotalenty”
W 2012r. Fundacja uruchomiła nowy program stypendialny „Agrotalenty” we współpracy z
Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i 8 rolniczymi uczelniami
wyższymi z całej Polski. Program kierowany jest do ambitnych młodych talentów rolniczych –
uczniów szkół średnich i studentów I roku - laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych
W 2012 r. do grona stypendystów należało 39 stypendystów (12 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie/9 miesięcy i
27 studentów otrzymujących stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie/10 miesięcy).
Łącznie Fundacja przeznaczyła 38.740 zł na stypendia.
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Do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przystępuje rocznie 25 tys. uczniów. Po
eliminacjach szkolnych i okręgowych, do szczebla centralnego dociera ok. 200 finalistów.
Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem, popularyzacja i
pogłębienie wiedzy rolniczej, wsparcie młodych talentów rolniczych, pomoc najzdolniejszym
uczniom, identyfikacja ambasadorów rozwoju rolnictwa w lokalnych środowiska.
3. Stypendia wspierające przedsiębiorczość młodzieży
Fundacja po raz trzeci została partnerem organizacyjnym VII edycji Olimpiady
Przedsiębiorczości prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, przeznaczając 50.000,00 zł na stypendia dla 10 laureatów Olimpiady.
Laureaci zostali wyłonieni spośród 21 tys. uczniów z 1000 szkół ponadgimnazjalnych
przystępujących do zawodów. Celem Olimpiady jest kreowanie u młodych ludzi umiejętności
współdziałania w zespole oraz rozwiązywania w twórczy sposób problemów.
Na stypendia, tj. wsparcie Absolwentów Klasy BGŻ, wsparcie laureatów Olimpiady
Przedsiębiorczości oraz laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Fundacja oraz
aktualnie uczących się w szkołach uczniów przeznaczyła w 2012 r. 292 280,00 zł +
1 443 407,34 = 1.735.687,34 zł .
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
1.

Podnoszenie

bezpieczeństwa

w

ruchu

drogowym

młodzieży

w

obszarach

pozametropolitalnych - autorski program edukacyjny - Jeżdżę z Głową.
W ramach działań edukacyjnych podnoszących bezpieczeństwo młodzieży w ruchu
drogowym, Fundacja zainicjowała i opracowała edukacyjny projekt społeczny– „Jeżdżę z
Głową”.
Celem programu jest edukacja uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów
pozametropolitalnych (wsie i miasta do 50 tys. mieszkańców) oraz kampania społeczna na
temat odpowiedzialnych zachowań na drodze. Program poprzedzony został badaniami
wiedzy młodzieży na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i uczestnictwa w nim
rowerzystów realizowanym na zlecenie Fundacji BGŻ przez TNS OBOP.
Program powstawał we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
objęty został honorowymi patronatami Komendy Głównej Policji oraz Minister Edukacji
Narodowej.
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W 2012 r. program realizowany był w następujących etapach:
I EDUKACYJNY – kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych miejscowości do 50 tys.
mieszkańców
Styczeń - marzec – rekrutacja szkół (Oddział-Dyrekcja szkoły) i przygotowania merytoryczne
programu
Marzec – maj – realizacja programu w 100 szkołach gimnazjalnych z całej Polski na
podstawie przygotowanych przez ekspertów materiałów edukacyjnych i promocyjnych (w
tym m.in. podręcznik dla nauczyciela, zestaw ulotek dla ucznia i nauczyciela, autorski film
animowany, gra planszowa, odblaski zwiększające bezpieczeństwo na drodze)
Czerwiec - konkurs na najlepszy plakat uczniów promujący szacunek na drodze
II SPOŁECZNY – kierowany do społeczności lokalnych i przedstawicieli władz
Czerwiec - Sierpień – działania edukacyjne prowadzone przez szkoły biorące udział w
programie kierowane do uczniów innych szkół, grup i mieszkańców (w tym m.in.
przeprowadzenie lekcji w innych szkołach, ankiet wiedzy o bezpieczeństwie wśród
mieszkańców, opracowanie mapy problemów drogowych i rekomendacji działań dla władz
miejscowości i samorządów)
Wrzesień – październik – pilotaż kampanii społecznej „Uważaj! Szkoła już blisko”
realizowanej w 3 najaktywniejszych w programie miejscowościach (Grodzisk Mazowiecki,
Iława, Świebodzice)
Postawione cele programu i kampanii:
- edukacja młodzieży gimnazjalnej na temat zasad bezpieczeństwa drogowego,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa młodzieży w małych miejscowościach,
- zwrócenie uwagi kierowców i rowerzystów na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności
w pobliżu szkół
- promowanie postaw odpowiedzialności i aktywności obywatelskiej
Efekty programu:


I etap - 4500 uczniów, 200 nauczycieli, 20.000 mieszkańców (przeprowadzonych
ankiet)
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II etap - 1500 osób, w tym 400 uczniów szkół gimnazjalnych wzięło udział w akcjach
społecznych towarzyszących kampanii, z wartościami kampanii utożsamiło się prawie
5000 osób (ilość podpisanych przez mieszkańców deklaracji „Jeżdżę z Głową”)



Wzrost świadomości bezpiecznej jazdy, szczególnie wśród dzieci i ich rodzin na
obszarach niedostosowanych do potrzeb rowerzystów. W badaniu wykonanym po
realizacji programu „Jeżdżę z głową” poprawie uległ stan wiedzy młodych
rowerzystów. (grupy biorące vs nie biorące udziału w programie – różnica na
poziomie do 30% różnicy uzyskanych wyników w testach wiedzy).



Silny lokalny oddźwięk w mediach, szeroki zasięg promocji programu/kampanii – 800
publikacji w mediach lokalnych na temat programu „Jeżdżę z Głową” i
odpowiedzialnych zachowań na drodze – prasa, radio, telewizja, 300 publikacji na
stronach www władz lokalnych i szkół, 20 publikacji lokalnych na temat akcji „Uważaj,
szkoła już blisko”



Badania przeprowadzone wśród nauczycieli potwierdziły, że materiały edukacyjne
stanowiły istotne wsparcie szkół, umożliwiające prowadzenie lekcji na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zaopatrzenie dzieci i ich rodziców w niezbędne
elementy odblaskowe jako jeden z podstawowych korzyści udziału w programie, w
istotnym stopniu zwiększające bezpieczeństwo na drodze

Na zlecenie Fundacji BGŻ, program realizowała Fabryka Komunikacji Społecznej.
2. Aktywizacja lokalnych społeczności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
szczególnie na obszarach wiejskich poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi
Wśród partnerów społecznych Fundacji w 2012 r. znaleźli się.:
- Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych - projekty społeczne służące rozwojowi
lokalnych społeczności, Fundacja po raz drugi wsparła Konkurs na Najlepsze
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku organizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych.
Celem konkursu jest rozwój innowacyjnych rozwiązań w środowiskach lokalnych oraz
propagowanie umiejętnego łączenia realizacji celów gospodarczych z celami społecznymi.
Jako partner organizacyjny Konkursu, Fundacja przeznaczyła 50.000,00 zł na nagrodę dla
Spółdzielni Socjalnej „Rybka” z Katowic, zwycięzcy w kategorii „Pomysł na Rozwój”.
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Nagroda pozwoli nagrodzonemu przedsiębiorstwu społecznemu na rozwój według
przedstawionego w konkursie biznes planu.
- Fundacja SYNAPSIS - organizacja VII Społecznego Rajdu Rowerowego w Warszawie na
Rzecz Osób z Autyzmem pod nazwą „Masa na Autyzm”. W pracach organizacyjnych podczas
trwania Rajdu wzięli udział wolontariusze z Klasy BGŻ z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Słowackiego w Warszawie oraz pracownicy Banku BGŻ.
- Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo? – wsparcie na rzecz działań edukacyjnych i systemowych,
pomoc przy otwarciu Kliniki Budzik
Fundacja wspierała również inne inicjatywy społecznie użyteczne realizowane przez
organizacje pozarządowe, w tym m.in.:
- wsparcie edukacyjnego albumu „Jedyna Puszcza Białowieska” autorstwa Jarosława Chyry,
opracowanego dla dzieci i młodzieży z okolicznych domów dziecka i rodzin zastępczych
- finansowanie projektu „Angielski migowy – Sign Me English” Bartosza Wilimborka oraz
powstania platformy on-line do nauki języka angielskiego dla osób niesłyszących
- pomoc w propagowaniu idei wolontariatu młodzieży i lokalnego zaangażowania
społecznego - pod hasłem Banku BGŻ - „Możesz na Mnie Polegać”- uczestników projektu
„Dookoła Świata za pomocną dłoń” Fundacji kapitana Baranowskiego „Szkoła pod Żaglami”
-

projekty lokalnych animatorów społecznych, w tym „Otwórzmy Głowy” – projektu

organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego
- wsparcie młodych talentów muzycznych, jak studencki chór kameralny - Varsoviae Regii
Cantores
- wsparcie projektu edukacyjnego „Gra obywatelska” (projekt Fundacji Dobra Sieć i Akademii
Rozwoju Filantropii). Pilotażowy projekt adresowany do młodzieży w wieku 13-16 lat z
małych miejscowości z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz studentów uczelni
wyższych. W ramach tego 60 studentów zostanie przeszkolonych z wolontariatu i marketingu
społecznego, powstanie edukacyjna gra planszowa będąca wyjściem do prowadzenia zajęć z
ponad 450 uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem jest kształtowanie
postaw obywatelskich i zaangażowania na rzecz innych.
W roku sprawozdawczym Fundacja także inicjowała i koordynowała projekty zaangażowania
społecznego na rzecz i dla pracowników Banku BGŻ, w tym m.in. charytatywne akcje na rzecz
pracowników czy świąteczny kiermasz dobroczynny zorganizowany w Centrali Banku.
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Na cele związane ze wsparciem dla instytucji i organizacji edukacyjnych, naukowych,
kulturalnych, placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej Fundacja przeznaczyła w 2012 r.
kwotę 269 033,40 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy złote
40/100).
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Fundacja udzielała także pomocy indywidualnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
(w tym pracownikom Banku BGŻ znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) przeznaczając
kwotę 126 230,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych
00/100) przekazując środki na subkonta udostępnione przez specjalistyczne Fundacje.
3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Fundacja BGŻ realizowała program wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ. Jego celem
jest wsparcie społecznych inicjatyw pracowników Banku BGŻ, aktywizujących środowiska
lokalne. Regulacje dotyczące programu wolontariatu pracowniczego Banku BGŻ zostały
zawarte w Regulaminie Konkursu na Najlepsze Projekty Społeczne Banku BGŻ, zgodnie z
którym, program wolontariatu pracowniczego prowadzony jest w formie co rocznego
konkursu grantowego na najlepsze projekty wolontariuszy – pracowników.
W ramach programu wolontariatu pracowniczego, Fundacja koordynowała I edycję konkursu
finansując i wspierając merytorycznie realizację 8 pomysłów na akcje społeczne w
środowiskach lokalnych w kwocie do 5.000 zł każdy. Łączny budżet przeznaczony na
realizację nagrodzonych projektów, w okresie listopad 2011 r. - marzec 2012 r., wynosił
34 098,05 zł. Aby popularyzować ideę wolontariatu i promowania postaw prospołecznych,
Fundacja, we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu, zrealizowała
dodatkowo cykl szkoleń dla przyszłych ambasadorów wolontariatu w lokalnych
środowiskach.
Fundacja wspierała także pracowników w inicjatywach wolontariackich realizowanych poza
konkursem grantowym, m.in. akcja 35 wolontariuszy BGŻ – pracowników Obszaru Finansów
- Piknik Piłkarski na rzecz 11 warszawskich Ognisk Wychowawczych dla ponad 300
podopiecznych.
Fundacja BGŻ promuje również ideę wolontariatu pracowniczego poza Bankiem biorąc udział
w wydarzeniach Koalicja Prezesi – Wolontariusze (Wielka Gala Integracji) i inicjując
wydarzenia dla członków Koalicji, jak np. „Muzyka dla integracji” prowadzony we współpracy
z Filharmonią Narodową – wolontariat prezesa J.Bartkiewicza i podległych mu Dyrektorów
16
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Departamentów Obszaru Zarządzania Bankiem podczas koncertu Filharmonii Narodowej.
Celem projektu było zwrócenie uwagi na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych w instytucjach kultury.
Na cele związane z wolontariatem pracowniczym Fundacja przeznaczyła w 2012 r. kwotę
40.098,05 (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 05/100).
Członkostwo Fundacji BGŻ w koalicjach
Fundacja BGŻ od 2009 r. należy do Forum Darczyńców w Polsce.
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.
W 2012 r. Fundacja brała udział w badaniach i projekcie Forum Darczyńców na rzecz
podnoszenia standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.
Pozostałe informacje o Fundacji:
1. Fundacja zatrudnia 1 pracownika etatowego na stanowisku Specjalisty ds. Projektów
Społecznych,
2. Fundacja zatrudniała pracowników na umowy zlecenia,
3. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek,
4. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego,
5. Fundacja nie nabyła nieruchomości,
6. Fundacja nie posiada środków trwałych,
7. 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,
8. Fundacja informuje o swojej działalności na stronach internetowych, m.in.:
www.fundacja.bgz.pl;

www.ngo.bazy.pl;

www.forumdarczyncow.pl/cz;
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www.mojestypendium.pl, www.jezdzezglowa.pl oraz w środkach masowej komunikacji o
zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.
Kierunki działań Fundacji BGŻ na rok 2013
W roku 2013 Fundacja zamierza:
1. Kontynuować działania na rzecz podnoszenia poziomu edukacji społecznej młodzieży
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowanie aktywnych postaw
obywatelskich – rozwój programu „Jeżdżę z Głową”
2. Pogłębiać współpracę z organizacjami społecznymi i charytatywnymi, wspieranie
organizacji pozarządowych, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek
opiekuńczych, kulturalnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
3. Prowadzić dalszą konsolidację programów stypendialnych, w tym rozwój programu
„Agrotalenty”
4. Aktywizować środowiska lokalne na terenach wiejskich o niskim potencjale
gospodarczym
5. Kontynuować i rozwijać działania w zakresie wolontariatu pracowniczego
(szczególnie w lokalnych środowiskach),
6. Kontynuować współpracę z Fundacją Rabobank
7. Zaprzestać udzielania indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez
specjalistyczne organizacje
8. Aktywnie uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych przez Forum Darczyńców,
Fundację Dobra Sieć i inne organizacje społeczne wysokiej reputacji.
Na realizację działalności statutowej oraz koszty administracyjne tej działalności Fundacja
BGŻ zamierza przeznaczyć w 2013 roku kwotę 3.292.000,00 zł z dotacji przyznanej przez
Bank BGŻ oraz inne środki, w tym pozyskane z 1% pdof, darowizn oraz z przychodów
finansowych.
Koszty administracyjne działalności statutowej nie powinny przekroczyć 10% ogólnych
kosztów Fundacji.
Opracowano w Fundacji BGŻ
Małgorzata Zdzienicka – Grabarz
Prezes Zarządu

Magdalena Żaczek
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 25 marca 2013 roku
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