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Sprawozdanie za 2011 rok

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,
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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 11 października 2011 r. Andrzej Żor złożył rezygnację z funkcji Sekretarza Rady. Z
dniem 11 października 2011 r. funkcję Sekretarza Rady objął Andrzej Jacek Sieradz.
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji stanowią:
1. Małgorzata Zdzienicka-Grabarz – Prezes Zarządu
2. Jaromir Jędras – Członek Zarządu

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,
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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 (2011 rok) Fundacja BGŻ otrzymała – do dnia 31 grudnia
2011 roku – kwotę 2.532.460,00 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące
czterysta sześćdziesiąt złoty 00/100), w tym:


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



środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
darowizn od osób fizycznych w wysokości 31.268,93 zł (słownie: trzydzieści jeden
tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 93/100).



inne wpłaty w łącznej kwocie 1.191,07 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt
jeden złotych 07/100)

2. Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły 53.292,87 zł (słownie:
pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 87/100).
3. W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę 2.330.957,96 zł
(słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych
97/100), w tym:


na bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 2.203.768,37 zł
(słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych
37/100), co stanowi 94,54% ogółu poniesionych wydatków,
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na pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej kwotę 127.189,59
zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych,
59/100), co stanowi 5,46 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Udział %

1.403.708,67
1.

PROJEKT „KLASA BGŻ”

1.546.664,69

2.

STYPENDIA I NAGRODY DLA STUDENTÓW – ABSOLWENTÓW „KLASY
BGŻ

3.

WSPARCIE DLA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW KLASY BGŻ

4.

48.000,00
94.956,02

66,36

181.640,00
19.000,00

8,6

25.000,00

1,07

POMOC CHARYTATYWNA

158.148,60

6,78

5.

WSPARCIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH,
KULTURALNYCH, OCHRONY ZDROWIA

264.653,51

11,36

6.

WOLONTARIAT

8.661,57

0,37

6.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

127.189,59

5,46

2.330.957,96 zł

100,0

Ogółem

VI.

Opis działalności statutowej w 2011 roku:

Fundacja BGŻ podejmowała działania o charakterze edukacyjnym, społecznym i
charytatywnym, służących budowie społeczeństwa obywatelskiego. Działalność Fundacji w
okresie sprawozdawczym koncentrowała się wokół:


EDUKACJI: 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: prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie
użytecznej w ramach solidarności społecznej i charytatywnej,
5
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WOLONTARIATU: wspieranie idei wolontariatu pracowniczego w strukturach Banku
BGŻ i poza nim.

Priorytetami działań Fundacji w roku 2011 r. były:
1. Ewaluacja i rozwój Projektu „Klasa BGŻ” oraz programu zaangażowania
prospołecznego „Możesz na Mnie Polegać”, a także wypracowanie zasad wsparcia
Absolwentów Projektu,
2. Pomoc lokalnym społecznościom mniejszych miejscowości i aktywności na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich,
3. Podnoszenie poziomu edukacji finansowej dzieci i młodzieży,
4. Rozwój programu wolontariatu pracowniczego,
5. Inne użyteczne społecznie projekty

i pomoc charytatywna, w tym także dla

pracowników będących w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt „Klasa BGŻ”
1. Fundacja prowadziła autorski projekt stypendialny pod nazwą „Klasa BGŻ”. Projekt ten
został zainicjowany przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w roku 2003, a od 2006 r.
prowadzony jest przez Fundację BGŻ. Dzięki projektowi – rocznie ponad 70 uczniów z
niezamożnych rodzin i środowisk otrzymuje możliwość podjęcia nauki w renomowanych
liceach ogólnokształcących w Polsce oraz 4-letnie stypendium – podczas nauki w liceum i
na I roku studiów.
2. W roku 2011 Fundacja prowadziła rekrutację z obszaru całego kraju do czterech liceów:


VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie



XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu



I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie



III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojenne RP w Gdyni

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w
Gdańsku - Muzyczna „Klasa BGŻ” od 2010 r. nie była prowadzona.
Kryteria wstępnej kwalifikacji pozostają bez zmian od lat. Także w 2011 r. podstawowym
kryterium była wysoka średnia (co najmniej 5.0) z wybranych przedmiotów za pierwszy
6
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semestr w III klasie gimnazjum, trudna sytuacja materialna – dochód nieprzekraczający
kwoty 856,42 zł. na osobę w miesiącu i miejsce zamieszkania: tereny wiejskie lub małe
miasta, powiaty ziemskie. Pod uwagę brano także wysoką motywację kandydatów i
rekomendację dyrektora macierzystego gimnazjum.
Akcja informacyjna nt. rekrutacji prowadzona była poprzez strony internetowe: Banku, szkół
– partnerów projektu i kuratoriów. Przedstawiciele Fundacji i lokalnych Oddziałów Banku
BGŻ oraz szkół partnerskich brali również udział w spotkaniach dla dyrektorów gimnazjów
oraz przedstawicieli instytucji i urzędów nadzorujących oświatę, przygotowanych przez
starostwa powiatowe i delegatury kuratoriów. Ważną rolę w akcji informacyjnej pełnili
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Klasy BGŻ, prowadząc akcje informacyjne w
swoich macierzystych środowiskach.
Ogółem do Projektu w 2011r. zgłosiło się 98 kandydatów, w tym:


do LO w Warszawie - 38 uczniów z 5 województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego,
mazowieckiego i pomorskiego,



do LO we Wrocławiu - 35 uczniów z 6 województw: dolnośląskiego, opolskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego,



do LO w Krakowie - 15 uczniów z 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego oraz lubelskiego,



do LO w Gdyni – 10 kandydatów z 4 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Utrzymująca się stała liczba kandydatów, pomimo realnie lepszej sytuacji materialnej
Polaków w ostatnich dwóch latach, karze przypuszczać, że projekt Klasa BGŻ wciąż wypełnia
ważną misję społeczną usuwania barier finansowych dla utalentowanej młodzieży w
dostępie do edukacji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz konsultacji ze szkołami
partnerskimi, do projektu Klasa BGŻ ostatecznie przyjęto:


do VII LO w Warszawie – 25 uczniów,



do XIV LO we Wrocławiu – 19 uczniów,



do I LO w Krakowie – 11 uczniów,
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do III LO w Gdyni – 5 uczniów.

Łącznie 60 uczniów.
3. Projekt Klasa BGŻ realizowany był w następujących etapach:
a) wstępna kwalifikacja do Projektu,
b) rekrutacja uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami oświatowymi,
c) 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 przed rozpoczęciem roku szkolnego,



pokryciu składki na Radę Rodziców,



zapewnieniu kieszonkowego.

d) organizacja obozu integracyjnego dla zakwalifikowanych uczniów.
Zajęcia w liceach partnerskich poprzedzone zostały obozami integracyjnymi. Ich celem
jest zapoznanie uczniów z zasadami Projektu i przepisami Szkoły oraz przedstawienie
Banku BGŻ. Ponadto uczniowie mieli możliwość poznania miasta i najbliższego otoczenia
szkoły. W przygotowanie obozów integracyjnych włączeni byli pracownicy Centrum
Regionu Banku, na którego terenie leży szkoła.
4. Program zaangażowania prospołecznego „Możesz na mnie polegać”
W roku szkolnym 2009 / 2010 za aprobatą Rady Projektu Klasa BGŻ wprowadzono we
wszystkich Klasach BGŻ program zaangażowania prospołecznego uczniów. Celem
programu jest promowanie postaw pomocy innym w formie wolontariatu i osobistego
zaangażowania. W ramach realizacji programu, wszyscy uczestnicy projektu „Klasa BGŻ”
realizowali autorskie projekty w zakresie działań twórczych, aktywności fizycznej i
sportowej oraz angażowali się w działania o charakterze społecznym – wolontariat.
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Opiekę nad programem sprawowali Koordynatorzy wskazani przez Dyrektora szkoły
(nauczyciel

lub

opiekun

internatu),

którzy

ułatwiali

młodzieży

znalezienie

odpowiadających im form aktywności i koordynowali realizację programu uwzględniając
specyfikę szkoły.
5. Uczestnicy Klasy BGŻ na 31.12.2011 r.
Lp.

nazwa szkoły

1.

VII LO w Warszawie

2.

XIV LO we Wrocławiu

3.

I LO w Krakowie

4.
5.

liczba uczniów w klasach

72

-

45

rezygnacja 1 ucznia pierwszej

II

III

25

23

24

10

16

11

15

16

42

-

-

2

2

-

5

8

6

19

-

60

56

64

180

-

19
(18)

w Gdańsku

łącznie:

uwagi

I

Szkoła Muzyczna

III LO w Gdyni

razem

(44)

klasy we wrześniu

6. Środki wydatkowane na Projekt Klasa BGŻ przez Fundację w 2011 roku w pięciu w/w
szkołach wyniosły 1.403.708,73 zł (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące siedemset
osiem złoty 73/100), w tym w Warszawie – 662.525,63 zł, we Wrocławiu – 341.864,48 zł,
w Gdańsku – 29.350,86 zł, w Krakowie – 255.470,36 zł oraz 114.497,40 zł w Gdyni.
Klasa BGŻ - Absolwenci Projektu
1. Magistrzy - pierwsza grupa Absolwentów Klasy BGŻ w roku akademickim 2010/2011
ukończyła studia magisterskie (26 osób). Fundacja BGŻ wypracowała zasady wsparcia
Absolwentów Projektu zapewniając absolwentom dostęp do ofert pracy w Banku BGŻ,
partnerów Fundacji BGŻ, a także do ofert szkoleń i pracy w ramach współpracy ze
Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia.
W 2011 r., w ramach dodatkowego wsparcia, Absolwenci Projektu mieli możliwość odbycia
wizyty studyjnej w Holandii obejmującej praktyki w Fundacji Rabobanku oraz organizacjach
pozarządowych współpracujących z Fundacją. Przy wyborze uczestników wyjazdu, Fundacja
brała pod uwagę lokalne zaangażowanie społeczne studentów (w tym wolontariat,
9
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współpraca ze społecznością lokalną, udział i organizację lokalnych wydarzeń), a także
aktywność w Stowarzyszeniu Absolwentów (w tym organizacja akcji dla członków,
wolontariat, pomoc w rozwoju projektu „Klasa BGŻ”).
2. Studenci - Fundacja BGŻ ufundowała Absolwentom projektu - studentom 108
stypendiów pomostowych (w tym 51 stypendiów w roku akademickim 2010/2011 oraz
57 stypendiów w roku akademickim 2011/2012). Stypendium obejmuje wsparcie
finansowe na okres pierwszego roku kształcenia na uczelni wyższej w wysokości 380
złotych miesięcznie. Ogółem na ten cel przeznaczono w roku 2011 kwotę 181.640,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).
Zgodnie z zaleceniem Rady Fundacji, Zarząd przyznał nagrody o łącznej kwocie 13.000 zł
dla 11 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.
3. 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
aktywnie działa obecnie 228 absolwentów Klasy BGŻ z Warszawy, Wrocławia, Gdańska i
Krakowa. Wszyscy Absolwenci projektu zrzeszeni są w Stowarzyszeniu.
Fundacja BGŻ stale współpracuje ze Stowarzyszeniem i wspiera jego działania. W roku
2011 Fundacja przeznaczyła kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych 00/100) jako darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Absolwentów Klasy
BGŻ.
Do najważniejszych wydarzeń inicjowanych przez Stowarzyszenie można zaliczyć:
a. Zjazd Absolwentów i maturzystów z Klasy BGŻ z Warszawy, Wrocławia, Gdańska i
Krakowa (1-3 kwietnia 2011). Spotkanie w Krakowie było okazją do poznania się i
integracji młodych ludzi, zapoznania maturzystów z działalnością Stowarzyszenia oraz
zapoczątkowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju projektu i jego beneficjentów.
Dodatkowo uczestnicy zjazdu wzięli udział w warsztatach „Pierwsze Kroki na Rynku
Pracy” (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia), kursie przygotowania prezentacji
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(Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej) oraz szkoleniu „Wolontariat dla
Studenta” (Fundacja Rozwoju Wolontariatu).
b. Cykl szkoleń rozwoju osobowości dla studentów - Absolwentów Klasy BGŻ.
c. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (23 - 24 września 2011 r., Centrala Banku
BGŻ). W posiedzeniu uczestniczyło ponad 100 Absolwentów. W trakcie spotkania
dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia, w związku z upływem kadencji
Zarządu. Podjęto również ustalenia w celu organizacji zamiejscowych sekcji
Stowarzyszenia Absolwentów we Wrocławiu i Krakowie.
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów angażują się także w działania wolontariackie
inicjowane przez Fundację BGŻ. W roku 2011 wzięli udział m.in. w organizacji Akcji
Krwiodawstwa „Oddaj krew uratuj komuś życie”, „Masa na Autyzm” czy „Świętojańska
Noc Rowerowa”. Aktywnie działają także na rzecz rozwoju idei wolontariatu w ramach
Stowarzyszenia, prowadzą także własne projekty społeczno – kulturalne.
Klasa BGŻ - Inne wydarzenia
18-19 kwietnia b.r. miała miejsce nowa inicjatywa edukacyjna VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Warszawie - I Wiosenny Kongres Edukacyjny, do organizacji
którego przyłączyła się Fundacja BGŻ. Kongres, przeznaczony dla uczniów warszawskich
liceów dotyczył tematyki bankowości, ekonomii i finansów.
Wsparcie i prowadzenie innych projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
Na cele związane ze wsparciem dla instytucji i organizacji edukacyjnych, naukowych,
kulturalnych, placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej Fundacja przeznaczyła w 2011 r.
kwotę 264.653,51 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy
złote 51/100).
a) EDUKACJA
W ramach działań edukacyjnych wspierających przedsiębiorczość dzieci i młodzieży, ,
Fundacja po raz trzeci została partnerem organizacyjnym VI edycji Olimpiady
Przedsiębiorczości prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, przeznaczając 35.000,00 zł na stypendia dla 20 laureatów Olimpiady
wyłonionych. Laureaci zostali wyłonieni spośród 21 tys. uczniów z 1000 szkół
ponadgimnazjalnych przystępujących do zawodów. Celem Olimpiady jest tworzenie
11
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pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, kreowanie u młodych ludzi
umiejętności współdziałania w zespole oraz rozwiązywania w twórczy sposób problemów.
W ramach działań edukacyjnych podnoszących bezpieczeństwo młodzieży w ruchu
drogowym, Fundacja rozpoczęła zainicjowała i opracowała edukacyjny projekt społeczny–
„Jeżdżę z Głową” kierowany do młodzieży gimnazjalnej.
Celem programu lokalna edukacja 4000 uczniów szkół gimnazjalnych rocznie, z obszarów
pozametropolitalnych (wsie i miasta do 50 tys. mieszkańców) oraz ogólnopolska kampania
edukacyjno – społeczna na temat odpowiedzialnych zachowań na drodze i świadomości
istniejących zagrożeń dla rowerzystów.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego, projekt realizuje od II
połowy 2011 r. Fabryka Komunikacji Społecznej.
b) SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
Wśród projektów społecznych służących rozwojowi ekonomii społecznej, Fundacja 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 4 nagrody dla
przedsiębiorców społecznych w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Kwoty odpowiadają
wartościom mikrokredytów i pozwolą nagrodzonym przedsiębiorstwom na rozwój według
przedstawionego w konkursie biznes planu.
Fundacja po raz drugi wsparła także Fundację SYNAPSIS podczas organizacji VI 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.
Dodatkowo Fundacja BGŻ troszcząc się o rozwój wolontariatu na obszarach wiejskich,
wsparła finansowo projekt Fundacji Edukacyjnej 4H - X Krajowy Konkurs Kryształowej
Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a kierowany do
zaangażowanych społecznie mieszkańców, zwłaszcza młodzieży wiejskiej, a także innych
osób pracujących społecznie na rzecz edukacji wsi.
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W ramach działań na rzecz rozwoju edukacji muzycznej i wsparcia młodych talentów,
Fundacja udzielała indywidualnej pomocy finansowej młodym muzycznym talentom. W 2011
r. objęła mecenatem chór kameralny - Varsoviae Regii Cantores, a także holenderską
orkiestrę Utrecht Studenten Orchestra.
W roku sprawozdawczym Fundacja inicjowała i koordynowała projekty zaangażowania
społecznego na rzecz i dla pracowników Banku BGŻ, w tym m.in. „Jadę po zdrowie dla Eli” charytatywną akcję rowerową na rzecz jednego z pracowników Banku BGŻ czy świąteczny
kiermasz dobroczynny zorganizowany w Centrali Banku.
Fundacja wspierała również inne inicjatywy społecznie użyteczne, w tym m.in. projekt
Fundacji Terpa - Ratujmy Osadę Holenderską. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego osadnictwa holenderskiego w Polsce oraz wspólne działania na rzecz
propagowania historii holenderskich osad rolniczych.
c) WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Fundacja BGŻ opracowała i wdrożyła 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 realizację 8 pomysłów na akcje społeczne w środowiskach lokalnych w kwocie do
5.000 zł każdy o łącznym budżecie 38 465 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.
Potwierdzeniem

zaangażowania

Fundacji

BGŻ

w

promowanie

idei

wolontariatu

pracowniczego był udział w prestiżowych wydarzeniach 2011 r, jak np. Koalicja Prezesi –
Wolontariusze 2011, czy udział w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
(Europejska Trasa Roku Wolontariatu 2011 - European Year of Volunteering 2001 Tour).
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W ramach wspierania instytucjonalnej działalności charytatywnej, Fundacja przyznała:
- Rodzinnemu Domowi Dziecka w Warszawie, Wesołej darowiznę w kwocie 9.800,00 zł z
przeznaczeniem na realizację programu dydaktyczno – terapeutycznego, „Dzieci Przyszłości”
skierowanego do 10 wychowanków w okresie 2.01.br. – 30.12. br.
- Fundacji Otwórz Serce w Lublinie darowiznę w kwocie 7.800 zł z przeznaczeniem na
realizację dwóch edycji warsztatów fotograficznych w starym młynie w Borowcu, koło Puław,
dla dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz dla dzieci z Domu Dziecka w Białowieży,
którym opiekuje się Fundacja BGŻ.
- Udzieliła także pomocy rodzinom 4 pracownikom Banku, którzy znaleźli się w bardzo
trudnej sytuacji życiowej.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Fundacja przeznaczyła na pomoc dla osób niepełnosprawnych lub dotkniętych kalectwem,
zwłaszcza dzieci, kwotę 158.148,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści
osiem złotych 60/100) przekazując środki na subkonta udostępnione przez specjalistyczne
Fundacje.
Forum Darczyńców
Od 2009 r. Fundacja BGŻ 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
czerwcu 2011 r. Prezes Fundacji BGŻ została członkiem Komisji Rewizyjnej Forum.
VII.

Pozostałe informacje o Fundacji:

1. Fundacja zatrudnia 1 pracownika etatowego na stanowisku Specjalisty ds. Projektów
Społecznych,
2. Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowy zlecenia,
3. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek,
4. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego,
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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;

www.mojestypendium.pl oraz w środkach masowej komunikacji o zasięgu ogólnopolskim
i lokalnym.
VIII.

Kierunki działań Fundacji BGŻ na rok 2012

W roku 2012 Fundacja zamierza:


kontynuować i rozwijać Projekt Klasa BGŻ,



kontynuować wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terenach wiejskich o niskim
potencjale gospodarczym,



prowadzić działania nakierowane na wzrost bezpieczeństwa młodzieży w ruchu
drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów z mniejszych miejscowości w
ramach programu „Jeżdżę z Głową”,



kontynuować działalność w zakresie wspierania młodych talentów, rozbudowując ofertę
stypendialną umożliwiającą lub ułatwiającą kształcenie w zakresie kierunków rolniczych,



kontynuować

wspieranie

organizacji

pozarządowych,

placówek

oświatowo

–

wychowawczych, placówek opiekuńczych, kulturalnych, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej,


kontynuować i rozwijać działania w zakresie wolontariatu pracowniczego



udzielać - poprzez specjalistyczne organizacje - indywidualnej pomocy osobom
niepełnosprawnym, głównie dzieciom i matkom samotnie wychowującym dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielanego pracownikom Banku znajdującym się
w wyjątkowej i trudnej sytuacji życiowej,



aktywnie uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych przez Forum Darczyńców,
Fundację Dobra Sieć i inne organizacje społeczne wysokiej reputacji.
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Na realizację działalności statutowej oraz koszty administracyjne tej działalności Fundacja
zamierza przeznaczyć w 2012 roku kwotę 3.000.000,00 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

Jaromir Jędras
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 12 marca 2012 roku
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