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w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
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z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji –
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Warszawa, marzec 2011

Sprawozdanie za 2010 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: Michał Gajewski

•

Sekretarz Rady: Andrzej Żor

•

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

W dniu 31 grudnia 2010 r. Pan Michał Gajewski został odwołany z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady w związku z zakończeniem pracy w Banku. Z dniem 1 stycznia
2011 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady obejmie Pan Witold Marek Okarma.
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji stanowią:
1. Małgorzata Zdzienicka-Grabarz – Prezes Zarządu
zam. Aleja Przyszłości 2, 05 – 420 Józefów
2. Paweł Wojciechowski – Członek Zarządu
zam. ul. Asnyka 84 m 47, 96 – 100 Skierniewice
W dniu 31 grudnia 2010 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu Fundacji złożył Pan Paweł
Wojciechowski.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. funkcję Członka Zarządu Fundacji obejmie Pan Jaromir Paweł
Jędras.
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,
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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,
Finansowanie działalności Fundacji:

V.

1. W okresie sprawozdawczym (2010 rok) Fundacja BGŻ otrzymała – do dnia 31 grudnia
2010 roku – kwotę 2.672.431,64 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa
tysiące czterysta trzydzieści jeden złoty 64/100), w tym:
•

dotację z Banku BGŻ w wysokości 2.160.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto
sześćdziesiąt tysięcy złotych),

•

dotację z Fundacji Rabobanku w wysokości 386.990,00 zł (słownie: trzysta
osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)

•

środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
darowizn od osób fizycznych w wysokości 39.838,64, zł (słownie: trzydzieści dziewięć
tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 64/100).

•

dotacja celowa Banku BGŻ na wsparcie młodych sportowców w wysokości 85.000,00
zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

•

inne wpłaty w łącznej kwocie 603,00 zł (słownie: sześćset trzy złote 00/100)

2. Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły 19.878,63 zł (słownie:
dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 63/100).
3. W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę 1.725.317,38 zł
(słownie: milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych trzysta siedemnaście złotych
38/100), w tym:
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•

na bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 1.554.235,60 zł
(słownie: milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć
złotych 60/100), co stanowi 90,09% ogółu poniesionych wydatków,

•

na pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej ( w tym zawarte
umowy w ramach Projektu „Klasa BGŻ”) kwotę 171.081,78 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złoty, 78/100), co stanowi 9,91
ogółu poniesionych wydatków.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

1.

PROJEKT „KLASA BGŻ”

2.

STYPENDIA I NAGRODY DLA STUDENTÓW – ABSOLWENTÓW „KLASY
BGŻ

3.

WSPARCIE DLA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW KLASY BGŻ

4.

Kwota

Udział %

1.092.431,21 zł

63,4

171.300,00 zł

9,93

14.500,00 zł

0,85

POMOC CHARYTATYWNA

139.300,00 zł

8,08

5.

WSPARCIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH,
KULTURALNYCH, OCHRONY ZDROWIA

135.244,20zł

7,84

6.

WOLONTARIAT

1.460,19 zł

0,08

6.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE (W TYM UMOWY W RAMACH PROJEKTU
‘KLASA BGŻ)

171.081,78 zł

9,91

1.725.317,38 zł

100,0

Ogółem

VI.

Opis działalności statutowej w 2010 roku:

Działalność Fundacji w okresie sprawozdawczym koncentrowała się wokół:
•

wspierania utalentowanej młodzieży z niezamożnych regionów, rodzin i środowisk,

•

współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie celów statutowych Fundacji,

•

wspieraniu inicjatyw edukacyjnych,

•

promocji wolontariatu pracowniczego,

•

pomocy dla wybranych placówek oświatowo – wychowawczych,

•

pomocy dla osób niepełnosprawnych i kalekich, przede wszystkim dla dzieci
dotkniętych niepełnosprawnością lub kalectwem,

a w szczególności:
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Projekt „Klasa BGŻ”
Projekt „Klasa BGŻ” został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
1. Fundacja prowadziła autorski projekt społeczno – edukacyjny pod nazwą „Klasa BGŻ”.
Projekt ten został zainicjowany przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w roku 2003 i
polega na umożliwieniu młodzieży z niezamożnych rodzin i środowisk podjęcia nauki w
renomowanych liceach ogólnokształcących.
2. W roku 2010 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

Kryterium wstępnej kwalifikacji była wysoka średnia (co najmniej 5.0) z wybranych
przedmiotów za pierwszy semestr w III klasie gimnazjum, trudna sytuacja materialna –
dochód nieprzekraczający kwoty 806,70 zł. na osobę w miesiącu i miejsce zamieszkania:
tereny wiejskie lub małe miasta, nie będące powiatami oraz wysoka motywacja kandydatów.
Akcja informacyjna prowadzona była poprzez strony internetowe: Banku, szkół – partnerów
projektu i kuratoriów. Przedstawiciele Fundacji i 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 2010r. zgłosiło się 114 kandydatów, w tym:
•

do LO w Warszawie - 58 uczniów z 5 województw Polski centralnej i północno –
wschodniej (podlaskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie),

•

do LO we Wrocławiu - 18 uczniów z czterech województw Polski południowo –
zachodniej (dolnośląskie, opolskie, lubuskie i śląskie),

•

do LO w Krakowie - 21 uczniów z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego
oraz świętokrzyskiego,

•

do LO w Gdyni – 17 kandydatów z trzech województw: pomorskiego, kujawskopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
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Do Szkoły Muzycznej w Gdańsku nie prowadzono rekrutacji.
Liczba kandydatów do pierwszej Klasy BGŻ była w roku 2010 porównywalna do stanu
zgłoszeń z roku 2009, kiedy o przyjęcie do Projektu (do 4 szkół) ubiegało się 142
absolwentów gimnazjów. Oznacza to, że pomimo realnie lepszej sytuacji materialnej
Polaków w ostatnich dwóch latach (w procesie kwalifikacyjnym pod uwagę brane były
przychody rodzin za rok 2009), projekt Klasa BGŻ wciąż wypełnia ważną misję społeczną
usuwania barier finansowych dla utalentowanej młodzieży w dostępie do edukacji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do projektu Klasa BGŻ przyjęto:
•

do VII LO w Warszawie – 24 uczniów,

•

do XIV LO we Wrocławiu – 12 uczniów,

•

do I LO w Krakowie – 15 uczniów,

•

do III LO w Gdyni – 8 uczniów.

Łącznie 59 uczniów.
3. Projekt Klasa BGŻ realizowany jest 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 Ogólnokształcących poprzedzone zostały obozami integracyjnymi,
których celem jest zapoznanie uczniów z zasadami Projektu i przepisami Szkoły oraz
przedstawienie Banku BGŻ. Ponadto uczniowie mieli możliwość poznania miasta i
7

Sprawozdanie za 2010 rok

najbliższego otoczenia szkoły, tras komunikacyjnych, miejsc użyteczności publicznej itp.
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.
Program "Możesz na mnie polegać" opiera się na realizacji przez uczniów ich autorskich
projektów w zakresie:
•

działań twórczych

•

aktywności fizycznej i sportowej

•

wolontariatu

Opiekę nad programem sprawuje Koordynator wskazany przez Dyrektora szkoły
(nauczyciel lub opiekun internatu), który ułatwia młodzieży znalezienie odpowiadających
im form aktywności i koordynuje realizację programu uwzględniając specyfikę szkoły.
5. Uczestnicy Klasy BGŻ na 31.12.2010 r.
Lp.

nazwa szkoły

liczba uczniów w klasach

razem

uwagi
-

I

II

III

24

24

25

73

12
(12-1)

16

13

40
(41-1)

1.

VII LO w Warszawie

2.

XIV LO we Wrocławiu

3.

I LO w Krakowie

15

16

18

49

4.

Szkoła Muzyczna
w Gdańsku

-

2

3

5

-

5.

III LO w Gdyni

8

7

-

15

-

59

65

59

182

-

łącznie:

rezygnacja 1 ucznia
pierwszej klasy

6. Środki wydatkowane na Projekt Klasa BGŻ przez Fundację w 2010 roku w pięciu w/w
szkołach wyniosły 1.092.431,21 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące
czterysta trzydzieści jeden złoty 21/100), w tym w Warszawie – 537.322,34 zł, we
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Wrocławiu – 215.908,72 zł, w Gdańsku – 58.531,75 zł, w Krakowie – 199.568,40 zł oraz
81.100,00 w Gdyni.
7. Do końca roku szkolnego 2010/2011 Fundacja przeznaczy jeszcze kwotę 732.184,51 zł
(słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 51/100).
Absolwenci Projektu „Klasa BGŻ”
1. Pierwsza grupa Absolwentów Klasy BGŻ kończy studia w roku 2010/2011. Fundacja BGŻ,
chcąc wesprzeć absolwentów w ich dalszym rozwoju, zleciła Fundacji Gospodarki i
Administracji Publicznej przeprowadzenie badania ewaluacyjnych projektu „Klasa BGŻ”
oraz wypracowanie rekomendacji służących wypracowaniu ścieżek rozwoju projektu, w
tym szczególnie sposobów udzielania wsparcia absolwentom decydującym się na powrót
do rodzinnych miejscowości i angażującym się w pomoc społecznościom lokalnym, z
których pochodzą.
2. Absolwentom Projektu Klasa BGŻ z VII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, z XIV
Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (w 2010 druga grupa absolwentów opuściła
we Wrocławiu) oraz czteroosobowa grupa ze Szkoły Muzycznej z Gdańska, którzy podjęli
naukę na studiach wyższych Fundacja ufundowała - na okres pierwszego roku kształcenia
- stypendia w wysokości 380 złotych miesięcznie. Ogółem na ten cel przeznaczono w roku
2010 kwotę 146.300,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).
3. Zgodnie z zaleceniem Rady Fundacji, Zarząd podniósł w 2010 r. wymogi dotyczące
średniej ocen po I roku studiów i wprowadził dodatkowe kryterium - zaangażowania
prospołecznego. Studenci przesłali do Fundacji formularze ze szczegółowym opisem
swoich wyników na studiach i aktywności pozauczelnianych.
Przyznano nagrody 12 studentom o łącznej wartości 25.000,00 zł, którzy wykazali się
szczególnym zaangażowaniem społecznym i dobrymi wynikami w nauce.
4. Do końca roku akademickiego 2010 / 2011 Fundacja przeznaczy na stypendia i nagrody
kwotę 116.280,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych
00/100).
5. Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ (zarejestrowane w dniu 6 lutego 2008 r.),
współpracuje z Fundacją BGŻ w zakresie wspierania projektu Klasa BGŻ i rozwijania idei
wolontariatu. W pracach Stowarzyszenia uczestniczy obecnie 169 absolwentów Klasy
BGŻ z Warszawy i Wrocławia.
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W roku 2010 Fundacja przeznaczyła kwotę 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy
pięćset złotych 00/100) jako darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Absolwentów
Klasy BGŻ.
W dniach 9 - 10 - 11 kwietnia 2010 r. we Wrocławiu odbyło się drugie w historii projektu
Klasa BGŻ spotkanie absolwentów z udziałem maturzystów z Klasy BGŻ w Warszawie i we
Wrocławiu. Trzydniowe spotkanie było okazją do poznania się i integracji młodych ludzi.
Temu m.in. służył bogaty program turystyczny, przygotowany przez Stowarzyszenie
Absolwentów Klasy BGŻ.
W dniach 23 - 24 września 2010 r. w Centrali Banku BGŻ odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 90 absolwentów, w tym po raz
drugi 21- osobowa grupa z Wrocławia oraz czworo absolwentów z Gdańska. 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.
W czasie tego spotkania absolwenci uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez
pracowników Departamentu Rozwoju Pracowników Banku BGŻ – dotyczących zasad
autoprezentacji, tak potrzebnej w poszukiwaniu pracy.
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów angażują się w działania wolontariacie
inicjowane przez Fundację BGŻ, wzięli udział m.in. w organizacji Akcji Krwiodawstwa
„Oddaj krew uratuj komuś życie”, a w grudniu przeprowadzili w Centrali Banku zbiórkę
darów w ramach „Ekipy Świętego Mikołaja”, której celem było przygotowanie
świątecznych paczek dla dzieci pochodzących z biednych rodzin.
Wsparcie 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 2010 r.
kwotę 135.244,20 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote
20/100).
a) Fundacja BGŻ w roku 2010 wspierała kontynuację programu „Więzi - program wspierania
Domu Dziecka w Białowieży”. W wyniku działań związanych z programem zostały
zapoczątkowane działania wolontariackie uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w
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Hajnówce. Grupa ok. 15 wolontariuszy z LO w Hajnówce organizowała i spędzała czas z
dziećmi.
Specjaliści przeprowadzali także diagnozę psychologiczną dzieci. Przeprowadzono
szkolenia kadry placówki w zakresie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
szczególnie z dziećmi dotkniętymi FAS. Szkolenia odbywały się po diagnozie dzieci i były
przygotowane dla indywidualnie dla każdego podopiecznego.
Dodatkowo 2 osoby z personelu Domu Dziecka uczestniczyło w szkoleniu „Odzyskać
dziecko” w Warszawie. Szkolenie prowadzone było przez psychologa, trenera grup
psychoedukacyjnych. Specjalistę pracy z rodziną oraz przez psychologa, edukatora,
superwizora zajęć edukacyjnych. z Ośrodka Reintegracji, które od lat prowadzą program
skierowany do rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej i mający na celu
powrót dzieci do domu. Personel placówki uczył się, jak pracować z rodzicami
biologicznymi dzieci przebywających w Domu Dziecka.
Dwie wychowanki Domu Dziecka uczestniczyły w szkoleniu w Akademii Kurta Schellera.
Program „Więzi” został zakończony.
b) Wśród projektów edukacyjnych, które w 2010 r. wsparła Fundacja BGŻ znalazły się
dwa projekty: ASY BIZNESU, czyli rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży
wiejskiej przy wykorzystaniu zasobów własnych gmin oraz Projekt - X Krajowy Konkurs
Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a
kierowany do mieszkańców, zwłaszcza młodzieży wiejskiej, a także innych osób
pracujących społecznie na rzecz edukacji wsi. Konkurs organizowany był przez Fundację
Edukacyjną 4H w Polsce.
c) W roku 2010 Bank BGŻ po raz drugi został mecenasem programu stypendialnego
Olimpiady Przedsiębiorczości. Celem programu jest tworzenie pozytywnego klimatu
wokół działalności biznesowej, kreowanie u młodych ludzi umiejętności współdziałania w
zespole oraz rozwiązywania w twórczy sposób problemów. Zgodnie z decyzją Rady,
Fundacja została partnerem organizacyjnym tego ważnego projektu edukacyjnego i
sfinansowała stypendia dla 10 laureatów, wyłonionych spośród ponad 21 tys. uczniów z
1000 szkół ponadgimnazjalnych.
d) Fundacja wspierała również inicjatywy kulturalne włączając się w organizację koncertu
edukacyjno – artystycznego z udziałem młodzieży z Muzycznej Klasy BGŻ z Gdańska w
Filharmonii i Operze Podlaskiej w Białymstoku. Młodzież wystąpiła jako soliści w
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koncercie symfonicznym z udziałem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą
Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego oraz pianistą światowej sławy Kevinem Kennerem,
swoim występem uświetnili również koncert charytatywny. Młodzież uczestniczyła także
w warsztatach prowadzonych przez Panów Nałęcz – Niesiołowskiego i Kevina Kennera.
e) W ramach trwającego Roku Chopinowskiego Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”
otrzymała wsparcie na organizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w
ramach Festiwalu CHOPIN OPEN organizowanego w Warszawie w dniach 11 – 13 czerwca
br. pod nazwą La Folle Journee – Szalone Dni Muzyki.
f) Fundacja wsparła Fundację SYNAPSIS podczas organizacji Czwartego 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.
g) Fundacja wsparła Fundację „Kropla Życia” im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Mysłowicach
promujące krwiodawstwo, transplantację i badania związane z przygotowaniem do
przeszczepu szpiku kostnego.
W maju 2010 r. Zarząd Fundacji podjął decyzję o udzieleniu pomocy rodzinom
2 pracowników Banku, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po klęsce
powodzi, jaka nawiedziła Polskę oraz wsparła dwie rodziny dotknięte przez los.
Fundacja udzieliła pomocy finansowej dwójce dzieci z Bogatyni, których rodziny ucierpiały
podczas sierpniowej powodzi.
Pomocy udzielono także rodzinie podopiecznego Klasy BGŻ, która ucierpiała w wyniku
powodzi.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Fundacja przeznaczyła na pomoc dla osób niepełnosprawnych lub dotkniętych kalectwem,
zwłaszcza dzieci, kwotę 93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)
przekazując środki na subkonta udostępnione przez specjalistyczne Fundacje.
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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. Poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i doskonalenie umiejętności w
zakresie zarządzania i dysponowania środkami przeznaczonymi na te działania, Forum tworzy
przyjazne i przejrzyste warunki rozwoju organizacji przyznających dotacje oraz buduje ich
społeczną wiarygodność.
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 obszarach takich jak:
nauka i edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka,
ochrona środowiska, zwalczanie bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój
terenów wiejskich i przedsiębiorczości, przestrzeganie praw człowieka, współpraca
międzynarodowa.
VII.

Pozostałe informacje o Fundacji:

1. Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych,
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,
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 oraz w środkach
masowej komunikacji. Informacje nt. „Klasy BGŻ” ukazały się m.in. w: Gazecie Wyborczej,
portalu internetowym PR News.
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VIII.

Kierunki działań Fundacji BGŻ na rok 2011

W roku 2011 Fundacja zamierza:
•

kontynuować i rozwijać Projekt Klasa BGŻ,

•

w związku z wygaszeniem projektu „Muzyczna Klasa BGŻ” w Gdańsku (rekrutacja
zakończona w 2009) rozwijać inne formy „ścieżki artystycznej”, poprzez współpracę z
uznanymi ośrodkami i organizacjami kulturalnymi,

•

rozwijać współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów Klasy BGŻ,

•

kontynuować działalność w zakresie wspierania młodych talentów, fundując stypendia i
udzielając indywidualnej jednorazowej pomocy umożliwiającej lub ułatwiającej
kształcenie,

•

kontynuować

wspieranie

organizacji

pozarządowych,

placówek

oświatowo

–

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

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,

•

kontynuować i rozwijać działania w zakresie wolontariatu pracowniczego poprzez
prowadzenie konkursu na najlepsze projekty wolontariackie pracowników Banku przy
wsparciu merytorycznym Centrum Wolontariatu, w tym wspólne akcje z udziałem
Stowarzyszenia Absolwentów Klasy BGŻ (krwiodawstwo, zbiórki darów),

•

realizować projekty społeczne wspólnie z Fundacją Rabobank,

•

wspierać przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej na terenach wiejskich o niskim
potencjale gospodarczym,

•

aktywnie uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych przez Forum Darczyńców i inne
organizacje społeczne wysokiej reputacji.

Na realizację działalności statutowej oraz koszty administracyjne tej działalności Fundacja
zamierza przeznaczyć w 2011 roku kwotę 2.500.000,00 zł z dotacji przyznanej przez Bank
BGŻ oraz inne środki, w tym pozyskane z 1% pdof, darowizn (w tym od Fundacji Rabobank)
oraz z przychodów finansowych. Koszty administracyjne działalności statutowej nie powinny
przekroczyć 10% ogólnych kosztów Fundacji.
Opracowano w Fundacji BGŻ, Warszawa, dnia 4 marca 2011
Małgorzata Zdzienicka – Grabarz
Prezes Zarządu

Jaromir Jędras
Wiceprezes Zarządu
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