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I.

Dane Fundacji

1. Nazwa Fundacji: Fundacja BNP Paribas
2. Adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa, lok. 336
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 nieklasyfikowana.
5. Nr NIP: 527 25 12 248
6. Rachunek bankowy: 57 2030 0045 1110 0000 0121 3810 w BNP Paribas Bank Polska S.A. 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).
W 2015 roku, w związku z fuzją Banku BGŻ i Banku BNP Paribas Polska, swoją działalność połączyły również
istniejące przy nich fundacje: Fundacja BGŻ oraz Fundacja BNP Paribas. Fundacja BNP Paribas zakończyła swoją
działalność 15 maja 2015 r. Nowa organizacja zachowała ciągłość działania i w sensie formalnym stała się
spadkobiercą Fundacji BGŻ (utrzymany został numer KRS wraz z całą historią w rejestrze). Od 7 sierpnia 2015
r. do 29 marca 2019 r. nazywała się ona Fundacja BGŻ BNP Paribas.
Z dniem 29 marca 2019 r., w związku z procesem rebranadingu Banku BGŻ BNP Paribas i zmianą nazwy na BNP
Paribas Bank Polska S.A. Fundacja zmieniła swoją nazwę na Fundacja BNP Paribas.
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III.

Władze Fundacji

Radę Fundacji stanowią:





Przewodniczący Rady: Przemysław Gdański – Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Członek Rady: Magdalena Legęć – Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi, BNP
Paribas Bank Polska S.A.,
Członek Rady: Katarzyna Romaszewska Rosiak – Dyrektor ds. Projektu Integracji. BNP Paribas Bank Polska
S.A.,
Członek Rady: Dariusz Maciołek – Dyrektor Zarządzający Pionu Komunikacji i Marketingu, BNP Paribas
Bank Polska S.A.,
Członek Rady: Jean-Jacques Goron – Dyrektor Wykonawczy BNP Paribas Foundation.

W związku z upływem kadencji członków Rady Fundacji – Magdaleny Legęć oraz Jean-Jacques’a Goron – w
dniu 25 września 2018 r. zostały wprowadzone zmiany w składzie Rady Fundacji. Na kolejną kadencję w Radzie
Fundacji powołano: M. Legęć, J-J. Goron. Dodatkowo na członka Rady Fundacji powołano Dariusza Maciołka.
W skład Zarządu Fundacji wchodzą:



Członek Zarządu: Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz – Menedżer ds. projektów społecznych w Fundacji BNP
Paribas,
Członek Zarządu: Andrzej Ząbek – Dyrektor Biura Klientów Kluczowych. BNP Paribas Bank Polska S.A.

W związku z upływem kadencji członków Zarządu Fundacji – Małgorzaty Zdzienickiej-Grabarz, Magdaleny
Żaczek oraz Andrzeja Ząbka – w dniu 25 września 2018 r. został powołany nowy skład Zarządu Fundacji.
Małgorzata Zdzienicka-Grabarz oraz Magdalena Żaczek zakończyły pracę w Zarządzie Fundacji z upływem
kadencji. Na członków Zarządu zostali powołani Andrzej Ząbek oraz Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.
Członkowie organów Fundacji (tj. Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji) będący jednocześnie pracownikami
BNP Paribas Bank Polska S.A. pełnią swoje funkcje społecznie.

IV.

Realizacja celów statutowych Fundacji:

Misją Fundacji BNP Paribas jest odpowiedzialne inwestowanie w ludzi, pomysły i projekty. Poprzez prowadzenie
i wspieranie nowatorskich inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury i solidarności społecznej
– inspirujemy oraz tworzymy stymulujące warunki rozwoju, by wspólnie budować społeczeństwo obywatelskie.
Celami statutowymi Fundacji są:
1.

prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie
inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej,

2.

wspieranie i propagowanie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w
szczególności wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej
młodzieży z różnych środowisk, pochodzącej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz regionów
o niskim potencjale gospodarczym,

3.

wspieranie idei wolontariatu pracowniczego oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i
finansowym,

4.

wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród osób
młodych.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedsięwzięć objętych celami Fundacji,
przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania nauki młodzieży
pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu wyrównania szans ich rozwoju
edukacyjnego i zawodowego,
wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych i naukowych,
wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do
dóbr kultury,
inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności na
rzecz ekologii, ochrony zwierząt, badań naukowych,
świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz podmiotów (osób
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) zajmujących się ważnymi
potrzebami społecznymi, prowadzących działalność jako organizacja pozarządowa.

Fundacja nie wspiera osób indywidualnych.

V.


Finansowanie działalności Fundacji
W okresie sprawozdawczym Fundacja BNP Paribas otrzymała kwotę 2.980.345,25 zł (słownie: dwa
miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych, 25/100), w tym:
a. darowizna z BNP Paribas Bank Polska S.A. w wysokości 2.939.000,00 zł (słownie: dwa miliony
dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) na cele statutowe
b. środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn od
osób fizycznych za rok 2017 w wysokości 22.487,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)
c. inne wpłaty w łącznej kwocie 18.858,25 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt
osiem złotych 25/100)
d. pozostałe przychody operacyjne 8,22 zł (słownie: osiem złotych 22/100).



Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły 15.984,37 zł(słownie: piętnaście
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 37/100)



Łącznie przychody Fundacji w 2018 roku stanowiły kwotę 2.996.337,84 zł (dwa miliony dziewięćset
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 84/100).



W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę 2.822.782,46 zł (słownie: dwa miliony
osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 46/100), w tym:
a. na bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 2.607.927,07 zł (słownie:
dwa miliony sześćset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 07/100), co
stanowi 92,39 % ogółu poniesionych wydatków,
b. na pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej kwotę 214.855,39 zł (słownie:
dwieście czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 39/100), w tym 126,70 zł
pozostałych kosztów operacyjnych i 20,10 zł kosztów finansowych co stanowi 7,61% ogółu
poniesionych wydatków.

Fundacja BNP Paribas prowadzi kampanię informacyjną na rzecz uzyskania 1% tylko wśród pracowników BNP
Paribas Bank Polska S.A. Fundacja nie prowadzi kampanii publicznej.
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Środki uzyskane z wpłat 1% podatku dochodowego za 2017 r. Fundacja przeznaczyła na realizację programu
stypendialnego Klasa, w szczególności, na koszty związane ze wsparciem absolwentów programu.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2018 r. 173.555,38 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 38/100)

Struktura wydatków Fundacji w 2018 r.:
OBSZAR

WYSZCZEGÓLNIENIE

EDUKACJA

KLASA

Program stypendialny Klasa

KWOTA (PLN)
1.535.318,04

Umowy ze szkołami partnerskimi

954.583,97

Inne koszty związane z programem Klasa

364.734,07

Wsparcie dla Absolwentów programu Klasa (w
tym Stowarzyszenia Absolwentów Programu
Klasa)

216.000,00

Program stypendialny Agrotalenty
Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej
Młodzieży BAKCYL

30.591,00

Konkurs Droga na Harvard

30.000,00

Program Spotkania z Muzyką Filharmonii Narodowej

90.000,00

Festiwal Chopin i Jego Europa w Warszawie

20.000,00

Program edukacyjny Dream Up

36.214,68

Projekt English Club

50.000,00

Program dla młodzieży uchodźczej Wiedza do potęgi

50.000,00

Współpraca z organizacjami społecznymi

67.500,00

Program Wspieram cały rok

10.547,70

3,90

Konkurs na Projekty Wolontariackie

107.720,14

Akcja społeczna „Załączmy” nasze miasta

203.299,40

Akcja społeczna Szlachetna Paczka

215.201,51

Wsparcie dla pracowników Banku BNP Paribas
Razem koszty statutowe
INNE

Koszty administracyjne
OGÓŁEM
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61,45

138.634,60

KULTURA

SOLIDARNOŚĆ
SPOŁECZNA

UDZIAŁ (%)

27,04

22.900,00
2.607 927,07

92,39

214.855,39

7,61

2.822.782,46

100,0

Wykres 1. Struktura wydatków Fundacji w 2018 (opracowanie własne)

SOLIDARNOŚĆ
SPOŁECZNA
27%

EDUKACJA
61%

KULTURA
4%

INNE
8%

VI.

Opis działalności statutowej w 2018 roku

W 2018 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez podejmowanie działań społecznie użytecznych
z zakresu edukacji, kultury i solidarności społecznej. Fundacja prowadziła programy autorskie i własne
inicjatywy, a także wspierała merytorycznie i finansowo działania innych organizacji.
Priorytety Fundacji w 2018 roku
1. Utrzymanie kierunków i priorytetów z 2017 roku, tj.:






kontynuacja i dalszy rozwój długofalowych programów stypendialnych Klasa i Agrotalenty;
rozwój programu edukacyjnego Dream up – zakończenie i podsumowanie pierwszej edycji (lata
2015-2018) oraz przygotowanie i rozpoczęcie drugiej (lata 2018-2021);
rozwój programu filantropii indywidualnej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Wspieram cały rok;
zaangażowanie we wsparcie uchodźców w Polsce;
wsparcie rozwoju wolontariatu pracowniczego w BNP Paribas Bank Polska S.A.

2. Zaangażowanie w działania na rzecz środowiska i zmian klimatycznych w odpowiedzi na globalne
wyzwania (Sustainable Development Goals);
3. Wzmocnienie komunikacji Fundacji do pracowników Fundatora i komunikacji zewnętrznej.
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Działania Fundacji w 2018 r.:
I. EDUKACJA:
a) Programy stypendialne – wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego
i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk:
o kontynuacja programu stypendialnego Klasa,
o kontynuacja programu Agrotalenty.
b) Edukacja finansowa – wspieranie edukacji finansowej i rozwoju przedsiębiorczości:
o koordynacja projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL w BNP Paribas
Bank Polska S.A.,
o współpraca z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przy projekcie Finanse i Ubezpieczenia.
c) Projekty partnerskie:
o współpraca z Harvard Club of Poland w ramach Konkursu Droga na Harvard.
II. KULTURA: podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępu i partycypacji społeczeństwa
w kulturze, rozwijanie aktywności Fundacji w dziedzinie wspierania oraz promowania kultury i sztuki:
o współpraca z Filharmonią Narodową w ramach programu edukacyjnego „Spotkania z Muzyką”,
o wsparcie oferty edukacyjnej w ramach Festiwalu Chopin i Jego Europa 2018.
III. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA: budowa kapitału społecznego w lokalnych środowiskach, działania na rzecz
grup defawaryzowanych, wykluczonych społecznie i znajdujących się trudnej sytuacji:
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o

wspieranie rozwoju, edukacja muzyczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży
pochodzących z różnych środowisk, zamieszkujących warszawską Pragę – program „Dream up”
Grupy BNP Paribas,

o

pilotaż programu tutorsko-stypendialnego „Wiedza do potęgi” dla młodzieży uchodźczej w
partnerstwie z Fundacją Ocalenie,

o

współpraca z Muzeum
antydyskryminacyjnej,

o

współpraca z wybranymi, eksperckimi organizacjami społecznymi przy realizacji społecznie
użytecznych projektów w ramach celów statutowych,

o

pomoc charytatywna dla pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A. dotkniętych przez
poważne zdarzenia losowe,

o

wspieranie idei wolontariatu w strukturach Banku poza nim jako narzędzia realizacji zadań z
zakresu solidarności społecznej, wspieranie aktywności i dobrych praktyk pracowników Banku
w ramach programu wolontariatu pracowniczego,

o

rozwój w BNP Paribas Bank Polska S.A. programu Wspieram cały rok – dobrowolnych odpisów
od pensji na cele społeczne (payroll) – angażowanie pracowników Banku w systematyczne
wspieranie ważnych celów społecznych.

Historii

Żydów

Polskich

POLIN

w

obszarze

edukacji

AD. I. EDUKACJA
a)

Programy stypendialne

1. Program stypendialny Klasa
Klasa to długofalowy, autorski program stypendialny realizowany od 2003 roku przez
Fundację BNP Paribas w partnerstwie z 5 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 RP w Gdyni oraz
XIII LO w Szczecinie. Program daje szansę rozwoju naukowego i społecznego
najzdolniejszym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dotychczas
wsparcie w ramach programu otrzymało 700 młodych talentów z całej Polski.
Główne elementy programu:


4-letnie stypendium: 3 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za całoroczne zakwaterowanie
w internacie i wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe w wys. 100 zł,
wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, udział
w integracyjnym obozie językowym) oraz stypendium na I roku studiów;



dostęp do nagród stypendialnych oraz wieloletnie wsparcie (w tym wsparcie finansowe
Stowarzyszenia Absolwentów);



„Możesz na mnie Polegać” - program zaangażowania społecznego stypendystów (wsparcie licealistów
w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych).

Fundacja pokrywa koszty związane z udziałem w programie każdego stypendysty. Zakres i wysokość
wsparcia jest przedmiotem uzgodnień z liceami partnerskimi. 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.
Zasady rekrutacji stypendystów:
 spełnienie kryteriów naboru: wysoka średnia ocen (min. 4,5), dochód rodziny (max. 1.200 zł/os.
w miesiącu), pochodzenie z miejscowości do 100.000 mieszkańców; rekomendacja ze szkoły
macierzystej;
 ponadprzeciętna motywacja i zaangażowanie społeczne (np. wolontariat);
 zasady zgodne z regulaminem programu i procedurami naboru (wstępna kwalifikacja, posiedzenie
komisji, rekrutacja do szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oświatowymi); kandydaci
do programu przyjmowani są zgodnie z zasadą regionalizacji.
Rekrutacja do Klasy 2018 roku
Rekrutacja on-line odbyła się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie
www.bgzbnpparibas.pl/fundacja w terminie 15 luty – 13 kwietnia 2018 roku.
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Podsumowanie rekrutacji 2018 r. i stan stypendystów na 31.12.2018 r.:
Szkoła
partnerska
(miasto)

Liczba
kandydatów

Liczba
stypendystów

Warszawa

28

15

15

16

19

50

Wrocław

11

10

9

7

5

21

Kraków

12

12

12

8

13

33

Gdynia

15

8

7

7

3

17

Szczecin

0

0

0

0

0

0

ŁĄCZNIE

66

45

43

38

40

121

Liczba uczniów w klasach
I

II

III

Łączna liczba
uczniów w szkole

Uczestnicy przyjęci do programu Klasa w 2018 roku wzięli udział w integracyjnym obozie językowym, który
odbył się w dniach 18-25 lipca 2018 w Warszawie. Operatorem obozu jest szkoła językowa English Way School.
Na koniec 2018 w programie uczestniczyło łącznie 121 uczniów.

Obóz żeglarski dla stypendystów, lipiec 2018

Integracyjny obóz językowy dla stypendystów, lipiec 2018 r (fot. Oskar Jarzyna).

Wsparcie absolwentów programu stypendialnego Klasa
Absolwenci - Studenci – zgodnie z zasadami programu mogą ubiegać się o stypendium finansowe na I rok
studiów w wys. 4500 zł. Taką możliwość mają członkowie Stowarzyszenia Absolwentów po rozpoczęciu nauki
na uczelni wyższej, a po pomyślnym zakończeniu I semestru, także w II semestrze. Po I roku studiów mogą oni
aplikować o wyróżnienie i nagrodę dla najbardziej zaangażowanych społecznie studentów.
W 2018 r. Fundacja przyznała 71 stypendiów finansowych (w tym: 39 stypendiów w roku akademickim
2017/2018 oraz 32 stypendiów w roku akademickim 2018/2019). Ogółem na ten cel przeznaczono w roku
2018 r. kwotę 165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Fundacja, w uznaniu za osiągnięcia i działalność społeczną na rzecz środowisk lokalnych, przyznała wyróżnienie
w formie darowizn dla 5 studentów o łącznej kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Absolwenci, którzy uzyskali tytuł magistra – w roku akademickim 2017/2018 siódmy rocznik absolwentów
Klasy ukończył studia magisterskie (14 osób). Wszyscy, na podstawie oceny dotychczasowej działalności,
otrzymali z tej okazji wsparcie na dalszy rozwój zawodowy o łącznej kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście
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tysięcy złotych 00/100).

Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa (233 członków) – założone przez pierwszych absolwentów
w 2008 roku, wspiera nowych uczestników i integruje społeczność absolwentów.


Fundacja BNP Paribas stale współpracuje ze Stowarzyszeniem i wspiera jego działania. W 2018 r.
przeznaczyła kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) jako darowiznę na
cele statutowe Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Absolwentów realizując swoje zadania, podejmuje
działania społecznie użyteczne w dziedzinie edukacji i kultury oraz wspiera kontynuację programu
Klasa.



Dodatkowo, w uznaniu za dotychczasową działalność i wyróżniającą się aktywność, Fundacja BNP
Paribas przyznała członkom Zarządu Stowarzyszenia darowiznę w kwocie łącznej 7.000 zł (słownie:
siedem tysięcy złotych 00/100).

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa, wrzesień 2018 r.

Kampania promocyjna
W 2018 roku w okresie rekrutacji (15 luty – 13 kwietnia 2018) Fundacja prowadziła działania komunikacyjne:
przygotowano nowe broszury, plakaty, infografiki i animacje rozpowszechniane w mediach elektronicznych
oraz komunikaty prasowe. W kampanię promocyjną zaangażowali się pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A.
oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa.
Rozwój programu stypendialnego Klasa
W 2018 roku w odpowiedzi na potrzeby stypendystów, obserwowane trendy i potrzeby stypendystów,
Fundacja wprowadziła do programu zmiany mające na celu wzmocnienie jego oferty, a konsekwencji
efektywności prowadzonych działań.


W październiku 2017 Fundacja uruchomiła program Wspieram cały rok dla pracowników Banku, dzięki
któremu mogą oni wspierać finansowo ważne cele społeczne, w tym program Klasa. Ze środków
zebranych w 2017 i 2018 roku dofinansowano obóz żeglarski dla stypendystów programu Klasa. Obóz
odbył się w dniach 1-7 lipca nad jeziorem Wieleńskim i miał charakter edukacyjno-wypoczynkowy.
Podczas wyjazdu młodzież wzięła udział w wielu atrakcjach takich jak nauka żeglarstwa, spływ
kajakowy czy warsztaty językowe i rozwijające kompetencje miękkie.



Fundacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Programu Klasa kontynuowała prace nad
przygotowaniem Funduszu Grantowego na wartościowe projekty stypendystów i absolwentów Klasy.
Uruchomienie Funduszu planowane jest na kwiecień 2019 roku.
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2. Program stypendialny Agrotalenty
Od 2012 r. Fundacja wspiera edukację rolniczą w Polsce poprzez realizację programu Agrotalenty
kierowanego do młodych talentów zainteresowanych rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich
Działania podejmowane w ramach programu, to:


stypendia dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) – 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 Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności,



wsparcie finansowe organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz współpraca
z 8 uczelniami wyższymi.

Gala finałowa OWiUR, czerwiec 2018 r.

Gala programu Stypendia Pomostowe, listopad 2018 r.

Program skonstruowany został w taki sposób, aby zachęcać i motywować do dalszej edukacji najzdolniejszych
uczniów planujących działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pierwszy etap (stypendium dla laureatów
OWiUR) ma charakter nagradzający i motywacyjny. Wielu stypendystów wyłonionych na tym etapie, po
zakończeniu szkoły średniej decyduje się na kontynuację nauki na specjalistycznych uczelniach wyższych, gdzie
również może liczyć na wsparcie Fundacji w ramach programu Stypendia Pomostowe.
Stypendyści w 2018 roku


69 laureatów OWiUR (z roku szkolnego 2017/2018: 22 uczniów i 15 studentów oraz z roku szkolnego
2018/2019 - 19 uczniów oraz 13 studentów),



10 stypendystów pomostowych

Łącznie w 2018 r. Fundacja przeznaczyła 138.634,60 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset
trzydzieści cztery złote 60/100) na 79 stypendiów w ramach programu Agrotalenty oraz wsparcie finansowe
w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla organizatorów OWiUR.
Badanie ewaluacyjne Programu
W związku z planowanym na 2019 r. odświeżeniem i rozwinięciem formuły programu przeprowadzono
ewaluację mającą na celu weryfikację jego założeń, ocenę skuteczności i identyfikację możliwych kierunków
rozwoju. Ewaluacja obejmowała moduł stypendiów dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
i została przeprowadzona w grudniu 2018 r. Anonimowa ankieta online została rozesłana do stypendystówlaureatów OWIUR z lat 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019. W badaniu wzięło udział 50 stypendystów –
Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzona przez pracowników Fundacji.
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Wyniki wskazują na jednoznacznie pozytywny odbiór programu: oceniany jest on jako użyteczny, spełniający
oczekiwania uczestników i mający rzeczywisty wpływ na ich dalszy rozwój edukacyjny. Pozytywnie postrzegana
jest też współpraca z organizatorem i partnerem głównym. Jednocześnie, uczestnicy wyrażają potrzebę
rozwinięcia programu o wsparcie pozafinansowe: wprowadzenie dodatkowej oferty merytorycznej
wzmacniającej wiedzę i kompetencje stypendystów (spotkania z ekspertami, program monitoringowy, grupy
robocze).
b)

Edukacja finansowa

1.

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

Fundacja koordynuje w BNP Paribas Bank Polska S.A. ogólnopolski projekt BAKCYL organizowany przez
Fundację Warszawski Instytut Bankowości od 2013 roku. Obecnie uczestniczy nim ponad 100 banków
partnerskich, w tym 87 spółdzielczych, a BNP Paribas Bank Polska S.A. zaangażowany jest w niego od
początku.
W ramach projektu edukacyjnego BAKCYL wolontariusze, na co dzień pracownicy Banku, prowadzą dla
uczniów szkół podstawowych lekcje z tematów: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, Zasady
bezpiecznego pożyczania. Natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Rynki finansowe - zaufanie w
biznesie, Moje finansowanie – myślę przedsiębiorczo, Mądre inwestowanie. Cykl lekcji stanowi kompendium
wiedzy na temat finansów młodego człowieka, które przygotowuje go do dorosłego życia i świadomego
obywatelstwa.
W 2018 roku 60 wolontariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadziło 187 lekcji o finansach i
przedsiębiorczości dla ponad 3700 uczniów. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt wzrasta z roku
na rok.
Więcej informacji: www.bakcyl.wib.org.pl.
Na realizację projektu Bakcyl Fundacja przeznaczyła w 2018 r. kwotę 30.591,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
pięćset dziewięćdziesiąt jeden złoty 00/100).
2.

Projekt Finanse i Ubezpieczenia

Projekt Finanse i Ubezpieczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji jest odpowiedzią na problem wykluczenia
finansowego i niskiej świadomości ekonomicznej Polaków z niepełnosprawnością, a jego celem jest aktywizacja
przez edukację. W ramach projektu prowadzony jest dział edukacyjny na portalu Niepełnosprawni.pl będący
kompendium wiedzy uporządkowanym według sekcji tematycznych, zawierającym ciekawe artykuły i
publikacje, liczne filmy instruktarzowe oraz szkolenia e-learningowe. Dział cieszy się dużym zainteresowaniem,
a w 2018 roku skorzystało z niego ponad 200.000 unikalnych użytkowników.
Więcej informacji: www.niepelnosprawni.pl.
Na realizację projektu Finanse i Ubezpieczenia Fundacja przeznaczyła w 2018 r. kwotę 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100).
a) Projekty partnerskie
1.

Konkurs Droga na Harvard

W 2018 roku Fundacja BNP Paribas po raz drugi została partnerem strategicznym ogólnopolskiego projektu
Droga na Harvard. Celem inicjatywy realizowanej przez Harvard Club of Poland jest przygotowanie młodych
ludzi do studiów na Harvardzie i innych prestiżowych uczelniach zagranicznych. Pierwszym etapem jest
Konkurs, podczas którego wybierani są najzdolniejsi i najbardziej zmotywowani kandydaci. Laureaci udają się w
podróż do Bostonu, gdzie mają okazję poznać Harvard oraz uczestniczą w programie monitoringowym. W
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czasie jego trwania absolwenci Harvardu dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami, pomagają zrozumieć
wymagania, przygotować aplikację oraz znaleźć niezbędne wsparcie finansowe.
Projekt Droga na Harvard zachęca do studiów na Harvardzie także tych kandydatów, których nie stać na studia
i utrzymanie za granicą i pomaga im znaleźć stypendia i wsparcie materialne. Idea projektu jest spójna z misją
Fundacji BNP Paribas oraz koncepcją programu stypendialnego Klasa, który oferuje utalentowanymi aktywnych
absolwentom gimnazjów z mniejszych miejscowości oraz rodzin w trudnej sytuacji szansę na rozwój w
prestiżowych liceach partnerskich.
W 2018 roku w konkursie Droga na Harvard wzięło udział ponad 1200 osób. Spośród nich wyłoniono 20
laureatów i 4 laureatów nagrody głównej, którzy w październiku mieli okazję osobiście poznać Harvard.

Gala finałowa konkursu Droga na Harvard, czerwiec 2018 r.

Więcej informacji: www.droganaharvard.pl
Na realizację projektu Droga na Harvard Fundacja przeznaczyła w 2018 r. kwotę 30.000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

AD. II. KULTURA
1. Program „Spotkania z Muzyką” Filharmonii Narodowej
Bank i Fundacja BNP Paribas współpracują z Filharmonią Narodową od 2003 roku, zarówno w zakresie
edukacji, jak i wspierania sztuki muzycznej jako ważnej formy kultury wysokiej. Od 2011 roku Fundacja wspiera
program „Spotkania z Muzyką”.
„Spotkania z Muzyką" umożliwiają rozwój kulturalny i zapewniają dostęp do sztuki wysokiej ponad 300 000
uczniów z około 250 placówek edukacyjnych w Polsce.
W każdej ze szkół i przedszkoli biorących udział w programie odbywa się cykl 10 specjalnych koncertów
prowadzonych przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii. Prelegenci przekazują młodym słuchaczom
wiadomości z zakresu form muzycznych, historii muzyki, biografii kompozytorów, a także informacje
o budowie i tajnikach gry na instrumentach. Poprzez zapoznawanie uczniów ze sztuką muzyczną uzupełniają
i wzbogacają ich edukację.
W 2018 roku odbyło się ponad 2000 spotkań dla ponad 300 000 uczestników
Więcej informacji: www.filharmonia.pl
Na realizację programu „Spotkania z Muzyką” Filharmonii Narodowej Fundacja przeznaczyła w 2018 r. kwotę
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
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2.

Festiwal Chopin i jego Europa 2019

W 2018 Fundacja BNP Paribas nawiązała współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w ramach
Festiwalu Chopin i jego Europa 2018. Dzięki wsparciu Fundacji zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne dla
pięciorga dzieci z rodzin zastępczych podczas Festiwalu Chopin i jego Europa. Uczestnicy mieli okazję wziąć
udział w próbach Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie i Warszawie, spotkać się z dyrygentem
Jean Luc’iem Tingaud oraz Krzysztofem Pendereckim, zwiedzić nowe Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
oraz Teatr Wielki w Warszawie.
Na wsparcie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Fundacja przeznaczyła w 2018 r. kwotę 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

AD. III. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
1. Program Dream Up
Dream Up to program edukacyjny Grupy BNP Paribas, zainicjowany,
koordynowany i finansowany przez Fondation BNP Paribas w Paryżu,
realizowany obecnie w 29 krajach. Program opiera się na idei edukacji przez
aktywność artystyczną i skierowany jest do dzieci i młodzieży ze środowisk
defawaryzowanych lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Poszczególne kraje
(podmioty Grupy BNP Paribas) budują w oparciu o nią własne projekty związane z różnymi formami aktywności
artystycznej – m.in. śpiew, taniec, gra na instrumentach.
Edukacja muzyczna na warszawskiej Pradze
W ramach programu, Fundacja BNP Paribas, organizuje zajęcia muzyczne z profesjonalistami oraz wspiera
rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży na warszawskiej Pradze. Celem projektu jest powstanie
wieloletniej inicjatywy społeczno-kulturalnej na mapie dzielnicy. We wrześniu 2018 roku ruszyła II edycja
Dream Up realizowana we współpracy z Centrum Promocji Kultury Praga-Południe.
Pierwsza edycja programu realizowana w latach 2015-2018 skierowana była do dzieci i młodzieży z ognisk
wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Centrum Wspierania Rodzin na warszawskiej Pradze.
Inicjatywa realizowana była we współpracy z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich (operator programu,
www.muzykajest.pl). W ramach programu Fundacja organizowała zajęcia z gry na instrumentach w
placówkach, których celem był rozwój muzyczny, osobisty i społeczny uczestników.

Zajęcia z zajęć Dream Up, listopad 2018 r.
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Letni Obóz Muzyczny, sierpień 2018 r. (fot.
Oskar Jarzyna)

Letni Obóz Muzyczny, sierpień 2018 r. (fot.
Oskar Jarzyna)

Druga edycja programu Dream Up prowadzona przez Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe
rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku i jest kontynuacją działań realizowanych w ramach pierwszej edycji. W
perspektywie trzech lat celem projektu jest integracja społeczna dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz
budowa praskiego zespołu muzycznego z młodych amatorów. W projekt zaangażowano sześciu zawodowych
muzyków z doświadczeniem pedagogicznym, którzy prowadzą sześć powstałych sekcji muzycznych:
instrumentów perkusyjnych, instrumentów szarpanych, instrumentów klawiszowych, instrumentów
smyczkowych , instrumentów dętych oraz sekcję wokalną. Sekcje te mają w kolejnych latach projektu połączyć
się w jedną orkiestrę. Zajęcia adresowane są do uczestników pierwszej edycji oraz młodych mieszkańców
warszawskiej Pragi, odbywają się dwa razy w tygodniu i zakładają systematyczny udział wszystkich
uczestników.
Realizacja projektu Dream Up w 2018 roku
Pod koniec grudnia 2018 r. w zajęciach Praskiej Orkiestry Dream Up uczestniczyły łącznie 62 osoby. Wśród
uczestników zajęć przeważały dzieci z grup defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
zamieszkałe na terenie dzielnic Pragi-Południe i Pragi-Północ, w tym przedstawiciele mniejszości narodowych
(Białoruś, Ukraina). Formuła zajęć i różnorodność odbiorców mają na celu integrację najmłodszych z różnych
grup społecznych.
W okresie wrzesień-grudzień 2018 roku poza udziałem w bezpłatnych zajęciach muzycznych, nauką gry na
instrumentach i śpiewu, uczestnicy projektu wzięli udział w koncertach w Filharmonii Narodowej (widowisko
muzyczne „Co widzieli pasterze? Muzyka opowiada… przy choince”) oraz innych działaniach Centrum Promocji
Kultury.
W pierwszej połowie 2018 roku (styczeń-lipiec) trwała pierwsza edycja projektu. W zajęciach w świetlicach
środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Centrum Wspierania Rodzin uczestniczyło łącznie 50. dzieci.
W czerwcu w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia odbył się koncert podsumowujący 3 lata projektu. W dniach
24 czerwca – 1 lipca zorganizowano także letni obóz muzyczny w Serocku. Wzięło w nim udział 28 najbardziej
aktywnych uczestników zajęć w świetlicach. Podczas obozu dzieci i młodzież brały udział w czterech blokach
zajęciowych: wokalnych i zespołowych, nauki gry na skrzypcach, nauki gry na bębnach i balafonach,
beatboxowych.
W okresie wrzesień-grudzień 2018 roku kontynuowano zajęcia muzyczne w świetlicach Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci i Centrum Wspierania Rodzin, aby umożliwić ich uczestnikom płynne przejście do drugiej edycji.
W 2018 r. Fundacja przeznaczyła kwotę 36 214,68 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście czternaście
złotych 68/100) na działania uzupełniające w ramach programu Dream Up.
2. Program tutorsko-stypendialny „Wiedza do Potęgi”
W 2018 roku Fundacja BNP Paribas wraz z Fundacją Ocalenie uruchomiły program Wiedza do Potęgi mający
na celu pomoc młodzieży uchodźczej w kontynuacji nauki w nowym miejscu oraz w odnalezieniu się w
polskim systemie edukacyjnym. Uczestnicy programu korzystają ze wsparcia udzielanego przez specjalnie
przygotowanych przez Fundację Ocalenie tutorów-wolontariuszy, a najbardziej potrzebujący otrzymują
stypendium finansowe. Te działania mają doprowadzić do ukończenia przez młodzież rozpoczętego etapu
kształcenia lub ukończenia go z lepszymi wynikami. W 2018 roku w programie uczestniczyło 21 uczniów
w wieku 13-18 lat pochodzących m.in. z Czeczenii i Ukrainy.
W okresie wakacyjnym uczestnicy projektu wzięli udział w półkoloniach „Aktywne wakacje po polsku” . Projekt
miał na celu poprawę kompetencji językowych i kulturowych dzieci uchodźczych, wsparcie ich w procesie
adaptacji do nowych warunków szkolnych i poprawę kompetencji psychospołecznych oraz wsparcie ich w
integracji z grupą klasową.
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Długofalowe partnerstwo
Fundacja BNP Paribas współpracuje z Fundacją Ocalenie od 2016 roku. Początkiem współpracy był projekt
Global Challenges Local Solutions koordynowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem
była bezpośrednia pomoc uchodźcom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb oraz wsparcie procesu ich
adaptacji do nowej rzeczywistości i środowiska. W 2017 roku fundacje kontynuowały współpracę koncentrując
się na kwestiach związanych z integracją oraz problemami mieszkaniowymi.
Więcej informacji: www.ocalenie.org.pl; www.refugees-welcome.pl.
Fundacja w 2018 r. przeznaczyła na program „Wiedza do potęgi” kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
3. Współpraca z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
W 2018 r. Fundacja nawiązała współpracę z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wspierając działania
edukacyjne Muzeum. Priorytetem był rozwój oferty warsztatowej skierowanej do dzieci i młodzieży
wzmacniającej postawy antydyskryminacyjne i budującej otwartość kulturową. Dzięki środkom przekazanym
przez Fundację BNP Paribas i innych partnerów, udało się zrealizować 190 warsztaty edukacyjne pt. „ Jak
pięknie się różnić” dla ok. 3500 uczniów i uczennic.
W ramach współpracy Muzeum POLIN zorganizowało także warsztaty pt.: „Spotkanie z kulturą żydowską” dla
30 pracowników Banku z rodzinami i dziećmi. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki rozmawiali o tym,
czym jest judaizm i w jaki sposób religijni Żydzi spędzają czas świąteczny. Osoby uczestniczące w warsztacie
miały okazję zobaczyć i dotknąć przedmiotów związanych z judaizmem, a także zobaczyć fragment wystawy
stałej Muzeum z barwnym sklepieniem synagogi w Gwoźdźcu.
W 2018 r. Fundacja przeznaczyła kwotę 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) na wsparcie
działalności Muzeum.
4. Klient i Fundacja razem dla lokalnej społeczności
Projekt English Club to wynik partnerstwa międzysektorowego: zaangażowania firmy JMP Flowers – klienta
BNP Paribas Bank Polska S.A., Fundacji BNP Paribas oraz lokalnej organizacji społecznej – Towarzystwa
Przyjaciół Stężycy, w rozwój edukacji w rodzimej miejscowości. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej
społeczności, od 2014 r. organizowane są tam zajęcia z języka angielskiego dla uczniów ostatnich klas szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczą w zajęciach e-learningowych
wspieranych przez lekcje tradycyjne oraz wycieczki tematyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie
praktycznych umiejętności językowych i komunikacyjnych. Każdego roku najbardziej zmotywowani uczestnicy
projektu mają szansę na udział w letnim obozie językowym. Celem inicjatywy jest wyrównanie szans
edukacyjnych młodzieży poprzez stworzenie im możliwości doskonalenia kompetencji językowych niezbędnych
w dalszej edukacji i pracy zawodowej. Partnerstwo ma charakter długofalowy. Operatorem projektu jest szkoła
językowa English Way School.
Od 2014 roku ponad 120 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Stężycy wzmocniło swoje praktyczne
kompetencje językowe. W 2018 roku w projekcie uczestniczyło blisko 22 uczniów, 10 najbardziej
zmotywowanych wzięło udział w obozie językowym, który odbył się w dniach 22 - 31 lipca w Kłodzku.
Fundacja w 2018 r. przeznaczyła kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację
obozu językowego English Club.
5. Współpraca z organizacjami społecznymi
Współpraca oraz partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi nawiązywane są w ramach celów
statutowych. W 2018 roku Fundacja współpracowała z następującymi organizacjami:
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Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja
Stowarzyszenie Bliżej Dziecka
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Fundacja ONKOWIEDZA
Fundacja Przyszłość dla Dzieci
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Inne

Na cele związane ze wsparciem organizacji społecznych Fundacja przeznaczyła w 2018 r. kwotę 67.500 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
6. Wsparcie pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.
Na wsparcie dla pracowników, którzy zostali dotknięci przez poważne zdarzenia losowe Fundacja przekazała
łączną kwotę 22.900,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), udzielając pomocy 5
osobom: dzieciom 4 pracowników. Wsparcie ma charakter jednorazowy (interwencyjny) lub długofalowy
(stypendium). Od 2015 Fundacja miała pod swoją opieką 5 dzieci pracowników. Pomoc stypendialna udzielana
jest im do ukończenia edukacji.
7. Wolontariat pracowniczy – „Możesz na mnie polegać”
„Możesz na mnie polegać” to motto programu wolontariatu pracowniczego w BNP Paribas
Bank Polska S.A., koordynowanego przez Fundację BNP Paribas i Biuro Społecznej
Odpowiedzialności biznesu w Banku. Program realizowany jest systemowo – obejmuje
edukację, tworzenie różnorodnych możliwości działania oraz merytoryczne i finansowe
wsparcie inicjatyw pracowników Banku.
Każdemu pracownikowi przysługują 2 dni wolne od pracy na działania wolontariackie w
ciągu roku. Może on zaangażować się w wolontariat indywidualny (działania o charakterze kompetencyjnym,
akcyjnym na rzecz wybranej przez organizacji społecznej, a także udział w projekcie BAKCYL), oraz zespołowy
(działania organizowane przez grupę pracowników z inicjatywy własnej oraz w ramach realizacji projektów
koordynowanych przez Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Fundację BNP Paribas).
W 2018 roku 2529 bankowych wolontariuszy przepracowało 20017 godzin, w tym:


121 pracowników włączyło się w wolontariat indywidualny i wsparło wybraną przez siebie organizację
społeczną;



60 wolontariuszy przeprowadziło ponad 187 lekcji dla ponad 3 700 uczniów w ramach projektu
BAKCYL;



128 zrealizowało 27 autorskich projektów adresowanych do ponad 2609 beneficjentów w ramach VI
edycji Konkursu na Projekty Wolontariackie (konkurs grantowy dla pracowników Banku z całej Polski).
Inicjatywy te zostały wyłonione spośród 44 nadesłanych wniosków. Zwycięzcy Konkursu otrzymują
środki na realizację swoich pomysłów na pomoc społeczną w środowiskach w których żyją i pracują
oraz merytoryczne wsparcie Fundacji i Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Od 2011 roku
ponad 600 pracowników zrealizowało 124 autorskie projekty wolontariackie we współpracy z
lokalnymi organizacjami.



160 pracowników wraz z rodzinami i przyjaciółmi w maju 2018 roku siało łąki kwietne i odnawiało
wspólne przestrzenie miejskie – Błonia Mogilskie w Krakowie i Osiedle Jazdów w Warszawie w ramach
ogólnobankowej akcji społecznej „Załączmy” nasze miasta. Akcja to odpowiedź Fundacji i pracowników
Banku na negatywne zmiany klimatyczne, wzrastające zanieczyszczenie powietrza oraz niską
świadomość społeczną tych problemów.
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Rekordowa liczba ok. 2000 pracowników zaangażowała się w ogólnopolską akcję społeczną
Szlachetną Paczkę przygotowując paczki dla 106 ubogich rodzin. W 2018 roku Bank wraz z Fundacją
BNP Paribas popierając i doceniając dotychczasowe zaangażowanie pracowników w tę akcję,
postanowił wesprzeć ich działania i nawiązać strategiczną współpracę. Akcję koordynowało w Banku
100 specjalnie przygotowanych do tej roli liderów – pracowników, którzy otrzymali wsparcie
merytoryczne m.in. szkolenia, logistyczne, komunikacyjne oraz finansowe – dofinansowanie do paczek.

Konkurs na Projekty Wolontariackie, maj 2018

Szlachetna Paczka. grudzień 2018

„Załączmy” nasze miasta, maj 2018 . (fot. Oskar
Jarzyna)

Fundacja BNP Paribas odpowiada również za organizację corocznych akcji społecznych angażujących
pracowników Banku:


Akcja „Krwinka” - Coroczna akcja krwiodawstwa organizowana jest przez Fundację od 2011 roku
w ramach kampanii „Twoja krew, moje życie” zainicjowanej przez Centrum Krwiodawstwa. Zbiórkę
krwi każdorazowo poprzedzają działania informacyjno-edukacyjne. Podczas tegorocznej akcji (maj
2018 roku), do krwiobusów (mobilnych punktów poboru) w trzech Centralach Banku zgłosiło się aż
125 pracowników, dzięki czemu udało się zebrać ponad 38 litrów krwi.



Akcja „Dobre Kilometry” – Ideą akcji Dobre Kilometry jest działalność dobroczynna, a także zachęcenie
pracowników Banku do aktywności fizycznej oraz integracja wokół wspólnego celu. Przez miesiąc
zliczają oni kilometry przemierzane podczas dowolnych sportów: biegania, jazdy rowerem, nordic
walking, czy pływania, aby wspólnymi siłami pokonać określony dystans, następnie kilometry
przeliczane są na środki finansowe i przekazywane na wybrany przez uczestników ważny cel. Fundacja
organizuje akcję corocznie od 2015 roku. W 2018 roku akcja Dobre Kilometry rozgrywała się na
wewnętrznej platformie społecznościowo-grywalizacyjnej Banku. Dzięki aplikacji Fitqbe można było
zliczać kilometry zdobyte przez pracowników, śledzić liczbę uczestników i ich zaangażowanie.
Pracownikom udało się zdobyć blisko 27000 km i tym samym zebrać 10 tys. zł. Zebrana kwota
została przeznaczona na pomoc lekarsko-psychologiczną dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS
Wioski Dziecięce.

Akcja Krwinka w Banku, maj 2018
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8. Program Wspieram cały rok
Dobrowolne odpisy od pensji (payroll) to proste i wygodne narzędzie filantropii
indywidualnej umożliwiające zaangażowanie pracowników Fundatora we wspieranie
ważnych celów społecznych oraz odpowiedź na potrzeby organizacji pozarządowych
(systematyczne i przewidywalne wsparcie finansowe) w Polsce. Od września 2017
roku, w ramach programu Wspieram cały rok Fundacji BNP Paribas każdy BNP Paribas
Bank Polska S.A. może złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej
przez siebie kwoty dwa cele: Organizację Roku, wybieraną przez pracowników w
corocznym głosowaniu lub na dodatkowe wsparcie stypendystów programu „Klasa” Fundacji BNP Paribas.
Darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na oba cele (po 50%) lub wskazać jeden z nich. Całość wpłat
przekazywana jest na zadeklarowane cele.
W 2018 roku w programie uczestniczyło około 140 pracowników.
Organizacja Roku – strategiczne partnerstwo
Pierwszą Organizacją Roku, którą wybrali pracownicy (na okres wrzesień 2017 roku – grudzień 2018 roku) było
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” opiekujące się samotnymi osobami starszymi. Wsparcie Organizacji Roku
zakłada wielowymiarową współpracę: w ramach programu Wspieram cały rok, wsparcie wolontariackie
(w formie akcyjnej oraz poprzez zachęcanie do wolontariatu w organizacji) oraz promocję Stowarzyszenia
i wyzwań społecznych, z którymi się mierzy wśród pracowników Banku, partnerów i klientów. W listopadzie
2018 roku odbyło się głosowanie na Organizację Roku 2019. Pracownicy Banku wybrali Fundację onkologiczną
Alivia.
9. Aktywność Fundacji w koalicjach, komisjach oraz współpraca z innymi organizacjami
W 2018 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w pracach:





Kapituły Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (od 2012 r.).
Komisji programu Stypendiów Pomostowych (od 2013 r.)
Rady Projektu „BAKCYL - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży” (od 2013 r.)
Forum Darczyńców (od 2009 r.)

Forum Darczyńców w Polsce stawia sobie za cel prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie
materialnego i niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych. Członkostwo Fundacji BNP Paribas
w Forum Darczyńców to przede wszystkim potwierdzenie celowości i przejrzystości prowadzonych działań.
Stwarza ono 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 2018 roku Fundacja została po raz drugi partnerem ogólnopolskiego Forum Fundacji Korporacyjnych, które
odbyło się 17 października w Warszawie, a członkowie zarządu Fundacji i jej pracownicy aktywnie wzięli w nim
udział. Ponadto przedstawiciel Fundacji uczestniczył w międzynarodowej konferencji European Corporate
Foundation Knowledge Exchange w dniach 22-23 listopada w Palermo.
Więcej informacji: http://www.forumdarczyncow.pl.

strona 20 z 21

VII.

Pozostałe informacje o Fundacji:
1. Fundacja zatrudniała 1 pracownika etatowego na stanowisku menedżera ds. projektów społecznych w ciągu
całego roku od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz 1 pracownika na umowy zlecenia wspierające
administracyjnie Fundację. Łącznie na wynagrodzenia Fundacja przeznaczyła kwotę 110.420,00 zł.

2. Fundacja korzystała z pomocy wolontariuszy przy organizacji własnych akcji społecznych, jak i akcji
partnerów społecznych. Wolontariuszami byli pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz stypendyści
i absolwenci programu stypendialnego Klasa.

3. Fundacja współpracuje z wolontariuszami-pracownikami BNP Paribas Bank Polska S.A. także w ramach
programu wolontariatu pracowniczego w Banku.

4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
5. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego.
6. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
7. Fundacja nie posiada środków trwałych.
8. Fundacja korzysta nieodpłatnie z lokalu użytkowego użyczonego na podstawie umowy (nr AIN 000-200081)
przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Użyczający ponosi także koszty i świadczenia związane z eksploatacją
przedmiotu użyczenia.

9. Fundacja informuje o swojej działalności na stronach internetowych m.in.: www.bnpparibas.pl/fundacia.
www.bnpparibas.pl.www.ngo.bazv.pl.www.forumdarczvncow.pl.www.moiestvpendium.pl.
Kierunki działań Fundacji na rok 2019
1.

Wzmacnianie wpływu Fundacji w obszarze edukacji:

■

adaptacja programu stypendialnego Klasa do reformy systemu edukacji,

■

wzmacnianie współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Programu Klasa i wsparcie rozwoju
organizacji,

■

rozwój programów stypendialnych Agrotalenty i Wiedza do potęgi,

■

rozwój drugiej edycji programu edukacyjnego Grupy BNP Paribas Dream Up
2.

Wzmacnianie komunikacji zewnętrznej Fundacji, szczególnie komunikacji w social media.

Opracowano w siedzibie Fundacji BNP Paribas, Warszawa
/-/ Kinga" '

Liśkiewicz

Członek
Zarządu

Opracowano w siedzibie Fundacji BNP Paribas, Warszawa
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