Sprawozdanie z działalności
Fundacji BNP Paribas
w okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

(Sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji Dz. U. 2018 poz. 2458)

Warszawa, maj 2021

Fundacja BNP Paribas, ul. Kasprzaka 2, 01–211 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000260224. NIP: 527 25 12 248. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
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Dane fundacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

1. Nazwa Fundacji: Fundacja BNP Paribas
2. Adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
Data rejestracji: 11 lipca 2006 roku 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 2 w Warszawie.
7. Organ nadzoru: Minister Edukacji Narodowej
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Informacje o założeniu fundacji
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

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. 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 roku.
W dniu 5 lutego 2007 roku fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego (decyzją Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy).
W 2015 roku, w związku z fuzją Banku BGŻ i Banku BNP Paribas, swoją działalność połączyły również
istniejące przy nich fundacje: Fundacja BGŻ oraz Fundacja BNP Paribas. Fundacja BNP Paribas
zakończyła swoją działalność 15 maja 2015 roku. 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 roku do 29 marca 2019 roku nosiła nazwę Fundacji BGŻ BNP
Paribas.
Z dniem 29 marca 2019 roku, w związku z procesem rebrandingu 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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Władze i zespół fundacji w 2020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

Skład Rady Fundacji:
Przewodniczący Rady:
Przemysław Gdański – Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Członkowie Rady:
Daria Gostkowska – Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi, BNP Paribas Bank
Polska S.A.
Dariusz Maciołek – Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego,
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Katarzyna Romaszewska-Rosiak – Dyrektor ds. Projektu Integracji, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Aleksandra Zouner – Dyrektor Zarządzający Pionu Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich,
BNP Paribas Bank Polska S.A., powołana w dniu 17 grudnia 2020 roku
Jean-Jacques Goron – Dyrektor Wykonawczy BNP Paribas Foundation

Skład Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu:
Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz – menedżer ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas, rezygnacja
z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 marca 2020 roku

Członkowie Zarządu:
Andrzej Ząbek – Dyrektor Biura Klientów Kluczowych, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Maria Krawczyńska – Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, BNP Paribas Bank Polska
S.A., powołana w dniu 27 maja 2020 roku
Wioletta Marciniak-Mierzwa – Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów i Raportowania, BNP
Paribas Bank Polska S.A., powołana w dniu 17 grudnia 2020 roku
Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, będący jednocześnie pracownikami BNP Paribas Bank
Polska S.A., pełnią swoje funkcje społecznie. Prezes Zarządu Fundacji była zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu.

Skład zespołu fundacji:
Joanna Gajda-Wróblewska – menadżerka ds. projektów społecznych
Maria Gawlikowska – starsza specjalistka ds. projektów społecznych
Barbara Rozmysł – koordynatorka biura fundacji i programów stypendialnych
Roksana Włodarska – asystentka ds. projektów społecznych
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Realizacja celów statutowych fundacji
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

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. p
 rowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie
inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej,
2. w
 spieranie 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. w
 spieranie idei wolontariatu pracowniczego oraz popularyzacja tej formy w środowisku bankowym
i finansowym,
4. w
 spieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród
osób młodych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedsięwzięć objętych celami fundacji,
2. p
 rzyznawanie 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,
3. w
 spieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz naukowych,
4. w
 spieranie finansowe inicjatyw kulturalnych, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do
dóbr kultury,
5. inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności na
rzecz ekologii, ochrony zwierząt i badań naukowych,
6. ś wiadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy zarówno rzeczowej, jak i finansowej, na rzecz podmiotów
(osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) zajmujących się ważnymi
potrzebami społecznymi i prowadzącymi działalność jako organizacje pozarządowe.

Fundacja nie wspiera osób indywidualnych.
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Finansowanie działalności fundacji
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

 okresie sprawozdawczym Fundacja BNP Paribas otrzymała kwotę 3 359 157,69 zł,
W
w tym:
darowiznę z BNP Paribas Bank Polska S.A. w wysokości 3 010 000 zł na cele statutowe,
darowiznę z Grupy BNP Paribas na realizację programu wsparcia uchodźców w wysokości 202 770 zł,
 arowiznę rzeczową od BNP Paribas Bank Polska S.A. w postaci używanych laptopów i notebooków o
d
łącznej wartości 89 378,64 zł,
inne wpłaty na realizację celów statutowych w wysokości 38 911,50 zł,
ś rodki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn od osób
fizycznych za rok 2019 w wysokości 15 482,40 zł,
inne wpłaty od osób prywatnych w łącznej kwocie 2 615,15 zł.

Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły 2 540,85 zł.
Łącznie przychody fundacji w 2020 roku stanowiły kwotę 3 361 698,54 zł.
 okresie sprawozdawczym fundacja wydatkowała ogółem kwotę 2 822 597,70 zł,
W
w tym:
 a bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 2 524 056,80 zł, co stanowi 89,42%
n
ogółu poniesionych wydatków,
 a pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej kwotę 298 540,90 zł, co stanowi
n
10,58% ogółu poniesionych wydatków.

Fundacja BNP Paribas prowadziła kampanię informacyjną na rzecz uzyskania 1% tylko wśród pracowników
BNP Paribas Bank Polska S.A. Fundacja nie prowadziła kampanii publicznej. Środki uzyskane z wpłat 1%
podatku dochodowego za 2019 rok fundacja przeznaczyła na realizację programu stypendialnego Klasa,
w szczególności na koszty związane ze wsparciem absolwentów programu.
Nadwyżka przychodów nad kosztami statutowymi w roku 2020 wyniosła 539 100,84 zł.

6

SPIS TREŚCI

05

Finansowanie działalności fundacji
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

Struktura wydatków fundacji w 2020 roku:
Obszar

Edukacja

Wyszczególnienie

Kwota (PLN)

Program stypendialny Klasa

1 261 485,72

Umowy ze szkołami partnerskimi

666 255,91

Inne koszty związane z programem Klasa

354 729,81

Wsparcie dla absolwentów programu Klasa

240 500,00

Program stypendialny Agrotalenty

Solidarność
społeczna

Kultura

40 000,00

Pozostałe partnerstwa

20 000,00

Wolontariat pracowniczy w ramach Szlachetnej Paczki

246 510,20

Program stypendialno-tutorski dla młodzieży uchodźczej
Wiedza do Potęgi

206 720,00

Współpraca z organizacjami społecznymi

152 614,60

Konkurs na Projekty Wolontariackie

141 840,00

Dodatkowe działania pomocowe w czasie pandemii
COVID-19

145 349,33

Fundusz solidarnościowy dla pracowników Banku BNP
Paribas

33 400,00

Program edukacyjny Dream Up

15 252,75

Inne

60 000,00

Program Spotkania z Muzyką Filharmonii Narodowej

90 000,00

Koszty administracyjne i osobowe

Ogółem

7

35,77

8044,20

Pozostałe partnerstwa

Razem koszty statutowe

50,46

102 840,00

Projekt English Club

Program Wspieram Cały Rok

Udział (%)

3,19

2 524 056,80

89,42

298 540,90

10,58

2 822 597,70

100
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Opis działalności statutowej w 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

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.
W 2020 roku fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez podejmowanie działań społecznie
użytecznych z zakresu edukacji, solidarności społecznej i kultury. Fundacja prowadziła programy autorskie
i własne inicjatywy, kontynuowała wieloletnie partnerstwa, a także wspierała nowe projekty, szczególnie
te, wzmacniające realizację misji organizacji społecznych.
Fundacja BNP Paribas angażowała się w działania na rzecz zwalczania skutków pandemii – m.in. przekazała
250 bankowych laptopów dla osób potrzebujących wsparcia w edukacji online, a także wspierała partnerów
społecznych dodatkowymi darowiznami w celu dostosowania się do nowych realiów.

Priorytety Fundacji BNP Paribas w 2020 roku:
1. Wzmacnianie wpływu w obszarze edukacji:
k ontynuacja pracy nad rozwojem programu stypendialnego Klasa poprzez przeprowadzenie ewaluacji
programu, na podstawie której przygotowano rekomendacje nowych rozwiązań w programie,
k ontynuacja programów edukacyjnych, realizowanych w ramach międzynarodowych inicjatyw Grupy
BNP Paribas: Dream Up oraz Wiedza do Potęgi.
2. Wzmacnianie zaangażowania społecznego pracowników Banku BNP Paribas:
przeprowadzono kolejną edycję Konkursu na Projekty Wolontariackie,
t rzeci rok z rzędu włączono bankowych wolontariuszy w akcję Szlachetna Paczka, promującą ideę
mądrego pomagania,
 rzeprowadzono nową odsłonę kampanii nt. filantropii indywidualnej w ramach programu Wspieram
p
Cały Rok.
3. Wzmacnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej inicjatyw fundacji.

Działania Fundacji BNP Paribas w 2020 roku:
I. EDUKACJA:
a) P
 rogramy stypendialne – wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego
utalentowanej młodzieży z różnych środowisk:
kontynuacja programu stypendialnego Klasa,
kontynuacja programu Agrotalenty.
b) Edukacja finansowa – wspieranie edukacji finansowej i rozwoju przedsiębiorczości:
koordynacja projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL w Banku BNP Paribas,
zaangażowanie w bankowy program edukacji finansowej Misja Edukacja.

8

SPIS TREŚCI

06

Opis działalności statutowej w 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

c) Projekty partnerskie:
współpraca z Harvard Club of Poland w ramach konkursu Droga na Harvard,
współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Stężycy przy programie edukacji językowej English Club.

II. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA:
Budowa kapitału społecznego w lokalnych środowiskach, działania na rzecz grup wrażliwych, wykluczonych
społecznie i znajdujących się w trudnej sytuacji:
k ontynuacja programu tutorsko-stypendialnego Wiedza do Potęgi dla młodzieży uchodźczej i migranckiej
w partnerstwie z Fundacją Ocalenie,
 spieranie rozwoju, edukacja muzyczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży pochodzących z
w
różnych środowisk, zamieszkujących warszawską Pragę – kontynuacja programu Dream Up Grupy BNP
Paribas,
 spółpraca z wybranymi eksperckimi organizacjami społecznymi przy realizacji społecznie użytecznych
w
projektów w ramach celów statutowych,
 spieranie idei wolontariatu w strukturach Banku BNP Paribas oraz poza nim, jako narzędzia realizacji
w
zadań z zakresu solidarności społecznej; wspieranie aktywności i dobrych praktyk pracowników banku
w ramach programu wolontariatu pracowniczego,
r ozwój w Banku BNP Paribas programu Wspieram Cały Rok, polegającego na dobrowolnych odpisach od
pensji na ważne cele społeczne (payroll) i angażującego pracowników banku w systematyczną pomoc
organizacjom społecznym,
 omoc losowa dla pracowników Banku BNP Paribas dotkniętych poważnymi zdarzeniami losowymi;
p
w 2020 roku fundacja stworzyła fundusz solidarnościowy, dedykowany pracownikom banku w trudnej
sytuacji życiowej,
 ktywność fundacji w koalicjach i komisjach oraz współpraca z innymi organizacjami, m.in. Koalicją
a
Liderzy Pro Bono przy publikacji pierwszej w Polsce Karty Wolontariatu Pracowniczego,
zaangażowanie w działania na rzecz zwalczania skutków pandemii.

III. KULTURA:
Wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępu i partycypacji społeczeństwa w kulturze, rozwijanie
aktywności fundacji w dziedzinie wspierania oraz promowania kultury i sztuki:
kontynuacja współpracy z Filharmonią Narodową w ramach programu edukacyjnego Spotkania z Muzyką.
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Opis działalności statutowej w 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

EDUKACJA
Wsparcie edukacji jest jednym z kluczowych aspektów działalności Fundacji BNP Paribas. Od początku
istnienia fundacja prowadzi autorskie programy stypendialne, dając szansę rozwoju zdolnym uczniom
i studentom z małych miejscowości oraz z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Oprócz własnych
programów wspiera także zewnętrzne, wartościowe inicjatywy edukacyjne oraz działania pracowników
Banku BNP Paribas w zakresie edukacji finansowej i wzmacniania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży.

1,5

100

13

164

Blisko 1,5 mln zł
przeznaczone na edukację

stypendystów Stypendiów
Pomostowych

5

stypendystów programu Klasa
w roku szkolnym 2020/2021

lekcje dla blisko 5 tys. uczniów
w ramach programu BAKCYL

sfinansowanych projektów w ramach funduszu
grantowego dla stypendystów i absolwentów Klasy

Programy stypendialne
PROGRAM STYPENDIALNY KLASA
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas realizowany od 2003 roku w partnerstwie
z 5 renomowanymi liceami w kraju. Program daje szansę rozwoju naukowego i społecznego zdolnym
uczniom z mniejszych miejscowości, znajdującym się w słabszej sytuacji finansowej. Dotychczas
wsparcie w ramach programu otrzymało blisko 800 młodych ludzi z ponad 350 wsi i miejscowości
z całej Polski.
Stypendyści „Klasy” mogą liczyć na:
 ełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum (m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki,
p
wycieczki szkolne, wyjścia kulturalne, stała opieka wychowawcy i pedagogów),
stypendium finansowe na I roku studiów,
udział w integracyjnym obozie językowym oraz obozie wakacyjnym,
wsparcie działań wolontariackich,
dostęp do nagród stypendialnych,
dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa.
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Opis działalności statutowej w 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

Fundacja pokrywa koszty związane z udziałem w programie każdego stypendysty. Zakres i wysokość
wsparcia jest przedmiotem uzgodnień z liceami partnerskimi. Fundacja zawiera z każdą ze szkół umowę
dotyczącą wsparcia uczniów i ich rozwoju oraz delegowania przez dyrektorów szkół koordynatorów/
opiekunów stypendystów.
W programie uczestniczy 5 liceów partnerskich:

Gdynia

VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie,
XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,

Szczecin

Warszawa

I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie,
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
XIII LO w Szczecinie.

Wrocław
Kraków

Zasady rekrutacji stypendystów:
spełnienie kryteriów naboru:
– średnia powyżej 4,5 po I semestrze
ósmej klasy szkoły podstawowej
i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady
lub konkursu przedmiotowego
i/lub inne osiągnięcia naukowe,
artystyczne, społeczne,
– pochodzenie z miejscowości
do 100 tys. mieszkańców,
– dochód nieprzekraczający
1200 zł na osobę w rodzinie,

s pełnienie zasad zgodnych z regulaminem programu i procedurami naboru:
– przesłanie formularza zgłoszeniowego
online przez stronę internetową
fundacji,
– wstępna kwalifikacja,
– posiedzenie komisji,
– rekrutacja do szkoły zgodnie
z obowiązującymi zasadami
oświatowymi.

– rekomendacja wychowawcy
lub dyrektora szkoły,
– ponadprzeciętna motywacja
i zaangażowanie społeczne.
Rekrutacja 2020:
Wiosenna rekrutacja zbiegła się z początkiem pandemii COVID-19 w kraju. Z tego powodu termin
składania wniosków został wydłużony z 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku, a rekrutacja po raz
pierwszy odbyła się całkowicie online – kandydaci aplikowali za pomocą formularza dostępnego na
stronie internetowej fundacji oraz przesyłali dokumenty mailowo. Podczas rekrutacji fundacja skupiła się
na wzmocnieniu widoczności programu w mediach ogólnopolskich i lokalnych oraz w kanałach digital.
Podsumowanie 2020:
 6 nowych stypendystów dołączyło do programu. W sumie w roku szkolnym 2020/2021 w 5 liceach
2
partnerskich uczyło się 100 stypendystów.
 dbył się wakacyjny obóz żeglarski dla stypendystów nad jeziorem Kisajno na Mazurach. W obozie,
O
trwającym od 3 do 9 sierpnia 2020 roku, wzięło udział 40 uczniów z całej Polski. Na młodzież czekało
wiele atrakcji, m.in. nauka żeglowania pod okiem doświadczonych instruktorów oraz warsztaty języka
angielskiego i kreatywnego pisania. Obóz zorganizowano zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.
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 rzeprowadzono ewaluację programu wśród kandydatów, uczestników, absolwentów, rodziców,
P
opiekunów stypendystów i dyrektorów. Wyniki ewaluacji pozwolą lepiej dopasować ofertę programu
do potrzeb młodych ludzi oraz śledzić efekty projektu.
Z powodu pandemii zrezygnowano ze świętowania 18-lecia Klasy zaplanowanego na 2020 rok.
Od początku:

19
24

lat trwania programu
stypendialnego Klasa

24 mln zł zainwestowane
w rozwój uczestników

W 2020 roku:

1

Ponad 1 mln zł przekazany
na realizację programu

800
5

stypendystów

szkół partnerskich w całej
Polsce (Warszawa, Kraków,
Wrocław, Szczecin, Gdynia)

100
stypendystów w roku
szkolnym 2020/2021

350
150

miejscowości pochodzenia
stypendystów

aktywnych absolwentów
zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Absolwentów Programu Klasa

40
uczestników wakacyjnego
obozu żeglarskiego

Fundusz grantowy dla stypendystów i absolwentów programu Klasa
W 2020 roku fundacja wsparła Stowarzyszenie Abolwentów Programu Klasa w przeprowadzeniu drugiej
odsłony konkursu grantowego na projekty naukowe, kulturalne, społeczne i biznesowe dla stypendystów
i absolwentów Klasy. Finansowanie o łącznej kwocie 40 000 zł otrzymało 5 z 10 złożonych projektów.

We wrześniu stowarzyszenie wybrało także nowy skład zarządu na kolejną kadencję.

WIĘCEJ INFORMACJI

Łącznie na program stypendialny Klasa w 2020 roku fundacja przeznaczyła 1 261 485,72 zł.
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PROGRAM STYPENDIALNY AGROTALENTY
Program Agrotalenty to system programów stypendialnych skierowanych do ambitnych młodych ludzi
zainteresowanych rozwojem w obszarze rolnictwa. Od 2012 roku Fundacja BNP Paribas współpracuje
z partnerami – instytucjami oświaty, ekspertami i Klientami banku – na rzecz wzmacniania edukacji
rolniczej. Głównym partnerem tego projektu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Program jest realizowany poprzez:
s typendia dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR), organizowanej przez
osiem najlepszych rolniczych uczelni wyższych; Fundacja BNP Paribas funduje 40 stypendiów rocznie
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów I roku,
 typendia Pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dla najzdolniejszych studentów
S
kierunków rolniczych po III i IV roku,
 sparcie finansowe organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz współpracę
w
z 8 uczelniami wyższymi,
 spółpracę ramową Banku i Fundacji BNP Paribas ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w
w zakresie edukacji, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Program skonstruowany został tak, aby zachęcać i motywować do dalszej edukacji najzdolniejszych
uczniów planujących działanie 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 2020 roku:
organizatorzy OWiUR zdecydowali o odwołaniu eliminacji z powodu pandemii,
13 laureatów Stypendiów Pomostowych.
Łącznie w 2020 roku fundacja przekazała 102 840 zł: 50 340 zł dla laureatów z poprzedniej edycji oraz
52 500 zł dla 13 nowych stypendystów Stypendiów Pomostowych.
WIĘCEJ INFORMACJI

376

Od początku:

stypendystów

2

Blisko 2 mln zł
przekazane na stypendia

13

W 2020 roku:

13
102

laureatów Stypendiów
Pomostowych

Ponad 102 tys. zł
przekazane na Agrotalenty
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Edukacja finansowa
Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
Fundacja koordynuje w Banku BNP Paribas ogólnopolski program Bankowcy dla Edukacji Finansowej
Młodzieży BAKCYL, organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Bank BNP Paribas jest partnerem
programu od jego powstania w 2013 roku. W 2020 roku uczestniczyło w nim ponad 170 banków partnerskich.
W ramach programu BAKCYL wolontariusze, a na co dzień pracownicy Banku BNP Paribas, wcielają
się w rolę edukatorów, którzy przygotowują młodych ludzi do zarządzania swoimi pieniędzmi teraz
i w przyszłości. Zadaniem wolontariusza jest przeprowadzenie minimum 4 lekcji w ciągu roku.
W szkołach podstawowych wolontariusze prowadzą cykl lekcji dla klas 6-8 „Twoje pieniądze” i „Od
oszczędzania do inwestowania” oraz dla klas 5-8 „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, a w szkołach
ponadpodstawowych cykl lekcji dla klas 1-4 „Rynek finansowy – zaufanie w biznesie”, „Moje finanse
– myślę przedsiębiorczo” i „Mądre inwestowanie”. Lekcje stanowią kompendium wiedzy na temat
finansów młodego człowieka i przygotowują go do dorosłego życia i świadomego obywatelstwa.
W 2020 roku aktywność wolontariuszy Banku BNP Paribas została doceniona podczas IV Kongresu Edukacji
Finansowej i Przedsiębiorczości, zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Siedmiu
pracowników-wolontariuszy otrzymało wyróżnienia dla najaktywniejszych wolontariuszy programu BAKCYL.
W sumie w 2020 roku 96 wolontariuszy Banku BNP Paribas przeprowadziło 164 lekcje dla blisko 5 tys.
uczniów. W związku z pandemią od marca 2020 roku lekcje były prowadzone w formule hybrydowej,
a następnie całkowicie zdalnej. Dodatkowo pracownicy banku realizowali autorskie inicjatywy, takie jak
webinar z okazji Dnia Dziecka czy wakacyjne warsztaty online z podstawowych zagadnień prawniczych
w ramach inicjatywy #BAKCYL przedsiębiorczości – Wakacje 2020.
Na realizację projektu BAKCYL fundacja przeznaczyła w 2020 roku kwotę 31 000 zł.
WIĘCEJ INFORMACJI

Dodatkowo pracownicy chętnie angażują się w działania wolontariackie w ramach autorskiego programu
Banku BNP Paribas Misja Edukacja, który wystartował w 2020 roku. Przybliżają w nim m.in. wiedzę o
pieniądzach, oszczędzaniu i planowaniu wydatków nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym
(w tym seniorom).

8

Od początku:

8 lat partnerstwa Banku BNP
Paribas w programie BAKCYL

96

W 2020 roku:

wolontariuszy
Banku BNP Paribas

14

1339

przeprowadzonych lekcji

164
lekcje dla blisko 5 tys.
uczniów

30

Prawie 30 tys. słuchaczy

7
wyróżnionych wolontariuszy przez
Warszawski Instytut Bankowości

SPIS TREŚCI

06

Opis działalności statutowej w 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

Projekty partnerskie
KONKURS DROGA NA HARVARD
W 2020 roku Fundacja BNP Paribas po raz czwarty 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.
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
utalentowanym i aktywnym absolwentom 8. klas szkół podstawowych z mniejszych miejscowości oraz
w słabszej sytuacji finansowej, szansę na rozwój w renomowanych liceach partnerskich.
W 2020 roku do konkursu Droga na Harvard zgłosiło się ponad 1 500 osób. Spośród nich wyłoniono 17
laureatów i 4 laureatów Nagrody Głównej.
Na realizację projektu Droga na Harvard Fundacja przeznaczyła w 2020 roku kwotę 20 000 zł.
WIĘCEJ INFORMACJI

ENGLISH CLUB
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 Stężycy. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej
społeczności, od 2014 roku organizowane są tam zajęcia z języka angielskiego dla uczniów ostatnich
klas szkół podstawowych.
W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczą w zajęciach e-learningowych, którym towarzyszą
tradycyjne lekcje 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 wyrównywanie 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.
Fundacja w 2020 roku przeznaczyła na ten cel kwotę 40 000 zł.
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SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
Jednym z głównych obszarów, w którym Fundacja BNP Paribas od lat konsekwentnie realizuje projekty,
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Fundacja wspiera w rozwoju dzieci i młodzież pochodzące
ze środowisk wrażliwych oraz koordynuje program zaangażowania społecznego pracowników Banku BNP
Paribas. W 2020 roku fundacja prowadziła dodatkowe działania związane z odpowiedzią na trudną sytuację
organizacji społecznych spowodowaną pandemią.

1

75

2600

Ponad 1 mln zł na projekty z
zakresu solidarności społecznej

uczestników programu Wiedza do
Potęgi w roku szkolnym 2020/2021

Blisko 2600 godzin zajęć muzycznych
w ramach programu Dream Up

3509

Pracownicy Banku zaangażowali się 3509 razy
w działania na rzecz innych

22 507

godzin przepracowane
wolontariacko

PROGRAM TUTORSKO-STYPENDIALNY WIEDZA DO POTĘGI
Różnorodność kulturowa zakłada istnienie mniejszości kulturowych w jednej przestrzeni, ich wzajemną
współpracę, szacunek oraz wymianę doświadczeń. Jej wspieranie jest bardzo ważne, dlatego Fundacja
BNP Paribas od lat realizuje projekty mające na celu wzmacnianie różnorodności oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Współpraca Fundacji BNP Paribas z Fundacją Ocalenie trwa od 2016 roku
i obejmuje pomoc uchodźcom pochodzącym m.in. z Syrii, Iraku, Ukrainy czy Czeczenii. W 2018 obie
fundacje uruchomiły wspólny program stypendialno-tutorski Wiedza do Potęgi, pomagający młodzieży
uchodźczej w odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym w Polsce.
Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy w nauce pod okiem tutorów-wolontariuszy,
biorą udział w warsztatach, wspólnych wyjściach edukacyjnych i kulturalnych oraz spotkaniach w
ramach półkolonii. Organizatorzy są też w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem,
oferując im niezbędne wsparcie.
Od początku powstania programu w 2018 roku udało się wesprzeć naukę 108 dzieci poprzez tutoring
indywidualny (20 dzieci migranckich oraz 88 dzieci uchodźczych). Stypendyści pochodzili z 15 krajów
i regionów: Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Syrii, Gruzji, Rosji, Iraku, Dagestanu, Armenii, Inguszetii,
Afganistanu, Kamerunu, Kazachstanu, Kenii i Kirgistanu. W roku szkolnym 2020/2021 w programie wzięło
udział 75 uczniów, a 47 spośród nich korzystało z programu dzięki wsparciu Fundacji BNP Paribas.
Program jest skierowany do młodzieży:
w wieku 9-19 lat,
uczącej się w Warszawie,
 osiadającej np. status uchodźcy, przebywającej w kraju ze względów humanitarnych, a w wyjątkowych
p
sytuacjach także będącej w trakcie procedury uchodźczej,
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chcącej przystąpić do programu,
mającej problemy w nauce,
u której istnieje duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
nie pracującej zarobkowo w sposób uniemożliwiający naukę.
Program Wiedza do Potęgi od 2019 roku jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy Grupy BNP
Paribas na rzecz integracji młodych uchodźców i uchodźczyń i – dzięki 3-letniemu grantowi z Grupy
BNP Paribas – będzie kontynuowany do grudnia 2021 roku.
W 2020 roku grupa przeznaczyła na program Wiedza do Potęgi kwotę 50 000 euro, tj. 206 720 zł.
WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ INFORMACJI

108

Od początku:

uczestników programu
Wiedza do Potęgi

75

W 2020 roku:

uczestników programu
w roku szkolnym 2020/2021

15
krajów pochodzenia
stypendystów

47

50
50 tys. euro rocznie na
realizację programu

z nich dzięki wsparciu
Fundacji BNP Paribas

PROGRAM DREAM UP – EDUKACJA I ROZWÓJ SPOŁECZNY PRZEZ SZTUKĘ
Dream Up to program edukacyjny Grupy BNP Paribas, zainicjowany 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 wrażliwych 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. ze śpiewem, tańcem i grą
na instrumentach.
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
rozpoczęła się II edycja programu Dream Up, realizowana we współpracy z Centrum Promocji Kultury
Praga-Południe, która zakończy się w czerwcu 2021 roku.
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Druga edycja programu 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 złożonego z młodych amatorów. W projekt zaangażowano
sześciu zawodowych muzyków z doświadczeniem pedagogicznym, którzy prowadzą sześć powstałych
sekcji muzycznych: instrumentów perkusyjnych, szarpanych, klawiszowych, smyczkowych, dętych oraz
sekcję wokalną. Sekcje te łączą się w jedną orkiestrę – Praską Orkiestrę Dream Up. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu i zakładają systematyczny udział wszystkich uczestników.
Z początkiem 2020 roku zorganizowano koncert Praskiej Orkiestry Dream Up, podczas którego dzieci
i młodzież, biorące udział w projekcie, zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne.
Poza udziałem w bezpłatnych zajęciach muzycznych oraz nauką gry na instrumentach i śpiewu, uczestnicy
projektu wzięli udział w koncertach w Filharmonii Narodowej oraz innych działaniach Centrum Promocji
Kultury Praga-Południe. W związku z pandemią zajęcia były kontynuowane w formie spotkań online.
W 2020 roku zrealizowano blisko 2600 godzin zajęć muzycznych, w których brały udział 33 osoby.
W 2020 roku Grupa BNP Paribas przekazała na działanie programu grant w wysokości 20 000 euro.
Fundacja BNP Paribas przeznaczyła dodatkowo 15 252,75 zł na działania uzupełniające.
WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ INFORMACJI

6

Od początku:

6 lat programu w Polsce

33

W 2020 roku:

uczestników

18

4
partnerów programu

2600
blisko 2600 godzin zajęć
muzycznych

20
20 tys. euro rocznie
na realizację programu

1

koncert Praskiej
Orkiestry Dream Up
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW BANKU BNP PARIBAS
Fundacja BNP Paribas koordynuje program wolontariatu i zaangażowania społecznego pracowników
Banku BNP Paribas.
Każdy pracownik może wykorzystać 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie.
Pracownicy mogą angażować się indywidualnie lub zespołowo.
 undacja i bank zapewniają różnorodne możliwości zaangażowania się – wolontariat indywidualny,
F
zespołowy, możliwość uzyskania grantu na swój projekt czy też udziału w akcjach społecznych
organizowanych przez Fundację BNP Paribas oraz Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju.
W 2020 roku pracownicy zaangażowali się 3509 razy, poświęcając 22 507 godzin na działania na rzecz
innych:

96

wolontariuszy programu
Bankowcy dla Edukacji
Finansowej Młodzieży BAKCYL

zespoły Szlachetnej Paczki

zrealizowanych projektów
w ramach Konkursu
na Projekty Wolontariackie

krwiodawców akcji Krwinka

pracowników pokonało ponad
70 tys. km w ramach akcji
Dobre Kilometry

ponad 220 pracowników-darczyńców
w programie filantropii indywidualnej
Wspieram Cały Rok

36

348

19

124

104

220

2470

pracowników banku i spółek
zaangażowanych w Szlachetną
Paczkę

31

litrów krwi oddane
w akcji Krwinka
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Wolontariat pracowniczy
Celem programu wolontariatu pracowniczego Możesz na Mnie Polegać jest nie tylko inspirowanie,
motywowanie i edukowanie, lecz także wspieranie inicjatyw i dobrych pomysłów pracowników banku
oraz umożliwienie ich realizacji.

Wolontariat indywidualny: jedną z form zaangażowania pracowników banku jest
wolontariat indywidualny, w ramach którego pracownicy wspierają wybrane przez siebie
organizacje społeczne, oferując swój czas, energię i kompetencje.

 olontariat kompetencyjny: fundacja zachęca pracowników banku do dzielenia się
W
z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.
WIĘCEJ INFORMACJI

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
Jednym z kluczowych projektów wolontariatu pracowniczego w banku jest program
BAKCYL, będący sektorową inicjatywą na rzecz edukacji finansowej, koordynowaną przez
Warszawski Instytut Bankowości. Bankowi nauczyciele-wolontariusze są zaangażowani
w projekt od 2013 roku, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu finansów z uczniami szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
W 2020 roku w programie uczestniczyło 96 bankowych wolontariuszy, którzy
przeprowadzili 164 lekcje. Od początku projektu z 1339 lekcji skorzystało blisko 30 tys.
słuchaczy.
Misja Edukacja
Pracownicy angażują się również w autorski projekt Banku BNP Paribas Misja Edukacja.
Projekt opiera się na szeregu działań o charakterze edukacyjnym z zakresu finansów,
bezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Skierowany jest do młodzieży, pracowników banku
i seniorów.
Od października do grudnia 2020 roku pracownicy Banku BNP Paribas przeprowadzili
36 lekcji z edukacji finansowej dla 896 uczniów i seniorów w ramach Misji Edukacja.
Partnerstwo z Fundacją Integracja
Pracownicy Pionu Prawnego zapewniali merytoryczne wsparcie artykułów nt. podstaw
bezpieczeństwa w świecie finansów, skierowanych do czytelników portalu http://www.
niepelnosprawni.pl/ledge/x/306233
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Wolontariat zespołowy: pracownicy banku mogą łączyć się w zespoły i wspierać wybrane
przez siebie organizacje i/lub brać udział w inicjatywach organizowanych przez Fundację
BNP Paribas oraz Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju.
Szlachetna Paczka
W 2018 roku Bank BNP Paribas – podążając za wyborami swoich pracowników – został
partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Pracownicy banku od wielu lat angażowali
się w działania pomocowe w ramach akcji, dlatego nawiązanie współpracy ze Szlachetną
Paczką było naturalnym krokiem.

W 2020 roku do akcji dołączyło 124 liderów, którzy przygotowali paczki dla 134 rodzin.
Oprócz banku do akcji włączyły się inne spółki z grupy: BNP Paribas Faktoring, BNP
Paribas Securities Services i BNP Paribas Leasing Solutions. Dołączyli też wolontariusze
ze Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa – programu stypendialnego Fundacji
BNP Paribas. Wszystkie zespoły wolontariuszy dostały wsparcie od Fundacji BNP Paribas,
która dofinansowała kwotą 1000 zł każdą paczkę. Jest to największa akcja wolontariacka
z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki. W sumie
w akcję włączyło się 2470 pracowników banku i spółek.
W 2020 roku fundacja przeznaczyła 246 510,20 zł na realizację wolontariatu w ramach
Szlachetnej Paczki.
WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs na Projekty Wolontariackie
Pracownicy banku od 2011 roku mogą zgłaszać swoje projekty w ramach corocznego
konkursu organizowanego przez Fundację BNP Paribas. Zwycięzcy otrzymują środki
finansowe na realizację swoich pomysłów na pomoc społeczną w środowiskach, w których
żyją i pracują, oraz merytoryczne wsparcie fundacji.
W 2020 roku zrealizowano 36 projektów, na które fundacja przekazała 141 840 zł.

Akcje społeczne: Fundacja BNP Paribas, we współpracy z Biurem CSR i Zrównoważonego
Rozwoju, koordynuje coroczne akcje społeczne angażujące pracowników banku.
Akcja krwiodawstwa Krwinka
Od 2011 roku pracownicy z central banku, w ramach corocznej akcji Krwinka, mogą
oddać krew oraz zarejestrować się w bazie dawców szpiku w specjalnie przystosowanych
krwiobusach. W ten sposób udzielają wsparcia kampanii Twoja Krew – Moje Życie,
prowadzonej przez Regionalne Centra Krwiodawstwa.
W 2020 roku w akcję zaangażowało się 104 pracowników, którzy oddali ponad 31 litrów
krwi. W sumie od 2011 roku pracownicy banku oddali 236 litrów krwi.
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Dobre Kilometry
Od 2015 roku Fundacja BNP Paribas realizuje akcję społeczną Dobre Kilometry. Pracownicy
banku przez jeden miesiąc zliczają kilometry przemierzane podczas różnych aktywności
sportowych: biegania, nordic walkingu, a także jazdy na rowerze czy rolkach, by wspólnymi
siłami pokonać określony dystans. Kilometry przeliczane są na środki finansowe
i przekazywane na wybrany przez pracowników szczytny cel.
W 2020 roku 348 pracowników banku przemierzyło ponad 70 tys. km, a wsparcie
w łącznej wysokości 40 000 zł otrzymały cztery organizacje wybrane przez pracowników:
Fundacja Herosi, Fundacja Zwalcz Nudę, Fundacja Rak’n’Roll i Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce.

Filantropia indywidualna
Wspieram Cały Rok
Program filantropii indywidualnej oparty na mechanizmie payroll (comiesiecznych
odpisach od pensji) działa w banku od 2017 roku. Jest to proste i wygodne narzędzie
systematycznej filantropii dla każdego – w programie mogą brać udział wszyscy
pracownicy banku. Umożliwia comiesięczne odpisy od pensji wskazanej kwoty na
wybrany cel.
W 2020 zebrane w programie środki finansowe były przekazywane Fundacji Onkologicznej
Alivia (blisko 50 000 zł) oraz na wsparcie stypendystów programu stypendialnego Klasa
Fundacji BNP Paribas (ponad 20 000 zł). W 2020 w programie było ponad 220 darczyńców.

#1MillionHours2Help
#1MillionHours2Help to inicjatywa Grupy BNP Paribas, której celem jest osiągnięcie
w 2021 roku 1 miliona godzin wolontariatu pracowniczego na świecie w całej Grupie
BNP Paribas. Bank silnie promuje zaangażowanie społeczne wśród pracowników, między
innymi poprzez dodatkowe dwa dni płatnego urlopu w ciągu roku z przeznaczeniem na
wolontariat.

Inicjatywy promujące wolontariat
Fundacja zachęca pracowników do społecznego angażowania się oraz promuje wolontariat
pracowniczy na zewnątrz organizacji. Od 2011 roku Bank BNP Paribas jest członkiem Koalicji
Liderzy Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesi-Wolontariusze), koordynowanej przez Akademię
Rozwoju Filantropii. Fundacja wspiera działania koalicji. W grudniu 2020 roku zespół fundacji
uczestniczył w VIII Konferencji Liderzy Pro Bono, podczas której została zaprezentowana
pierwsza w Polsce Karta Wolontariatu Pracowniczego. Ideą przyświecającą powstaniu
dokumentu jest promowanie oraz wspieranie szerzenia wolontariatu wśród polskich firm.
W pracach nad kartą brali udział pracownicy Fundacji BNP Paribas.
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FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
W 2020 roku, decyzją Zarządu Fundacji BNP Paribas, został powołany fundusz
solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego pracownikom
banku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, oraz ich rodzinom. Fundacja
przekazała na ten cel 33 400 zł.
WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI I INKLUZYWNOŚCI
Działania na rzecz wspierania różnorodności i zapobiegania wykluczeniu to jeden
z priorytetów odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas, realizowanych w ramach
Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Zarówno bank, jak i fundacja, we współpracy
z eksperckimi organizacjami, prowadzą szereg programów i inicjatyw, które wzmacniają
różnorodność, wyrównują szanse edukacyjne oraz zapobiegają wykluczeniu grup
wrażliwych.

Wyrównywanie szans przez edukację:
a. program stypendialny Klasa: od blisko 20 lat pomaga zdolnym uczniom – mieszkającym w mniejszych
miejscowościach i pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji finansowej – kontynuować naukę
w renomowanych liceach w Polsce,
b. p
 rogram Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL: inicjatywa Warszawskiego Instytutu
Bankowości, w której pracownicy banków docierają do szkół, często w małych miejscowościach,
przekazując młodzieży wiedzę z zakresu finansów,
c. Agrotalenty: program rozwoju dla młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z rolnictwem, często
pochodzących z obszarów wiejskich,
d. S
 potkania z Muzyką: cykl koncertów zainicjowanych przez fundację i Filharmonię Narodową, podczas
których muzycy docierają do dzieci z małych ośrodków, edukując je i przybliżając im kulturę wysoką, co
pozytywnie wpływa na ich rozwój kulturalny.
Wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a. Szlachetna Paczka: ogólnopolski projekt społeczny Stowarzyszenia Wiosna, promujący ideę mądrego
pomagania, docierający z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin; od 2018 roku Bank BNP Paribas
jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki, a Fundacja BNP Paribas koordynuje wolontariat
pracowniczy w ramach akcji,
b. W
 iedza do Potęgi: program tutorsko-stypendialny, prowadzony w partnerstwie z Fundacją Ocalenie,
który pomaga dzieciom z rodzin uchodźczych i migranckich odnaleźć się w polskim systemie edukacji,
c. D
 ream Up: program edukacji przez sztukę, zainicjowany przez Grupę BNP Paribas; Fundacja BNP Paribas
w ramach programu powołała do życia Praską Orkiestrę Dream Up, w której skład wchodzi młodzież
z warszawskiej Pragi, dla której to często pierwszy kontakt z instrumentami,
d. T
 owarzystwo Nasz Dom: wspiera dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej, m.in. prowadząc ośrodki pieczy
zastępczej czy realizując program stypendialny Moja Przyszłość dla dzieci i młodzieży z ośrodków
opiekuńczych i domów dziecka; Fundacja i Bank BNP Paribas współpracują z towarzystwem, wspierając
finansowo i merytorycznie program stypendialny.
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Różnorodność i włączanie w projektach wolontariatu pracowniczego
Fundacja BNP Paribas wspiera ideę różnorodności i włączania pracowników banku do działań
wolontariackich, m.in. takich jak:
a. projekt Mamo Pracuj: cykl webinarów realizowany z Fundacją Mamo Pracuj, skierowany do mam
powracających na rynek pracy po nieobecności związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,
b. p
 rojekt Szkoła Pokoju – Kulturowa i Językowa Integracja Dzieci Romskich w Poznaniu: spotkania
integracyjne i edukacyjne dla młodzieży romskiej, organizowane we współpracy z Fundacją Sant’Egidio
Polska,
c. m
 entoring pracowników banku w projekcie Uniwersytet Sukcesu, realizowanym przez Fundację
Digital University: edukacyjno-zawodowy program skierowany do dziewcząt w wieku 18-25 lat,
opuszczających dom dziecka bądź pochodzących z ubogich rodzin. Uczestniczki projektu otrzymują
wsparcie w procesie wchodzenia na rynek pracy.
Dodatkowe działania
a. Finansowe wsparcie wydania pierwszego w Polsce podręcznika o ciałopozytywności dla dziewczynek
„Twoje ciałopozytywne dojrzewanie”.
DZIAŁANIA FUNDACJI BNP PARIBAS W CZASIE PANDEMII
Fundacja angażowała się w działania wspierające walkę z pandemią – wspierała finansowo
inicjatywy i zbiórki społecznych partnerów oraz przekazała 250 bankowych laptopów beneficjentom
potrzebującym wsparcia w edukacji online.
1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Fundacja BNP Paribas, przy wsparciu firmy WASKO, przekazała nieużywane bankowe laptopy na potrzeby
społecznych organizacji partnerskich Banku i Fundacji BNP Paribas, stypendystów programu Klasa
oraz potrzebujących szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, z którymi współpracują bankowi
wolontariusze. Lekcje przez Internet to wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów – nie tylko
merytoryczne, ale i techniczne. Wiele placówek i uczniów nie posiada wystarczającej ilości sprzętu, aby
w pełni realizować program nauczania czy uczestniczyć w lekcjach.
Fundacja BNP Paribas zdecydowała się przekazać beneficjentom potrzebującym wsparcia w edukacji
i działaniach online w sumie 250 bankowych laptopów. Partner akcji, firma WASKO, bezpłatnie naprawiła
komputery i przygotowała je do stanu gotowości. Laptopy trafiły między innymi do Olkusza, gdzie zostały
rozdzielone pomiędzy placówki szkolno-wychowawcze, oraz do domów dziecka, stypendystów „Klasy”,
a także partnerów Fundacji BNP Paribas, m.in. Fundacji Ocalenie, Fundacji Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej i Centrum Promocji Kultury Praga-Południe.
2) Wsparcie dla organizacji partnerskiej fundacji – Fundacji Onkologicznej Alivia
Fundacja Onkologiczna Alivia uruchomiła specjalną zbiórkę na zakup środków ochronnych dla pacjentów
onkologicznych. Fundacja BNP Paribas wsparła zbiórkę na rzecz bezpieczeństwa pacjentów
onkologicznych kwotą 20 000 zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na wyposażenie placówek
onkologicznych w niezbędne materiały – m.in. maseczki ochronne, jednorazowe rękawiczki i fartuchy,
środki dezynfekujące, a także na bezpieczny transport chorych.
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3) W
 sparcie dla partnera fundacji – Stowarzyszenia mali bracia Ubogich – przy projekcie Wielkanocne
Wsparcie
W 2020 roku Wielkanoc wyglądała inaczej niż zazwyczaj. Osoby, którym samotność doskwiera na
co dzień, to seniorzy, którymi opiekuje się Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Stowarzyszenie jest
społecznym partnerem Fundacji BNP Paribas od 2018 roku, m.in. zostało wybrane Organizacją Roku
2018 w programie Wspieram Cały Rok. W ramach projektu Wielkanocne Wsparcie stowarzyszenie
wysłało do seniorów wielkanocne koszyki z żywnością i życzeniami. Fundacja i Bank BNP Paribas wsparli
tę inicjatywę darowizną w kwocie 18 000 zł.
DZIAŁANIA W ODPOWIEDZI NA AKTUALNE WYZWANIA SPOŁECZNE
Fundacja BNP Paribas wsparła łączną kwotą 50 000 zł trzy organizacje, które na co dzień pomagają
nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzicom.
1) F
 undacja Gajusz, która prowadzi hospicjum stacjonarne, domowe i perinatalne, a także ośrodek
preadopcyjny Tuli Luli oraz oferuje pomoc psychologiczną dla swoich podopiecznych i ich rodzin.
2) F
 undacja Hospicjum Pomorze Dzieciom, która zapewnia perinatalną opiekę paliatywną oraz prowadzi
hospicjum domowe dla dzieci, wspiera także osoby w procesie żałoby, m.in. oferując bezpłatną pomoc
psychologiczną.
3) S
 towarzyszenie Mudita, które prowadzi inicjatywę na rzecz mam dzieci niepełnosprawnych Spa dla
Mam, organizując im czas wolny czy odciążając w zakupach i przygotowywaniu posiłków.

KULTURA
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
finansuje program Spotkania z Muzyką.
Spotkania z Muzyką umożliwiają rozwój kulturalny i dostęp do sztuki wysokiej ponad 300 tys. 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 Narodowej. Prelegenci przekazują młodym
słuchaczom wiadomości z zakresu form muzycznych, historii muzyki, biografii kompozytorów, a także
informacje o budowie instrumentów i tajnikach gry na nich. Poprzez zapoznawanie uczniów ze sztuką
muzyczną, uzupełniają i wzbogacają ich edukację.
Sezon 2019/2020 został przerwany przez pandemię COVID-19, w wyniku czego w sezonie 2019/2020
udało się zrealizować 1520 audycji z 2364 zaplanowanych (tzn. zorganizowano 64% zaplanowanych
wydarzeń). W sumie w roku kalendarzowym 2020 odbyło się 708 audycji dla 114 tysięcy słuchaczy.
Na realizację programu Spotkania z Muzyką Filharmonii Narodowej fundacja przeznaczyła w 2020 roku
kwotę 90 000 zł.
WIĘCEJ INFORMACJI
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LISTA PARTNERÓW FUNDACJI w 2020 roku
Współpraca oraz partnerstwa z innymi organizacjami są nawiązywane w ramach celów statutowych.
W 2020 roku fundacja współpracowała z następującymi organizacjami:
Akademia Rozwoju Filantropii,
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe,
Filharmonia Narodowa,
Forum Darczyńców,
Fundacja Dobra Sieć,
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,
Fundacja im. Lesława A. Pagi,
Fundacja SYNAPSIS,
Fundacja Ocalenie,
Fundacja Onkologiczna Alivia,
Harvard Club of Poland,
Koalicja Liderów Pro Bono,
Licea partnerskie programu Klasa,
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych ,
Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa,
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Stowarzyszenie Wiosna,
Towarzystwo Nasz Dom,
Warszawski Instytut Bankowości.
AKTYWNOŚĆ FUNDACJI W KOALICJACH I KOMISJACH
Fundacja BNP Paribas działa na rzecz umacniania trzeciego sektora nie tylko poprzez partnerstwa
z organizacjami pozarządowymi, ale także poprzez aktywność w koalicjach, komisjach i grupach
roboczych.
Od 2009 roku działa jako członek Forum Darczyńców, a w tym roku – już po raz czwarty – została
partnerem IV Forum Fundacji Korporacyjnych.
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Od 2011 roku bank jest członkiem Koalicji Liderzy Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesi-Wolontariusze),
koordynowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii. Fundacja wspiera działania koalicji. W grudniu
fundacja uczestniczyła w VIII Konferencji Liderzy Pro Bono. Podczas uroczystości została zaprezentowana
pierwsza w Polsce Karta Wolontariatu Pracowniczego, której celem jest promowanie oraz wspieranie
szerzenia wolontariatu wśród polskich firm. W pracach nad kartą brali udział pracownicy Fundacji BNP
Paribas.
Zespół fundacji brał także udział w komisjach stypendialnych:
programu Moja Przyszłość Towarzystwa Nasz Dom,
programu Wiedza do Potęgi Fundacji Ocalenie,
komisji Funduszu Grantowego Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa,
komisji programu Stypendiów Pomostowych.
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1. Fundacja zatrudniała łącznie 2 pracowników etatowych: 1 pracownika etatowego w ciągu całego
roku od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i 1 pracownika etatowego w okresie od 1 stycznia do
31 maja 2020 roku oraz 3 pracowników na umowy zlecenia: 1 pracownika wspierającego fundację
administracyjnie, 1 realizującego projekty społeczne oraz 1 pracownika od 1 czerwca do 31 grudnia
2020 roku wspierającego całość działalności fundacji. Łącznie na wynagrodzenia fundacja przeznaczyła
kwotę 248 887,36 zł.
2. Fundacja współpracuje z wolontariuszami-pracownikami BNP Paribas Bank Polska S.A. także w ramach
programu wolontariatu pracowniczego w banku.
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 000200081) przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Użyczający ponosi także koszty związane z eksploatacją
przedmiotu użyczenia.
8. Fundacja informuje o swojej działalności na stronach internetowych, m.in.:
www.bnpparibas.pl/fundacja
www.bnpparibas.pl
www.ngo.bazy.pl
www.forumdarczyncow.pl
www.mojestypendium.pl

Kierunki działań fundacji na 2021 rok
W planach na 2021 rok fundacja podtrzymuje swoje cele strategiczne i kluczowe kierunki działania.
Kontynuowane będą długofalowe autorskie programy stypendialne: Klasa, Agrotalenty i Wiedza do
Potęgi oraz program edukacyjny Dream Up, a także wieloletnie partnerstwa z instytucjami kultury
i organizacjami społecznymi.
Fundacja nadal będzie wspierać realizację programu wolontariatu pracowniczego w banku i wzmacniać
społeczne zaangażowanie pracowników, ze szczególnym nastawieniem na promowanie idei filantropii
indywidualnej.
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