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I.

DANE FUNDACJI

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) 94.99Z 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.

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. 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 Polska, 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 nazywała się ona Fundacja 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.

III.

WŁADZE FUNDACJI W 2021

Skład Rady Fundacji:




Przewodniczący Rady: Przemysław Gdański – Prezes Zarządu, Bank BNP Paribas
Wiceprzewodniczący Rady: Józef Wancer – Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank BNP
Paribas, powołany 7 lipca 2021 r.
Członkowie Rady:
Daria Gostkowska – Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Bank BNP Paribas
Dariusz Maciołek – Dyrektor Zarządzający Pionu Komunikacji, Marketingu i Zaangażowania
Społecznego, Bank BNP Paribas
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Katarzyna Romaszewska-Rosiak – Dyrektor ds. Projektu Integracji, Bank BNP Paribas, odwołana
w związku z upływem kadencji w dniu 7 kwietnia 2021 r.
Aleksandra Zouner – Dyrektor Zarządzający Pionu Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich,
Bank BNP Paribas
Iwona Gajek – Dyrektor Zarządzający Pionu Prawnego, Bank BNP Paribas
Jean-Jacques Goron – Dyrektor Wykonawczy BNP Paribas Foundation, w związku ze złożeniem
rezygnacji odwołany w dniu 7 lipca 2021 r.,
Isabelle Giordano - Dyrektor Wykonawczy BNP Paribas Foundation, powołana w dniu 7 lipca 2021 r.
Skład Zarządu Fundacji:




Prezes Zarządu:
Joanna Gajda Wróblewska - Kierownik Zespołu Projektów Społecznych, powołana na członka
Zarządu Fundacji w dniu 7 lipca 2021 r., powołana na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 22 grudnia
2021 r.
Członkowie Zarządu:
Andrzej Ząbek – Dyrektor Biura Klientów Kluczowych, Bank BNP Paribas
Maria Krawczyńska – Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Bank BNP Paribas
Wioletta Marciniak-Mierzwa – Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów i Raportowania,
Bank BNP Paribas, powołana w dniu 17 grudnia 2020 r., w związku ze złożeniem rezygnacji
odwołana w dniu 7 lipca 2021 r.

Członkowie Rady Fundacji oraz członkowie 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.
Na przełomie 2021 i 2022 trwały prace nad strategią brandu marki fundacji, w tym nad aktualizacją
brzmienia misji.
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 oraz 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 i badań naukowych,
świadczenie 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, z wyjątkiem pracowników Banku BNP Paribas i ich rodzin
w trudnych sytuacjach życiowych

V.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

1. W okresie sprawozdawczym Fundacja BNP Paribas otrzymała kwotę 3 377 529,80 zł, w tym:
a. darowiznę z BNP Paribas Bank Polska S.A. w wysokości 2 690 000 zł na cele statutowe,
b. darowiznę z BNP Paribas Bank Polska S.A. w wysokości 300 000 zł na realizację Programu
Grantów Lokalnych,
c. darowiznę z Grupy BNP Paribas na realizację programu wsparcia uchodźców w wysokości
216 515 zł,
d. darowiznę od spółek zależnych BNP Paribas o łącznej wartości 53 000 zł,
e. inne wpłaty od pracowników banku na realizację celów statutowych w ramach programu
„Wspieram cały rok” i od programu lojalnościowego klientów Banku BNP Paribas „Mam
Bonus” w kwocie 108 030 zł,
f.

środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w
wysokości 8 043,30 zł, inne wpłaty od osób prywatnych w łącznej kwocie 1 941,50 zł.

2. Przychody finansowe (w całym okresie obrachunkowym) wyniosły 254,60 zł.
3. Łącznie przychody fundacji w 2021 roku stanowiły kwotę 3 377 784,40 zł.
4. W okresie sprawozdawczym fundacja wydatkowała ogółem kwotę 3 456 678,06 zł, w tym:
a. na bezpośrednie wsparcie zadań, o których mowa poniżej, kwotę 3 175 531,46 zł, co
stanowi 91,87 % ogółu poniesionych wydatków,
b. na pokrycie kosztów administracyjnych działalności statutowej kwotę 281 146,60 zł, co
stanowi 8,13 % ogółu poniesionych wydatków.
Został naliczony podatek dochodowy w kwocie 7 576 zł od wydatków na cele reprezentacyjne w
związku z obchodami 15-lecia Fundacji.
.

strona 5 z 21

Struktura wydatków fundacji w 2021 roku:
OBSZAR

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA (PLN)

KLASA

Program stypendialny „Klasa”

UDZIAŁ (%)

1 227 454,17

Umowy ze szkołami partnerskimi

638 992,10

Inne koszty związane z programem Klasa

318 962,07

Wsparcie dla absolwentów programu
Klasa

269 500
41,27

Program stypendialny „Agrotalenty”

105 580

Program Edukacji Finansowej BAKCYL

33 214

Program edukacyjny „English Club”

40 000

Pozostałe partnerstwa

20 000

Program stypendialno-tutorski dla młodzieży
uchodźczej „Wiedza do potęgi”

267 515

EDUKACJA

Program edukacyjny „Dream up”

SOLIDARNOŚĆ
SPOŁECZNA

KULTURA

INNE

36 256,20

Program Grantów Lokalnych

300 000

Wolontariat pracowniczy w ramach Szlachetnej
Paczki

303 076

Konkurs na projekty wolontariackie

256 864,60

Współpraca z organizacjami społecznymi

294 639,89

Program filantropii indywidualnej „Wspieram
cały rok”
Fundusz solidarnościowy dla pracowników
Banku BNP Paribas
Program „Spotkania z muzyką” Filharmonii
Narodowej
Razem koszty statutowe
Koszty administracyjne i osobowe
OGÓŁEM
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48

130 031,60
70 900
90 000

2,60

3 175 531,46

91,87

281 146,60

8,13

3 456 678,06

100

VI.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2021 ROKU

Fundacja BNP Paribas realizuje zadania, które wynikają z odpowiedzialności społecznej Banku BNP
Paribas. Fundacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, wyrównuje szanse edukacyjne i wspiera
kulturę w mniejszych miejscowościach. Od początku swojej działalności w 2006 r. prowadzi autorskie
programy stypendialne, kieruje zaangażowaniem społecznym pracowników banku i współpracuje
z organizacjami społecznymi – wspiera je merytorycznie i finansowo.
W 2021 roku fundacja realizowała swoje cele statutowe, poprzez podejmowanie działań społecznie
użytecznych – prowadziła programy autorskie i własne inicjatywy, kontynuowała wieloletnie partnerstwa,
a także wspierała nowe działania, szczególnie te wzmacniające realizację misji organizacji społecznych
oraz promujące wolontariat pracowniczy wśród firm.
W 2021 r. Fundacja BNP Paribas obchodziła 15-lecie działalności. Kluczowe liczby z tego okresu:








839 uczniów skorzystało z programu stypendialno-rozwojowego „Klasa”,
113 młodych uchodźców w Polsce otrzymało stypendia i wsparcie w ramach programu
partnerskiego z Fundacją Ocalenie – „Wiedza do potęgi”,
5000 godzin zajęć edukacji przez sztukę dla dzieci z placówek społecznych w ramach programu
„Dream up”,
1 mln zł na 250 bankowych projektów wolontariackich,
313 000 km przejechali pracownicy, aby wesprzeć organizacje społeczne, w ramach akcji „Dobre
kilometry”,
269 litrów krwi oddali pracownicy w bankowej akcji krwiodawstwa „Krwinka”,
20 wolontariuszy otrzymało wyróżnienia z okazji 15-lecia fundacji.

Priorytety Fundacji BNP Paribas w 2021 roku:
1. Podtrzymanie realizacji celów strategicznych i kluczowych kierunków działania, szczególnie w
obszarze wyrównywania nierówności społecznych. Fundacja kontynuowała długofalowe programy,
takie jak autorski program stypendialno-rozwojowy „Klasa” czy partnerski program tutorskostypendialny „Wiedza do potęgi” realizowany wraz z Fundacją Ocalenie.
2. Wzmacnianie zaangażowania społecznego pracowników Banku BNP Paribas poprzez kontynuację
programu wolontariatu pracowniczego oraz nastawienie na promowanie filantropii indywidualnej.
3. Wzmacnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem 15lecia działalności fundacji.
Działania Fundacji BNP Paribas w 2021 roku:
1. EDUKACJA:
a. Programy stypendialne – wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego
i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk:
i. kontynuacja programu stypendialno-rozwojowego „Klasa”,
ii. kontynuacja programu stypendialnego „Agrotalenty”.
b. Edukacja finansowa – wspieranie edukacji finansowej i rozwoju przedsiębiorczości:
i. koordynacja projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL w
Banku BNP Paribas,
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ii. zaangażowanie w bankowy program edukacji finansowej Misja Edukacja.
c. Projekty partnerskie:
i. współpraca z Towarzystwem Nasz Dom przy realizacji programu stypendialnego
„Moja Przyszłość” dla dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczych i domów dziecka,
ii. współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Stężycy przy programie edukacji językowej
„English Club”.
2. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA: budowa kapitału społecznego w lokalnych środowiskach, działania na
rzecz grup wrażliwych, wykluczonych społecznie i znajdujących się w trudnej sytuacji:
a. kontynuacja programu tutorsko-stypendialnego „Wiedza do Potęgi” dla młodzieży
uchodźczej i migranckiej w partnerstwie z Fundacją Ocalenie,
b. wspieranie rozwoju, edukacja muzyczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży
pochodzących z różnych środowisk – kontynuacja programu „Dream up” Grupy BNP
Paribas,
c. współpraca z wybranymi eksperckimi organizacjami społecznymi przy realizacji społecznie
użytecznych projektów w ramach celów statutowych,
d. wspieranie idei wolontariatu w strukturach Banku BNP Paribas oraz poza nim, jako
narzędzia realizacji zadań z zakresu solidarności społecznej, wspieranie aktywności i
dobrych praktyk pracowników banku w ramach programu wolontariatu pracowniczego,
e. rozwój w Banku BNP Paribas programu „Wspieram cały rok”, polegającego na
dobrowolnych odpisach od pensji (payroll) na ważne cele społeczne i angażującego
pracowników banku w systematyczną pomoc organizacjom społecznym,
f.

wspieranie organizacji odpowiadających na bieżące wyzwania społeczne,

g. aktywność fundacji w koalicjach, komisjach oraz współpraca z innymi organizacjami –
Akademią Rozwoju Filantropii, Koalicją Liderzy Pro Bono, Forum Darczyńców oraz Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
3. KULTURA: wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępu i partycypacji społeczeństwa w kulturze,
rozwijanie aktywności fundacji w dziedzinie wspierania oraz promowania kultury i sztuki:
a. kontynuacja współpracy z Filharmonią Narodową w ramach programu edukacyjnego
„Spotkania z muzyką”,
b. dofinansowanie stypendiów artystycznych w ramach jubileuszowej inicjatywy „160
projektów na 160 lat Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”.
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EDUKACJA
Wyrównywanie dostępu do edukacji wysokiej jakości to jeden z głównych obszarów działań
Fundacji BNP Paribas. Organizacja realizuje ten cel poprzez prowadzenie programów stypendialnych:
samodzielnie oraz we współpracy z partnerami i Grupą BNP Paribas. Beneficjentami tych działań są
przede wszystkim młode osoby, które - z powodu pochodzenia i trudniejszej sytuacji życiowej i finansowej
- mają ograniczony dostęp do pełnej oferty edukacyjnej i systemowego wsparcia. Oprócz własnych
projektów, fundacja aktywnie wspiera zewnętrzne, wartościowe inicjatywy edukacyjne i korzysta z wiedzy
i doświadczenia organizacji eksperckich w ewaluacji swoich działań.

PROGRAMY STYPENDIALNE
PROGRAM STYPENDIALNO-ROZWOJOWY „KLASA”
„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających się w nauce
absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych
miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego.
Program powstał w 2003 roku z inicjatywy fundatora, Banku BNP Paribas, co czyni go jednym z
najstarszych programów stypendialnych w kraju. Od 2006 roku program koordynuje Fundacja BNP Paribas.
Przez 20 lat ze wsparcia skorzystało 839 stypendystów z 489 miejscowości w Polsce, ucząc się w 5
czołowych liceach partnerskich, a Bank BNP Paribas przekazał na ten cel ponad 25,5 miliona złotych.
Podczas 19. rekrutacji w programie mogli wziąć udział uczniowie, spełniający poniższe kryteria:







średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5 i/lub posiadają tytuł
laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub posiadają inne osiągnięcia
naukowe, artystyczne, społeczne,
pochodzenie ze wsi i miejscowości do 100 tys. mieszkańców,
dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie,
rekomendacja dyrektora szkoły lub wychowawcy,
ponadprzeciętna motywacja i zaangażowanie społeczne.

Oferta programu obejmuje:








pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe,
podręczniki, wycieczki szkolne, wyjścia kulturalne, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
warsztaty i wsparcie psychologa,
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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Licea partnerskie
Stypendyści kontynuują naukę w jednym z liceów partnerskich „Klasy”. W 2021 roku w programie
uczestniczyło 5 topowych szkół z pierwszej 30. ogólnopolskiego rankingu szkół ponadpodstawowych
Perspektywy 2022 (tutaj pełny ranking):






VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie http://liceum7.edu.pl
XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu http://lo14.wroc.pl
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie http://www.nowodworek.krakow.pl
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni http://www.lo3.gdynia.pl
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie http://13lo.szczecin.pl

Rekrutacja 2021
19. rekrutacja do programu „Klasa” trwała od 15 lutego do 30 kwietnia. 26 kandydatów dostało się do
szkół partnerskich i dołączyło do grona stypendystów „Klasy”. Rekrutacji towarzyszyła wiosenna kampania
wizerunkowa programu w mediach z udziałem 3 absolwentów programu.
Kluczowe wydarzenia w programie w 2021


Do programu dołączyło 26 nowych stypendystów. W sumie w roku szkolnym 2021/2022 w
programie uczestniczyło 83 licealistów z całej Polski: 31 w Warszawie, 19 w Gdyni, 18 w Krakowie
i 15 we Wrocławiu.



W sierpniu odbył się integracyjny zjazd językowy dla nowoprzyjętych stypendystów oraz uczniów
klas II, którzy nie mogli wziąć udziału w obozie rok wcześniej z powodu pandemii COVID-19. Od 8
do 14 sierpnia stypendyści poznawali się nawzajem oraz ćwiczyli język angielski z pomocą native
speakerów ze szkoły językowej English Way.



W maju i listopadzie odbyły się spotkania online całej społeczności „Klasy” - stypendystów,
absolwentów, opiekunów i zespołu oraz zarządu fundacji. Gościem pierwszego spotkania była
ekspertka ds. HR, która opowiedziała stypendystom o tym, jak stawiać pierwsze kroki na rynku
pracy. Podczas drugiego spotkania, uczestnicy spotkali się z ekspertem ds. zmian klimatu, który
opowiedział o wyzwaniach klimatycznych, z którymi możemy się mierzyć w najbliższych latach.



Jesienią stypendyści wzięli udział w warsztatach psychologicznych, prowadzonych przez
psychologów z Fundacji UNICORN. Warsztaty odbyły się stacjonarnie w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu i Gdyni, a każdy z nich był dopasowany tematycznie do potrzeb uczniów z danego
miasta. W sumie 40 stypendystów uczyło się m.in. jak wyrażać gniew w zdrowy sposób i jak stawiać
granice.

Fundusz grantowy dla stypendystów i absolwentów programu „Klasa”
W 2021 roku fundacja wsparła Stowarzyszenie Abolwentów Programu Klasa w przeprowadzeniu trzeciej
odsłony konkursu grantowego na projekty naukowe, kulturalne, społeczne i biznesowe dla absolwentów
„Klasy”. Finansowanie o łącznej kwocie 40 000 zł otrzymało 3 z 4 złożonych projektów.
We wrześniu stowarzyszenie wybrało także nowy skład zarządu na kolejną kadencję.
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Więcej informacji: http://absolwenciklasy.pl/
Łącznie na program stypendialno-rozwojowy „Klasa” w 2021 roku fundacja przeznaczyła 1 227 454,17 zł.

PROGRAM STYPENDIALNY „AGROTALENTY”
„Agrotalenty” to system programów stypendialnych dla ambitnych młodych ludzi, którzy wiążą swoją
przyszłość z rolnictwem. Istnieje od 2012 r. jako efekt współpracy Fundacji BNP Paribas z instytucjami
oświaty i ekspertami w tej dziedzinie. System wspiera lokalne społeczności i wzbogaca oferty szkół
rolniczych. „Agrotalenty” to:


program stypendialny dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, którą organizuje
osiem najlepszych rolniczych uczelni wyższych w Polsce. Partnerem programu jest Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Co roku Fundacja BNP Paribas funduje 40 stypendiów,



program Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dla najzdolniejszych
studentów kierunków rolniczych, którzy ukończyli trzeci lub czwarty rok studiów,



współpraca ramowa Banku BNP Paribas i Fundacji BNP Paribas ze Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie w zakresie edukacji, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Program jest kompleksowym wsparciem talentów rolniczych - od szkoły średniej, jako laureaci OWiUR, aż
po studia wyższe, jako studenci korzystający ze wsparcia w ramach Stypendiów Pomostowych. Bank BNP
Paribas zachęca także studentów kończących kierunki rolnicze do uczestnictwa w konkursie na najlepszą
pracę magisterską i licencjacką o tematyce agro.
Stypendyści w 2021 roku


Laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zostało 18 studentów i 22 uczniów.
Dotychczas w ramach tego programu wsparcie otrzymało 430 osób,



Stypendia Pomostowe otrzymało 13 osób. Dotychczas w ramach programu wsparcie otrzymało
103 studentów.

Łącznie w 2021 roku fundacja przekazała 105 580 zł: 32 580 zł dla laureatów Olimpiady, 10 000 zł dla
Komitetu Org. Olimpiady oraz 63 000 zł dla studentów wyróżnionych w programie Stypendiów
Pomostowych.
Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-rozwojumlodziezy-agrotalenty

EDUKACJA FINANSOWA
PROGRAM BANKOWCY DLA EDUKACJI FINANSOWEJ MŁODZIEŻY BAKCYL
Program BAKCYL to sektorowy program edukacyjny, którym kieruje Warszawski Instytut Bankowości. Bank
BNP Paribas jest partnerem programu od jego powstania w 2013 r. Nad koordynacją programu w banku
czuwa Fundacja BNP Paribas.
Celem BAKCYL-a jest przekazanie młodzieży praktycznej wiedzy z dziedziny finansów. W ramach programu
wolontariusze – na co dzień pracownicy blisko 150 banków partnerskich programu – prowadzą lekcje
edukacji finansowej. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem jest jedną z form wolontariatu
kompetencyjnego, z którego chętnie korzystają wolontariusze banku.
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W 2021 r. pracownicy Banku BNP Paribas prowadzili cykle zajęć w szkołach podstawowych dla klas VI–
VIII: „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania”, dla klas V–VIII: „Bezpieczeństwo w
Cyberprzestrzeni”. W szkołach średnich prowadzili zajęcia: „Rynek finansowy – zaufanie w biznesie”, „Moje
finanse – myślę przedsiębiorczo” i „Mądre inwestowanie”. Spotkania stanowiły kompendium wiedzy na
temat finansów, przygotowywały uczniów do dorosłego życia i świadomego obywatelstwa.
W 2021 roku w programie uczestniczyło 123 przeszkolonych wolontariuszy, którzy przeprowadzili 155
lekcji dla blisko 4 tys. uczniów. Łącznie, od początku uczestnictwa w projekcie, to prawie 1 500 lekcji dla
ponad 33 000 słuchaczy.
Podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, zorganizowanego przez Warszawski Instytut
Bankowości, wolontariusze Banku BNP Paribas otrzymali wyróżnienie za liczbę przeprowadzonych lekcji
w 2021 roku.
Na realizację projektu BAKCYL fundacja przeznaczyła w 2021 roku kwotę 33 214 zł.
Więcej informacji: www.bakcyl.wib.org.pl.
Pracownicy banku mają także możliwość zaangażowania się w autorski projekt edukacyjny Banku BNP
Paribas - Misja Edukacja. Program szerzy wiedzę w społeczeństwie na tematy finansów, ekologii,
bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i psychologii, m.in. poprzez edukację młodzieży i seniorów.

PROGRAMY PARTNERSKIE
„ENGLISH CLUB”
Program „English Club”, prowadzony we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Stężycy oraz w
partnerskie z firmą JMP Flowers, Klientem Banku BNP Paribas, istnieje od 2014 roku. W ramach programu
uczniowie szkół podstawowych ze Stężycy mogą uczęszczać na zajęcia języka angielskiego w swojej
miejscowości i szlifować język pod okiem doświadczonych lektorów.
W roku 2020/2021 program zakończyło 29 uczniów, którzy poznawali rolę języka angielskiego we
współczesnym świecie oraz jego wagę w budowaniu sukcesu osobistego i zawodowego. Zajęcia były
prowadzone hybrydowo - zarówno w formie stacjonarnej oraz zdalnej, za pomocą dostępnych narzędzi
e-learningowych.
Partnerstwo ma charakter długofalowy. Operatorem projektu jest szkoła językowa English Way School.
Fundacja w 2021 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 pochodzącą
ze środowisk wrażliwych oraz koordynuje program zaangażowania społecznego pracowników Banku BNP
Paribas.

PROGRAM TUTORSKO-STYPENDIALNY „WIEDZA DO POTĘGI”
Różnorodność kulturowa zakłada istnienie mniejszości kulturowych w jednej przestrzeni, ich wzajemną
współpracę, szacunek oraz wymianę doświadczeń. 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. W 2021 r. Fundacja BNP Paribas została partnerem
strategicznym Fundacji Ocalenie.
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 113 dzieci z Czeczenii,
Tadżykistanu, Ukrainy, Syrii, Gruzji, Rosji, Iraku, Dagestanu, Armenii, Inguszetii, Afganistanu, Kamerunu,
Kazachstanu, Kenii i Kirgistanu. W roku szkolnym 2021/2022 programem zostało objętych 92 uczniów.
Program jest skierowany do młodzieży:
 w wieku 9 - 19 lat uczącej się w Warszawie,
 posiadającej np. status uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającą, pobyt ze względów
humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski, a w wyjątkowych sytuacjach także będącej
w trakcie procedury uchodźczej,
 chcącej przystąpić do programu,
 mającej problemy w nauce, a szczególnie tej, 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 europejskiej inicjatywy Grupy BNP
Paribas na rzecz integracji uchodźców. W 2021 roku Grupa BNP Paribas przeznaczyła na program Wiedza
do potęgi kwotę: 217 515 zł.
Dodatkowo, fundacja przekazała 50 000 zł na pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.
Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/projekt-wiedza-do-potegi
https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/dzieci-i-mlodziez/wiedza-do-potegi-programtutorsko-mentoringowy-dla-mlodych-uchodzcow-i-uchodzczyn
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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. W czerwcu 2021 zakończyła się II edycja „Dream up” przy
której fundacja współpracowała z Centrum Promocji Kultury Praga-Południe w Warszawie. We wrześniu
2021 r. ruszyła III edycja programu, której operatorem zostało Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów
„Stara 4” i Fablab Pobite Gary!. Uczestnikami są dzieci, które uczęszczają do świetlic środowiskowych w
Warszawie. Ważnym elementem zajęć, oprócz nabywania umiejętności gry na instrumentach, jest również
wzmacnianie kompetencji społecznych, pewności siebie, umiejętności funkcjonowania w większej grupie i
wzmacnianie w sobie przekonania, „że coś potrafię” – zmiany są mierzone podczas bieżącej obserwacji
psychologicznej. Dodatkowo, po każdym semestrze prowadzona jest ewaluacja projektu.
Od 2018 r. zrealizowano blisko 5000 godzin zajęć muzycznych, w ramach programu „Dream up”.
W 2021 roku Grupa BNP Paribas przekazała bezpośrednio do partnera grant w wysokości: 20 000 EUR na
działanie programu.

Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-dream-up
https://group.bnpparibas/en/hottopics/dream

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I WOLONTARIAT PRACOWNICZY
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.
Fundacja i bank zapewniają różnorodne możliwości zaangażowania się – wolontariat
indywidualny, zespołowy, możliwość uzyskania grantu na swój projekt czy też udziału w akcjach
społecznych organizowanych przez Fundację BNP Paribas.

W 2021 roku pracownicy zaangażowali się 3 797 razy, poświęcając 24 767 godzin na działania na rzecz
innych:
 2 610 wolontariuszy z Banku i spółek Grupy BNP Paribas zaangażowało się w Szlachetną Paczkę,
 74 pracowników oddało 33 litry krwi w ramach akcji „Krwinka”,
 71 952 km przejechali pracownicy banku w „Dobrych Kilometrach”, które wspierają organizacje
społeczne,
 20 wolontariuszy zostało wyróżnionych z okazji 15-lecia Fundacji BNP Paribas,
 1157 kg nieużywanych tekstyliów zebrali pracownicy banku wraz z firmą Ubrania do Oddania.
 260 pracowników brało udział w programie filantropii indywidualnej „Wspieram cały rok”.
Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/720828/ponad-24-tysiace-godzin-przepracowaliwolontariusze-banku-bnp-paribas-w-2021-roku
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WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Celem programu wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”, jest nie
tylko inspirowanie, motywowanie i edukowanie, lecz także wspieranie inicjatyw i dobrych pomysłów
pracowników banku oraz umożliwienie ich realizacji.
1.

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.

2. Wolontariat kompetencyjny: fundacja zachęca pracowników banku do dzielenia się z innymi swoją
wiedzą i umiejętnościami, np. BAKCYL i Misja Edukacja

BANKOWCY DLA EDUKACJI FINANSOWEJ MŁODZIEŻY BAKCYL
Jednym z projektów wolontariatu pracowniczego w banku jest program BAKCYL, koordynowany przez
Warszawski Instytut Bankowości. Bankowi nauczyciele-wolontariusze zaangażowani są w projekt od 2013
roku, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu finansów z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przepsiębiorczości bank otrzymał wyróżnienie za największą
liczbę przeszkolonych wolontariuszy i największą liczbę przeprowadzonych lekcji w 2020 r.
W 2021 roku w programie zostało przeszkolonych 123 bankowych wolontariuszy, którzy przeprowadzili
155 lekcji. Od początku projektu z blisko 1500 lekcji skorzystało ponad 33 000 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.
W 2021 r. pracownicy Banku BNP Paribas przeprowadzili 160 lekcji z edukacji finansowej dla 4200
słuchaczy.

LEGAL PRO BONO
W ramach współpracy z Fundacją Integracja, przedstawiciele bankowego Pionu Prawnego, w ramach
wolontariatu kompetencyjnego, współtworzyli cykl artykułów, które w przystępny sposób wyjaśniały
czytelnikom portalu niepelnosprawni.pl zawiłości poruszania się po świecie finansów.

3. 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

SZLACHETNA PACZKA
Od 2018 r. Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Oficjalne partnerstwo i
ogólnopolski charakter projektu pozwalają jak najlepiej wykorzystać potencjał wolontariatu
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pracowniczego. Bankowi wolontariusze przygotowują paczki, które odpowiadają na realne potrzeby
beneficjentów. Realizują w ten sposób ideę mądrego pomagania. Do akcji przyłączyli się także
wolontariusze ze spółek Grupy BNP Paribas i Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa – programu
stypendialnego Fundacji BNP Paribas. Wszystkie zespoły wolontariuszy dostały wsparcie merytoryczne w
postaci webinarów, a Fundacja BNP Paribas dofinansowała każdą paczkę kwotą 1000 zł.
W 2021 roku do akcji dołączyło 133 liderów, którzy przygotowali paczki dla 145 rodzin.
Jest to największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności
Szlachetnej Paczki. W sumie w akcję włączyło się 2610 pracowników Banku i spółek.
W 2021 roku fundacja przeznaczyła 303 076 zł na realizację wolontariatu w ramach Szlachetnej Paczki.
Więcej o zaangażowaniu pracowników Banku BNP Paribas: https://www.pomaganiejestfajne.pl/
Więcej o akcji Szlachetna Paczka: https://www.szlachetnapaczka.pl/

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 działania społeczne i ekologiczne w środowiskach, w których żyją i pracują, oraz
merytoryczne wsparcie fundacji.
W 2021 roku zrealizowano 55 projektów, na które fundacja przekazała. 256 864,60 zł

4. Akcje społeczne: Fundacja BNP Paribas 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 2021 roku w akcję zaangażowało się 74 pracowników, którzy oddali 33 litry krwi.

„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 2021 roku 444 pracowników przejechało 71 952 km, a głównym beneficjentem akcji, wybranym przez
pracowników w głosowaniu, zostało Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, które otrzymało od
Fundacji darowiznę w wys. 25 000 zł.
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PROEKOLOGICZNA AKCJA SPOŁECZNA
Fundacja BNP Paribas wraz z firmą Ubrania do oddania zorganizała w 2021 r. akcję, w ramach której
pracownicy Banku mogli oddać niepotrzebne ubrania, które trafiły do drugiego obiegu, a z każdego
kilograma niepotrzebnych tekstyliów, 1 zł został przekazany na Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.
Pracownicy banku zebrali 1 157,20 kg nieużywanych ubrań.

5. Filantropia indywidualna
„WSPIERAM CAŁY ROK”
Program filantropii indywidualnej oparty na mechanizmie payroll (comiesięcznych 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 okresie wakacyjnym Fundacja BNP Paribas podwoiła kwotę, którą
zadeklarowały osoby przystępujące do programu.
W 2021 r. pracownicy zdecydowali wesprzeć Fundację SYNAPSIS oraz Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko
Depresji. Organizacje otrzymały nie tylko wsparcie finansowe, lecz także brały udział w działaniach
edukacyjnych dla pracowników banku, takich jak webinary z okazji Miesiąca Świadomości Autyzmu i
Tygodnia Walki z Depresją.
6. 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. W 2021 r. Fundacja
BNP Paribas jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce przeszła wnikliwy audyt i otrzymała certyfikat
„Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Certyfikat wręczyła Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii
podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono. Ideą przyświecającą certyfikacji jest promowanie oraz wspieranie
szerzenia wolontariatu wśród polskich firm.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
W 2021 roku został powołany fundusz solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia
finansowego pracownikom banku, oraz ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W
2021 r. Fundacja przekazała na ten cel kwotę 70 900 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 BNP Paribas, we współpracy z eksperckimi
organizacjami, prowadzą szereg programów i inicjatyw, które wzmacniają różnorodność, wyrównują
szanse edukacyjne oraz zapobiegają wykluczeniu grup wrażliwych.
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1. Wyrównywanie szans przez edukację:
a. program stypendialno-rozwojowy „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. program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL: 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. Spotkania 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.

2. 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,
b. „Wiedza 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. „Dream up”: program edukacji przez sztukę zainicjowany przez Grupę BNP Paribas;
Fundacja BNP Paribas w ramach programu wspiera młodzież ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem, edukując poprzez sztukę,
d. Towarzystwo 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 program stypendialny.
3. Różnorodność w projektach wolontariatu pracowniczego
Fundacja wspiera ideę różnorodności i włączania pracowników banku do działań wolontariackich, m.in. w
projektach realizowanych w ramach corocznego Konkursu na Projekty Wolontariackie.

WSPIERANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I DZIAŁAŃ LOKALNYCH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Odpowiadając na prośby z lokalnych środowisk, Fundacja BNP Paribas wspiera ad hoc projekty edukacyjne
i działania lokalnych organizacji pozarządowych:
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W 2021 fundacja wsparła kilkanaście projektów i organizacji łączną kwotą prawie 300 000 zł, m.in.:
1. Moonka, wydanie ciałopozytywnego podręcznika dla dziewczynek,
2. Fundacja Otwarte Idee, telefonu zaufania dla młodzieży LGBTQiA,
3. Virtual Dream – projekt umożliwiającego dzieciom chorym na choroby onkologiczne
przeniesienie do świata zewnętrznego, dzięki okularom VR,
4. Fundacja SANT'EGIDIO - święta dla osób w kryzysie bezdomności.

KULTURA
PROGRAM „SPOTKANIA Z MUZYKĄ” FILHARMONII NARODOWEJ
Współpraca Banku i Fundacji BNP Paribas oraz Filharmonii Narodowej trwa nieprzerwanie od 2003 roku.
Od 2011 roku fundacja finansuje program „Spotkania z Muzyką”.
To cykl koncertów w ramach którego muzycy Filharmonii Narodowej docierają z pokazami do młodych
słuchaczy z mniejszych ośrodków miejskich, w których dostęp do kultury najwyższej jakości może być
utrudniony. Artyści występują w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz ośrodkach kultury
w ośmiu województwach.
W trakcie koncertów muzycy Filharmonii Narodowej przekazują młodym melomanom informacje z
dziedziny historii muzyki, biografii kompozytorów czy budowy instrumentów i tajnikach gry na nich.
Poprzez zapoznawanie uczniów ze sztuką muzyczną uzupełniają i wzbogacają ich edukację, co jest
wyjątkowo ważne w czasie pandemii i związanego z nią lockdownu, co przekłada się na ograniczony dostęp
do ośrodków kultury.
W 2021 roku „Spotkania z muzyką” dotarły do 208 147 słuchaczy, a muzycy odbyli 1 212 audycji.
Na ich realizację fundacja przeznaczyła kwotę 90 000 zł.

Więcej informacji: https://filharmonia.pl/edukacja/projekty/koncerty-poza-siedziba/spotkania-z-muzyka

LISTA PARTNERÓW FUNDACJI w 2021 roku
Współpraca oraz partnerstwa z innymi organizacjami są nawiązywane w ramach celów statutowych.
W 2021 roku fundacja przekazała darowizny następującym organizacjom:











Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe,
Filharmonia Narodowa,
Forum Darczyńców w Polsce,
Fundacja Ave Arte,
Fundacja Dobra Sieć,
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,
Fundacja Mamo Pracuj,
Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag,
Fundacja Otwarte Idee,
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Fundacja Pomóżmy Dzieciom,
Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE,
Fundacja Sant’Egidio Polska,
Fundacja Śląskie Anioły,
Fundacja SYNAPSIS,
Fundacja Ocalenie,
Fundacja Wielka Rodzina,
Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji,
Fundacja Zobacz Mnie,
Koalicja Liderów Pro Bono,
Licea partnerskie programu „Klasa”,
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żyrardowie,
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne,
Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa,
Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji,
Stowarzyszenie moonka,
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,
Stowarzyszenie Otwarte Serca,
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4”,
Stowarzyszenie WIOSNA,
Towarzystwo Nasz Dom,
Towarzystwo Przyjaciół Stężycy,
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, kolejny rok z rzędu zostając partnerem Forum
Fundacji Korporacyjnych.
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 była partnerem IX Konferencji Liderzy Pro Bono promującej wolontariat pracowniczy. Podczas
uroczystości Bank BNP Paribas otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.
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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VII.
1.

POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI

Fundacja zatrudniała 3 pracowników na umowy zlecenia: 1 pracownika wspierającego fundację
administracyjnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r., 1 realizującego projekty społeczne od 1 stycznia
do 31 grudnia 2021 roku oraz 1 pracownika od 21 lipca do 31 grudnia 2021 roku wspierającego całość
działalności fundacji. Łącznie na wynagrodzenia fundacja przeznaczyła kwotę 111 883,31 zł.

2. Fundacja współpracuje z wolontariuszami-pracownikami BNP Paribas Bank Polska S.A. 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
bnpparibas.pl/fundacja,
www.mojestypendium.pl.

swojej działalności
www.bnpparibas.pl,

na stronach internetowych, m.in.: www.
www.ngo.bazy.pl,
www.forumdarczyncow.pl,

Kierunki działań fundacji na 2022 rok
W planach na 2022 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.
/-/ Maria Krawczyńska
Członek Zarządu
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/-/ Joanna Gajda-Wróblewska
Prezes Zarządu

/-/ Andrzej Ząbek
Członek Zarząd

