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O FUNDACJI BGK

Fundacja BGK im. J.K. Stecz-
kowskiego realizuje programy 
zaangażowania społecznego 
w imieniu Banku Gospodar-
stwa Krajowego – państwo-
wego banku rozwoju. Strate-
giczne obszary aktywności 
fundacji to przede wszystkim 
intensywna praca na rzecz 
edukacji fi nansowej oraz 
budowania postaw obywatel-
skich i patriotycznych.

Fundacja prowadzi własne 
programy, jak również współ-
pracuje z partnerami spo-
łecznymi: Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych 
i Warszawskim Instytutem 
Bankowości. 

W 2017 roku prowadziliśmy 
działania w kierunku edukacji 
fi nansowej. Naszym prioryte-
tem było wyrównywanie szans 
edukacyjnych, a także podnie-
sienie poziomu wiedzy dzieci 
i młodzieży, wprowadzenie ich 
w podstawy fi nansów tak, aby 
potrafi ły lepiej funkcjonować 
w nowoczesnym społeczeń-
stwie. 

Misją Fundacji BGK 

im. J.K. Steczkowskiego

jest aktywizowanie 

i wspieranie obywateli 

na różnych etapach 

ich życia.

Strategia na lata 2017–2019
 Działania na rzecz edukacji fi nansowej

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych miejsco-
wości.

 Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat 
fi nansów, wprowadzenie ich w podstawowe zagadnienia 
fi nansowe tak, aby potrafi ły wykorzystać tę wiedzę do 
lepszego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

 Działania na rzecz budowania postaw obywatelskich 
i patriotycznych.

 Kształtowanie i wzmacnianie właściwych postaw dzieci 
i młodzieży:
— odpowiedzialności za otoczenie (wykraczającej poza 

własne potrzeby i interesy),
— troski o dobro wspólne, wrażliwości na sytuację innych, 

reagowania na nieprawidłowości oraz na łamanie prawa 
i zasad współżycia społecznego.

 Doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz współpracy 
z partnerami, innymi grupami i środowiskami.

 Popularyzacja wśród osób dorosłych aktywności nastawio-
nej na pozytywne zmiany i służącej budowaniu wspólnego 
dobra w ich najbliższym otoczeniu.

 Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej oraz wspólno-
ty wśród młodych obywateli.

 Włączanie w wolontariat pracowników BGK i stwarzanie 
im w ten sposób dodatkowych możliwości rozwoju.

 Poszerzanie kompetencji osób angażujących się w wolonta-
riat, pozwalających na lepsze rozumienie tego, jak funkcjo-
nuje ich otoczenie.

Zorganizowaliśmy 9. edycję 
konkursu grantowego „Na 
dobry początek!” z udziałem 
5291 dzieci oraz 2414 rodziców. 
Przeprowadziliśmy 2813 godzin 
zajęć ogólnorozwojowych oraz 
852 godziny zajęć specjali-
stycznych. Odbyły się 184 im-
prezy dla lokalnych społeczno-
ści – w prace na rzecz edukacji 
włączyli się mieszkańcy. 
Wiele działań jest kontynu-
owanych mimo zakończenia 
projektów, dzięki zakupionym 
za 32 198,55 zł pomocom 
edukacyjnym oraz sprzętom 
audiowizualnym i sportowym. 

W programie „Małe Miasto” 
uczestniczyło 123 uczniów 
oraz 40 wolontariuszy. Odby-
ło się około 350 godzin zajęć 
ogólnorozwojowych.

Wolontariusze Banku Gospo-
darstwa Krajowego pracowali 
w 33 projektach społecznych, 
a także podczas akcji „Czas 
do szkoły” i „Zbiórka dla hospi-
cjum”.

Dziękujemy naszym partnerom 
i wolontariuszom za udaną 
współpracę i ich nieoceniony 
wkład w realizację wspólnych 
celów.

W 2017 roku fundacja dotarła 
ze swoimi działaniami do po-
nad 20 000 odbiorców.

WPROWADZENIE MISJA STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁAŃ FUNDACJI BGK 
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RADA FUNDACJI:

Beata Daszyńska-Muzyczka – Przewodniczący Rady 
Jolanta Wiewióra – Sekretarz Rady 
Artur Adamski – Członek Rady 

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Pietrzak – Prezes Zarządu

ZESPÓŁ FUNDACJI

Agnieszka Kowalska 
Anna Burek

WŁADZE I ZESPÓŁ FUNDACJI FUNDATOR — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Fundacja BGK 
im. J.K. Steczkowskiego 
została powołana 
przez Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 
i prowadzi działalność 
dzięki środkom 
otrzymywanym od 
swojego fundatora.

Bank Gospodarstwa Krajowego 
jest jedyną taką instytucją 
w Polsce. Jego głównym zada-
niem jest wspieranie rozwoju 
gospodarczego kraju i podno-
szenie jakości życia Polaków. 
Dzięki państwowej własności, 
dużej skali i wyjątkowo stabil-
nej pozycji bank bierze udział 
w fi nansowaniu największych 
inwestycji infrastrukturalnych 
i stymuluje rozwój przedsię-
biorstw w kraju i na rynkach 
zagranicznych.

BGK działa z myślą o przyszło-
ści i nie obawia się długiego 
czasu realizacji inwestycji. Daje 
pierwszą i ostatnią złotówkę, 
ośmielając innych do udzia-

łu w ambitnych projektach. 
Skutecznie wspiera przedsię-
biorczość postrzeganą jako 
polskie dobro narodowe.
Pracownicy BGK mają unikalne 
doświadczenie w fi nansowa-
niu, inwestowaniu, udzielaniu 
poręczeń i gwarancji oraz 
dystrybucji funduszy unijnych. 

Wyróżnia ich propaństwowa 
postawa i szczególne kompe-
tencje w realizacji projektów 
służących rozwojowi kraju. 
Dzięki temu to BGK wychodzi 
z inicjatywą i kreuje rozwiąza-
nia. Jest wartościowym part-
nerem dla instytucji i samorzą-
dów, przedsiębiorstw i banków. 
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REZULTATY DZIAŁAŃ FUNDACJI BGK W 2017 ROKU

 Objęcie wsparciem ponad 
40 000 odbiorców.

 Dofi nansowanie 60 projek-
tów wyrównujących szanse 
edukacyjne dzieci z obsza-
rów wiejskich i z małych 
miejscowości w 9. edycji 
konkursu grantowego 
„Na dobry początek!”. 

 Zorganizowanie warsztatów, 
podczas których 45 przed-
stawicieli grantobiorców 
w konkursie „Na dobry po-
czątek!” poznało nowocze-
sne metody aktywizacji 
oraz zabawy i integracyjne 
metody pracy w grupie.

 Dofi nansowanie w 9. edycji 
programu „Wolontariat
jest super!” 33 projektów 
społecznych, w których 
uczestniczyło łącznie 519 
wolontariuszy, w tym 250 
pracowników BGK i 29 
przedstawicieli interesariu-
szy grupy kapitałowej BGK; 
dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy pomoc trafi ła do 
około 5700 odbiorców.

 Zrealizowanie w pilotażu 
programu „Były sobie 
pieniądze…” 20 projektów 
edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży, 
w których uczestniczyło 
385 uczniów oraz 
20 nauczycieli.

PROGRAMY

 Uczestnictwo 123 uczniów 
i 40 wolontariuszy w pilo-
tażu „Małe Miasto”; łącznie 
wzięli oni udział w 350 
godzinach zajęć ogólnoroz-
wojowych.

 Ufundowanie nagrody 
Fundacji BGK „Pomysł na 
rozwój” w Konkursie na 
Najlepsze Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku dla Spół-
dzielni Socjalnej Margines 
z Warszawy.

Działania 
na rzecz edukacji

Edukacja obywatelska 
i budowa kapitału 
społecznego

Programy społeczne 
z udziałem 
pracowników BGK

Współpraca z innymi 
organizacjami

 „Na dobry początek!”

 „Małe Miasto”

 „Były sobie pieniądze…”

 „Moja Mała Ojczyzna”

 „Na 100 Niepodległa”

 „Wolontariat 
jest super!”

 Wolontariat akcyjny

 „Czas do szkoły”

 „Mała paczka, 
wielki gest”

 Forum Darczyńców

 Edukacja Finansowa 
Młodzieży „Bakcyl”

 „Młody Obywatel”

 Konkurs na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku

 Współpraca z BGK 
Nieruchomości

 Wszelkie przejawy 
artyzmu

 „Historia Bliska”
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DZIAŁANIA 
NA RZECZ EDUKACJI 

9. EDYCJA KONKURSU 
„NA DOBRY POCZĄTEK!” 
(2016/2017)

Dofi nansowanie projektów 
w konkursie „Na dobry począ-
tek!” wynosiło od 3 do 10 tys. zł 
i obejmowało przygotowanie 
i prowadzenie zajęć dla dzieci, 
zakup pomocy dydaktycznych, 
zakup sprzętu lub wyposa-
żenia związanego z realizo-
wanym projektem (do 10% 
kwoty dofi nansowania), pora-
dy specjalistyczne dla dzieci 
oraz warsztaty dla rodziców. 
Wymagany był wkład własny 
realizatora projektu w wysoko-
ści 10% dofi nansowania. 

KONKURS GRANTOWY „NA DOBRY POCZĄTEK!” 

Celem programu „Na dobry 
początek!” jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci 
z terenów wiejskich i małych 
miejscowości (do 20 tysię-
cy mieszkańców). To również 
wspieranie społeczności lokal-
nych w tworzeniu inspirujące-
go otoczenia stymulującego 
prawidłowy rozwój dzieci, 
w tym w integracji dzieci 
z rodzin o niskim statusie 
społeczno-ekonomicznym 
oraz integracji wielopokole-
niowej. Jest on prowadzony 
metodą konkursu grantowego, 
w którym zwycięzcy otrzy-
mują środki fi nansowe na 
przeprowadzenie projektów 
edukacyjnych skierowanych 
do dzieci w wieku 2–9 lat.

Siedem przykładów zastoso-
wania dobrych praktyk znajdu-
je się w publikacji elektronicz-
nej Konkurs grantowy 
„Na dobry początek!” Dobre 
praktyki, zawierającej opisy 
następujących projektów:

 „Parchów – wioska nietope-
rza. Nawet małe dziecko 
wie, jak nietoperze chroni 
się!” – Stowarzyszenie 
,,Nasz Parchów”
 „W drodze po sukces” – 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych Mieszkańców 
Gminy Dobrzyca
 „Spotkania z emocjami – 
zabawy z elementami arte-
terapii” – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pawłowicach – 
Filia w Pielgrzymowicach
 „Teatr i tata” – Gminne Cen-
trum Kultury w Dubinach
 „Nasi bracia mniejsi” – 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Janowicach Wielkich
 „Co w serduszku dziecka 
gości oprócz smutku i rado-
ści?” – Fundacja AQQ
 „Mały skaut – droga do 
samodzielności” – Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne 
,,Włodzica”

W ramach 9. edycji konkursu 
„Na dobry początek!”:

 dofi nansowanie otrzymało 
60 projektów edukacyj-
nych,
 przyznano ponad 500 
tys. zł dofi nansowania,
 łączna wartość projektów 
wyniosła ponad 
780 tys. zł,
 odbiorcami działań było 
2100 dzieci i ponad 
2400 rodziców,
– ścieżka I: dofi nansowano 

48 projektów, 
– ścieżka II: dofi nansowano 

12 projektów,
 odbiorcami działań było 
5291 dzieci w wieku 

2–9 lat, w tym 3237 to dzieci 
z rodzin o niskim statusie 
społeczno-ekonomicznym,
 w prace przy projektach 
zaangażowało się 2414 
rodziców/opiekunów; rodzice 
i dziadkowie opiekowali się 
dziećmi podczas zajęć, 
pomagali przy wyjazdach 
na wycieczki, a także uczest-
niczyli w spotkaniach z psy-
chologami i pedagogami,
 przeprowadzono 2813 
godzin zajęć ogólnorozwo-
jowych oraz 852 godziny 
zajęć specjalistycznych 
(z logopedą, psychologiem, 
dietetykiem, terapeutą itp.),
 odbyły się 184 imprezy, 
w których uczestniczyło 

10 412 osób z lokalnych 
społeczności,
 zakupiono wyposażenie 
o przeznaczeniu dłuższym 
niż dwa lata za łączną kwotę 
32 198,55 zł,
 wkład własny grantobiorców 
wyniósł 71 814,77 zł,
 pozafi nansowy wkład wła-
sny odbiorców dotacji 
w postaci na przykład wynaj-
mu sal na zajęcia lub pracy 
wolontariuszy szacuje się 
na 208 470 zł,
 koszty administracyjne 
poniesione ogółem przy 
wszystkich projektach wy-
niosły tylko 8,7%, a osobo-
we 36,38%,
 każdy podmiot pozyskał 
jednego lub więcej lokalnych 
partnerów do współpracy.

Dofi nansowanie otrzymały:
 biblioteki (11), 
 instytucje kultury (19), 
 fundacje (5), 
 stowarzyszenia (25).
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10. EDYCJA KONKURSU 
„NA DOBRY POCZĄTEK!” 
(2017/2018)

Fundacja BGK zachęca granto-
biorców do sięgania po nowa-
torskie metody pracy z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, sprzyja-
jące interakcjom między nimi, 
rozwijające umiejętność komu-
nikacji i współpracy w gru-
pie, kreatywność, inicjatywę, 
empatię i odpowiedzialność 
oraz stymulujące aktywność 
ruchową.

Dofi nansowanie projektów 
w konkursie „Na dobry 
początek!” wynosiło od 3 do 
10 tys. zł i obejmowało przy-
gotowanie i prowadzenie zajęć 
dla dzieci, zakup pomocy 
dydaktycznych, zakup sprzętu 
lub wyposażenia związanego 
z realizowanym projektem, po-
rady specjalistyczne dla dzieci 
oraz warsztaty dla rodziców 
i dziadków. Nie był wymagany 
wkład własny. 

Projekty były zgłaszane 
w dwóch ścieżkach 
do 12.09.2017 roku:

 ścieżka I – dotyczyła dzieci 
uczestniczących w edukacji 
przedszkolnej lub szkolnej, 
umożliwiała realizację nowa-
torskich projektów w zakre-
sie stymulowania rozwoju 
kierowanych do dzieci 
w wieku 3–9 lat, 

 ścieżka II – objęła dzieci 
nieuczestniczące w żadnej 
formie edukacji przedszkol-
nej; projekty te miały na celu 
wspieranie rozwoju i uła-
twienie dostępu do edukacji 
w grupach rówieśniczych 
dzieciom w wieku 2–5 lat.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 
31.10.2017 roku. Dofi nansowano 
59 wniosków.

Przy ocenie wniosków 
uwzględniano kryteria takie 
jak: trafność, logika i przydat-
ność, partnerstwo (wykorzy-
stanie zasobów lokalnych 
i współpraca z innymi organi-
zacjami), zaangażowanie rodzi-
ców i integracja wielopokole-
niowa, nowatorstwo projektu 
w środowisku lokalnym, do-
świadczenie realizatorów oraz 
klarowność budżetu. Dodatko-
we punkty były przyznawane 
instytucjom mającym siedzibę 
w gminach o niskich docho-
dach na jednego mieszkańca. 

Na realizację 10. edycji konkur-
su grantowego przeznaczono 
kwotę 529 921,13 zł.
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PILOTAŻ PROGRAMU „MAŁE MIASTO” PILOTAŻ PROGRAMU „BYŁY SOBIE PIENIĄDZE…”

W dniach 18–22 września 2017 
roku Fundacja BGK zrealizo-
wała pilotaż programu „Małe 
Miasto”. Projekt odbył się 
w miejscowości Nowy Targ. 
Najmłodsi mieszkańcy Małe-
go Miasta ruszyli zdobywać 
doświadczenie i zarabiać 
pieniądze. 

„Małe Miasto” umożliwiło zapo-
znanie dzieci z różnymi zawo-
dami, które mogą wykonywać 
w przyszłości. Za wykonanie 
konkretnych działań na stano-
wiskach zorganizowanych przez 
przedsiębiorstwa uczestniczące 
w projekcie (które przy okazji 
miały możliwość promowania 
własnej działalności) dzie-
ci otrzymały wynagrodzenie 
w specjalnej walucie Małego 
Miasta. Mogły rozdysponować 
walutę w wybrany przez siebie 
sposób, dokonując zakupów 
w Sklepie Marzeń lub odkłada-
jąc na lokacie w banku.

Głównym celem projektu było 
podniesienie poziomu wiedzy 
najmłodszych na temat obrotu 
i wartości pieniądza, sposobów 
oszczędzania, a także rozsze-
rzenie wiedzy na temat mecha-
nizmów funkcjonowania gospo-

W październiku 2017 roku Fun-
dacja BGK rozpoczęła nabór 
do programu „Były sobie pie-
niądze…”. Jest on przeznaczo-
ny dla dzieci w wieku 3–9 lat. 
Ma za zadanie podniesienie 
poziomu wiedzy fi nansowej 
oraz wprowadzenie w podsta-
wy fi nansów tak, aby dzieci 
potrafi ły lepiej radzić sobie 
w nowoczesnym społeczeń-
stwie. Adresaci programu są 
podzieleni na grupy wiekowe: 
3–6 lat i 7–9 lat. 

darki (praca i wynagrodzenie). 
Cel został osiągnięty za pomocą 
wykładów, zajęć praktycznych 
oraz edukacji przez zabawę. 
Projekt w przystępny sposób 
wprowadzał dzieci w realny 
świat dorosłych. Jego uczestni-
cy poznali mechanizmy działa-
jące w prawdziwym społeczeń-
stwie.

Cele są realizowane poprzez 
przeprowadzanie autorskich 
lekcji o fi nansach w określo-

W projekcie wzięło udział 123 
dzieci, 40 wolontariuszy, władze 
gminne i samorządowe, funk-
cjonariusze służb publicznych 
i dziesiątki przedsiębiorców 
wspierających to przedsięwzię-
cie. W ramach prowadzonych 
działań przeprowadzono 350 
godzin zajęć ogólnorozwojo-
wych dla dzieci w wieku 10–13 
lat.

nych grupach wiekowych. 
Tematyka związana jest ze 
znajomością m.in. wartości 
pieniądza, podstaw ekono-
mii, zarządzania fi nansami 
osobistymi, roli i funkcji ban-
ków, ale również umiejętności 
krytycznego myślenia i za-
stosowania zdobytej wiedzy 
w praktyce oraz dokonywania 
racjonalnych wyborów konsu-
menckich. Wnioski były przyj-
mowane w 2017 roku, a ich 
realizacja nastąpi w 2018 roku.



Raport roczny 2017 Fundacja BGK Raport roczny 2017 Fundacja BGK 1514

FUNDACJABGK.PLFUNDACJABGK.PL

PILOTAŻ PROGRAMU „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

BUDOWANIE POSTAW 
OBYWATELSKICH 
I PATRIOTYCZNYCH  

We wrześniu 2017 roku ruszył 
nabór do programu granto-
wego „Moja Mała Ojczyzna”. 
Program ma na celu dofi -
nansowanie inicjatyw popra-
wiających infrastrukturę, 
a także pobudzenie lokalnych 
środowisk do podejmowania 
działań, które integrują spo-
łeczność i poprawiają jakość 
życia. Wsparcie fi nansowe 
obejmie również działalność 
na rzecz lokalnego patrioty-
zmu, upamiętniającą lokal-
nych bohaterów i wydarzenia 
historyczne. Dofi nansowa-
nie dotyczy także inicjatyw 
wspierających sport, rekreację 
i placówki oświatowe. 

Projekt jest skierowany do 
wszystkich aktywnych osób, 
którym zależy na miejscowo-
ści, w której żyją, i które mają 
pomysł, jak ją zmieniać. Po-
mysł może zgłosić każdy, kto 
przekona do swojej inicjatywy 
i namówi do współpracy jedną 

z instytucji (fundacje, stowa-
rzyszenia, biblioteki publiczne, 
domy kultury, szkoły i przed-
szkola współpracujące z wła-
ściwą jednostką samorządu 
terytorialnego). Wyniki zosta-
ną ogłoszone w 2018 roku. 

PILOTAŻ PROGRAMU „NA 100 NIEPODLEGŁA”

W październiku 2017 roku 
ruszył nabór do pilotażu pro-
gramu grantowego „Na 100 
Niepodległa”. Celem konkursu 
jest budowanie tożsamości 
narodowej u młodych osób. 

Chcemy, aby zgłębiały one 
historię Polski, pamiętały 
o wydarzeniach historycznych 
oraz dbały o miejsca pamięci. 
Program będzie realizowany 
w postaci zajęć, warsztatów 
i imprez – jednorazowych lub 
cyklicznych – o charakterze 
patriotycznym. Grupą docelo-
wą są dzieci i młodzież 
w wieku 7–18 lat. Dodatkowym 
atutem programu jest budo-
wanie więzi międzypokole-
niowych poprzez współpracę 
dzieci i młodzieży z rodzicami 
oraz seniorami. Ogłoszenie 
wyników odbędzie się w 2018 
roku. 
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PROGRAM „WOLONTARIAT JEST SUPER!” 

PROGRAMY SPOŁECZNE 
Z UDZIAŁEM 
PRACOWNIKÓW BGK  

Program wolontariatu pracow-
niczego prowadzony jest 
w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego od 2008 roku. Jego 
głównym elementem jest kon-
kurs „Wolontariat jest super!”, 
w ramach którego pracownicy 
BGK mogą zgłaszać własne 
projekty społeczne oparte 
o zidentyfi kowane przez nich 
problemy lokalne. 

Cele konkursu „Wolontariat 
jest super!”:

 promowanie idei wolonta-
riatu, 
 inspirowanie pracowników 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego do włączania się 
w działania na rzecz swojego 
otoczenia i podejmowania 
inicjatyw na rzecz lokalnych 
społeczności i grup potrze-
bujących wsparcia.

Program prowadzony jest me-
todą konkursu, w którym pra-

cownicy banku przygotowują 
własne projekty społeczne 
na rzecz instytucji publicznych 
lub organizacji pozarządowych. 
Do programu mogą przystąpić 
zespoły wolontariuszy 
z udziałem minimum czterech 
pracowników Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Fundacja 
BGK zapewnia dofi nansowanie 
najlepszych projektów oraz 
ubezpieczenie i zwrot kosztów 
podróży wolontariuszy. Maksy-
malna kwota dofi nansowania 
to 3 tys. zł, a jeśli w realizacji 
projektu uczestniczy intere-
sariusz BGK, może ona zostać 
zwiększona do 4 tys. zł. 

W 2017 roku Fundacja BGK po 
raz dziewiąty ogłosiła kon-
kurs „Wolontariat jest super!”. 
Również w tym roku była 
możliwość udziału w progra-
mie zespołów wolontariuszy 
z Grupy BGK: TFI BGK, BGK 
Nieruchomości i Krajowego 
Funduszu Kapitałowego. 

38 liderów projektów wolonta-
riackich zgłosiło 38 wniosków.

Projekty oceniła kapituła 
programu z udziałem:

 Anny Pietrzak – prezesa 
Zarządu Fundacji BGK,
 Matyldy Matuszewskiej-
-Stasiuk – dyrektora Depar-
tamentu Zarządzania 
Kadrami BGK,
 Katarzyny Kornackiej – 
Przewodniczącej Kapituły, 

Kryteria oceny wniosków obej-
mowały następujące kwestie:

 Pomysł na projekt/spójność 
projektu 
 Potrzeba społeczna
 Znaczenie roli wolontariuszy 
w projekcie
 Wolontariacki charakter 
zadań przypisanych wolon-
tariuszom 
 Przejrzystość budżetu 
 Uzasadnienie kosztów 
w budżecie i ich spójność 
z projektem.

Od 1 maja do 15 października 
2017 roku zrealizowano 33 
projekty wolontariackie, w któ-
rych wysokość dofi nansowania 
wyniosła ponad 110 715,68 zł. 
Podczas realizacji projektów 
pracownicy Grupy BGK prze-
pracowali ponad 5450 godzin. 
W działaniach uczestniczyło 
łącznie 519 wolontariuszy, 
w tym 250 pracowników BGK 
i 29 przedstawicieli intere-
sariuszy Grupy BGK. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy 
pomoc trafi ła do około 5700 
potrzebujących. 

WOLONTARIAT 
AKCYJNY

W 2017 roku Fundacja BGK 
przy współpracy z pracowni-
kami Banku Gospodarstwa 
Krajowego zorganizowała 
dwie akcje wolontariackie. 

W dniach 28 i 29 sierpnia 2017 
roku zorganizowano zbiórkę 
artykułów szkolnych pod ha-
słem „Czas do szkoły”. 

W ośmiu oddziałach Banku 
Gospodarstwa Krajowego jego 
pracownicy jako wolontariusze 
i darczyńcy zbierali materiały 
szkolne dla podopiecznych 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej „Uśmiech 
dziecka” w Wielkiej Wsi 
k. Krakowa. Zebrano ponad 
2400 przyborów szkolnych 
w tym: 283 zeszyty, 201 długo-
pisów, 38 piórników, 36 pleca-
ków i wiele innych przyborów 
potrzebnych w szkole. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
pracowników BGK ponad 150 
dzieci miało lepszy początek 
roku szkolnego.

Od 20 do 25 października 
2017 roku przeprowadzono 
zbiórkę artykułów spożyw-
czych i higienicznych dla 
podopiecznych Hospicjum 
Onkologicznego św. Krzysztofa 
w Warszawie. 

W 11 lokalizacjach Banku Go-
spodarstwa Krajowego jego 
pracownicy jako wolontariusze 
i darczyńcy zebrali ponad 1100 
produktów. Między innymi: 
401 sztuk musów i obiadków, 
144 kaszek i kleików, 91 opa-
kowań worków na śmieci, 
68 opakowań podkładów 
higienicznych, 66 opakowań 
pieluchomajtek oraz wiele 
innych artykułów potrzebnych 
w hospicjum.

„Czas do szkoły” „Mała paczka, 
wielki gest”
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EDUKACJA FINANSOWA MŁODZIEŻY „BAKCYL”WSPÓŁPRACA Z INNYMI 
ORGANIZACJAMI 

„Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży Bakcyl” 
to wspólny projekt polskiego 
sektora bankowego. Jego or-
ganizatorem jest Warszawski 
Instytut Bankowości. W 2017 
roku wolontariusze „Bakcyla” 
przeprowadzili 87 lekcji na 
temat fi nansów. Zajęcia dla 
młodzieży były prowadzone 
w trzech blokach tematycz-
nych: „Twoje pieniądze”, „Po-
życzaj z głową”, „Mądre inwe-
stowanie”. Wszystkie tematy 
tworzą cykl stanowiący kom-
pendium wiedzy dla uczniów 
klas IV–VII oraz uczniów szkół 
średnich.

W 2017 roku do projektu „Bak-
cyl” przystąpiło 47 banków. 
W programie uczestniczyło 722 
wolontariuszy. Najaktywniej-
szym z nich był Karol Nowa-
kowski z Departamentu Rozwo-
ju Systemów BGK. Wyróżnienie 
za aktywny udział i wkład 
w realizację projektu otrzymał 
Krzysztof Giska z tego same-
go departamentu.Nagrody 
wręczono podczas II Kongresu 
Edukacji Finansowej i Przed-
siębiorczości, organizowanego 
przez Fundację Warszawskiego 
Instytutu Bankowości, Fundację 
GPW, Fundację Think! oraz 
Fundację im. Lesława A. Pagi. 

Projekt „Bakcyl” to przykład 
społecznie odpowiedzialne-
go współdziałania na rzecz 
podniesienia poziomu wiedzy 
fi nansowej młodego poko-
lenia Polaków. Opiera się 
na zaangażowaniu pracowni-
ków banków, którzy wchodzą 
w rolę trenerów wolontariuszy. 
Do projektu są zaproszone 
także fi rmy i instytucje spoza 
sektora bankowego. W 2014 
roku „Bakcyl” został laureatem 
Konkursu Liderów Świata Ban-
kowości w kategorii społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

FORUM DARCZYŃCÓW

Fundacja BGK jest członkiem 
zwykłym Forum Darczyńców – 
związku niezależnych i samo-
dzielnych fi nansowo organiza-
cji przyznających dotacje na 
cele społecznie użyteczne.

Forum Darczyńców w Polsce 
zrzesza niezależne instytucje 
grantodawcze: fundacje, sto-
warzyszenia, fundusze lokalne 
realizujące programy społecz-

nego zaangażowania, wspie-
rające działania i inicjatywy 
obywatelskie prowadzone na 
rzecz dobra publicznego. 
Celem Forum Darczyńców jest 
doskonalenie umiejętności 
grantodawczych i upowszech-
nianie dobrych praktyk zwią-
zanych z dotacjami. Forum 
podejmuje inicjatywy służące 
budowaniu społecznej wiary-
godności instytucji zajmują-

cych się przyznawaniem gran-
tów i tworzeniu przyjaznych 
warunków prowadzenia przez 
nie działalności. Reprezentu-
je interesy darczyńców pry-
watnych wobec administracji 
publicznej i władz ustawodaw-
czych. Pracuje na rzecz roz-
woju zinstytucjonalizowanych 
form fi lantropii zarówno w Pol-
sce, jak i w innych państwach 
europejskich.
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KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO 
SPOŁECZNE ROKU 

„DOM JUTRA. MODEL BUDOWNICTWA DOSTĘPNEGO”

W 7. edycji Konkursu na Naj-
lepsze Przedsiębiorstwo Spo-
łeczne Roku nagrodę Fundacji 
BGK „Pomysł na rozwój” otrzy-
mała Spółdzielnia Socjalna 
Margines z Warszawy.

Spółdzielnia w sposób świado-
my i odpowiedzialny wyjątko-
wo konsekwentnie trzyma się 
w swojej działalności wartości 
związanych ze spółdzielczo-
ścią i zrównoważonym rozwo-
jem. Łączy funkcje społeczne 
i biznesowe. Zatrudnia między 
innymi migrantów politycz-
nych i ekonomicznych, sto-

W pierwszej połowie 2017 roku 
Fundacja BGK wsparła BGK Nie-
ruchomości w pracach na rzecz 
urzeczywistnienia idei konkur-
su studenckiego poświęconego 
tematowi mieszkania. 

Studenci rywalizowali w kate-
goriach: 

 „Osiedle społeczności jutra”,
 „Modelowy dom mieszkalny”,
 „Technologia, energia, mate-
riały”,

 „Budowanie społeczności 
w erze informacyjnej”.

Konkurs był przygotowany 
z myślą o studentach studiów 
inżynierskich, magisterskich 
i doktoranckich. Jury oceniło 
165 prac, które zostały za-
prezentowane na wystawie. 
Zwracano szczególną uwagę 
na uzyskanie efektu harmonii 
z istniejącymi już budynka-
mi, racjonalne wykorzystanie 

przestrzeni, tworzenie aplikacji 
do urządzeń mobilnych, któ-
re współpracują ze strukturą 
architektoniczną, a także na 
rodzaj materiałów budowla-
nych. Wyróżniono i nagrodzono 
25 zespołów autorskich. 
Fundacja BGK przeznaczyła 
70 tys. zł na nagrody pieniężne 
dla zwycięzców.

„WSZELKIE PRZEJAWY ARTYZMU”

Fundacja BGK otrzymała tytuł 
„Partnera strategicznego” 
podczas organizacji IX edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Sztuki „Wszelkie przejawy 
artyzmu”. Impreza odbyła się 
w dniach 18–20 sierpnia 2017 
w Dusznikach-Zdroju. 

Andrzej Kabata, wykładow-
ca Akademii Sztuk Pięknych, 
zapoczątkował cykl trzydnio-
wych warsztatów rysunku 
i malarstwa. Na działania pro-
jektowe złożyły się: kiermasz 
książek dla dzieci, warsztaty 
plastyczne, lampwork, teatral-
no-improwizacyjne, rzeźbiar-
skie, fotografi czne, wystawa 
plenerowa „Sztuka wyszła na 
ulicę” i inne. Zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.

Społeczność lokalna zaan-
gażowała się w organizację 
festiwalu oraz chętnie uczest-
niczyła w wydarzeniach. Nie-
odpłatne zajęcia artystyczne 
pobudzały kreatywność dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Zwieńczenie każdego dnia 
festiwalowego stanowiły kon-
certy, które odbywały się nad 
Czarnym Stawem w Duszni-
kach-Zdroju. Miały one cha-
rakter otwarty. Wstęp na te 
wydarzenia był bezpłatny.

sując przy tym innowacyjne 
metody zarządzania i organi-
zacji pracy. 

Ważnym wymiarem działania 
spółdzielni jest także two-

rzenie warunków do łączenia 
pracy z życiem osobistym. 
Pracownicy i spółdzielcy 
kształcą się, uczestniczą 
w grach zespołowych, upra-
wiają różnego rodzaju sporty.
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KONKURS „HISTORIA BLISKA”

Fundacja BGK jest partnerem 
strategicznym konkursu „Hi-
storia Bliska”. Jego organiza-
torem jest Fundacja Ośrodka 
KARTA. Temat XX edycji to 
„Walka, praca, trwanie… Ludzie 
i czyny dla Niepodległej 1918–
2018”, czyli badanie historii 
bliskiej, będącej niejako na 
wyciągnięcie ręki, ale często 
nieznanej, zapomnianej, nie-
obecnej w świadomości lokal-
nej społeczności.

Konkurs uczy odbierania sy-
gnałów z przeszłości, uwrażli-
wia na nie, uczy, że warto słu-
chać opowieści innych ludzi, 
ale również spoglądać na nie 
krytycznym okiem. Wyzwala 
pasję, pozwala odkryć w sobie 
umiejętności i talenty: histo-
ryka-badacza, detektywa, 
a nawet dziennikarza radiowe-
go czy fi lmowca.

Tym razem najważniejszy jest 
jednak tytuł specjalny „Walka, 
praca, trwanie… Ludzie i czyny 
dla Niepodległej 1918–2018”. 
Ogłaszając konkurs w okresie 
przygotowań do obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, organi-
zatorzy chcieli zachęcić mło-
dzież do pokazania różnych 
wymiarów walki o własne 
państwo, a także troski o jego 
kształt i trwałość, pracy na 
jego rzecz. 

Temat został zrealizowany 
w sposób bardzo różnorodny, 
choć same narodziny II RP 
były obecne w bardzo niewiel-
kim zakresie, w losach poje-
dynczych osób – uczestników 
walk I wojny i wojny polsko-
-bolszewickiej. Wiele prac 
poświęcono natomiast 
II wojnie – żołnierzom kampanii 
wrześniowej i tym walczącym 
poza granicami kraju, Armii 
Krajowej, różnym oddziałom 
partyzanckim, ale również taj-
nemu nauczaniu i postawom 

niezłomności wobec represji 
i prześladowań za działalność 
patriotyczną. 

Przedstawiona w pracach kon-
kursowych powojenna rzeczy-
wistość częściej miała wymiar 
walki niż budowania. Pojawiają 
się w nich żołnierze podziemia 
niepodległościowego, walka 
o polskość, młodzieżowe grupy 
konspiracyjne, opór Kościoła, 
opozycja demokratyczna, „So-
lidarność”, a nawet „walka hu-
morem”, ale jest także obecna 
kwestia powstania samorządu 
terytorialnego po 1989 roku. 

Znacząca liczba prac była po-
święcona losom pojedynczych 
ludzi, którzy często całym 
swoim życiem dawali dowód 
na to, że właśnie walka, 
praca i trwanie są konieczne 
w służbie Niepodległej: wybitni 
nauczyciele, pedagodzy, spo-
łecznicy, księża, lekarze – oni 
wszyscy są źródłem dumy 
dla lokalnych społeczności, 
choć niekiedy dopiero czekają 
na odkrycie i upowszechnienie 
swojego dzieła.

27 października 2017 roku 
w Domu Spotkań z Historią 
ogłoszono wyniki XX edycji 
konkursu. Nagrodzone prace 
można zobaczyć na stronie 
historiabliska.pl.
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REALIZACJA DZIAŁAŃ W OBSZARZE 
ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYM 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 roku odbyło się 
13 posiedzeń Zarządu Funda-
cji i dwa posiedzenia Rady 
Fundacji BGK. Zarząd Funda-
cji podjął 52 uchwały. Rada 
Fundacji podjęła 14 uchwał. 

 Zakończono prace nad nową 
stroną internetową Fundacji 
BGK i nową aplikacją 
do składania wniosków, 
które zostały wdrożone 
w IV kwartale 2017 roku.

 W związku z uchwałą Zarzą-
du Banku Gospodarstwa Kra-
jowego nr 156/2016/DB/ORG 
z dnia 10 maja 2016 roku 
dotyczącą zasad współpracy 
BGK z podmiotami zależnymi 
w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz fi nan-
sowaniu terroryzmu, podpi-
sano porozumienie z BGK, 
które określa zasady przeka-
zywania raportów z realizacji 
obowiązków wynikających 
z ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz fi nan-
sowaniu terroryzmu. Zgodnie 
z ustaleniami fundacja prze-
kazuje go w terminie do koń-
ca miesiąca następującego 
po danym półroczu. Pierwszy 
raport został przekazany do 
BGK w sierpniu 2017 roku, 
a drugi w marcu 2018 roku.

„MŁODY OBYWATEL”

Fundacja BGK kontynuuje 
rozpoczętą w 2010 roku 
współpracę z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej w ramach 
ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Młody Obywa-
tel”. 

Program skierowany jest do 
dorosłych osób pracujących 
z młodzieżą – nauczycieli, 
bibliotekarzy, pracowników 
kultury – by za ich pośrednic-
twem angażować młodych 
ludzi w działania na rzecz 
ich własnych społeczności 
lokalnych. Dzięki udziałowi 
w tym przedsięwzięciu ucznio-
wie mają możliwość poznania 
swojego najbliższego otocze-
nia, uczą się pracy zespoło-
wej, komunikacji, nawiązują 
współpracę z partnerami. 
Program uzyskał patronat 
honorowy Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Pełnomocni-
ka Rządu ds. Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

W 9. edycji programu „Młody 
Obywatel”, realizowanej w roku 
szkolnym 2016/2017, uczestnicy 
mieli do wyboru trzy tematy: 

 „Reportaż po sąsiedzku”, 
którego celem było bliż-
sze poznanie sąsiadów: ich 
historii, pasji, zainteresowań, 
a następnie przedstawienie 
zebranych informacji 
w interesującej formie 
szerszej publiczności;

 „Urząd od podszewki”, czyli 
zapoznanie się z funkcjono-
waniem dowolnej instytucji 
w danej miejscowości oraz 
otwarcie jej drzwi dla oko-
licznych mieszkańców i ich 
potrzeb;

 „Przyszłość na warsztacie”, 
polegający na przeprowa-
dzeniu spotkania przed-
stawicieli różnych grup 
(na przykład młodzieży, 
seniorów, sportowców) 
i dyskusji nad wizją swojej 
okolicy za 5, 10, 15 lat.

W 9. edycji programu wzięło 
udział 209 grup projektowych 
z całej Polski. Zorganizowano 
13 jednodniowych szkoleń dla 
opiekunów w Warszawie, Ka-
towicach, Krakowie, Gdańsku, 
Poznaniu, Toruniu, Rzeszowie, 
Lublinie oraz Wrocławiu. 
30 opiekunów o najmniejszym 
doświadczeniu w pracy meto-
dą projektu oraz prowadzeniu 
działań społecznych otrzy-
mało indywidualne wsparcie 
w postaci mentoringu oraz 
warsztatów dla uczniów 
w szkołach. 

W dotychczasowych
edycjach uczestniczyło 
ponad 1800 nauczycieli 
i 14 000 uczniów. 
W ramach programu odbyło 
się ponad 3800 spotkań 
i lekcji z młodzieżą oraz 
niemal 300 warsztatów.

„Młody Obywatel” 7. edycja 8. edycja 9. edycja Łącznie 
Liczba grup projektowych 186 169 209 564

Liczba uczniów 2080 2252 2090 6422

Liczba nauczycieli 290 283 285 858
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 (w złotych)

AKTYWA Stan na 
31.12.2016 

Stan na 
31.12.2017 

A. Aktywa trwałe 18 311,66    

Wartości niematerialne i prawne                        -      18 311,66    

Rzeczowe aktywa trwałe - -

Należności długoterminowe - -

Inwestycje długoterminowe - -

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -

B. Aktywa obrotowe         1 191 381,10            7 944 940,11    

Zapasy                        -      15 562,40    

Należności krótkoterminowe -                        -      

Inwestycje krótkoterminowe 1 055  858,10    7 749 066,02    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135 523,00   180 311,69   

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy - -

A k t y w a   r a z e m 1 191 381,10    7 963 251,77    

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKUBILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

 (w złotych)

01.01.2016 - 
31.12.2016

01.01.2017 - 
31.12.2017

A. Przychody z działalności statutowej 2 092 377,66 10 163 150,00 

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 092 377,66 10 163 150,00 

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego                   -                        -      

III Przychody z pozostałej działalności statutowej                   -                        -      

B. Koszty działalności statutowej 1 771 889,06 3 280 840,07 

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 771 889,06 3 280 840,07 

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                   -                        -      

III Koszty pozostałej działalności statutowej                   -                        -      

C. Zysk (strata) z działalności statutowej 320 488,60 6 882 309,93 

D. Przychody z działalności gospodarczej                   -                        -      

E. Koszty działalności gospodarczej                   -                        -      

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej                   -                        -      

G. Koszty ogólnego zarządu 55 462,36 271 712,20 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 265 026,24 6 610 597,73 

I. Pozostałe przychody operacyjne                   -      10,06 

J. Pozostałe koszty operacyjne 52,38 29,47 

K. Przychody fi nansowe 38 604,86 94 470,58 

L. Koszty fi nansowe                   -                        -      

M. Zysk (strata) brutt o 303 578,72 6 705 048,90 

N. Podatek dochodowy                   -                        -      

O. Zysk (strata) nett o 303 578,72 6 705 048,90 
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 (w złotych)

PASYWA Stan na 
31.12.2016

Stan na 
31.12.2017

A. Fundusz własny 1 043 578,72    7 748 627,62    

 Fundusz statutowy       740 000,00    990 000,00 

 Pozostałe fundusze                        -                             -      

Zysk (strata) z lat ubiegłych                        -     53 578,72  

Zysk (strata) nett o 303 578,72  6 705 048,90   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 147 802,38    214 624,15    

Rezerwy na zobowiązania                        -                             -      

Zobowiązania długoterminowe                        -                             -      

Zobowiązania krótkoterminowe 141 652,38   206 624,15

Rozliczenia międzyokresowe 6150,00 8000,00

P a s y w a   r a z e m         1 191 381,10  7 963 251,77    



Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel: 22 522 93 75
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