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I. O FUNDACJI BGK
1.

Wstęp

Rok 2018 był pełen wyzwań i ciekawych projektów
realizowanych przez Fundację BGK. Aktywnie
wspieraliśmy liczne działania edukacyjne, patriotyczne
i wolontariackie. Naszą misją a zarazem pasją jest
aktywizowanie i wspieranie dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych, na różnych etapach ich życia. Cały

czas poszukujemy nowych rozwiązań, aby jeszcze
lepiej i sprawniej realizować nasze projekty. Jesteśmy
dumni z prowadzonych działań i mamy nadzieję,
że nasz raport będzie okazją, aby lepiej poznać naszą
Fundację, a także stanie się inspiracją dla innych!

2. Nasza misja i strategiczne obszary działania
Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest
aktywizowanie i wspieranie dzieci, młodzieży oraz
dorosłych obywateli na różnych etapach ich życia.
Główne cele Fundacji to:
 wspieranie nauki, edukacji, oświaty
i wychowania,
 prowadzenie działalności charytatywnej,
 wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
 działania na rzecz kultury
i dziedzictwa narodowego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez
następujące formy i zasady działania:
 dofinansowywanie placówek oświatowych
oraz ośrodków naukowo-badawczych,
 finansowanie stypendiów i nagród,
 finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji
osób chorych i niepełnosprawnych,
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 finansowanie zakupu specjalistycznego
sprzętu medycznego,
 wspieranie rodzin i osób pozostających
w trudnej sytuacji życiowej,
 organizowanie szkoleń, kursów i staży dla osób
bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem
z pracy,
 wspieranie inicjatyw społecznej
odpowiedzialności biznesu, w tym wspieranie
wolontariatu pracowniczego w zakresie
realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
 udzielanie wsparcia programom edukacyjnym
podnoszącym jakość nauczania oraz programom
wyrównującym szanse edukacyjne.
Swoją misję Fundacja stara się realizować poprzez
liczne programy ogólnorozwojowe skupione
w szczególności wokół dwóch obszarów działania, tj.:
 na rzecz edukacji finansowej,
 na rzecz budowania postaw obywatelskich
i patriotycznych.
Fundacja BGK prowadzi nieodpłatną działalność
pożytku publicznego.
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4. Rezultaty działań w 2018 roku

Misja - Aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia

Działania na rzecz
edukacji finansowej

Działania na rzecz budowania
postaw obywatelskich
i patriotycznych

 W ramach wszystkich działań oraz projektów
prowadzonych w 2018 roku, z dofinansowania
Fundacji BGK skorzystało łącznie ponad
147 000 odbiorców.

 Na 100-lecie Niepodległości został ogłoszony
konkurs grantowy „Na 100 Niepodległa”. W ramach
tego programu zostało dofinansowanych
59 projektów.

 W 2018 roku dofinansowano 48 projektów
wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci z obszarów wiejskich i z małych
miejscowości w 10. edycji konkursu grantowego
„Na dobry początek!”. Z programu skorzystało
ponad 5000 odbiorców.

 We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, został przeprowadzony
projekt „Znak Jakości Ekonomii Społecznej
i Solidarnej 2018r.”, w którym Fundacja BGK
udzieliła dofinansowania w dwóch kategoriach:
„Spółdzielnia socjalna osób fizycznych”
oraz „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/
współfinansowane ze środków zwrotnych w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 W 2 i 3 edycji programu „Były sobie pieniądze…”
zrealizowano 36 projektów edukacji
ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, w
których uczestniczyło 938 uczniów oraz 52
nauczycieli.
 W 1. edycji programu „Małe Miasto” wzięło udział
około 240 uczniów i 60 wolontariuszy,
przy czym łącznie przeprowadzono ponad 1000
godzin zajęć ogólnorozwojowych.
 W 1. edycji programu „Generacja 5.0”, spośród 155
złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało
28 projektów na rzecz osób powyżej 50
r.ż. W programie uczestniczyło łącznie około
1800 odbiorców.

3.

Nasz Fundator – o Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została
powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego
i prowadzi wszelkie działania dzięki środkom
finansowym otrzymanym od swojego fundatora.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym
bankiem rozwoju i jednocześnie jedyną taką
instytucją w Polsce. Działania, które prowadzi,
służą zrównoważonemu rozwojowi kraju i poprawie
jakości życia Polaków. BGK aktywnie uczestniczy
w finansowaniu reindustrializacji i inwestycji
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 W 2018 roku odbyła się również 2. edycja
programu „Moja Mała Ojczyzna”, w ramach której
zostało dofinansowanych 37 projektów.
Odbiorcami programu było łącznie około
12 470 osób.

 W ramach działań społecznych z udziałem
pracowników BGK, w 10. edycji programu
„Wolontariat jest super!”, dofinansowano
35 projektów społecznych. W projektach
uczestniczyło łącznie 530 wolontariuszy,
w tym 371 pracowników BGK. Dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy pomoc trafiła do
około 5 700 odbiorców.
 W ramach projektów partnerskich i darowizn
zostało dofinansowanych 58 projektów,
dzięki którym Fundacja dotarła do około
85 000 odbiorców.

infrastrukturalnych oraz zapewnia finansowanie
projektów strategicznych dla naszego kraju. Bank
finansuje również przedsięwzięcia inwestycyjne
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz projekty, które rozwijają polskie miasta. Ponadto
Bank wspiera aktywnie budownictwo mieszkaniowe
oraz finansuje rozwój przedsiębiorczości, postrzeganej
jako polskie dobro narodowo. Tym samym jest
wartościowym partnerem dla instytucji, samorządów,
przedsiębiorstw i banków.
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II. NASZE PROGRAMY
1.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

1.1 „Na dobry początek”
Celem programu „Na dobry
początek!” jest wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci
z terenów wiejskich i miejscowości
do 20 tys. mieszkańców. To również wspieranie
społeczności lokalnych, aby stymulować prawidłowy
rozwój dzieci, zwłaszcza tych z rodzin o niskim
statusie społeczno-ekonomicznym. W ramach
konkursu grantowego, zwycięskie podmioty otrzymują
dofinansowanie na przeprowadzenie projektów
edukacyjnych skierowanych dla dzieci w wieku 2-9 lat.
Tym samym, Fundacja BGK zachęca Grantobiorców
do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi,
które sprzyjają interakcjom między nimi, rozwijają
umiejętność komunikacji i współpracy w grupie,
kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność
oraz wpływają na poprawę ich aktywności ruchowej.
W 2018 roku, została zorganizowana 10. edycja
konkursu grantowego „Na dobry początek!”, podczas
której zostało dofinansowanych 48 projektów.
W ramach tego konkursu grantowego, środki
finansowe mogły być przeznaczone przede wszystkim
na: przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci,
zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub
wyposażenia związanego z realizowanym projektem,
porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty
dla rodziców i opiekunów.
W ciągu kilku lat, od początku realizacji programu
„Na dobry początek!”, Fundacja BGK dofinansowała
aż 407 projektów edukacyjnych. Dzięki temu,
ponad 19 602 dzieci wzięło udział m.in. w zajęciach
plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych,
matematycznych czy też sportowych. Dzięki
programowi możliwe było przeprowadzenie zajęć dla
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dzieci, które wcześniej nie korzystały z żadnej formy
edukacji przedszkolnej aż w 89 lokalizacjach. Ponadto,
w ramach programu, 293 przedstawicieli organizacji
i instytucji poznało nowatorskie metody pracy
z dziećmi.
1.2 „Były sobie
pieniądze…”
Od 2017 roku Fundacja BGK
prowadzi nabór do programu
„Były sobie pieniądze…”.
Projekt przeznaczony jest
dla dzieci w wieku 3-9
lat i ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy
finansowej oraz wprowadzenie w podstawy finansów
tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować
w nowoczesnym społeczeństwie. Cel ten realizowany
jest poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji
o finansach w określonych grupach wiekowych
(dwie grupy w wieku: 3-6 lat i 7-9 lat). Tematyka
lekcji dotyczy przede wszystkim: wartości pieniądza,
podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi,
roli i funkcji banków, jak również umiejętności
krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy
w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów
konsumenckich. Wiadomości skorelowane są
z podstawą programową, dzięki czemu szkoły mogą
wzbogacić program nauczania o zestaw ciekawych
lekcji, które jednocześnie odpowiadają na
potrzeby uczniów.
W 2. i 3. edycji „Były sobie pieniądze…”,
przeprowadzonej w 2018 roku, wzięło udział 21 szkół
i 15 przedszkoli, przy czym łączna liczba uczestników
wyniosła 938 uczniów oraz 52 nauczycieli.
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1.3 „Małe Miasto”
W 2018 roku, po
zrealizowanym rok wcześniej
pilotażu, Fundacja BGK
rozpoczęła 1. edycję programu
„Małe Miasto”. Projekt odbył
się w dwóch miejscowościach,
w Łowiczu oraz w Zakopanym.
Uczestniczyło w nim łącznie około 240 uczniów, około
60 wolontariuszy oraz władze gminne i samorządowe,
funkcjonariusze służb publicznych, a także dziesiątki
przedsiębiorców wspierających wszystkie
działania. Przeprowadzono łącznie ponad
1000 godzin ogólnorozwojowych.
„Małe Miasto” to program edukacyjny stworzony przez
Fundację BGK i skierowany do dzieci w wieku od 8 do
12 lat. Przez 5 dni uczestnicy mają możliwość wcielenia
się w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają
i wydają pieniądze. Poprzez zabawę i działanie poznają
oni wartość pieniądza, uczą się zarządzania własnym
budżetem, a także tego, jakie są mechanizmy i jak
funkcjonuje nasza gospodarka.

Mieszkańcy „Małego Miasta” biorą udział
w warsztatach edukacyjnych organizowanych
przez lokalnych przedsiębiorców. Na specjalnie
przygotowanych stanowiskach, pod okiem
doświadczonych fachowców, uczą się różnych
zawodów i ich tajników. Za wykonaną pracę otrzymują
wynagrodzenie wypłacane w specjalnej walucie
„Małego Miasta”. Swoją wypłatę mogą pomnożyć na
lokacie w Banku, a następnie wydać na wymarzone
zabawki w Sklepie Marzeń.
W „Małym Mieście” działa również Małomiasteczkowy
Urząd Skarbowy. Dzieci codziennie odprowadzają do
niego podatki, które, tak samo jak w dorosłym świecie,
przyczyniają się do zmiany publicznej przestrzeni
miasta. Zebrane podatki przeznaczane są na realizację
projektu, wybranego przez dzieci drogą głosowania.
Po zakończonym wydarzeniu, organizatorzy wraz
z gminą realizują zwycięski projekt, który służy całemu
społeczeństwu w miejscowości, w której odbyło
się „Małe Miasto”.

2. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB 50+
2.1 „Generacja 5.0”
„Generacja 5.0” to program
skierowany do osób powyżej
50 roku życia, którego
celem było: przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
i technologicznemu, aktywizacja i pobudzenie do
aktywności osób w wieku powyżej 50 lat oraz
budowanie więzi międzypokoleniowych pomiędzy
osobami 50+ a dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18
lat. Dofinansowanie otrzymane w ramach projektu
mogło być przeznaczone m.in. na przygotowanie oraz
prowadzenie cyklicznych zajęć, kursów lub warsztatów

10

edukacyjnych, organizację wydarzeń kulturalnych,
zakup pomocy dydaktycznych i potrzebnego
sprzętu czy też porady specjalistyczne. W programie
mogły wziąć udział podmioty takie jak: fundacje,
stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki
publiczne i gminy.
W 2018 roku, w ramach „Generacji 5.0”, dofinansowanie
otrzymało 28 projektów, które zostaną zrealizowane
w 2019 roku. Pierwsza edycja programu „Generacja 5.0”
była skierowana łącznie do ponad 1800 odbiorców.
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3.

EDUKACJA OBYWATELSKA I BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

3.1 „Moja Mała
Ojczyzna”
W 2018 roku został
ogłoszony nabór do 2. edycji
programu „Moja Mała Ojczyzna”.
Projekt ma na celu dofinansowanie inicjatyw
poprawiających infrastrukturę i aktywizujących
społeczności lokalne do działania na rzecz
budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,
zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz
poprawy jej estetyki, funkcjonalności i modernizacji. W
ramach programu, dofinansowanie jest przekazywane
również na działania pielęgnujące lokalny patriotyzm,
upamiętniające lokalnych bohaterów i wydarzenia
historyczne, a także inicjatywy wspierające sport,
rekreację oraz placówki oświatowe. Projekt skierowany
jest do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na
miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak
ją zmieniać. Pomysł mógł zgłosić każdy, kto do swojej
inicjatywy namówił do współpracy jedną z instytucji
takich jak: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki
publiczne, domy kultury czy też jednostki
samorządu terytorialnego.

3.2 „Na 100
Niepodległa”
W 2018 roku, z okazji
100-lecia Niepodległości, zwycięscy Grantobiorcy
realizowali ogłoszony w poprzednim roku konkurs
grantowy „Na 100 Niepodległa”. Celem programu było
budowanie tożsamości narodowej u dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 18 lat. Młodzi ludzie zgłębiali wiedzę
nt. historii Polski, przyczyniali się do upamiętniania
wydarzeń historycznych oraz dbali o miejsca pamięci.
Program był realizowany w postaci zajęć, warsztatów,
imprez jednorazowych lub cyklicznych, a wszystko
to w duchu patriotycznym. Dodatkowym atutem
programu było budowanie więzi międzypokoleniowych
poprzez współpracę dzieci i młodzieży z rodzicami
oraz z seniorami.
W ramach programu „Na 100 Niepodległa” zostało
dofinansowanych 59 projektów.

W ramach 2. edycji „Moja Mała Ojczyzna”,
dofinansowanie uzyskało 37 projektów, a ich
odbiorcami będzie łącznie około 12 470 osób.
Realizacja projektów odbędzie się w 2019 roku.
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4. PROGRAMY SPOŁECZNE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW BGK
4.1 „Wolontariat jest super!”
Program wolontariatu pracowniczego prowadzony jest
w Banku Gospodarstwa Krajowego
od 2009 roku. Jego głównym elementem jest konkurs
„Wolontariat jest super!”, w ramach którego pracownicy
BGK mogą zgłaszać własne projekty społeczne oparte
o zidentyfikowane przez nich trudności i potrzeby
lokalne.
Cele programu „Wolontariat jest super!” to przede
wszystkim:
 promowanie idei wolontariatu,
 inspirowanie pracowników Banku Gospodarstwa
Krajowego do włączania się w działania na rzecz
swojego otoczenia i podejmowania inicjatyw na
rzecz lokalnych społeczności i grup potrzebujących
wsparcia.
Program prowadzony jest metodą konkursu, w
którym pracownicy BGK przygotowują własne
projekty społeczne na rzecz instytucji publicznych
lub organizacji pozarządowych. Do programu mogą
przystąpić zespoły wolontariackie z udziałem minimum
4 pracowników BGK.
W 2018 roku Fundacja BGK po raz dziesiąty
ogłosiła konkurs „Wolontariat jest super!”. Finalnie
dofinansowanych zostało 35 projektów społecznych,
w realizacji których uczestniczyło łącznie 530
wolontariuszy, w tym aż 371 pracowników Banku
Gospodarstwa Krajowego. Dzięki wszystkim
przeprowadzonym działaniom oraz ogromnemu
zaangażowaniu wolontariuszy, pomoc trafiła do około
5 700 potrzebujących osób.
4.2 „Dobro – Podaj Dalej!”
W 2018 roku, Fundacja BGK zorganizowała sześć
projektów w ramach programu „Dobro – Podaj
Dalej!”. Do pracy wolontariackiej na rzecz różnych
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podmiotów ruszyło sześć departamentów z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Fundacja wsparła swoimi
działaniami wolontariackimi m.in. Instytut – Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka, Dom Dziecka w Płońsku,
Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Łochowie oraz
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych
„Kubuś” w Halinowie. Bankowi wolontariusze wspólnymi
siłami przeprowadzili działania takie jak: remonty
świetlic, zaaranżowanie zielonych przestrzeni wokół
szpitala, zbijanie i malowanie bud dla psów i wiele
innych.
4.3 Wolontariat akcyjny
W 2018 roku Fundacja BGK przy współpracy z
pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego
zorganizowała sześć akcji wolontariackich, a
mianowicie:
 Sprzedaż kartek wielkanocnych i kartek
bożonarodzeniowych
Fundacja zorganizowała ogólnopolski konkurs dla
dzieci ze szkół podstawowych na zaprojektowanie
kartki wielkanocnej. Spośród 120 nadesłanych
prac, kapituła konkursowa wyłoniła 3 laureatów
głównych oraz przyznała 7 wyróżnień. Pozostałe
prace zostały przekazane na kiermasz dla
pracowników BGK. Na podobnych zasadach, w
grudniu 2018 roku została zorganizowana sprzedaż
kartek bożonarodzeniowych.
Środki finansowe zebrane w trakcie obydwu akcji,
Fundacja przekazała na cele charytatywne.
 Zbiórka papieru brajlowskiego dla
ośrodka dla dzieci niewidomych
prowadzonego przez polskie siostry
zakonne w Afryce
Fundacja zorganizowała zbiórkę papieru
brajlowskiego wśród pracowników BGK. Zebrane
ryzy specjalistycznego papieru przekazano do
ośrodka w Afryce.
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4.4 „Czas do szkoły”
W okresie wakacyjnym, w dniach 27-29 sierpnia,
została zorganizowana zbiórka przedmiotów szkolnych
dla 2 podmiotów zgłoszonych przez pracowników BGK.
Materiały szkolne trafiły do podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w Kadłubie koło Strzelec Opolskich
oraz podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z
Dłutowa.
4.5 Zbiórka dla Burka
Fundacja wraz z bankowymi wolontariuszami
zorganizowała zbiórkę rzeczy niezbędnych w porze
zimowej dla podopiecznych schroniska. Łącznie zostało
zebranych ponad 50 opakowań karmy specjalistycznej,
ręczniki, koce, prześcieradła, puszki z jedzeniem
dla kotów oraz psów, a także wiele innych rzeczy
potrzebnych zwierzętom przebywającym w schronisku.

4.6 „Małe marzenia do spełnienia”
W ramach akcji „Marzenia do spełnienia”, ponad 200
prezentów trafiło do dzieci z sześciu specjalistycznych
ośrodków w całej Polsce.
Podmioty, których podopieczni wzięli udział w akcji, to:
 Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B „Serafitki”
w Warszawie,
 Stowarzyszenie „Wspólnymi siłami”, Dom Samotnej
Matki i Dziecka w Warszawie,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Koło” przy Szkole
Podstawowej w Dłutowie,
 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra
Kamińskiego w Porszewicach,
 Ośrodek Wychowawczo – Profilaktyczny Michael w
Warszawie,
 Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w
Jeleniej Górze.
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5. PROJEKTY PARTNERSKIE I DAROWIZNY
W 2018 roku, poza regularnie organizowanymi
i prowadzonymi programami, Fundacja BGK
angażowała się również w liczne akcje i projekty
partnerskie oraz udzielała wsparcia finansowego
na rzecz innych podmiotów.
W ramach dodatkowej aktywności, Fundacja BGK
angażowała się m.in. w różnorodne działania na
rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W tym
obszarze zostało dofinansowanych wiele koncertów
i festiwali, umożliwiających mieszkańcom, zwłaszcza
małych miejscowości, udział w licznych wydarzeniach
kulturalnych, obcowanie z szeroko pojętą kulturą oraz
kontynuowanie dawnej tradycji muzycznej.
W ramach wsparcia dziedzictwa narodowego,
Fundacja dofinansowała renowację zabytków
oraz prace przy powstaniu pomników.
Ponadto, zostały także przeprowadzone dodatkowe
działania z okazji 100lecia Niepodległości: warsztaty
patriotyczne, spotkania ze świadkami historii,
konkursy, festiwale oraz inne uroczystości z udziałem
dzieci i młodzieży. W ramach tych działań, Fundacja
uczestniczyła również w promocji polskiej kultury poza
granicami kraju m.in. dzięki zaangażowaniu uzdolnionej
młodzieży na jednym z festiwali w Niemczech.
Kolejnym działaniem Fundacji było udzielenie
częściowego dofinansowania na rzecz dzieła
„Wielkanoc bez granic”, z udziałem młodzieży
z zagranicy, przebywającej w Polsce. Działania miały
na celu budowanie relacji między Polakami
a cudzoziemcami studiującymi lub pracującymi
w naszym kraju, a także pomoc w procesie
stopniowego wrastania danej osoby w kulturę
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otaczającego ją społeczeństwa, czyli inkulturację.
Zgodnie ze statutem, zostały także zorganizowane
liczne akcje charytatywne. Tym samym, wraz
z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Fundacja BGK
współfinansowała auto dla Ośrodka w Kibeho,
z przeznaczeniem dla mieszkających tam niewidomych
dzieci i młodzieży. Kolejnym działaniem był zakup
samochodu radiowo-gaśniczego dla gminy, gdzie
znajdują się główne ciągi komunikacyjne w Polsce,
a szybkość reagowania jest niezbędna do ratowania
ludzkiego życia (wsparcie działań Ochotniczej
Straży Pożarnej). Fundacja zakupiła także zestawy
edukacyjne dla podopiecznych domów dziecka.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia, został także
dofinansowany projekt badawczy, który zakładał
porównanie jakości produktów spożywczych
i jednoczesne badanie wpływu na zdrowie obywateli,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób
po 50 roku życia.
Ponadto, Fundacja BGK wsparła działania na rzecz
osób niepełnosprawnych. Dofinansowano centrum
rehabilitacyjno-edukacyjne dla weteranów AK i ich
rodzin, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz
rodzin polskich ze Wschodu. Fundacja udzieliła także
wsparcia finansowego jednemu z muzeów krakowskich,
gdzie dostosowano budynek dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI
6.1 Forum Darczyńców
Fundacja BGK jest członkiem zwykłym Forum
Darczyńców, związku niezależnych i samodzielnych
finansowo organizacji przyznających dotacje na cele
społecznie użyteczne.
Forum Darczyńców w Polsce to organ zrzeszający
niezależne instytucje grantodawcze. Celem Forum
jest doskonalenie umiejętności grantodawczych
i upowszechnianie dobrych praktyk związanych
z dotacjami. Forum podejmuje różnorodne działania,
mające na celu budowanie społecznej wiarygodności
instytucji zajmujących się przyznawaniem grantów
i uczestniczy w tworzeniu przyjaznych warunków
do prowadzenia działalności w tym zakresie.
Ponadto, Forum reprezentuje interesy darczyńców
prywatnych wobec administracji publicznej i władz
ustawodawczych oraz pracuje na rzecz rozwoju
zinstytucjonalizowanych form filantropii w Polsce
oraz innych krajach europejskich.

6.3 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
W 2018 roku Fundacja BGK zaangażowała się w projekt
prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pt. „System certyfikacji znakami
jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek
samorządu terytorialnego”, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej. Głównym celem było
wprowadzenie jednego, ogólnopolskiego systemu
certyfikacji, z 5 kategoriami znaków jakości,
co z kolei pozwoli na zbudowanie dobrej marki
przedsiębiorczości społecznej.

6.2 Edukacja
Finansowa
Młodzieży
„Bakcyl”
„Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl”
to wspólny projekt polskiego sektora bankowego,
którego organizatorem jest Warszawski Instytut
Bankowości. Projekt „Bakcyl” to przykład wspólnego
i odpowiedzialnego działania na rzecz podniesienia
poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia
Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników
banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu
są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora
bankowego. W 2014 roku, Bakcyl został laureatem
Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii
społecznej odpowiedzialności biznesu.
W 2018 roku, w ramach projektu „Bankowcy dla
Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl”, wolontariusze
Banku Gospodarstwa Krajowego przeprowadzili
50 godzin lekcyjnych zajęć dla młodzieży szkolnej.
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III.SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1.

RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
(w złotych)

Aktywa

Stan na 31.12.2017

Stan na 31.12.2018

Aktywa trwałe

18 311,66

16 206,67

Wartości niematerialne i prawne

18 311,66

16 206,67

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

Należności długoterminowe

-

-

Inwestycje długoterminowe

-

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

7 944 940,11

1 987 589,98

15 562,40

11 070,00

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe

-

1 817,58

Inwestycje krótkoterminowe

7 749 066,02

1 703 819,60

180 311,69

270 882,80

-

-

7 963 251,77

2 003 796,65

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem

(w złotych)
Pasywa

Stan na 31.12.2017

Stan na 31.12.2018

Fundusz własny

7 748 627,62

1 709 206,15

Fundusz statutowy

990 000,00

990 000,00

Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

6 758 627,62

6 705 048,90

6 039 421,47

214 624,15

294 590,50

-

-

Zobowiązania długoterminowe

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe

206 624,15

286 590,50

Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
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53 578,72

8 000,00

8 000,00

7 963 251,77

2 003 796,65
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2. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
(w złotych)
01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2018 - 31.12.2018

Przychody z działalności statutowej

10 163 150,00

4 004 187,61

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

10 163 150,00

4 004 187,61

-

-

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej

-

-

Koszty działalności statutowej

3 280 840,07

9 787 990,57

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

3 280 840,07

9 787 990,57

-

-

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

6 882 309,93

-5 783 802,96

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty pozostałej działalności statutowej

-

-

Koszty działalności gospodarczej

-

-

Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
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271 712,20

351 367,82

6 610 597,73

-6 135 170,78

10,06

-

29,47

338,48

94 470,58

96 111,54

-

23,75

6 705 048,90

-6 039 421,47

-

-

6 705 048,90

-6 039 421,47
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IV.DANE FUNDACJI
1.

Władze Fundacji BGK

Struktura Fundacji w 2018 roku:
Rada Fundacji:
 Beata Daszyńska-Muzyczka – Przewodniczący
Rady

Zarząd Fundacji
 Anna Pietrzak – Prezes Zarządu

 Jolanta Wiewióra – Sekretarz Rady
 Artur Adamski – Członek Rady

2. Dane kontaktowe
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Tel.: 22 522 93 75
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl
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