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I. O FUNDACJI BGK
1. Wstęp

Rok 2019 był kolejnym rokiem pełnym 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. Jesteśmy dumni z prowadzonych 
działań i mamy nadzieję, że nasz raport będzie okazją, 
aby lepiej poznać naszą Fundację i dodatkowym 
impulsem do czynienia jeszcze więcej dobra! 

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,

 � 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 2019 roku

 � W ramach wszystkich działań oraz projektów 
prowadzonych w 2019 roku, z dofinansowania 
Fundacji BGK skorzystało łącznie ponad 180 000 
odbiorców.

 � W 2019 roku dofinansowano 48 projektów 
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci 
z obszarów wiejskich i z małych miejscowości 
w 11. edycji konkursu grantowego „Na dobry 
początek!”. Z programu skorzystało ponad 5000 
odbiorców. 

 � W 3. i 4. edycji programu „Były sobie pieniądze…” 
zrealizowano 38 projektów edukacji 
ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, w 
których uczestniczyło 860 uczniów oraz 40 
nauczycieli. 

 � W 2. edycji programu „Małe Miasto” 
przeprowadzono 4 projekty, w których wzięło 
udział około 1600 uczniów i wolontariuszy, 
przy czym łącznie odbyło się ponad 1200 
godzin zajęć ogólnorozwojowych.

 � W 2019 roku zostały zrealizowane dwie edycje 
programu „Generacja 5.0”. W 1. edycji programu 
zostało przeprowadzonych 28 projektów na 
rzecz osób powyżej 50 r.ż. W programie 
uczestniczyło łącznie około 1800 odbiorców. 
W kolejnej, 2. edycji programu, zostało 
zrealizowanych 20 projektów, skierowanych do 
prawie 1100 odbiorców. 

 � W 2019 roku odbyła się również 2. edycja 
programu „Moja Mała Ojczyzna”, w ramach 
której zostało zrealizowanych 37 projektów. 
Odbiorcami programu było łącznie około 12 470 
osób.

 � We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, został przeprowadzony 
projekt „Znak Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2019r.”, w którym Fundacja BGK 
udzieliła dofinansowania 4 nagród. 

 � W ramach działań społecznych z udziałem 
pracowników BGK, podczas 11. edycji programu 
„Wolontariat jest super!”, dofinansowano 
45 projektów społecznych. Ponadto, 
przeprowadzono 12 projektów w ramach 
programu „Dobro – Podaj Dalej!”. Podczas realizacji 
projektów wolontariackich pracownicy BGK 
przepracowali łącznie ponad 5000 godzin. 
W realizacji projektów uczestniczyło ponad 
780 wolontariuszy, w tym ponad 650 
pracowników BGK. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy pomoc trafiła do ponad 6000 
potrzebujących osób.

 � W ramach projektów partnerskich i darowizn 
zostało dofinansowanych 79 projektów, dzięki 
którym Fundacja dotarła do około 150 000 
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 

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.

Misja - Aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia

Działania na rzecz 
edukacji finansowej

Działania na rzecz budowania 
postaw obywatelskich 

i patriotycznych
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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 20 000 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 zwiększenie aktywności fizycznej. 

W 2019 roku, została zrealizowana 11. 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. Podczas zajęć dzieci 
poznały m. in.: świat robotyki, obiegu wody, podstawy 
programowania połączone z nauką języka angielskiego 
czy zasady zdrowego odżywiania. Ponadto, zostały 
przeprowadzone zajęcia z arteterapii, gimnastyki, 
hipoterapii, dogoterapii i inne. Jedna ze zwycięskich 
placówek przygotowała dla dzieci „Dzień naukowca”, 
gdzie studenci fizyki wykonali pokaz eksperymentów z 
ciekłym azotem. Największym sukcesem projektu było 

rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem 
oraz nauczenie prowadzenia obserwacji i wyciągania 
wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 

 

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  
na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej 
oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby 
dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym 
społeczeństwie. Polega on na przeprowadzeniu 
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 3. i 4. edycji programu „Były sobie pieniądze…” 
dofinansowano 38 projektów edukacji ekonomicznej dla 
dzieci i młodzieży, w których udział wzięło około 860 
uczniów oraz blisko 40 nauczycieli. 
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1.3  „Małe Miasto”

W 2019 roku Fundacja BGK 
przeprowadziła 2. edycję 
programu „Małe Miasto”. 
Projekt odbył się aż w 
czterech miejscowościach, a 
mianowicie:

 � Małe Miasto Rumia – w dniach 10-14 czerwca. 

 � Małe Miasto Kłodzko – w dniach 1-5 lipca. 

 � Małe Miasto Busko-Zdrój – w dniach 9-13 września.

 � Małe Miasto Brodnica – w dniach 23-27 września.

„Małe Miasto” to program edukacyjny stworzony przez 
Fundację BGK i skierowany do dzieci w wieku od 8 do 
12 lat. Przez 5 dni dzieci mają możliwość wcielenia 
się w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają i 
wydają pieniądze. Poprzez zabawę i działanie, dzieci 
poznają wartość pieniądza, uczą się zarządzania 
własnym budżetem, a także tego, jak funkcjonuje 
gospodarka. 

Dzieci, mieszkańcy „Małego Miasta”, uczestniczą 
w warsztatach edukacyjnych organizowanych 
przez lokalnych przedsiębiorców. Na specjalnie 
przygotowanych stanowiskach, pod okiem 

doświadczonych fachowców-nauczycieli, 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, w którym gości „Małe Miasto”. Tym samym, 
zebrane podatki przeznaczane są następnie na 
realizację wybranego przez dzieci projektu w gminie, w 
której odbywa się „Małe Miasto”.  

„Małe Miasto” to przedsięwzięcie, w które są 
zaangażowani przedstawiciele różnych mniej lub 
bardziej znanych zawodów oraz władze samorządowe. 
Program to spora dawka wiedzy dla wszystkich 
uczestników oraz wspaniała zabawa i dobrze spędzony 
czas.

We wszystkich projektach drugiej edycji „Małego 
Miasta” wzięło udział łącznie około 1600 uczniów i 
wolontariuszy.

2. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB 50+

2.1  „Generacja 5.0”

„Generacja 5.0” to program 
skierowany do osób powyżej 
50 roku życia, który ma za 
zadanie zwiększyć aktywność 
społeczną, technologiczną i 
ruchową osób w tej grupie wiekowej, przeciwdziałać 
ich wykluczeniu oraz wytyczyć dla nich nowe 
ścieżki rozwoju. W ramach programu są realizowane 
cykliczne kursy, warsztaty lub zajęcia, takie jak: 
szkolenia nt. finansów, kursy językowe, warsztaty 
dotyczące kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia 

zawodowego, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia.

Dofinansowania przyznane w programie zostały 
wykorzystane na przeprowadzenie zajęć sportowo-
rehabilitacyjnych oraz warsztatów z najróżniejszych 
dziedzin, tj. warsztaty kulinarne i dietetyczne, kursy 
językowe, kursy komputerowe, zajęcia z obsługi 
smartfonów, nowoczesnych technologii oraz mediów 
społecznościowych, kursy bezpiecznych finansów czy 
warsztaty dotyczące budżetu domowego. Odbyły 
się również mniej popularne zajęcia takie jak: śpiew 
chóralny, emisja głosu, warsztaty rękodzielnicze, 
różnego typu zajęcia manualne czy też ciekawe 
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spotkania z zaproszonymi gośćmi np. psychologiem, 
przedstawicielami różnych służb – policja, straż, i inne. 
Dodatkowo, w ramach każdego projektu, uczestnicy 
mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu 
kulturalnym (np. wyjazd do teatru, kina, muzeum, inne). 
Dla wielu uczestników była to jedna z rzadkich okazji, 
a często nawet pierwsza, do kontaktu ze „sztuką 
wysoką”.

 

W 2019 r. zostały zrealizowane wszystkie zwycięskie 
projekty z 1. i 2. edycji „Generacji 5.0”.

W 1. edycji programu zostało zrealizowanych 28 
projektów, których odbiorcami było około 1800 osób. 
W 2. edycji programu natomiast dofinansowanie 
otrzymało 20 projektów, w których uczestniczyło 
łącznie prawie 1100 odbiorców.

3. EDUKACJA OBYWATELSKA I BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

3.1  „Moja Mała 
Ojczyzna”

Projekt „Moja Mała Ojczyzna” 
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 i funkcjonalności. 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. 

W ramach 2. edycji „Moja Mała Ojczyzna”, zostało 
zrealizowanych 37 projektów, a ich odbiorcami było 
łącznie około 12 470 osób. 

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 siebie 
trudności i potrzeby lokalne. 

Cele konkursu „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.

W 2019 roku Fundacja BGK po raz jedenasty ogłosiła 
konkurs „Wolontariat jest super!”. Finalnie 45 projektów 
społecznych otrzymało dofinansowanie.

4.2  „Dobro – Podaj Dalej!”

W 2019 roku Fundacja BGK zorganizowała 12 projektów 
w ramach programu „Dobro – Podaj Dalej!”. Do 
pracy wolontariackiej na rzecz różnych podmiotów 
ruszyło łącznie dwanaście pionów, departamentów 
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i biur z Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundacja 
wspierała swoimi działaniami wolontariackimi 
m.in. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny 
Dom” w Wildze, Przedszkole dla dzieci z cukrzycą 
„Cukierkowo”, Rodzinny Dom Dziecka w Wesołej oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w 
Otwocku. Bankowi wolontariusze wspólnymi siłami 
przeprowadzili działania takie jak: remonty świetlic, 
zaaranżowanie zielonych przestrzeni wokół ośrodków, 
zajęcia ruchowe z dziećmi itp.

4.3  Wolontariat akcyjny

W 2019 roku Fundacja BGK przy współpracy z 
pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego 
zorganizowała sześć akcji wolontariackich, a 
mianowicie: 

 � Sprzedaż kartek wielkanocnych i 
bożonarodzeniowych – Ogólnopolski konkurs 
dla dzieci ze szkół podstawowych na projekt 
kartki wielkanocnej. Spośród nadesłanych 
prac, kapituła konkursowa przyznała 3 nagrody 
główne oraz 10 wyróżnień. Pozostałe prace 
zostały przekazane na kiermasz dla pracowników 
BGK. Na podobnych zasadach, w grudniu 2019 
roku została zorganizowana sprzedaż kartek 
bożonarodzeniowych. Wyłoniono 3 głównych 
laureatów oraz przyznano 7 wyróżnień.

 � Zbiórka środków higienicznych oraz artykułów 
spożywczych i chemicznych dla potrzebujących 
– Zbiórka środków higienicznych oraz artykułów 
spożywczych wśród pracowników BGK. Zebrane 
rzeczy przekazano dwóm potrzebującym osobom, 
które zgłosiły się do Fundacji.

 � Akcja wolontariacka „Czas do szkoły” – Zbiórka 
przedmiotów szkolnych dla 4 podmiotów 

zgłoszonych przez pracowników BGK. Materiały 
szkolne trafiły do podopiecznych Środowiskowej 
Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w 
Piotrkowie Trybunalskim, Szkoły Podstawowej w 
Hucie Mińskiej, Przedszkolu nr 411 w Warszawie 
oraz Szkole Podstawowej w Rębowie.

 � Zbiórka pieluszek oraz mokrych chusteczek dla 
Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku - Łącznie 
zostało zebranych ponad 180 paczek chusteczek, 
84 paczki pieluch oraz przybory pielęgnacyjne dla 
niemowląt.

 � „Małe marzenia do spełnienia” – ponad 
190 prezentów trafiło do dzieci z siedmiu 
specjalistycznych ośrodków w całej Polsce. 

Podczas realizacji projektów wolontariackich 
pracownicy BGK przepracowali łącznie ponad 5 000 
godzin. W realizacji projektów uczestniczyło ponad 780 
wolontariuszy, w tym ponad 650 pracowników BGK. 
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pomoc trafiła do 
ponad 6 000 potrzebujących osób. 

Ponadto, w 2019 roku Fundacja zorganizowała dwie 
konferencje ekonomiczne pod nazwą „Bankowe 
Horyzonty”. Projekt jest realizowany wspólnie przez 
Fundację BGK i Regiony BGK. W projekcie uczestniczą 
przedstawiciele Zarządu Fundacji i Banku BGK 
oraz zaproszeni goście specjalni. To spotkanie jest 
inspiracją dla młodych ludzi przy wyborze ścieżki 
kariery i rozwoju osobistego. W 2019 roku warsztaty 
przyciągnęły ponad 240 uczniów wraz z gronem 
pedagogicznym. Konferencje odbyły się w Łodzi oraz 
w Krakowie. Spotkały się z ciepłym przyjęciem oraz 
bardzo dużym zainteresowaniem. 

5. PROJEKTY PARTNERSKIE I DAROWIZNY 

Poza realizacją licznych programów grantowych, 
Fundacja angażowała się w wiele inicjatyw w ramach 
projektów partnerskich i darowizn. 

Zgodnie z celami statutowymi Fundacja BGK, w ramach 
wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania sfinansowała 
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m. in. szkolenia, dzięki którym młodzież miała 
możliwość podnoszenia swoich kompetencji miękkich 
i kształtowania w sobie postaw obywatelskich. 
Działania te pomogły wyłonić wśród młodych ludzi 
lokalnych liderów.

W 2019 r. po raz kolejny, we współpracy z podmiotami 
spółek Skarbu Państwa, Fundacja brała udział w 
projekcie „Bona Fide”, który miał na celu wsparcie 
stypendialne wybitnych polskich studentów mających 
możliwość kontynuowania swojej edukacji na 
najlepszych światowych uczelniach. 

Wspieraliśmy również m.in. Festiwal Nauki 
organizowany przez Uniwersytet Warszawski, Festiwal 
Historii Alternatywnej – Inny Wrzesień, wydanie 
edukacyjnej gry „Rok z Grabskim”, itp.

Ponadto, Fundacja prowadziła szereg działań 
na rzecz najmłodszych obywateli (m. in. dzieci 
niepełnosprawnych oraz z rodzin wykluczonych 
społecznie z małych miejscowości i gmin), mających na 
celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Wsparliśmy 
budowę przedszkola, remont pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych w Domu Dziecka, warsztaty dydaktyczno-
wychowawczo-rekreacyjne i inne.

W ramach edukacji historycznej finansowaliśmy 
również wiele projektów mających na celu przybliżenie, 
szczególnie dzieciom i młodzieży, ważnych wydarzeń 
historycznych dotyczących II wojny światowej i 
historii najnowszej. Przykładem może być projekt 
Fundacji Edukacja dla Pokoleń mający na celu edukację 

młodego pokolenia w temacie Polaków zesłanych na 
Syberię po II wojnie światowej tzw. Dzieci Andersa, 
a także podróż śladami Pierwszej Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka zorganizowana dla młodych 
Polaków z Wileńszczyzny czy obchody rocznicy 
strajków sierpniowych w Gdyni.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia, Fundacja BGK 
zaangażowała się w 2019 roku w „Projekt Metro”. 
Projekt został zrealizowany w „Instytucie Pomnik – 
Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie został 
stworzony ciąg komunikacyjny, ułatwiający poruszanie 
się po 25 budynkach w całym kompleksie szpitalnym. 
Dzięki nowoczesnemu i bardzo przystępnemu dla 
dzieci oznakowaniu na korytarzach, ścianach i 
podłogach, pacjenci oraz rodzice wiedzą jak dotrzeć do 
wybranego miejsca w szpitalu. 

W ramach działań z tego obszaru sfinansowaliśmy 
również m. in. zakup nowego monitoringu dla Oddziału 
Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Sanoku, 
respiratorów dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 
Łupkowa oraz utworzenie centrum rehabilitacji osób 
poparzonych.

Fundacja BGK zaangażowała się również w działania 
Fundacji Dorastaj z Nami i przystąpiła do Koalicji 
„Razem dla Bohaterów”, programu mającego na celu 
wsparcie dzieci, których rodzice zginęli na służbie lub 
doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie 
pełnienia służby.

6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 

6.1  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 2019 roku, w ramach projektu „Bankowcy dla 
Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl”, wolontariusze 
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Banku Gospodarstwa Krajowego przeprowadzili prawie 
50 godzin lekcyjnych zajęć dla młodzieży szkolnej.

6.2  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

W 2019 r. 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 w ramach Działania 2.9 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.                                                                    

W ramach realizacji projektu został przeprowadzony 
konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
2019r.” 

W konkursie tym Fundacja BGK ufundowała 4 nagrody 
w kategoriach: 

1. – „Debiut roku”,

2. – „Najlepszy pracodawca”,

3. – „Sukces rynkowy”,

4. – „Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków 
zwrotnych EFS”. 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

       (w złotych)

Aktywa  Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 

Aktywa trwałe               16 206,67                    1 845,00    
Wartości niematerialne i prawne               16 206,67                    1 845,00    
Rzeczowe aktywa trwałe                              -                                   -      
Należności długoterminowe                              -                                   -      
Inwestycje długoterminowe                              -                                   -      
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                              -                                   -      
Aktywa obrotowe         1 987 589,98            2 591 477,58    
Zapasy               11 070,00                                 -      
Należności krótkoterminowe                 1 817,58                        128,87    
Inwestycje krótkoterminowe         1 703 819,60            1 360 172,05    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe             270 882,80            1 231 176,66    
Należne wpłaty na fundusz statutowy                              -                                   -      
A k t y w a   r a z e m         2 003 796,65               2 593 322,58    

       (w złotych)

Pasywa  stan na 31.12.2018  stan na 31.12.2019 

Fundusz własny         1 708 160,65            1 328 435,14    
Fundusz statutowy             990 000,00                990 000,00    
Pozostałe fundusze                              -                                   -      
Zysk (strata) z lat ubiegłych         6 758 627,62                718 160,65    
Zysk (strata) netto - 6 040 466,97    - 379 725,51    
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania             295 636,00            1 264 887,44    
Rezerwy na zobowiązania                              -                                   -      
Zobowiązania długoterminowe                              -                                   -      
Zobowiązania krótkoterminowe             287 636,00                  23 194,28    
Rozliczenia międzyokresowe                 8 000,00            1 241 693,16    
P a s y w a   r a z e m         2 003 796,65            2 593 322,58    

2. Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2019 r. 

       (w złotych)

01.01.2018 - 31.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019

Przychody z działalności statutowej 4 004 187,61     6 773 624,35  
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 004 187,61     6 773 624,35     
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - -
Przychody z pozostałej działalności statutowej - -
Koszty działalności statutowej 9 787 990,57     6 770 341,59     
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 9 787 990,57     6 770 341,59     
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - -   
Koszty pozostałej działalności statutowej - -    
Zysk (strata) z działalności statutowej -5 783 802,96 3 282,76
Przychody z działalności gospodarczej - -    
Koszty działalności gospodarczej - -    
Zysk (strata) z działalności gospodarczej - -    
Koszty ogólnego zarządu 352 413,32 435 338,02 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 136 216,28 -432 055,26 
Pozostałe przychody operacyjne                   -                        -      
Pozostałe koszty operacyjne 338,48 2,32 
Przychody finansowe 96 111,54 57 773,23 
Koszty finansowe 23,75 5 441,16 
Zysk (strata) brutto -6 040 466,97 -379 725,51 
Podatek dochodowy                   -                        -      
Zysk (strata) netto -6 040 466,97 -379 725,51 
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IV. DANE FUNDACJI
1. Władze Fundacji BGK 

Struktura Fundacji na dzień 31.12.2019 roku:

Rada Fundacji: 

 � Beata Daszyńska-Muzyczka – Przewodniczący 
Rady

 � Jolanta Wiewióra – Sekretarz Rady

 � Artur Adamski – Członek Rady 

Zarząd Fundacji

 � Renata Kościelniak – Prezes Zarządu

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



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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