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INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Podstawa prawna: 

 Statut Fundacji PKO Banku Polskiego  

 Ustawa z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania  

z działalności fundacji /Dz. U. Nr 50, poz. 529/. 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /. Dz. U. z 2016 r., poz. 
239, z późn.zm./ 

 

Dane o Fundacji: 

 
Nazwa: Fundacja PKO Banku Polskiego 

Siedziba, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: fundacja@pkobp.pl 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 07.09.2010 r. 

Nr KRS: 0000364669 

Nr Regon: 142722938 

 

Dane dotyczące członków zarządu Fundacji według aktualnego wpisu w 
rejestrze sądowym: 

 
Małgorzata Głębicka, Prezes Fundacji, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
 

Cele statutowe Fundacji: 

Fundacja PKO Banku Polskiego prowadzi działania na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, wychowania, 

pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, wspomagania rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizacji 

wolontariatu. 

 

 

 

mailto:fundacja@pkobp.pl
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Cele strategiczne Fundacji PKO Banku Polskiego zostały zdefiniowane jako: 

 wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością poprzez współfinansowanie projektów 

nastawionych na budowanie solidarności społecznej w kilku obszarach programowych oraz promowanie 

wolontariatu pracowniczego wśród pracowników PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej Banku (GKP), 

 wzmacnianie emocjonalnej więzi interesariuszy (pracowników, klientów, kooperantów, akcjonariuszy, 

przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej) z marką jej Fundatora - PKO Banku Polskiego, 

 udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania i wyrównującym szanse,        

w tym rozwijanie talentów. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. 

 

Zgodnie ze strategią Banku, Fundacja PKO Banku Polskiego od ośmiu lat prowadzi w imieniu Banku  

i Grupy działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, wychowania, pomocy społecznej, ochrony  

i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, wspomagania rozwoju wspólnot  i społeczności lokalnych, 

jak również promowania celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizowania wolontariatu.  

 

W roku 2019 do Fundacji wpłynęło 1141 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań 

społecznych. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 592 projektów. Proces decyzyjny polega na rozpatrywaniu 

każdego wniosku wpływającego drogą elektroniczną na posiedzeniu zespołu Fundacji (rekomendacja),  

a w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 20 tys. zł., każdy wniosek dodatkowo podlega opiniowaniu przez 

członków Rady Programowej Fundacji. Ponadto, za pośrednictwem Fundacji, przekazywane są darowizny rzeczowe 

dla organizacji pozarządowych, w postaci sprzętu IT i mebli wycofywanych z użytku w oddziałach bankowych.   

 

Realizowane przez Fundację zadania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Banku, co pomaga  

w budowaniu relacji z interesariuszami (klientami, akcjonariuszami, przedstawicielami administracji państwowej   

i samorządowej, pracownikami).  

 

Fundacja prowadzi projekty samodzielnie lub współpracuje w tym zakresie z marketingiem bankowym, podejmując 

zadania społeczne jako uzupełnienie projektów sponsoringowych (np. współpraca w ramach programu biegowego 

„PKO Biegajmy razem” lub Kolekcji Zbiorów Bankowych). 

 

Zgodnie z przyjętym kierunkiem działań, zasadniczym celem realizowanych przez Fundację zadań jest wsparcie 

merytoryczne i finansowe projektów istotnych dla rozwoju Polski, realizowanych na rzecz i w porozumieniu  

ze środowiskiem społeczności lokalnych, służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  
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Cele Fundacji, wskazane w Statucie, realizowane są w siedmiu obszarach programowych:  

EDUKACJA  wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce, 

TRADYCJA  kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu 
patriotyzmu, 

NADZIEJA  pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności 
poszkodowanych oraz niepełnosprawnych,  

ZDROWIE  ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna, 

KULTURA  ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości 
artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono, 

EKOLOGIA  podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych, 

SPORT  zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również promocja 
sportu wśród osób niepełnosprawnych. 

 

Strategicznym wsparciem Fundacji objęte są przede wszystkim istniejące inicjatywy podejmowane przez inne 

podmioty, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji oraz, w ograniczonym zakresie, zadania własne 

Fundacji. Łączna wysokość darowizn pieniężnych i rzeczowych (jak również pieniężnych kwalifikowanych jako 

darowizny rzeczowe), przeznaczonych przez Fundację PKO Banku Polskiego na cele społeczne w ramach projektów 

strategicznych, strategicznych specjalnych oraz innych zadań realizowanych w partnerstwie, w 2019 roku zamknęła 

się w kwocie 17 946 115, 96 PLN angażując środki w 592 różnych projektów. 

W 2019 roku Fundacja przeznaczyła na wsparcie Projektów Strategicznych o wartości – powyżej 20 tys. 

wymagających opinii Rady Programowej Fundacji (59 projekty) 11 469 866,36 PLN, a ich poszczególne obszary 

angażowały poniższe środki: 

 

Projekty Strategiczne i Strategiczne Specjalne 11 469 866,36 PLN zrealizowane w poszczególnych obszarach  

z podziałem na obszary: 

 

EDUKACJA  3 472 551,33 PLN w tym wsparto między innymi: 

 

 Stowarzyszenie SIEMACHA – kontynuacja projektu z 2018 roku, którego celem jest wspieranie programów 

budowania solidarności społecznej z dziećmi i młodzieżą pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej, 

poprawę funkcjonalności obiektów wykorzystywanych w procesie edukacji oraz podejmowanie zadań 

związanych  z rozwijaniem talentów w tej grupie społecznej. Z 10 placówek dziennych „SIEMACHA Spot” 

objęła ok. 1 500 wychowanków, którzy uczestniczą w życiu placówek w sposób regularny, budując trwałą 

społeczność poszczególnych ośrodków. Dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji możliwe jest zapewnienie 

wysokiej jakości świadczonych w palcówkach usług społecznych. Starannie zaprojektowane placówki,  
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dobrze wyposażone pracownie i różnorodna oferta zajęć to w dużej mierze efekt strategicznej współpracy 

Stowarzyszenia SIEMACHA i Fundacji PKO Banku Polskiego.  

 

 Klub Jagielloński – realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w ramach projektu „Akademia 

Nowoczesnego Patriotyzmu” (w skrócie ANP) skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. ANP 

zapoczątkowana została 8 lat temu w 5 południowych województwach Polski. Od tego czasu, dzięki wsparciu 

Fundacji PKO Banku Polskiego, z sukcesami udało się dotrzeć już do ponad 15 tys. uczniów, 700 nauczycieli 

i tysięcy beneficjentów projektów społecznych realizowanych przez jej uczestników. Akademia 

Nowoczesnego Patriotyzmu tworzy cykl symulacji oraz zajęć typu case study dotyczących polskiego 

systemu parlamentarnego, systemu samorządowego, oraz zrealizowanie z uczniami projektu społecznego 

w myśl idei nowoczesnego patriotyzmu. Na stronie http://www.anp.klubjagiellonski.pl/ prezentowane są 

zadania wykonywane przez uczniów między zajęciami. 

 

 Centrum Opatrzności – Wotum Narodu - organizowane co roku na Polach Wilanowskich w Warszawie 

wydarzenie ma na celu kształtowanie więzi międzypokoleniowych, ukazanie domu i rodziny jako podstawy 

tożsamości, miejsca wzrastania wartości i przekazywania miłości oraz wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka oraz przybliżenie wzorca osobowego osób świętych. Wsparcie finansowe obejmuje w sposób 

szczególny organizację Miasteczka dla Dzieci - w roku 2019 pod nazwą „DZIĘKUJEMY ZA WIELKICH 

PASTERZY - JANA PAWŁA II i PRYMASA WYSZYŃSKIEGO. Dzieci wraz z rodzicami jako ŚWIĘTA DRUŻYNA 

wyruszały w podróż życia, której celem jest ŚWIĘTOŚĆ, odwiedzały miejsca, w których zdobywały 

sprawności ŚWIĘTEJ DRUŻYNY. Zdobyte umiejętności stanowią dla dzieci źródło wskazówek, jak odróżniać 

dobro od zła, ponadto była tookazja do poznania postaci świętych, które mogą być dla nich wzorem do 

naśladowania. Zadaniem rodziców jest wspieranie najmłodszych w zdobywaniu sprawności potrzebnych do 

ŚWIĘTOŚCI i dawanie dobrego przykładu swoim pociechom, który pomoże im na tej drodze. 

 

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - na przeprowadzenie zadań związanych z konsolidacją środowiska 

uczniów i nauczycieli historii wokół pamięci wybitnego przywódcy Marszałka Piłsudskiego. Dzięki darowiźnie 

Fundacji PKO Banku Polskiego - Muzeum Józefa Piłsudskiego mogło zorganizować VII Ogólnopolskie 

Spotkanie Członków Klubu pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzięki wsparciu udało 

się zrealizować nowatorskie projekty edukacyjne oraz zorganizować spotkania Zespołu Konsultacyjno-

Doradczego. Działania te pozwoliły dalej rozwijać Klub, do którego należą nauczyciele z całej Polski oraz ze 

szkół polonijnych oraz  poszerzyć wiedzę i rozwijać umiejętności pedagogiczne. 
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 Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych - dofinansowanie projektu „Akademia Liderów Rzeczypospolitej” 

mającego na celu 25 szkoleń liderskich w miastach zgłoszonych przez organizacje studenckie – 

zorganizowanie i przeprowadzone szkolenia w głównych ośrodkach akademickich w Polsce oraz jednego w 

Wilnie. Zakres szkoleń obejmował podstawową, ale i zarazem praktyczną wiedzę z kwestii lidershipu, 

budowania zespołu i zarządzania nim oraz rozwoju osobistego, a także ważne w dzisiejszych czasach kwestie 

edukacji ekonomicznej cztery centralne szkolenia dla liderów organizacji zorganizowanie  

i przeprowadzenie szkoleń dla wyselekcjonowanej grupy 60 osób o szczególnych cechach przywódczych. 

Szkolenia miały charakter szkolenia II stopnia. 5 dniowe szkolenie w formie obozu liderskiego dla 35 osób. 

Obóz był adresowany do osób wykazujących cechy przywódcze, mogących wziąć na swoje barki ciężar 

prowadzenia organizacji na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. Celem obozu jest wyposażenie jego 

uczestników w narzędzia pozwalające sprawnie zarządzać organizacją.  

W ramach tego obszaru wsparcie otrzymało łącznie 13 projektów. 

W obszarze TRADYCJA i KULTURA  5 029 449,03 PLN  między innymi: 

 Integracyjne Spotkania Mikołajkowe - dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci 

pracowników Banku. W 2019 roku podczas 40 spotkań w 25 miejscowościach w Polsce, we wspólnej 

świątecznej zabawie wzięło udział ponad 5 000 dzieci, a upominki trafiły do 6 000 dzieci pracowników Banku, 

GKB oraz placówek współpracujących; do działań włączyło się 70 wolontariuszy. 

 

 Fundacja im. Macieja Frankiewicza - Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest dla Młodych, którzy postrzegają 

naszą Ojczyznę jako wartość najwyższą i dlatego zasługują na miano Patriotów wolnej Polski. Nagroda 

ufundowana jest dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza człowieka prawego serca, wielkiej odwagi 

i konsekwencji w działaniu. Nagroda ma formę statuetki i nagrody pieniężnej (5 000 PLN). W ramach 

projektu organizowane są warsztaty patriotyczne dla szkół z powiatu poznańskiego; działania promujące 

dedykowane zarówno wyłonieniu nominowanych do Nagrody, jak również działania promujące laureatów 

poprzednich edycji Nagrody, a także szkolenia dla wolontariuszy oraz dodatkowe działania związane  

z upamiętnieniem sylwetki Macieja Frankiewicza, w tym m.in. przygotowanie materiałów do publikacji 

książki o Macieju Frankiewiczu i jego działalności w Solidarności Walczącej. 

 

 Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej -  jest jedną z najstarszych organizacji skupiających 

kombatantów AK, walczących o niepodległość Państwa Polskiego na Kresach Wschodnich. W 2019 roku 

dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego został zorganizowany m.in. projekt „III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ”. Stowarzyszenie umożliwia kombatantom AK i młodzieży  

z Polski oraz dawnych Kresów uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, artystycznych, warsztatach 

edukacyjnych o tematyce historycznej, tworzeniu klubów historycznych, a także digitalizacja  
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i upowszechnianiu archiwaliów dot. Armii Krajowej. Młodzież uczestnicząc w podejmowanych przez 

Stowarzyszenie działaniach, umacnia lub wręcz buduje na nowo swoją narodową, polską tożsamość ;. 

 

 

 Muzeum Powstania Warszawskiego - kontynuacja projektu z 2018 roku. Muzeum Powstania Warszawskiego 

ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza Anody, honorowe odznaczenie dla wyróżniających się osobowości, 

osób zaangażowanych w działania społeczne oraz dających przykład do naśladowania dla młodszych 

pokoleń. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów, którzy dokonali szlachetnego czynu w 

codziennych sytuacjach. Upamiętnia też legendę pokolenia Armii Krajowej - Jana Rodowicza „Anody” - 

żołnierza Batalionu AK „Zośka”, a przede wszystkim wspaniałego kolegi. Promuje sylwetkę wybitnego 

przedstawiciela Powstańców Warszawskich, a zarazem propaguje wartości i ideały, za które walczyli 

Powstańcy. Celem projektu, oprócz popularyzowania wiedzy historycznej, jest upowszechnienie idei 

zaangażowania społecznego i obywatelskiego. 

 

 Związek Harcerstwa Polskiego (Kwatera Główna) - na realizację  plebiscytu instruktorskiego „Niezwyczajni” 

podczas którego szukani są instruktorzy, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej, wspierają liderów 

najważniejszych jednostek w ZHP. Ważnym aspektem plebiscytu jest promowanie pozytywnych wzorców 

osobowych, aktywnych, młodych ludzi podejmujących codzienne wyzwania by zmieniać świat na lepszy.  

 

 Fundacja Wspólnota Pokoleń – na realizację projektu „Cyfrowa Biblioteka Multimedialna Edukacja” 

mającego na celu zebranie i zarchiwizowanie w formie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej wspomnień, 

relacji i materiałów świadków historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem uczestników 

zaangażowanych w działalność ruchów niepodległościowych w PRL. 

 

 Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała w 2019 roku środki na realizację VII edycji Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. Podczas biegu w wybranych miastach Fundacja PKO Banku 

Polskiego zorganizowała 13 charytatywnych akcji biegowych „biegnę dla…”. Uczestnicy biegu mogli nie 

tylko uczcić pamięć „Żołnierzy Wyklętych”, ale też pomóc potrzebującym w procesie powrotu do zdrowia. 

 

 

 Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi – dofinansowanie projektu „NASZ WSPÓLNY DOM 

– POLSKA” mającego na celu zapewnienie Polakom z Białorusi jak najszerszego dostępu do kultury i tradycji 

polskiej, wzmocnienie oraz budowanie od podstaw świadomości i tożsamości kulturowej z Rzeczpospolitą 

Polską, a ponadto zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu uroczystości patriotycznych z udziałem 

żyjących jeszcze kombatantów Armii Krajowej i uczestników walk niepodległościowych oraz młodzieży z 

Białorusi i Polski. 
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 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego - celem projektu była renowacja ponad 80 pomników nagrobnych 

żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy pod dowództwem atamana Semena Petlury walczyli 

wspólnie z Wojskiem Polskim w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. 

 

 Fundacja Towot Squat - organizacja 11-tej edycji projektu pt. No Budget Show, która odbyła się  

w Kazimierzu Dolnym. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali wybitni wykładowcy polskich szkół 

wyższych i akademii sztuk pięknych wraz ze studentami i absolwentami. Przedsięwzięcie jakim była 

organizacja wystawy No Budget Show właśnie w tym miejscu, miało bardzo istotne znaczenie, jako forma 

popularyzacji sztuki współczesnej poza największymi ośrodkami miejskimi. 

 

 Kolekcja Zbiorów Bankowych - w ramach tego projektu zrealizowana została duża wystawa Kolekcji dzieł 

sztuki PKO Banku Polskiego w warszawskim Muzeum Narodowym z okazji 100-lecia banku. Wystawę 

obejrzało ok. 400 tys. widzów.  Powstały również 4 filmy dokumentalne o artystach z Kolekcji PKO Bank 

Polski: M. Abakanowicz, M. Smoczyński, M. Kruk, A. Dłużniewski. A w Kazimierzu Dolnym odbył się plener 

artystyczny pt. „Aketoksyd”.  

W ramach tych obszarów wsparcie otrzymały łącznie 23 projekty. 

W obszarze NADZIEJA 2 091 830,99  PLN na wsparcie między innymi: 

 Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa, które działa na rzecz środowiska osób z 

dysfunkcjami ruchu, mowy i słuchu m. in. poprzez prowadzenie specjalistycznych kursów prawa jazdy oraz 

pomoc w zakupie i adaptacji pojazdów w ramach projektu „Mobilność osób niepełnosprawnych” oraz 

„Absolwent Driver” (na uczelniach wyższych). 

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – POLSKA BEZ BARIER 2019 - Celem projektu jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, upowszechnianie dobrych praktyk oraz wzrost poziomu aktywności osób  

z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Projekt „Polska bez barier 

2019” miał charakter integracyjno-kulturalny, promujący tematykę związaną z niepełnosprawnością i 

dostępnością architektoniczną. W ramach projektu realizowany został: konkurs architektoniczno-

urbanistyczny Lider, konkurs „Człowiek bez barier 2019” (unikatowy konkurs, promujący aktywność, 

twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i 

społecznego), Wielka Gala Integracji. 
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 Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" -  Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Szansa Dla 

Potrzebujących”. dofinansowanie przygotowań do uruchomienia centrum, którego celem będzie 

rehabilitacja oraz leczenie osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, z dysfunkcjami, zaburzeniami 

rozwojowymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz ich rodzin, a ponadto międzypokoleniowa edukacja 

patriotyczna. Beneficjentami Centrum będą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ze środowisk 

polonijnych i Polski, a także weterani AK i PSZ na Zachodzie i członkowie ich rodzin. 

 

 Fundacja Dorastaj z Nami - w projekcie RAZEM DLA BOHATERÓW, w ramach działań udzielana jest się na 

pomocy dzieciom i młodzieży których rodzice zginęli lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie 

pełnienia służby publicznej. Na pomoc tą składa się zarówno wspieranie procesu edukacyjnego oraz 

wychowawczego dzieci i młodzieży, jak również budowanie pozytywnego wizerunku osób pełniących służbę 

publiczną.  

W ramach tego obszaru wsparcie otrzymało łącznie 14 projektów. 

 

W obszarze ZDROWIE zaangażowano środki w kwocie  816 035,01 PLN na wsparcie między innymi: 

 Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa - realizowanego samodzielnie przez Fundację, dedykowanego 

potencjalnym honorowym dawcom krwi, rekrutującym się zarówno spośród pracowników PKO Banku 

Polskiego i Grupy Kapitałowej Banku, jak też z kręgów innych środowisk wrażliwych społecznie. Celem tego 

działania jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi (w 2019 roku do akcji włączyło się 

1722 osób, dzięki którym udało się przekazać potrzebującym blisko 800 litrów krwi).  

 

 Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca - w ramach tego działania został zorganizowany  Marsz „TAK 

DLA TRANSPLANTACJI” w dniu 19.10.2019 r. w Zakopanem. Organizacja wydarzenia miała na celu promocję 

idei transplantacji w Polsce oraz propagowanie rzetelnej wiedzy na temat donacji i transplantacji oraz jej 

znaczenia dla ratowania zdrowia i życia. Marsz w formie konkurencji drużynowej sprzyjał integracji 

środowisk związanych z medycyną transplantacyjną w naszym kraju. 

 

 Fundacja przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie - doposażenie kliniki neurochirurgii 

Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w sprzęt, poprawiający  jakość świadczonych usług medycznych, 

szybszą diagnostykę i szybszy powrót do zdrowia pacjentów neurochirurgicznych.   
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 Fundacja Szpitala Pediatrycznego WUM - doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Onkologii, Hematologii 

i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Jedyna 

taka placówka, która może zapewnia opiekę dziecku od chwili poczęcia. 

 

 

Projekty Lokalne i Indywidualne  

Fundacja realizuje zadania o zasięgu lokalnym w oparciu o stale rozwijany system wolontariatu pracowniczego, do 

którego może przystąpić każdy pracownik Banku. Współpraca Fundacji wolontariuszy służy weryfikacji 

wiarygodności wnioskodawcy oraz budowaniu relacji między Bankiem a lokalnym środowiskiem. Dodatkowo, 

wolontariusze mogą zwrócić uwagę Fundacji na wartościowe przedsięwzięcia lokalne, ciekawe inicjatywy i zaufane 

organizacje, działające w obszarze dobroczynnym. Od początku działalności Fundacji każdy z projektów lokalnych 

wpisany jest w jeden z obszarów w jakich skupione są działania dobroczynne – i tak projekty z poziomu lokalnego 

realizowane były w obszarze EDUKACJA, NADZIEJA, ZDROWIE, KULTURA, TRADYCJA, SPORT i EKOLOGIA. 

 

Zaangażowanie Fundacji w realizacje projektów lokalnych i indywidualnych wyniosło  6 473 249,60 PLN.  

 

W ramach tego działania wsparliśmy wiele organizacji i inicjatyw i osób, między innymi: 

 

 Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie - Fundacja PKO Banku Polskiego 

pomogła w zorganizowaniu projektu „XIII REJONOWY KONKURS INFORMATYCZNY”. Konkurs składał się z 

dwóch etapów. W etapie I wyłoniło się około 20 finalistów, którzy w etapie II rozwiązywali zadania 

praktyczne przy komputerze, w tym zadanie programistyczne w wybranym języku programowania. Projekt 

miał na celu promowanie uczniów uzdolnionych w dziedzinie informatyki, a także pokazanie zastosowań 

nauk informatycznych w różnych dziedzinach. 

 

 Stowarzyszenie "Czyń dobro" w Wodzisławiu Śląskim – projekt polegał na wyposażeniu „Sali Doświadczania 

Świata”. Dzięki dofinansowaniu Fundacji PKO Banku Polskiego może z niej korzystać 250 uczniów  

z wieloraką niepełnosprawnością od niepełnosprawności lekkiej po głęboką oraz z autyzmem. SDŚ to 

specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, 

pobudzanie zaburzonych zmysłów, wytworzenie kompensacji i doprowadzenie do integracji sensorycznej, 

czyli doświadczenia świata wszystkimi zmysłami. W niej podopieczni wyciszają nadmierne emocje, 

nadmierną pobudliwość psycho-ruchową, ale przede wszystkim poddawani zostają rehabilitacji. 

 

 Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkola w Koniemłotach - 

dofinansowanie projektu „I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ Z PKO BANKIEM 

POLSKIM”, mającego na celu poznanie historii PKO Banku Polskiego, podstawowych pojęć ekonomicznych, 
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kształcenie potrzeby oszczędzania. Dzięki dofinasowaniu uczestnicy mogli poznać i rozwinąć swoją wiedzę 

ekonomiczną poprzez poznanie historii 100 lat PKO Banku Polskiego, a także  historii pieniądza, walut w 

różnych krajach oraz podstawowych pojęć ekonomicznych. Turniej podtrzymuje tradycję „Październik- 

miesiącem oszczędzania”.  

 

Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach – projekt polegał na stworzeniu 

ogrodu, w którym młodzież i dzieci samodzielnie sadzili wybrane rośliny i drzewa owocowe, sami nimisię 

opiekowali, a przede wszystkim tworzyli miejsce spotkań. Ogród przy budynkach Szkoły Podstawowej  

w Jędrzychowicach, stało się miejscem, w którym spełniają się marzenia. Został on w całości 

zaprojektowany przez młodych ludzi. W ogrodzie pojawiły się rośliny zielone wieloletnie, ławeczki do 

spędzania wolnego czasu, tablice sucho ścieralne, plac do gier: badminton, gra w klasy, drzewka i krzewy 

owocowe. Autorzy przedsięwzięcia założyli w projekcie, aby ogród był wykorzystywany  do przeprowadzania 

lekcji na świeżym powietrzu przez uczniów pobliskiej szkoły. 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. J. Korczaka w Elblągu – Fundacja PKO Banku Polskiego 

pomogła w zorganizowaniu projektu „MAŁY, DZIELNY I SAMODZIELNY! BAJKOWA PODRÓŻ WZDŁUŻ 

WISŁY”. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Fundację PKO Banku Polskiego umożliwiono dzieciom 

niepełnosprawnym odkrywanie piękna przyrody najbliższej okolicy i doświadczanie jej wszystkimi 

zmysłami, po to by uwrażliwiać na jej potrzeby, a zarazem upowszechniać rozwiązania służące dbaniu o 

czystość wód.  

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim – dofinansowanie projektu 

„ZNASZ JĘZYKI? JESTEŚ OTWARTY NA ŚWIAT”, mającego na celu doposażenie biblioteki w księgozbiór  

do nauki języków obcych. Dzięki wyposażeniu biblioteki w książki do nauki języków obcych pojawiła się 

szansa dla mieszkańców Warmii i Mazur na łatwiejszy dostęp do samodzielnej nauki. Również biblioteka 

stworzyła nowe możliwości oraz bezpłatny dostęp do materiałów naukowych w postaci repetytoriów, 

samouczków oraz powieści.  

 

Na uwagę zasługuje PKO Bieg Charytatywny, zakwalifikowany jako projekt lokalny specjalny, to stadionowy bieg 

sztafetowy, rozgrywany jednocześnie na 12 stadionach w wybranych miastach w całej Polsce. W 2019 roku celem, 

uzgodnionym przez Bank i Fundację, było dotowanie 47 organizacji - placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 

dzieci i młodzieży na dodatkową edukację pozaszkolną podopiecznych. W geście poparcia dla tej inicjatywy, w biegu 

wzięło udział 9 248 osób, dorosłych i dzieci. W głównym biegu wystartowało 5 725 zawodników, a w PKO Biegu 

Charytatywnym Młodych wzięło udział 3 523 dzieci. W sumie biegacze pokonali 44 862 okrążeń na stadionach. 

Dzięki ich zaangażowaniu Fundacja PKO Banku Polskiego przeznaczyła kwotę 1,066 mln zł, która zasiliła 47 
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organizacji. Ponadto kibice najlepiej dopingujący swoje sztafety mogli wskazać dodatkowo cel charytatywny, na 

który Fundacja przekazała 130 tys. PLN wspierając kolejne 17 placówek i 3 osoby (proces leczenia).  

 

Program Biegowy  

Dążąc do połączenia inicjatyw sponsorskich PKO Banku Polskiego z działalnością charytatywną, podczas biegów 

sponsorowanych przez Bank, Fundacja ustala cel charytatywny i zaprasza biegaczy do włączenia się w akcję „biegnę 

dla…”. Zasadą jest, że wspierane są zarówno dzieci jak i osoby dorosłe walczące z ciężkimi chorobami  

i niepełnosprawnością (wśród nich również pracownicy Banku i ich rodziny). W 2019 roku: 

 zorganizowano 71 charytatywnych akcji biegowych , 

 dla potrzebujących pobiegło 42 414 zawodników, 

 w ramach akcji pomoc otrzymało 82 osoby: 21 dorosłych i 61 dzieci, 

 Fundacja przekazała 799 tys. zł dla osób walczących o godne życie i zdrowie. 

 

Od 2013 roku odbyły się 449 takie akcje, a Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła 511 beneficjentów kwotą ponad 

6,04 mln zł. 

 

Kategoria Projektów Indywidualnych obejmuje zaangażowanie Fundacji na rzecz osób poszkodowanych, które są 

zarejestrowane jako podopieczni innych wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. W tej kategorii mieszczą 

się cztery zadania: - projekt specjalny Fundacji – charytatywne akcje biegowe „biegnę dla…”, - podopieczni Fundacji, 

- wsparcie dla poszkodowanych pracowników PKO Banku Polskiego i GKB, - oraz wsparcie osób indywidualnych w 

procesie ratowania życia i zdrowia. Na wsparcie osób indywidualnych w roku 2019 Fundacja przeznaczyła łącznie  

2 559 261, 96 PLN.  

Pomoc Fundacji w tym zakresie udzielana jest w jednym z dwóch obszarów: ZDROWIE lub NADZIEJA. 

Ponadto w przypadku nagłych zdarzeń losowych dotyczących pracowników PKO Banku Polskiego (obecnych  

i emerytowanych – podopieczni Fundacji) oraz ich dzieci, Fundacja udziela pomocy zgodnie z programem udzielania 

wsparcia finansowego osobom indywidualnym w ramach pomocy społecznej. 

Darowizny rzeczowe 

Oprócz darowizn finansowych, w 2019 roku Fundacja pośredniczyła w procesie przekazywania darowizn rzeczowych 

w postaci mebli wycofywanych z użytku z oddziałów PKO Banku Polskiego oraz spółek GKB. Wycofany z użytku 

sprzęt oraz meble przekazane zostały na rzecz organizacji pożytku publicznego i placówek oświatowych w różnych 

miejscach naszego kraju. Na rzecz 59 beneficjentom przekazano m.in. komputery z monitorami, meble biurowe o 

łącznej wartości  197 738, 65 PLN. Przekazane darowizny zasiliły zasoby głównie szkół i przedszkoli działających w 

niewielkich miejscowościach, szczególnie w regionie białostockim i wrocławskim. Ponad to 5 beneficjentom 

przekazane zostały darowizny rzeczowe na cele charytatywne (tj. licytacje, loterie) na łączną kwotę   10 105 PLN 

 

Wolontariat pracowniczy 
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Od początku działalności Fundacji, dążono do rozwoju w PKO Banku Polskim idei wolontariatu, co zaowocowało 

wdrożeniem w 2013 roku systemu wolontariatu pracowniczego. Zaangażowanie pracowników Banku w działalność 

dobroczynną systematycznie wzrasta. Fundacja z troską odnosi się do projektów, dzięki którym wolontariusze mogą 

swoją postawą i zaangażowaniem zaświadczać o potrzebie działalności prospołecznej na rzecz rozwoju lokalnego. 

W Fundacji funkcjonuje system elektronicznej rejestracji wolontariuszy. Jego celem było umożliwienie lokalnego 

włączenia się pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach Banku w projekty zainicjowane przez 

Fundację.  

Każdy zarejestrowany wolontariusz zyskał możliwość potwierdzenia zrealizowanych przez siebie przedsięwzięć, 

a także zgłaszania nowych inicjatyw pożytecznych i ważnych nawet dla mniejszej społeczności. W ten sposób system 

służy nie tylko rozwojowi wolontariatu w strukturach bankowych ale sprzyja budowaniu relacji społecznych 

pomiędzy Bankiem a najbliższym otoczeniem. Aktywność wolontariuszy podkreśla zaangażowanie Banku w 

przedsięwzięcia istotne dla danej społeczności.  

 

Na koniec 2019 roku, w systemie wolontariatu zarejestrowanych było 1 583 pracowników Banku. Wolontariusze 

nie tylko włączają się do inicjowanych przez Fundację przedsięwzięć, ale często sami je inicjują. 

 

Wielu wolontariuszy aktywnie uczestniczy w akcjach dobroczynnych, inicjowanych przez Fundację. W dniach  

3-4 grudniu 2019 roku odbyła się bankowa zbiórka darów dla podopiecznych Domów Samotnej Matki w całej Polsce 

pod hasłem ”Nie czekamy, pomagamy”. Mieszkańcy placówek obdarowani zostali żywnością o długim terminie 

przydatności do spożycia, środkami czystości i kosmetykami, nowymi ubraniami dla dzieci oraz zabawkami  

i książkami.   

Z otrzymanych przez Fundację relacji wynika, że do przedświątecznej akcji charytatywnej włączyli się pracownicy  

z ponad 80 jednostek w całej Polsce i wsparli rzeczowo 26 placówek. 

 

„Pomoc na start” - projekt realizowany ze środków finansowych wygenerowanych w czasie akcji charytatywnej PKO 

Banku Polskiego „Pomaganie przez zbliżanie”, a kwota przeznaczona na to działanie wynosiła 500 000 zł. Założeniem 

projektu była pomoc społeczna udzielana w formie finansowej na rzecz pełnoletnich wychowanków  

z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków, którzy 

opuścili już placówkę lub pieczę zastępczą. Celem udzielonej pomocy było wsparcie procesu usamodzielnian ia  

i wyrównania szans społecznych. Projekt zrealizowany został ze wsparciem 52 wolontariuszy (pracowników PKO 

Banku Polskiego) z całej Polski. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie z zaangażowaniem pracowników PKO Banku 

Polskiego w regionach na tak znaczącą skalę. W rezultacie podjętych działań Fundacja PKO Banku Polskiego 

otrzymała 257 wniosków, a 128 osób otrzymało wsparcie. 

 

„Busola na strat” - autorski projekt Fundacji realizowany od 2017 r. przy współpracy z Pionem Zarządzania 

Personelem PKO Banku Polskiego. Projekt ukierunkowany jest na systemową pomoc młodym ludziom - 

wychowankom pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych w procesie aktywizacji zawodowej, a przy 

współpracy z Bankiem umożliwia się odbycie praktyk/ staży z możliwością zdobycia stałego zatrudnienia.  
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Pod specjalną opieką kompetentnego partnera na co dzień pracującego z młodymi ludźmi, kształtowane są wśród 

uczestników projektu umiejętności praktycznego radzenia sobie w dorosłym życiu. Natomiast w strukturach Banku 

i ze wsparciem opiekunów merytorycznych rozwijane są kompetencje zawodowe oraz inne praktyczne umiejętności 

wspierające proces wkraczania w samodzielne życie poza placówką (systemowa pomoc w procesie aktywizacji 

zawodowej). Do końca 2019 roku przyjętych zostało na praktyki 22 osoby, z których 5 osób otrzymały propozycję 

stałego zatrudnienia, a 4 zostały zatrudnione. 

 

Zaangażowanie wolontariuszy bankowych widoczne jest także przy realizacji projektów specjalnych, takich jak: 

 Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa - w 28 akcjach zbiórki krwi, organizowanych w 18 miastach 

w Polsce, do których dołączyło prawie 1,8 tys. osób - tak wyglądał kolejny rok działalności Bankowej Akcji 

Honorowego Krwiodawstwa,  

 

 charytatywne akcje „Biegnę dla…” - w 2019 roku zorganizowano 71 akcji, w których wzięło udział 42 414 

biegaczy. 21 takich akcji zainicjowanych zostało przez pracowników Banku. Fundacja przekazując kwotę 

799 000 PLN mogła pomóc 82 beneficjentom, w tym 61 dzieciom i 21 dorosłym, 

 

 Integracyjne Spotkania Mikołajkowe, w realizację których zaangażowało się 65 wolontariuszy.  

 

Fundacja PKO Banku Polskiego została wyróżniona podczas konkursu „Dobroczyńca roku”. 

 

Fundacja PKO Banku Polskiego zwyciężyła w XXII edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Fundacja 

korporacyjna”. Kapituła nagrodziła jej współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom 

SPiNKa, doceniając działania na rzecz mobilności osób z niepełnosprawnościami, w tym pomoc w finansowaniu 

kursów na prawo jazdy i specjalistycznej adaptacji pojazdów. 

 

Inne informacje 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych 

W zakresie zdarzeń prawnych dotyczących finansów Fundacji PKO Banku Polskiego, pomiędzy PKO Bankiem 

Polskim i Fundacją w roku 2018/2019 na podstawie umów darowizny pieniężnej z 20 grudnia 2018, 3 kwietnia, 4 

lipca i 7 października 2019 roku została przekazana łączna kwota 21 500 000 PLN z przeznaczeniem na cele 

statutowe: programowe i operacyjne realizowane w 2019 roku. 5 listopada 2018 roku podpisana została również 

umowa darowizny pieniężnej dotycząca środków finansowych zaplanowanych na działalność Fundacji PKO Banku 

Polskiego w 2019 roku w zakresie realizacji projektu dobroczynnego w ramach „Kampanii konto za zero” w 

wysokości 500 000 PLN.  
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Oprócz dotacji wypłacanych na podstawie umów z Fundatorem Fundacja otrzymywała raz na kwartał dodatkowe 

środki pieniężne z tytułu obrotu na kartach dobroczynnych: 

1. na podstawie zawartej w dniu 30 stycznia 2013 Umowy o współpracy z Inteligo w zakresie wsparcia 

finansowego działalności Fundacji PKO Banku Polskiego w ramach oferowanej karty Inteligo Visa payWave  

„Dobro procentuje” (darowizna) w łącznej wysokości 394 212, 31 PLN.  

 

Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

Przychody ogółem:   22 779 086,80 PLN w tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 PLN 

- z darowizny Fundatora : 21 500 000 PLN 

- z darowizn na realizację karty dobro procentuje: - 394 212,31 PLN 

- z wpłat dobrowolnych  38 193,77 PLN 

- z darowizny na realizację programu „Pomoc na Start” 500 000 PLN 

- z darowizny na realizację programu PKO Bohaterom 155 PLN 

- darowizny przekazanej przez Bankowe Towarzystwo Emerytalne S.A. 6 750 PLN 

- darowizny przekazanej prze KPMG 15 000 PLN 

-darowizny na realizację programu Bieg Charytatywny 117 548,14 PLN 

- z innych źródeł /wskazać jakie/:  199 674,15 PLN (darowizny rzeczowe) 

- zwroty niewykorzystanej części darowizn wypłaconych w 2019 roku:  7 233,43 PLN 

 
Pozostałe przychody w tym: 

- przychody finansowe:  30 017,12 PLN 

- pozostałe przychody: 223,00 PLN 

 

Informacja o poniesionych kosztach 

 
Koszty ogółem:  18 143 854,61 PLN, w tym:  

- na realizację celów statutowych: 17 946 115,96 PLN 

- na administrację /czynsz, korespondencja, w tym amortyzacja itp. 89 534,31 PLN 

- koszty finansowe:  737,79 PLN 
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- pozostałe koszty   10 771,20  PLN 

 

Informacje o osobach zatrudnionych 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem7 osób (przy wykorzystaniu 6,477 etatów), w tym na stanowiskach:  

- prezes Zarządu   1 osoba 

- dyrektor ds.   1 osoba 

- starszy specjalista   3 osoby 

- specjalista    1 osoba 

- asystent    1 osoba  

Informacje o wynagrodzeniach 

 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń (z uwzględnieniem narzutów na ubezpieczenia społeczne): 

790 402,48 PLN, w tym:  

- wynagrodzenia:  529 7734,63 PLN 

- nagrody:                   133 000 PLN  

-PPE                             12 552,38 PLN 

 
b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych (łącznie z narzutami na ubezpieczenia 

społeczne): 

 Członkom zarządu ogółem:  258 030,37 , w tym: 

 - narzuty na wynagrodzenia 32 627,07 PLN 

- wynagrodzenia:    182 355,21 PLN 

- nagrody:    40 000 PLN 

-PPE    3 048,09 PLN       

       

 

c) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń:  60 000 PLN 

Informacje o udzielonych pożyczkach 

 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie udzielano pożyczek pieniężnych. 

 

a) Informacje o posiadanym majątku:  

Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota 4 294 681,94 Bank: PKO Bank Polski SA 

 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

Fundacja nie posiadała papierów wartościowych w badanym okresie. 
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c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości w badanym okresie. 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

Fundacja nie nabywała środków trwałych 

e) Informacje statystyczne: 

2) Aktywa:     4 448 387,27 PLN 

3) Zobowiązania:       141 782,62 PLN 

4) Fundusze własne:    4 342 604,65 PLN 

 

Informacje o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach 
finansowych 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji 
podatkowych 

Fundacja podlega regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Dochody Fundacji, z uwagi na ich przeznaczenie na cele statutowe, są w całości zwolnione z podatku dochodowego 

na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Kwota naliczonego podatku dochodowego za rok podatkowy 2019, 

wykazana w zeznaniu rocznym CIT 8, wynosi 0,00 PLN.  

Ponadto Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy osób 

zatrudnionych w Fundacji stosownie do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Fundacja zrealizowała terminowo obowiązki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku związane  

z obliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na 

rzecz ZUS, jak również przesłaniem deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11.  

Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

Informacje o kontrolach i ich wynikach 

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została prowadzona żadna kontrola.  

Sprawozdanie z działalności Fundacji PKO Banku Polskiego sporządzone zostało na podstawie sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zaopiniowanego przez niezależnego biegłego rewidenta 

KPMG. 
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Podpis Prezesa Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego 

 

 

(data)  Małgorzata Głębicka  Prezes  …………………………… 

              (podpis) 
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