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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI BANKU MILLENNIUM W 2021 ROKU 
 

 

I. INFORMACJE O FUNDACJI 

 

W dniu 10 grudnia 1990 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 24  

w Warszawie (nr aktu REP A3/3/90) została ustanowiona Fundacja pod ówczesną nazwą  

„Bliżej Europy”. Decyzję zatwierdzającą Fundację i statut podpisał Minister Finansów.  

Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi dnia 8 marca 1991 r.  

(Sygn. a INS Ref. F-184/91) wpisem do księgi rejestrowej Fundacji pod nr RFI 1132, a w dniu 7 marca 

2002 r. wpisana do rejestru KRS (0000097600). 

 

W okresie od 5 grudnia 2011 r. do 25 sierpnia 2016 r. Fundacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja 

„Inspiruje Nas Życie”. Na mocy Uchwały Rady Fundacji oraz Postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 

25 sierpnia 2016 r. Fundacja funkcjonuje pod nazwą „Fundacja Banku Millennium”, co zostało 

potwierdzone wpisem rejestrowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XII KRS 024976/16/879) pod numerem KRS: 0000097600. 

REGON Fundacji: 010528035. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 

2A. Adres email: fundacja@bankmillennium.pl. 

 

Funkcje w zarządzie Fundacji w 2021 r. sprawowały: 

Iwona Jarzębska – Prezes Zarządu, 

Beata Krupińska – Członek Zarządu, 

Paulina Wołosz – Sitarek – Członek Zarządu. 

 

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

II. CELE FUNDACJI 

 

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie poczynań podnoszących prestiż, szacunek i zaufanie do 

polskich instytucji finansowych i bankowych, a także wspieranie aktywności społecznej na rzecz 

budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza: 

 

mailto:fundacja@bankmillennium.pl
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• tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium 

w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej. 

Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych w 

instytucjach bankowych i finansowych 

• organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, 

ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, 

aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju 

przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa 

informacyjnego 

• wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego 

rozwoju prowadzonych przez Grupę Banku Millennium 

• organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu 

pracowniczego 

• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, 

społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, 

stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu 

realizacji programów Fundacji 

• udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny 

finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi 

instytucjami finansowymi i bankowymi 

• finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia, 

wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i 

finansowych 

• wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności polskich instytucji 

bankowych i finansowych 

 

III. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW 

STATUTOWYCH: 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

• organizowanie i finansowanie projektów, programów i działań objętych programem Fundacji 

• współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji programów Fundacji 

• animowanie i wspieranie aktywności własnej pracowników Grupy Banku Millennium w 

obszarach zgodnych z celami działania Fundacji 

• współpracę międzynarodową 

• współpracę z mediami w celu popularyzacji działań i dorobku Fundacji 
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IV. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH 

FINANSOWYCH: 

 

Fundacja Banku Millennium realizowała w 2021 roku cele statutowe w ramach projektów: 

 

• Finansowy Elementarz” - skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców  

oraz 

• w nowej odsłonie program wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY - który zastąpił 

realizowany wcześniej program o nazwie „Millantrop”. 

 

1) Finansowy Elementarz – program edukacyjny dla najmłodszych 

W kolejnym roku pandemii Fundacja Banku Millennium kontynuowała swoją działalność 

edukacyjną poprzez program „Finansowy Elementarz”. Fundacja wprowadziła nowe rozwiązania 

dostosowane do sytuacji w kraju i realizowała projekt w internecie poprzez nowoczesne, animowane 

materiały edukacyjne w wersji multimedialnej. 

Bazując na badaniach przeprowadzonych na zlecenie Fundacji w 2020 roku przez instytut Gfk i 

doświadczeniach z okresu pandemii Fundacja kontynuowała wydawanie i promowanie Poradnika dla 

rodziców „Jak uczyć dzieci finansów” – cyklu E-artykułów z grami i zabawami dla dzieci i ich 

opiekunów na stronie www Fundacji i mediach społecznościowych: na kanale YouTube i profilu 

Facebook. Materiały zostały przygotowane przez ekspertów Banku oraz eksperta pedagogiki  

i psychologii. Dodatkowo Fundacja promowała przygotowane na potrzeby rodziców i placówek 

oświatowych, wywiady przeprowadzone przez Członkinię Zarządu Fundacji Banku Millennium, 

Paulinę Wołosz-Sitarek z ekspertką, które były uzupełnieniem materiałów multimedialnych. Dzięki 

tym działaniom program „Finansowy Elementarz” trafił do świadomości większej liczby odbiorców. 

Realizując swój ramowy program i wprowadzając do niego nowe elementy, Fundacja edukowała w 

2021 roku zarówno dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkoli. Przygotowany w roku 2020 

nowy podręcznik dotyczący bezpieczeństwa w sieci cieszył się dużym zainteresowaniem i otrzymał 

bardzo dobry feedback ze strony małych i dużych użytkowników. Obok działalności online, 

Finansowy Elementarz był realizowany także stacjonarnie. Po przerwie w prowadzeniu warsztatów 

w 2020 roku (spowodowanej pandemią), Fundacja postanowiła wrócić do stacjonarnych wizyt w 

przedszkolach i wprowadziła bezpieczne zajęcia, z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa. 

Opracowano specjalną procedurę epidemiologiczno-sanitarną i zorganizowano spotkania zgodnie z 

wytycznymi sanitarnymi. W 2021 roku przeprowadzono 200 warsztatów w 54 przedszkolach. 

Warsztaty odbyły się w  listopadzie i  grudniu w  następujących miastach: Warszawie, Pruszczu 

Gdańskim, Chmielnie, Żółwinie, Pilchowicach, Michałowicach, Ełku, Obrowie, Bydgoszczy, Żabiej 

Woli, Wrocławiu, Miechucinie, Krakowie, Jugowie, Szczytnie, Poznaniu, Piasecznie,, 

Radomierzycach, Gdańsku, Wejherowie, Piotrowicach k. Nałęczowa, Ożarowie Mazowieckim, 

Rotmance i Radzyminie. Dzięki warsztatom wolontariusze Fundacji spotkali się z ponad 5 tysiącami 

przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Pierwsza lekcja finansów dla maluchów (młodszych dzieci) 
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zrealizowana została z dodatkową atrakcją -  z udziałem postaci znanej z książeczek Finansowego 

Elementarza – pluszowej maskotki - Pana Sebastiana. Animatorki wykorzystały obecność postaci w 

edukacji najmłodszych i wykorzystały zabawkę do ilustrowania treści programu. Lekcje trwały 

średnio 30 minut w grupach najmłodszych dzieci i około godziny w grupach starszych. Placówki 

zgłoszone do projektu przyjęły warsztaty z  entuzjazmem, a  scenariusz spotkań stanowił dobrą 

odpowiedź na obecne potrzeby edukacyjne dzieci. 

 

2) Nowy konkurs grantowy #słuchaMywspieraMy – wolontariat pracowniczy 

Fundacja Banku Millennium postanowiła w 2021 roku wdrożyć program grantowy dla 

pracowników Grupy Banku Millennium oraz Placówek Partnerskich pod nazwą 

#słuchaMYwspieraMY. Nowa odsłona wolontariatu przyniosła wiele pozytywnych reakcji, relacji i 

skutków wśród pracowników i beneficjentów, do których była skierowana. Celem programu 

#słuchaMYwspieraMY była promocja i realizacja wolontariatu przez pracowników, szerzenie idei 

wolontariatu i długotrwały wpływ na los beneficjantów – jednostek i podmiotów a także 

społeczności lokalnej – dla tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji w czasie 

pandemii. W ramach programu #słuchaMYwspieraMY Fundacja przyznała granty na realizację 

własnych, dokładnie przedstawionych i opisanych akcji społecznych przez pracowników Banku. 

Program wystartował w IV kwartale 2021 roku, był realizowany w okresie od 29 października do 31 

stycznia 2021. Inicjatywy pracowników były realizowane przez nich samych - od pomysłu 

i  wykonania, aż po rozliczenie zgłoszeń i  promocję w  formie artykułów, fotoreportaży czy video. 

W  przypadku pomocy osobom indywidulnym Fundacja oceniała zmianę sytuacji życiowej 

konkretnej osoby -  a przy realizacji wsparcia beneficjentów grupowych - wpływu akcji na lokalną 

społeczność.  

Zrealizowano 20 projektów wolontariackich. Z uwagi na pandemię 1 projekt edycji został 

przeniesiony na rok 2022. 

W programie wzięło udział 139 wolontariuszy - pracowników banku, którzy dodatkowo 

zaangażowali do współpracy swoich bliskich: rodziny i przyjaciół. 

W 2021 roku program #słuchaMywspieraMY otoczył wsparciem 2 638 beneficjentów - od osób 

fizycznych, poprzez, domy dziecka i placówki społeczne i wychowawcze. Na każdy wybrany przez 

Jury konkursu projekt przeznaczono grant w wysokościach do 2,9 tys. i do 4,9 tys. PLN.  

Kwota przyznanego grantu była zależna od rodzaju pomocy, liczby wolontariuszy i ich faktycznego 

zaangażowania w realizowaną akcję pomocy. 

W ramach zgłoszonych projektów pracownicy banku realizowali wolontariat w różnorodny 

sposób – od organizacji spotkań świątecznych, przez wycieczki i zajęcia dla dzieci z domów 

dziecka, po organizację rehabilitacji, przekazywanie żywności i prace remontowe, tj.  malowanie 

czy budowę nowych przestrzeni.  

Poniżej zestawienie akcji społecznych zrealizowanych w 2021 roku (w ciągu 2 miesięcy) 

dzięki grantom przyznanym przez Fundację.  
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Szkoła Podstawowa nr 3 

w  Mogilnie 

Mogilno Zakup pomocy naukowych (książek i urządzeń 

audio) oraz urządzenia wielofunkcyjnego do 

wydruku w  kolorze oraz konkurs plastyczny 

dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

Zespół Niepublicznych Placówek 

Oświatowych przy Polskim 

Stowarzyszeniu Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie 

w Gdańsku   

Gdańsk Malowanie dwóch korytarzy placówki i zakup 

lamp ledowych na sufity. 

Rodzinny Dom Dziecka 

w  Kiedosach 

Kiedosy Ufundowanie prezentu świątecznego 

połączonego z  elementem poznawczym, 

relaksacyjnym i  turystycznym dla dzieci 

w  postaci wycieczki po Warszawie dla dzieci, 

które nigdy nie były na wycieczce i nigdy nie 

odwiedziły stolicy.  

Zespół Kształcenia i Wychowania  

w Kolbudach 

Kolbudy Budowa stacji meteorologicznej i  ogródka 

meteorologicznego dla dzieci w celu wsparcia 

rozwoju i edukacji technologicznej dzieci  

z mniejszych miejscowości przebywających  

w ośrodku wychowawczym. 

Podopieczni Fundacji  

„Daj Herbatę” – osoby 

pozostające w kryzysie 

bezdomności. 

Warszawa Organizacja dnia pomocy, przygotowanie 

kanapek, ciast, paczek świątecznych  

i przekazanie ich osobom w okolicy  

Dworca Centralnego w Warszawie.  

Fundacja „Początek Świata”  

w Swarzędzu 

Swarzędz Budowa „pokoju wyciszenia” 

dla wychowanków ośrodka, którzy 

doświadczają ataku paniki i  agresji, 

stanowiącego pomoc w opanowaniu emocji 

i odzyskaniu równowagi po chorobie 

i traumatycznych doświadczeniach. 

Fundacja „PogadajMY” i ośrodek 

terapeutyczny dla dzieci z 

niepełnosprawnością, z 

zaburzeniami komunikacyjnymi 

(tj. zespół Downa, porażenie 

mózgowe, atalia, afazja, 

zaburzenia słuchu itp.) 

Warszawa Organizacja spotkania świąteczno-

noworocznego „Gwiazdka Pogadanka”  

wraz z  animacjami i  konkursami dla dzieci, 

wspólnym dekorowaniem pierników, 

malowaniem farbami i aktywnościami.  
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Wizyta wolontariuszy w przebraniach celem 

rozbawienia dzieci, przekazanie 

sensorycznych akcesoriów. 

Zespół Kształcenia i  Wychowania 

w  Lublewie Gdańskim, małej 

wiejskiej szkoły, do której 

uczęszcza 108 uczniów  

Lublewo 

Gdańskie 

Organizacja dnia sportu i zakup sprzętu 

sportowego dla uczniów małej, wiejskiej wsi 

w celu propagowania aktywności fizycznej po 

i w czasie pandemii.  

Dom Dziecka „Dworek” w 

Dąbrowicy  

Dąbrowica  

woj. lubelskie 

Organizacja spotkania wigilijnego ze Świętym 

Mikołajem i w odpowiedzi na listy dzieci 

organizacja prezentów, Świętego Mikołaja, 

konkursów i zabaw przez wolontariuszy 

Dom Dziecka „Nowy Dom” w 

Przybysławicach  

Przybysławice 

k/Lublina  

Organizacja spotkania wigilijnego ze Świętym 

Mikołajem i w odpowiedzi na listy dzieci 

organizacja prezentów, Świętego Mikołaja, 

konkursów i zabaw przez wolontariuszy. 

Zespół Szkół nr 1 w Jugowie  Jugowo Organizacja zajęć korekcyjnych 

i  wyposażenie sali sportowej w potrzebne 

sprzęty i akcesoria (tj. materace i drabinki do 

ćwiczeń), wspólny dzień aktywności 

2 bohaterki filmu dokumentalnego 

„Bukolika” laureata 18. festiwalu 

Millennium Docs Against Gravity – 

Basia i Danusia żyjące w małej 

mazowieckiej wsi.  

wieś 

mazowiecka 

Pomoc 2 kobietom z  małej, mazowieckiej 

wsi, które chociaż stały się bohaterkami filmu 

dokumentalnego, który miał zwrócić uwagę na 

ich sytuację mieszkaniową, socjalną, 

zdrowotną i materialną nadal potrzebują 

wsparcia socjalnego. Odwiedziny kobiet, 

zakup opału na zimę oraz rowerów, aby mogły 

przemieszczać się i  być w  kontakcie 

z  innymi, zakup jedzenia.   

Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” 

w Starym Lubiejewie 

Stare 

Lubiejewo 

Organizacja Sali do rehabilitacji i  Warsztatów 

Terapii Zajęciowej dla osób 

z  niepełnosprawnościami oraz spotkania 

świątecznego z kolędowaniem i świątecznymi 

paczkami. 

Dzienny Dom opieki dla Seniorów 

i Przedszkole nr 

1w Skierniewicach   

Skierniewice Organizacja dwóch spotkań świątecznych, na 

których dzieci przygotowały świąteczne 

niespodzianki i  ozdoby dla samotnych 

seniorów, nagrały kolędy i wspólnie z 
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wolontariuszami złożyły wizytę seniorom. 

Zakup środków higienicznych i żywnościowych 

dla seniorów oraz akcesoria edukacyjne dla 

maluchów. 

Rodzinny Dom Dziecka 

w Miłowicach  

Miłowice Organizacja spotkania świątecznego 

z udziałem postaci Świętego. Mikołaja 

i wręczeniem paczek ze słodyczami oraz 

wspólne spędzenie dnia na zabawach i grach 

zespołowych. 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza nr 2 w 

Dziekanowie Leśnym 

Dziekanów 

Leśny 

Wykończenie świetlicy, zakup wyposażenia 

i środków czystości, w tym odkurzacza 

wielofunkcyjnego i czyszczenie powierzchni 

placówki. 

Osoba fizyczna, która wymaga 

stałej rehabilitacji po przebyciu 

trudnej choroby 

Pruszków  Zakup leków i potrzebnych środków 

higienicznych, udział w zajęciach 

logopedycznych w  domu i  organizacja 

wspólnych, cyklicznych zajęć na basenie, 

wsparcie w rehabilitacji. 

Przedszkole nr 193 w Warszawie Warszawa  Organizacja spotkania poświęconego 

integracji sensorycznej wraz z warsztatami 

dla dzieci oraz  zakup akcesoriów do 

gotowania dla najmłodszych. 

Akademia Piłkarska PIAST 

w Nowej Rudzie 

Nowa Ruda Organizacja zajęć sportowych i  turnieju piłki 

nożnej dla dzieci w wieku 4-10 lat 

w połączeniu ze spotkaniem świątecznym 

i „Mikołajkami”. Promocja sportu jako walki z 

pandemią i otyłością.  

Klub Taekwondo w  Nowej Rudzie  Nowa Ruda Wsparcie amatorskiej drużyny sportowej w 

czasie świątecznym. Wspólna organizacja 

„turnieju mikołajkowego” dla dzieci 

i młodzieży w wieku 5-18 lat w celu 

zachęcenia do aktywności po trudnym okresie 

pandemii oraz połączenie spotkania z 

aktywizacją dzieci z domu dziecka celem 

pokazania im dobrych wzorców, aktywności i 

młodych autorytetów sportowych. 
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V. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
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VI. ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2020 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM  

 

Uchwała nr 1/2021 

Zarządu Fundacji Banku Millennium z siedzibą w Warszawie, 

podjęta na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji  

za rok obrotowy 2020 

 

§1 

 

Na podstawie & 18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje 

sprawozdanie finansowe Fundacji Banku Millennium za rok obrotowy 2020,  

składające się z następujących dokumentów:  

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i 

pasywów sumę bilansową 97.407, 31 zł 

b) rachunków zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2020 roku stratę netto w kwocie 

326.914,40 zł.  

c) dodatkowych informacji i objaśnień. 

§2 

 

Zarząd Fundacji jednogłośni postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 z zysku 2019 r. w 

kwocie 13.270,74 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.  

 

& 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 2/2021 

Zarządu Fundacji Banku Millennium z siedzibą w Warszawie, 

podjęta na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia planów Fundacji na rok 2021 

 

§1 

Po rozpatrzeniu przedstawionych materiałów i wniosków, na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku 

Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia przyjąć kierunkowy plan działań Fundacji na 

2021 rok.  

 

W 2021 roku Fundacja skupi swoje działania na realizacji dwóch programów: 

• „Finansowy Elementarz” - skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz 

•  nowej odsłonie programu wolontariatu pracowniczego - który zastąpi realizowany wcześniej 

program „Millantrop”. 

Terminarz realizacji planów Fundacji będzie uzależniony od przebiegu pandemii.  

 

W 2020 roku Fundacja wspierała walkę z epidemią poprzez dofinansowanie działalności naukowo-

badawczej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zaangażowanego w 

przygotowanie pierwszych polskich testów na koronawirusa. W roku 2020, pomimo pandemii Fundacja 

kontynuowała realizację głównego programu edukacyjnego skierowanego do najmłodszych pt. 

„Finansowy Elementarz”. 

 

• Odpowiedzią Fundacji Banku Millennium na wybuch epidemii koronawirusa było przekazanie 

darowizny w wysokości 500 tys. zł na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii 

Nauk z Poznania, który opracował pierwsze, polskie testy na obecność COVID-19. Tym samym 

Fundacja włączyła się w działania związane z walką z pandemią. 

• Pomimo pandemii Fundacja nie zrezygnowała z realizacji programu dla najmłodszych –

„Finansowy Elementarz” i kontynuowała go wirtualnie, tworząc serię nowoczesnych 

materiałów edukacyjnych online. Drukowane książeczki-podręczniki przybrały atrakcyjną 

formę animowanych filmików i w wersji multimedialnej zostały udostępnione na kanale 

YouTube Fundacji. Powstał także nowy, czwarty podręcznik dotyczący bezpieczeństwa w 

sieci.   

Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wszystkich zainteresowanych bardzo ciekawy i 

pomocny w czasie lockdownu, okazał się Poradnik dla rodziców „Jak uczyć dzieci finansów” – 

seria tekstów poradnikowych, materiał online ze wskazówkami dotyczącymi edukacji 

najmłodszych oraz wywiady z ekspertem na ten sam temat. 
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Zasadność przygotowania specjalnych materiałów poradnikowych dla rodziców została 

potwierdzona w badaniu opinii przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Banku Millennium, w 

którym respondenci-rodzice wyrazili zainteresowanie nauczaniem dzieci finansów. 

 

Członkowie Zarządu Fundacji przedyskutowali możliwości i zakres realizacji następujących 

programów w 2021 roku: 

 

Kontynuację autorskiego programu edukacji finansowej dla przedszkoli „Finansowy 

Elementarz” - pod istotnym warunkiem - możliwości bezpiecznego przeprowadzenia zajęć. 

Realizacja i program warsztatów pozostaje wciąż aktualny i potrzebny, co pozwolił 

zweryfikować rok 2020. Założenia kolejnego programu obejmują zakres, w którym 

przedszkolaki zapoznają się m.in.  

• z podstawowymi pojęciami ze świata finansów,  

• poznają wartość banknotów i monet oraz korzyści związane z oszczędzaniem.  

 

Postanowiono, że w prowadzenie warsztatów „Finansowy Elementarz” zaangażowana będzie 

organizacja pozarządowa. Udostępniane zostaną również materiały edukacyjne – m.in. książeczki. 

Data przeprowadzenia warsztatów, będzie uzależniona od rozwoju sytuacji pandemicznej.  

 

Poniższe działania zaplanowano wstępnie na trzeci lub czwarty kwartał 2021.  

• Utrzymanie materiałów edukacyjnych „Finansowy Elementarz” w internecie – 

podręczniki dla dzieci oraz poradnikowe teksty z video dla rodziców. 

• Przeprowadzenie nowej wersji konkursu grantowego pod hasłem 

#sluchaMYwspieraMY (d. „Millantrop”) na najlepsze projekty wolontariackie 

pracowników Grupy Banku Millennium. Konkurs skierowany będzie do pracowników 

Banku Millennium, którzy zaprojektują i zrealizują akcję społeczną.  

 

§2 

 

Szczegółowe zasady i terminy realizacji programów Fundacji będą określone w umowach lub 

regulaminach dotyczących poszczególnych projektów. 

 

§3 

 

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu Fundacji, którzy głosowali 

za przyjęciem niniejszej uchwały.  

 

Liczba obecnych osób: 3 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 
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Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 3/2021 

Zarządu Fundacji Banku Millennium 

podjęta na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r.  

w sprawie decyzji o przygotowaniu i realizacji kolejnej edycji programu  

„Finansowy Elementarz” dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu przedstawionych materiałów i wniosków, na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku 

Millennium, Zarząd Fundacji, jednogłośnie postanawia przygotować i przeprowadzić  

w przedszkolach kolejną edycję programu „Finansowy Elementarz”. 

 

Od 2016 roku Fundacja Banku Millennium prowadzi autorski program edukacji finansowej dla 

najmłodszych, pod nazwą „Finansowy Elementarz”.  

Celem programu jest przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym - w sposób zrozumiały, atrakcyjny 

i odpowiedni do ich wieku - podstaw dotyczących natury pieniądza i zasad oszczędzania.  

 

W roku 2020 pomimo pandemii, Fundacja nie zaprzestała działalności w zakresie programu, 

ale odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, kontynuowała projekt wirtualnie, 

tworząc serię nowoczesnych materiałów edukacyjnych online. Drukowane książeczki-podręczniki 

przybrały atrakcyjną formę animowanych filmików i w wersji multimedialnej były dostępne na kanale 

YouTube Fundacji. Dodatkowo, powstał kolejny, czwarty już podręcznik dotyczący nowych 

technologii i bezpieczeństwa w sieci.  

Dla przedszkolaków, rodziców i wszystkich zainteresowanych pomocne okazały się pozostałe 

materiały edukacyjne online – tj. Poradnik dla rodziców „Jak uczyć dzieci finansów”, 

ze wskazówkami dotyczącymi edukacji najmłodszych, a także wywiady z ekspertką udostępnione na 

kanale YouTube. 

Zaplanowana na rok 2021 kolejna edycja programu „Finansowy Elementarz” obejmie 

warsztaty realizowane w przedszkolach w całej Polsce, na które przygotowano specjalne i bezpłatne 

materiały edukacyjne – książki, książeczki do kolorowania i – nowy element - naklejki. Otrzymają je 

wszyscy uczestnicy warsztatów. Scenariusz spotkań zostanie dopasowany do okoliczności 

pandemicznych i ważnej tematyki jaką jest bezpieczeństwo w sieci oraz rozwój technologii, a także 

będzie stanowił odpowiedź na obecne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym.  

 

W 2021 roku na przedszkolaki czeka dodatkowa niespodzianka. Odwiedzi je postać z 

podręcznika - Pan Sebastian – duża maskotka. Czas trwania zajęć zostanie dopasowany do wieku 

uczestników: w przypadku najmłodszych dzieci pierwsza lekcja finansów -  pod okiem bohatera zajęć 

- Pana Sebastiana - będzie trwała nie dłużej niż 30 minut, a w starszych grupach około 1h.  
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§ 2 

Zarząd Fundacji akceptuje treść umowy Fundacji Banku Millennium i Fundacji Verba,  

która przeprowadzi warsztaty w wybranych przedszkolach. 

 

§ 3 

Przewodnicząca Posiedzenia, tj. Prezes Zarządu Fundacji Banku Millennium stwierdziła,  

że uchwała została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu Fundacji,  

którzy głosowali za przyjęciem niniejszej uchwały.  

 

Liczba obecnych osób: 3 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 4/2021 

Zarządu Fundacji Banku Millennium 

podjęta na posiedzeniu w dniu 12 października 2021 r.  

w sprawie decyzji o przygotowaniu i rozpoczęciu  

programu grantowego #sluchaMYwspieraMY  

 

 

§ 1 

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, która z uwagi na bezpieczeństwo i 

ograniczenia spowodowała zmniejszenie aktywności w realizacji projektów, na podstawie §7 Statutu 

Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia rozpocząć realizację programu 

grantowego - wolontariatu pracowniczego - w nowej odsłonie i formule, pod nazwą - 

#sluchaMYwspieraMy”.  

 

§ 2 

Zarząd Fundacji zapoznał się i akceptuje Regulamin Programu grantowego #sluchaMYwspieraMY. 

§ 3 

Zarząd Fundacji postanawia przyjąć nowy logotyp programu.  

 

$ 4  

Konkurs grantowy będzie realizowany poprzez przyznanie pracownikom Grupy Banku 

Millennium i Placówek Partnerskich funduszy na realizację ciekawych i pożytecznych projektów 

dobroczynnych.  

Realizacja zwycięskich inicjatyw będzie finansowana z grantów przyznawanych przez Fundację Banku 

Millennium, a wszystkie projekty będą prowadzone przez wolontariuszy, z udziałem lokalnej 

społeczności i osób bliskich, co dodatkowo otworzy pracowników na aktywną pomoc. W ramach 

programu zwycięskie drużyny wolontariuszy otrzymają granty w wysokości do 2,9 tys zł. lub do 4,9 

tys. zł brutto. 

Program pod nazwą #sluchaMYwspieraMY będzie obejmował wszystkie podjęte inicjatywy na rzecz 

osób indywidualnych, organizacji oraz lokalnych społeczności w realnej potrzebie.  

Założenia programu wskazują na realizację inicjatyw wolontariuszy - od pomysłu i wykonania, 

po rozliczenie i promocję w formie artykułu, fotoreportażu czy video relacji. Fundacja będzie oceniać 
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zmianę sytuacji życiowej konkretnej osoby, jeśli pomoc będzie skierowana do jednostki, a w 

przypadku beneficjentów grupowych – wpływu akcji na lokalną społeczność.  

 

Do konkursu o grant programu będą przyjmowane zgłoszenia projektów angażujących co najmniej 

dwóch wolontariuszy.  

W akcji istotny będzie pomysł, liczba wolontariuszy oraz, co najważniejsze - długotrwały wpływ akcji 

na życie społeczności lokalnej.  

Program stawia na zaangażowanie, czas spędzony na wspieraniu i niesieniu pomocy oraz własny wkład 

pracy Lidera projektów i wszystkich zaangażowanych przez niego wolontariuszy.  

 

Uchwała została przeprowadzona w głosowaniu jawnym, w obecności wszystkich Członków Zarządu 

Fundacji Banku Millennium. 

 

Liczba obecnych osób: 3 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 Fundacji Banku Millennium 17 

Uchwała nr 5/2021 

Zarządu Fundacji Banku Millennium 

podjęta na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r.  

w sprawie  

wprowadzenia do programu warsztatów  

„Finansowy Elementarz” 

tematu nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci 

 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu przedstawionych materiałów i wniosków, na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku 

Millennium, Zarząd Fundacji, w sytuacji potrzeby edukacji w kwestiach cyberbezpieczeństwa, 

jednogłośnie postanawia o włączeniu się do inicjatywy sektora bankowego w tym zakresie oraz o 

wprowadzeniu do agendy warsztatów programu „Finansowy Elementarz” książeczki/podręcznika na 

temat nowych technologii w bankowości oraz bezpieczeństwa w sieci.  

 

Banki - indywidualnie i wspólnie ze Związkiem Banków Polskich – intensywnie edukują klientów, stale 

przypominając o zagrożeniach w sieci i konieczności przestrzegania reguł bezpieczeństwa. W kanałach 

kontaktu z klientami publikowane są ostrzeżenia i rekomendacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. W 

sytuacji, gdy pojawiają się informacje o nowym sposobie oszustwa, klienci otrzymują ostrzeżenia, 

mające na celu ochronienie ich przed potencjalnymi wyłudzeniami. Związek Banków Polskich 

podejmuje współpracę z organami ścigania, aby dochodzenia zmierzające do ujęcia sprawców były 

sprawnie prowadzone. 

  

Kluczową kwestią staje się edukacja społeczeństwa w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii. 

 

W sytuacji potrzeby edukacji w kwestiach cyberbezpieczeństwa Fundacja decyduje o włączeniu się 

do inicjatywy sektora bankowego i wprowadzeniu do swojego programu warsztatów 

książeczki/podręcznika na temat bezpieczeństwa w sieci.  

Podręcznik zostanie wydany w formie drukowanej. W 2020 roku powstał w formie animowanej, filmiku 

z bohaterem serii – psem, Panem Sebastianem. Poza opowieścią o nowych technologiach w bankowości 

Pan Sebastian przekaże dzieciom jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci.  

Będzie edukować, jak bezpiecznie „bankować” online i stosować się do kilku ważnych zasad. 

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze do zrozumienia będą cztery z nich: 

• Bezpieczeństwo haseł - zabezpieczenie hasłem dostępu do komputera, tabletu lub telefonu 

(i udostępnianie hasła tylko rodzicom), 
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• Bezpieczeństwo danych – zabezpieczenie danych osobowych (np. nazwiska, adresu) i nie 

udostępnianie w sieci swoich zdjęć, 

• Bezpieczeństwo sieci - korzystanie z zaufanej sieci (unikanie łączenia się z publiczną siecią 

np. w kawiarni) wg reguł ustalonych z rodzicami, 

 

Współpraca z rodzicami - częste sprawdzanie z rodzicem, czy komputer, tablet, telefon nie ma 

wirusów; rozmowy z rodzicami o tym, co danego dnia dziecko przeglądało w internecie 

 

§ 2 

Przewodnicząca Posiedzenia, tj. Prezes Zarządu Fundacji Banku Millennium stwierdziła, że uchwała 

została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu Fundacji, którzy głosowali za 

przyjęciem niniejszej uchwały.  

 

Liczba obecnych osób: 3 

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW  

 

W 2021 r. przychód Fundacji wyniósł 502 717,76 zł. Przychód stanowiły darowizna przekazana przez 

Fundatora (kwota 500 000,00 zł), darowizny od osób fizycznych i prawnych (kwota 2 500,28 zł), 

uzyskane pozostałe przychody operacyjne (217,48 zł). Fundacja nie oferuje odpłatnych świadczeń 

realizowanych w ramach celów statutowych. 

Wszystkie darowizny otrzymano przelewem bankowym na rachunek bankowy. 

Fundacja nie dokonywała żadnych transakcji gotówkowych w 2021 r., więc na postawie ustawy z dnia 

01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 2 ust. 1 pkt. 21 

nie jest jednostką obowiązaną. 

 

VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH  

 

Poniesione koszty (w zł) na:  

Działalność statutową 131 537,16 

Administrację 10 632,81 

Działalność gospodarczą 0 

Pozostałe koszty 0 

 

Wszystkie poniesione koszty opłacono przelewem bankowym. 

 

Fundacja uzyskała zysk netto w wysokości 360 547,79 zł. 

 

IX. DODATKOWE DANE 

 

Liczba zatrudnionych w Fundacji 0 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez 

Fundację 

0 zł 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego 

zarządowi i innym organom Fundacji 

0 zł 

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 0 zł 

Udzielone przez Fundację pożyczki 0 zł 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze 

wskazaniem banku 

420 405,78 zł (Bank Millennium) 

Kwoty zgromadzone w gotówce 0 zł 

Wartość nabytych udziałów, obligacji i akcji 0 zł 

Nabyte nieruchomości 0 zł 

Nabyte pozostałe środki trwałe 0 zł 

Wartość aktywów  430 274,25 zł 
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Wartość zobowiązań 0 zł 

Działalność zlecona Fundacji przez podmioty 

państwowe 

Brak 

Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań 

podatkowych 

0 zł* 

Kontrole przeprowadzone w Fundacji Brak 

* Co roku jest składana terminowo deklaracja CIT-8, z której jednak nie było obowiązku zapłaty 

podatku (cały dochód jest zwolniony z podatku). 

 

 

 

ZA ZARZĄD: 

 

 

 

IWONA JARZĘBSKA                                         BEATA KRUPIŃSKA                                PAULINA WOŁOSZ-SITAREK 

/PREZES ZARZĄDU/                                       /CZŁONEK ZARZĄDU/                                 /CZŁONEK ZARZĄDU/ 
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