
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA 
W OKRESIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2019 

 
FUNDACJA BOŚ  - STRATEGICZNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE BANKU 

 
W okresie od stycznia do października 2019 r. Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaangażowana 
była w realizację następujących, ważnych dla wizerunku Banku projektów: 
 a/ proekologicznych:  
„Postaw na Słońce” – promocja wśród młodzieży i osób dorosłych wykorzystania mikroinstalacji OZE, 
„Zielona Ławeczka”  –  zazielenianie przestrzeni miejskiej, budowanie relacji sąsiedzkich, 
„Brudno Tu” – inwentaryzacja  dzikich  wysypisk w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
 „Tradycyjny Sad” – ochrona różnorodności biologicznej,  
 „Świat oczami młodych” – konkurs plastyczny na znaczek pocztowy, promocja działań zwiększających 
ilość sadów z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych, 
b/ prozdrowotnych  
 „Zdrowo jem więcej wiem” – promocja wśród małych dzieci i ich rodziców zdrowego trybu życia 
„planujegotuje.pl” – przygotowywanie nowych treści, zarządzanie portalem 
www.aktywniepozdrowie.pl  -  zarządzanie portalem. 
c/ promujących wolontariat 
wiosenna edycja Mikrodotacji,  
Pomagam Cały Rok – wsparcie dla pracowników BOŚ 
 

Prowadzono również działania budujące relacje z pracownikami Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. 
Zwiększano także aktywność Fundacji na portalach społecznościowych. 
 
EKOLOGIA 
 
Projekt „Postaw na Słońce” – V edycja  
W czerwcu 2019 zakończyła się V edycja projektu „Postaw na Słońce” skierowanego do uczniów klas 
7-8 szkół podstawowych i uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest promocja 
prosumenckich mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii, ze szczególnym podkreśleniem 
fotowoltaiki. Konkurs dla uczniów podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, młodzież zdobywła 
wiedzę o mikroinstalacjach OZE i przygotowywała projekty takich instalacji dla domów 
jednorodzinnych. W drugim etapie, który trwał od marca do końca czerwca 2019, uczniowie przekazali 
zdobytą przez siebie wiedzę oraz zaprezentowali swoje projekty na forum szkoły, a następnie podczas 
zorganizowanych przez nich samych konferencji lokalnych, skierowanych do osób dorosłych.  
W konkursie wzięło udział pond 1000 uczestników z niemal 160 zespołów uczniowskich z całej Polski. 
Łącznie uczniowie przygotowali 200 projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów 
jednorodzinnych i zorganizowali 30 lokalnych konferencji dla przeszło 2 tys. gości. W ramach 
równoległego konkursu filmowego uczniowie nakręcili ponad 60 reportaży, dokumentujących  
i promujących mikroinstalacje OZE znajdujące się w ich okolicach. 
 

        
 
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy potwierdzające udział w nim. Najlepsze zespoły 
konkursowe oraz ich opiekunowie zostały nagrodzone upominkami.  
Projekt „Postaw na słońce” otrzymał nagrodę główną w kategorii Promotor Czystej Energii 2019  
W pierwszych dniach października została uruchomiona kolejna VI edycja projektu. Wysłano 
zaproszenia do udziału w projekcie do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do 
wszystkich samorządów w Polsce. Do chwili obecnej udział w projekcie zdeklarowało już 330 szkół. 
 

http://www.aktywniepozdrowie.pl/


Projekt „Zielona Ławeczka” – V edycja 
Jego celem jest zazielenianie miejskiej przestrzeni, a skierowany jest do wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych,  a konkretnie do zespołów sąsiedzkich z otwartych osiedli w miastach powyżej  
10 tys. mieszkańców. Zespoły, które przysłały projekty zaplanowanych mini ogródków osiedlowych, 
mają możliwość zdobycia grantu w wysokości 1600 zł na zakup roślin, podłoża i innych elementów 
aranżacji ogrody, w tym nagrody rzeczowej w postaci ławki parkowej. Merytoryczni partnerzy projektu 
to Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW. W piątej edycji konkursu 
wystartowało ponad 500 osób skupionych  w 73 zespołach sąsiedzkich. Przyznano 17 grantów na 
założenie osiedlowych mini ogrodów z zieloną ławeczką oznakowaną logo Fundacji BOŚ. Do końca 
listopada br. otrzymamy sprawozdania z realizacji sąsiedzkich projektów. 
 

         
 
Projekt „Brudno Tu”  
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. ogólnopolskiej akcji mającej na celu likwidację „dzikich 
wysypisk”. Fundacja zachęca obywateli do identyfikowania, zgłaszania i monitorowania miejsc 
wymagających posprzątania. W tym celu, do połowy 2019 roku, realizując projekt korzystaliśmy 
gościnnie z aplikacji localspot. Równoległe trwały prace nad uruchomieniem własnej tj. fundacyjnej 
aplikacji „BrudnoTu”. Umożliwia ona szybkie zgłaszanie do samorządów lokalnych, miejsc 
wymagających posprzątania. Przygotowano także portal www.brudnotu.fundacjabos.pl  ze wszystkimi 
niezbędnymi informacjami dotyczącymi projektu. Fundacja pozostaje w stałym kontakcie z gminami, 
na ternie których znajdują się dzikie wysypiska zgłaszane przez mieszkańców. Pracujemy nad 
zwiększeniem funkcjonalności aplikacji i portalu. Na wiosnę 2020 roku planujemy kampanię  
promującą szeroko projekt. 
 
Projekt „Tradycyjny sad” – II edycja 
Realizowany  we współpracy z Polską Akademią Nauk oraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Celem jest restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych, obecnie wypartych przez 
odmiany nowej generacji. Chcemy także zwrócić społeczną uwagę na konieczność zwiększania 
różnorodności biologicznej, która służy ochronie ekosystemów przyrodniczych. 
Konkurs polega na stworzeniu mini sadu na ogólnodostępnym społecznie terenie. Mini sad może 
zostać założony przy szkole, plebanii lub na działce należącej do gminy. Szkoły, które prześlą najlepsze 
projekty otrzymają grant na zakup sadzonek drzew. 
Do bezpośredniego udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Do realizacji projektu zgłoszono 178 szkół z całej Polski. Założono ponad  
90 sadów ze starymi odmianami drzew owocowych. Prawie 3500 rodziców wzięło udział  
w spotkaniach, zorganizowanych przez uczniów,  promujących stare sady i konieczność ochrony 
różnorodności biologicznej. 
   

                                        
W chwili obecnej pracujemy nad uruchomieniem kolejnej edycji projektu. Tematem przewodnim tej 
edycji będą stare odmiany śliw. 
 

http://www.brudnotu.fundacjabos.pl/


Projekt „Świat oczami młodych” – III edycja 
„Świat oczami młodych” to wspólna inicjatywa Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej S.A. Jest to konkurs 
plastyczny na projekt znaczka pocztowego skierowany do młodzieży w wieku 10-19 lat. To jedyna 
okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków.  
Najlepsze prace wyłonione w konkursie są wydawane, jako znaczki pocztowe z serii „Świat oczami 
młodych”. Na znaczkach znajduje się logo Fundacji BOŚ.  
W roku 2019 uruchomiona została trzecia edycja konkursu. Hasło przewodnie tej edycji - „Przywróćmy 
tradycyjne sady”. Celem konkursu było stworzenie projektów znaczków pocztowych, poświęconych 
tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności 
biologicznej polskiej przyrody. 
Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej 
edukacji, wpisujący się w misje Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej. Projekt objęli swoimi patronatami: 
Minister Edukacji Narodowej, Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury  
i  Budownictwa. 
Otrzymaliśmy prawie 1400 prac z placówek edukacyjnych (głównie szkół i domów kultury) 
reprezentowanych przez nauczycieli, którzy wcielili się w rolę koordynatorów konkursu.  
W pierwszym etapie szerzyli oni wiedzę o roli tradycyjnych sadów wśród uczniów, a następnie 
organizowali wewnętrzne konkursy. Prawie 40 tysięcy uczniów uczestniczyło w zajęciach 
poświęconych tej tematyce. Najlepsze prace (max.3) były przesyłane do oceny w etapie II, wszystkie 
są opublikowane na stronie konkursu: www.oczamimlodych.pl   
Komisja Sędziowska wyłoniła 3 najlepsze, które zostały we wrześniu br. wydane, jako 
pełnowartościowe znaczki pocztowe, każdy w nakładzie 100 tysięcy sztuk. Dodatkowo przyznała  
10 wyróżnień I stopnia oraz 20 wyróżnień II stopnia. Łącznie nagrodziliśmy 33 prace. Na początku 
2020 roku ruszy kolejna IV edycja projektu. W chwili obecnej trwają prace nad jej uruchomieniem. 
Tematem przewodnim tej edycji jest wolontariat. 
 
 

          
 
 
EDUKACJA PROZDROWOTNA 
 
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – IX edycja  
Jest to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych. 
Fundacja BOŚ prowadzi go od 2010 roku i od samego początku jego realizacji towarzyszy troska  
o zdrowie młodego pokolenia.  
Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale wpisuje się w podstawy 
programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” trwa cały rok szkolny (podzielony jest na 3 etapy odpowiadające 
porom roku) i ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  
Przed zespołami konkursowymi stawiamy szereg zadań dotyczących zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej.  
Nauczycielom, którzy prowadzą zespoły konkursowe zapewniamy dostęp do scenariuszy zajęć  
i materiałów dydaktycznych, a także rzetelnej wiedzy naukowej  na temat zdrowego odżywiania i roli 
aktywności fizycznej, która jest podana w postaci przystępnych  artykułów zgromadzonych na portalu: 
www.aktywniepozdrowie.pl 
W roku szkolnym 2018/2019 (od września do czerwca) odbyła się IX edycja projektu pod honorowym 

http://www.oczamimlodych.pl/
http://www.aktywniepozdrowie.pl/


patronatem Pierwszej Damy RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. W 2019 roku realizowany był etap 
zimowy i wiosenny. Na przełomie kwietnia i maja rozesłaliśmy ponad 1200 plakatów z Piramidą 
Zdrowia do zespołów konkursowych z całej Polski. W styczniu rozstrzygnięty został etap jesienny,  
w kwietniu zimowy, a w czerwcu etap wiosenny oraz Grand Prix (dla zespołów, które wzięły udział we 
wszystkich etapach). Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie projektu. Nagrody dla 
najlepszych zespołów zostały przekazane na przełomie września i października.  
 

                                        
 
Statystyka IX edycji projektu: 
• 1819 zespołów konkursowych  
• bezpośredni uczestnicy (nauczyciele + uczniowie) - 35 tys.  
• pośredni uczestnicy:  

- inni uczniowie szkół biorących udział w projekcie - ok. 200 tys.   
- rodzicie i opiekunowie uczniów - ok. 28 tys.  

 
We wrześniu br. uruchomiliśmy kolejną X edycję projektu. Do dnia dzisiejszego zarejestrowało się  
ponad 2200 szkolnych zespołów konkursowych. W chwili obecnej napływają raporty szkół z wykonania 
zadań etapu jesiennego. 
 
PlanujeGotuje.pl 
Fundacja BOŚ przygotowała projekt PlanujeGotuje.pl, czyli stronę internetową oraz aplikację mobilną, 
w których znajdują się przepisy z podliczoną wartością odżywczą i kalorycznością oraz kreator 
jadłospisu umożliwiający skomponowanie własnej diety i pobranie gotowej listy zakupów.  
Celem projektu jest budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, które nie tylko mają pozytywnie 
wpływać na nasz organizm, ale także dobrze smakować. Wegetarianie, weganie oraz alergicy i osoby 
z nietolerancjami pokarmowymi m.in. na mleko i gluten znajdą również coś dla siebie.  
Niestety Polacy kojarzą dietę głównie z odchudzaniem, a nie z codziennym zbilansowanym 
odżywianiem. Co dziesiąta osoba wiąże ją też z głodem lub wyrzeczeniami. Większość tłumaczy złe 
odżywianie niewiedzą i brakiem czasu. Dla takich osób powstała aplikacja mobilna i serwis internetowy 
PlanujeGotuje.pl. 

 
 
W serwisie znajduje się ponad tysiąc przepisów, które można filtrować zarówno pod kątem posiłków 
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), jak i ulubionych składników (np. kasze, 
ziarna, ryby, warzywa, owoce, drób). W dziale „Fit” można znaleźć posiłki wegetariańskie, wegańskie, 
bezmleczne, bezglutenowe oraz specjalnie skomponowane diety 1500, 1750, 2000, 2500 kcal 
przygotowane przez ekspertów – dietetyków. Najważniejszy jest jednak kreator jadłospisu, czyli 
narzędzie umożliwiające komponowanie własnej diety z wybranych posiłków dostępnych na stronie lub 
w aplikacji. Po „przeciągnięciu” wybranych dań w konkretne miejsca w kalendarzu (poniedziałek, 
wtorek, środa, czwartek etc.) otrzymujemy dzienne i tygodniowe podsumowanie kalorii i wartości 



odżywczej oraz gotową listę zakupową, potrzebną do przygotowania potraw. 
 
www.aktywniepozdrowie.pl 
Portal zawiera artykuły autorstwa naukowców z uczelni, zajmujących się tematyką żywienia  
i aktywności fizycznej, gotowe przepisy zdrowej kuchni, porady dotyczące diet, pomysły na zabawy na 
świeżym powietrzu i wiele interesujących aktualności. 
 

      
 
Za pośrednictwem strony można zapisać się do prozdrowotnych konkursów i projektów Fundacji. 
Stanowi  merytoryczne wsparcie dla uczestników konkursów, ale także głębokie źródło wiedzy dla 
wszystkich zainteresowanych tematem właściwego odżywiania 
 
ZANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW GRUPY BOŚ 
 
Wolontariat pracowniczy – Mikrodotacje – edycja : wiosna i jesień 2019. 
Do realizacji wybraliśmy 12 projektów, które otrzymały wsparcie w wysokości 35 960 zł. Łączna, 
szacowana ilość odbiorców (beneficjentów) to  ponad 3 960 osób, liczba wolontariuszy 47, liczba 
przepracowanych przez wolontariuszy godzin – ponad 848. 
Co robili wolontariusze BOŚ: 

• Lekcje "BOŚmy Zieloni"” zgłoszony przez p. Annę Sawicką; 
• „Warsztaty "Zdrowe jest pyszne"” zgłoszony przez p. Małgorzatę Kaługę; 
• „My się pracy nie boimy "Lisi Borek" odnowimy” zgłoszony przez p. Bożenę Jabłońską; 
• „Koncert "Bożych Nutek" podczas VII Pikniku Rodzinnego Parafii pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Lublinie” zgłoszony przez p. Marcina Skublewskiego; 
• „Z kijem do lasu – po  aktywność i zdrowie” zgłoszony przez p. Joannę Wacikowską; 
• „Dzieci Dzieciom” zgłoszony przez P. Kingę Schiller; 
• BiblioTerapia "Lecznica duszy" - terapia przez książkę/audiobook (Biblioteka dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie) zgłoszony przez P. Dominikę Narolską; 
• Ławeczka "chwila wytchnienia" zgłoszony przez P. Emila Wróblewskiego; 
• „Ogień i czad / z nimi nam nie za Pan brat.” zgłoszony przez P. Bożenę Jabłońską; 
• „Ziołowy ogródek” zgłoszony przez p. Patrycję Szulakowska; 
• Wszystkie ASY z naszej klasy chętnie z BOŚ-em sadzą lasy! zgłoszony przez P. Annę 

Podściańską; 
• „Wigilia Pod Praskim Niebem” zgłoszony przez P. Joannę Wacikowską; 

 
 
 
Filantropia indywidualna w ramach inicjatywy „Pomagam Cały Rok”  
Kontynuowaliśmy akcję regularnej zbiórki wśród pracowników BOŚ na stypendia dla zdolnych dzieci  
z rodzin o niskich dochodach – przyznaliśmy 3 uczniom roczne stypendia naukowe. 
Jednocześnie 8 pracowników BOŚ Bank otrzymało wsparcie finansowe, ze środków które pochodzą  
z odpisów z pensji pracowników Banku.  
Przeprowadziliśmy prezentacje dla nowych pracowników Banku nt. wolontariatu, filantropii oraz 
projektów Fundacji BOŚ. 
Przygotowujemy akcję świąteczną mającą na celu przekazanie osobom bezdomnym termosów  
i menażek do przenoszenia gorących posiłków. Zebrane pojemniki zostaną przekazane potrzebującym 
w czasie wydarzenia „Wigilia pod Praskim niebem”, która się odbędzie w Warszawie. 
 



DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 
Fundacja prowadziła działania edukacyjne podczas festynu z okazji: „Dnia Ziemi”  - Piknik ekologiczny 
w Pułtusku oraz z okazji „Dnia Ochrony Środowiska” – piknik ekologiczny w Łazienkach Królewskich.  
W działaniach fundacji udział wzięło ok. 5 tys. osób. 
Równolegle z realizacją projektów edukacyjnych Fundacja BOŚ prowadziła mini kampanie społeczne  
w prasie oraz w mediach elektronicznych dotyczące wszystkich tych projektów. 
 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi portale tematyczne, ogólnodostępne, które służą nie 
tylko do koordynacji projektów edukacyjnych. Od stycznia do grudnia 2019 r. portal projektu „Zdrowo 
jem więcej wiem” miał 25 tys. użytkowników i ponad  407 000 odsłon. Portal „aktywniepozdrowie.pl” 
miał natomiast prawie 80 tysięcy użytkowników i ponad 120 tys. odsłon.  
Na Facebooku działa fanpage „Aktywnie po Zdrowie” i Fundacji BOŚ na których publikowane są treści 
dotyczące bieżących wydarzeniach z zakresu działalności Fundacji BOŚ jak również informacje dot. 
ekologii i zdrowego odżywiania i inne ciekawostki, które mają zwrócić uwagę młodych ludzi na kwestie 
zdrowia i ochrony środowiska. 
 
INNE DZIAŁANIA 
Wdrożenie systemu CRM 
Wszystkie dane dotyczące szkół, nauczycieli, osób biorących udział w projektach Fundacji, a także 
dziennikarzy, partnerów itd. zostały zaimportowane do jednego, zintegrowanego systemu – CRM.  
Dane te zostały zdeduplikowane. Administrator bezpieczeństwa informacji został zgłoszony do 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Podjęto prace mające na celu zaktualizowanie systemu 
do najnowszych rozwiązań technologicznych i dostosowanie go do wymogów RODO. 
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