Sprawozdanie z działalności
Fundacji Banku Ochrony Środowiska w 2020 r.
oraz w pierwszym półroczu 2021 roku
Fundacja Banku Ochrony Środowiska została założona w 2009 roku, jest pierwszą i jedyną
w Polsce fundacją korporacyjną powołaną przez bank, która działa na rzecz ochrony środowiska,
promocji ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.
Od ponad 10 lat Fundacja BOŚ jest zaangażowana w realizację ważnych dla Banku projektów
proekologicznych, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska i zachowań
prozdrowotnych – promując zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną.
fundacjabos.pl

EKOLOGIA
Postaw na Słońce – VI i VII edycja
Projekt promujący Odnawialne Źródła Energii (OZE), a szczególnie fotowoltaikę, prowadzony
jest przez Fundację BOŚ od września 2014 roku. W ramach projektu odbywają się dwa niezależne
konkursy dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych: badawczy i filmowy.
W konkursie badawczym młodzież zdobywa wiedzę w zakresie mikroinstalacji OZE
i przygotowuje projekty instalacji PV dla domów jednorodzinnych oraz budynków szkolnych,
a następnie dzieli się wiedzą ze społecznością lokalną. W konkursie filmowym zadaniem uczniów
jest stworzenie filmu opowiadającego o odnawialnych źródłach energii, lokalnych instalacjach
OZE lub tłumaczącego jak działają wybrane OZE.
W czerwcu 2020 roku zakończyła się VI edycja projektu. Ze względu na sytuację epidemiczną
w kraju projekt zakończył się po pierwszym etapie. Do projektu zgłosiło się 335 zespołów
uczniowskich (1405 uczestników). W efekcie prac uczniów powstało 240 projektów
mikroinstalacji. W ramach konkursu filmowego napisano 76 scenariuszy filmów promujących
odnawialne źródła energii.
W listopadzie 2020 roku rozpoczęła się VII edycja projektu. Pomimo nauki zdalnej zgłosiło się
do niej ponad 250 zespołów uczniowskich. W konkursie filmowym do 25 czerwca czekamy na
raporty z realizacji zadań konkursowych oraz filmy promujące OZE. Z kolei w konkursie
badawczym na raporty z realizacji zadań drugiego etapu pn. „Zarabiaj na słońcu” czekamy do 25
czerwca.
Konkurs badawczy: postawnaslonce.pl
Konkurs filmowy: filmeko.pl
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Zielona Ławeczka – VI i VII edycja
Jest to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych
osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy w miastach
powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Projekt umożliwia przemianę zaniedbanych terenów na
osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwala ożywić miejsca wokół bloków,
stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a także pokazuje mieszkańcom, jak ważne jest
wspólne działanie i jakie można osiągnąć dzięki niemu efekty. Merytorycznymi partnerami
projektu są Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW.
W VI edycji udział wzięły 104 zespoły sąsiedzkie złożone z 520 uczestników. Przyznanych
zostało 27 grantów za wykonanie projektów zazielenienia zaniedbanych terenów.
W kwietniu 2021 roku rozpoczęła się VII edycja projektu, w której przeznaczyliśmy dodatkowe
fundusze na elementy mikroretencji. Obecnie trwa ocena nadesłanych wniosków. Wyniki zostaną
opublikowane do końca czerwca.
zielonalaweczka.pl

Brudno Tu
Jest kontynuacją oddolnej, ogólnopolskiej akcji mającej na celu likwidację dzikich wysypisk
śmieci. Celem projektu jest wsparcie Samorządów w walce z nielegalnym składowaniem śmieci
i trosce o czyste środowisko. Każdy, kto pobierze na smartfon bezpłatną aplikację „Brudno Tu”
dostępną w Google Play i App Store, może zgłosić miejsce, w którym zauważy dziko wysypane
śmieci w lasach, parkach i innych miejscach w całej Polsce. Po umieszczeniu takiego zgłoszenia
wraz ze zdjęciem i krótkim opisem jest ono automatycznie lokalizowane i przesłane do
właściwego samorządu i jednostki, która w jego imieniu odpowiada za usuwanie odpadów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
brudnotu.fundacjabos.pl

Tradycyjny sad – III i IV edycja
Celem „Tradycyjnego sadu” jest restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych,
wypartych przez odmiany nowej generacji. Projekt wspiera utrzymanie tradycyjnych starych
drzew owocowych oraz zwraca społeczną uwagę na konieczność zwiększania różnorodności
biologicznej, która służy ochronie ekosystemów przyrodniczych. Zadaniem konkursu grantowego
jest stworzenie mini sadu, składającego się z co najmniej pięciu drzew, na ogólnodostępnym
terenie, np. przy szkole, plebanii lub na działce należącej do gminy.
Na początku 2020 roku została uchroniona trzecia edycja projektu „Tradycyjny Sad”, w której
uwagę skupiamy na starych odmianach śliw. Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister
Edukacji Narodowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu
Warszawskiego. Do udziału w projekcie zgłosiły się 253 szkoły (1661 uczestników) z całej Polski,
a 121 z nich wygrało grant na założenie mini sadu. Z powodu pandemii etap drugi „Zakładamy
Sad” został przedłużony do 30 października 2020 r., uczestnicy zyskali dodatkowy czas na
realizację planu zadań i możliwość posadzenia drzew na jesieni. Pomimo trudności powstało
niemal 120 mini sadów i zostało posadzonych ok. 700 drzew starych odmian. Etapem
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dodatkowym było stworzenie Pomologicznej Mapy Polski. Zadanie to ma na celu zlokalizowanie
historycznych odmian drzew owocowych - jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni. Uczestnicy
zgłosili ponad 200 drzew, które mogą stanowić cenne źródło genów roślin sadowniczych.
W styczniu 2021 została uruchomiana IV edycja projektu, która jest poświęcona starym
odmianom czereśni. Uczestnicy ponownie mają szansę na zdobycie cennej wiedzy, stworzenia
niezwykłego miejsca, które wzbogaci różnorodność biologiczną okolicy, przyczyniając się do
ratowania starych odmian drzew owocowych. Przyznanych zostało 149 grantów. Na
sprawozdania z zakładania minisadów czekamy do 24 czerwca.
tradycyjnysad.pl

ZDROWIE
Zdrowo jem, więcej wiem – X i XI edycja
Kolejny ogólnopolski projekt Fundacji BOŚ skierowany jest do najmłodszych uczniów (zerówki
i klasy I-III szkół podstawowych). Fundacja BOŚ prowadzi go od 10 lat i od samego początku
towarzyszy mu troska o zdrowie młodego pokolenia. Projekt trwa przez cały rok szkolny,
podzielony jest na etapy odpowiadające porom roku i ma charakter ogólnopolskiej
międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci
postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania. Od VII edycji, co rocznie,
projekt obejmuje patronatem honorowym Małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.
We wrześniu 2019 roku uruchomiona została X edycja projektu. Zakończyła się w czerwcu 2020
r. zgłosiło się ponad 2400 zespołów konkursowych, czyli ponad 50 tys. uczniów i nauczycieli. Ze
względu na pandemię Covid-19 i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu szkół etap
wiosenny został odwołany, a projekt zakończył się po rozstrzygnięciu etapu zimowego.
We wrześniu 2020 roku uruchomiliśmy XI edycję projektu. Do projektu zgłosiło się ponad 2600
zespołów. Oba etapy projektu (jesienno-zimowy oraz wiosenny) zostały już rozstrzygnięte.
Nagrodzonych zostanie łącznie ponad 500 uczniów i nauczycieli z 26 placówek edukacyjnych
(szkół lub przedszkoli). Laureaci otrzymają nagrody we wrześniu.
zdrowojem.fundacjabos.pl

PlanujeGotuje.pl
PlanujeGotuje.pl to serwis internetowy oraz aplikacja zawierające bazę przepisów kulinarnych,
które powstały podczas realizacji projektów Fundacji Banku Ochrony Środowiska. W serwisie
znajduje się blisko tysiąc przepisów dla miłośników gotowania, bez względu na upodobania czy
rodzaj diety. W dedykowanej zakładce FIT można znaleźć racjonalne diety przygotowane przez
dietetyków. Kreator dobrego smaku umożliwia użytkownikom ułożenie indywidualnej diety
z uwzględnieniem ilości kalorii oraz skomponowanie diety bezmlecznej, bezglutenowej lub
wegańskiej.
planujegotuje.pl
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Aktywniepozdrowie.pl
Portal internetowy www.aktywniepozdrowie.pl stanowi kompendium wiedzy na temat zdrowego
odżywiania i aktywności fizycznej oraz ekologii. Artykuły zostały opracowane przez naukowców
z wiodących ośrodków badawczych i uczelni. W 2020 roku strona odnotowała ponad 130 000
odsłon.
aktywniepozdrowie.pl

WOLONTARIAT
Świat oczami młodych – IV edycja
To wspólna inicjatywa Fundacji i Poczty Polskiej S.A. Jest to konkurs plastyczny na projekt
znaczka pocztowego, skierowany do młodzieży w wieku 7-19 lat. To niepowtarzalna okazja dla
młodych plastyków na wydanie własnego znaczka pocztowego, który wpisze się w serię „Świat
oczami młodych”. Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, stanowią element
proekologicznej edukacji, wpisujący się w misje Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.
W pierwszej połowie 2020 roku ruszyła kolejna IV edycja projektu, do której zgłoszono
13 tysięcy prac. Tym razem tematem przewodnim był wolontariat w różnych jego aspektach
tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla
beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Konkurs był objęty patronatami honorowymi:
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra
Infrastruktury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
W ramach konkursu powstało 13 tysięcy prac, z czego w etapie ogólnopolskim wzięło udział
niemal 800 prac. Spośród nich Komisja wyłoniła 3 najlepsze prace, które zostały wydane na
znaczkach, każda w nakładzie 90 tysięcy egzemplarzy.
oczamimlodych.pl

Filantropia i wolontariat w Grupie BOŚ
Obok działalności w obszarze edukacji proekologicznej i promocji zdrowego stylu życia Fundacja
rozwijała także działania zwiększające zaangażowanie społeczne pracowników Banku. W ramach
działalności fundacji wspieramy program filantropii, a także inicjatywy w ramach programu
wolontariatu pracowniczego w BOŚ. Partnerem programu są Bank i Dom Maklerski BOŚ S.A.
Mikrodotacje
Pracownicy BOŚ mogą ubiegać się o środki finansowe na inicjatywy, które służą danej
społeczności i są prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub placówkami
publicznymi.
Z powodu pandemii część projektów z edycji jesiennej 2019 r. zostało przedłużonych na ten rok:
•
•

„Ławeczka - chwila wytchnienia” – został ukończony;
„Ziołowy ogródek” – został ukończony;
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•
•

„BiblioTerapia "Lecznica duszy" - terapia przez książkę/audiobook (Biblioteka dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie) – został ukończony;
„Wszystkie ASY z naszej klasy chętnie z BOŚ-em sadzą lasy!” – został anulowany.

W 2020 r. wnioski rozpatrywane były w trybie ciągłym. Dotacje zostały przyznane na realizację
projektów wolontariackich:
•
•

My się COVID - 19 nie damy - o naszych seniorów zadbamy.
Dzieciakowo - taras i grządki dla Rodzinnego Domu Dziecka.

W 2021 r. wnioski nadal są rozpatrywane w trybie ciągłym. Została przyznana dotacja na projekt
„Świecimy Słońcem, świeć i Ty”, który ma na celu edukację społeczności lokalnej i zachęcenie do
korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jesienią planujemy wznowić oficjalne nabory
wniosków.
mikrodotacje.fundacjabos.pl

Pomagam Cały Rok
„Pomagam Cały Rok” to projekt regularnej filantropii pracowników Grupy Banku Ochrony
Środowiska i Fundacji BOŚ. Powstał w odpowiedzi na potrzebę osób zatrudnionych w Banku,
chcących zaangażować się w pomoc koleżeńską dla swoich współpracowników, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji losowej oraz w zbiórkę funduszy na cele dobroczynne.
W październiku 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu „Pomagam Cały
Rok”. Fundacja otrzymała cztery wnioski pracowników BOŚ S.A. z prośba o pomoc finansową.
Wszystkie zostały uznane za zasadne i pozytywnie rozpatrzone.
Zgodnie z hasłem akcji pracownicy Banku i DM BOŚ chętnie pomagają przez cały rok. Zostały
przyznane również stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. W roku szkolnym
2020/2021 wsparcie otrzymało trzech uczniów - podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja.

WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM KLIMATU
W związku z obchodami „Światowego Dnia Ziemi”, 22 kwietnia 2020 r. wraz z Ministerstwem
Klimatu i Bankiem Ochrony Środowiska współorganizowaliśmy warsztaty on-line „Dzień Ziemi
w Ministerstwie Klimatu”. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli i uczniów klas 7-8 szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych, ale również młodszych i starszych osób
zainteresowanych tematem.
W spotkaniu transmitowany w sieci, na dedykowanej stronie internetowej oraz w kanale
Ministerstwa w serwisie YouTube, brał udział Minister Klimatu Michał Kurtyka oraz polscy
naukowcy i twórcy fanpage’ów promujących naukę, a także specjalista od technik filmowania.
Ponad 19 tysięcy uczestników miało okazję dowiedzieć się skąd się bierze prąd, czym jest
globalne ocieplenie, a także jak za pomocą telefonu nakręcić profesjonalny film.
17 czerwca z okazji „Światowe Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą” Ministerstwo Klimatu
wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska, Fundacją Banku Ochrony Środowiska oraz
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Wód Polskich oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
organizowało warsztaty on-line „Dzień o Suszy i Retencji w Ministerstwie Klimatu”. Na
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warsztaty zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli i uczniów, w szczególności z klas 7-8 szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wraz z ekspertami rozmawialiśmy o przyczynach
suszy, problemie niedoboru wody. Uczestnicy dowiedzieli się jak oszczędzać wodę i dlaczego tak
ważne jest, aby zatrzymać jak najwięcej deszczówki. Po zakończeniu spotkania każdy uczestnik
mógł sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym interaktywnym quizie klimatycznym. W wydarzeniu
wzięło udział 2,6 tysiąca osób, a było ono kontynuacją kwietniowego wydarzenia „Dzień Ziemi
w Ministerstwie Klimatu”.
7 grudnia we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Bankiem Ochrony Środowiska
oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowaliśmy
świąteczne warsztaty on-line w duchu zero waste „Działamy dla klimatu”. Adresatami
spotkania byli nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych.
W roli prowadzących wystąpili popularni youtuberzy i blogerzy: Wojtek Kaczmarczyk, Anna
Jaklewicz, Dominika Łabędzka i Paweł Wojtyga. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę z zakresu
odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz poznali ciekawe pomysły na ponowne
wykorzystywanie i odzyskiwanie produktów, opakowań i materiałów. Zwieńczeniem spotkania
był QUIZ, w którym wygraną były materiały edukacyjno-promocyjne dla szkół. Spotkanie
cieszyło się zainteresowaniem, wzięło w nim udział 4669 osób, a 1180 osób rozwiązało finałowy
Quiz wiedzy.

Działania Fundacji w 2021 roku
Plan Fundacji BOŚ w roku 2021, wraz z budżetem w wysokości 1200 tys. PLN zakładał,
że zostanie zrealizowanych 5 projektów ekologicznych, 3 prozdrowotne, plus kampanie PR
promujące te projekty. Realizowane są ponadto projekty angażujące pracowników, klientów
i potencjalnych klientów BOŚ (Wolontariat /Mikrodotacje, Pomagam Cały Rok i akcje specjalne).
Obecnie realizowane są następujące projekty:
W obszarze ekologii:
•

Postaw na Słońce VII edycja (w toku – realizacja do końca października 2021) –
edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii;

•

Postaw na Słońce VIII edycja – startuje jesienią 2021;

•

Zielona ławeczka VII edycja (w toku – realizacja do końca września 2021) –
zazielenianie przestrzeni miejskiej i budowanie relacji międzysąsiedzkich;

•

#Brudno Tu (w toku) – tworzenie i wdrażanie i rozwijanie funkcjonalności dedykowanej
aplikacji, przy pomocy której mieszkańcy Polski mogą tworzyć mapę miejsc, które
wymagają posprzątania. Fundacja będzie monitorować działań gmin w tym zakresie.
Pracujemy nad rozszerzeniem tego projektu od jesieni 2021 roku.

•

Tradycyjny sad IV edycja – została uruchomiana w styczniu, jest poświęcona starym
odmianom czereśni. Celem projektu jest restytucja i promocja tradycyjnych odmian roślin
sadowniczych, obecnie wypartych przez odmiany nowej generacji. Uczestnicy ponownie
mają szansę na zdobycie cennej wiedzy, stworzenia niezwykłego miejsca, które wzbogaci
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różnorodność biologiczną okolicy, przyczyniając się do ratowania starych odmian drzew
owocowych.
W obszarze zdrowia – program „Aktywnie po zdrowie”:
•

Zdrowo jem, więcej wiem XI edycja – projekt w trakcie realizacji, zgłoszono ponad
2600 zespołów konkursowych z całej Polski tj. ponad 50 tys. bezpośrednich uczestników;

•

Zdrowo jem, więcej wiem XII edycja – startuje we wrześniu 2021;

•

Wortal – www.aktywniepozdrowie.pl – encyklopedia wiedzy nt. zdrowego odżywiania,
baza diet i przepisów;

•

Strona PlanujeGotuje.pl – umożliwiająca komponowanie zdrowych posiłków na 7 dni,
wyliczanie wartości odżywczych, przeliczanie przepisów na ilość potrzebnych porcji,
generowanie list zakupowych.

Programy dla pracowników, klientów i potencjalnych klientów BOŚ Banku i podmiotów
Grupy Kapitałowej:
•

Mikrodotacje (przyjmowanie wniosków na bieżąco);

•

Pomagam Cały Rok (regularna filantropia);

•

Edukacja prozdrowotna i ekologiczna.

Współpraca z organizacjami i wydarzenia np. członkostwo w Forum Darczyńców; udział
w wydarzeniach on-line, a jeśli warunki sanitarne pozwolą także w konferencjach, prezentacjach,
targach na żywo.
Mini kampanie społeczne w prasie oraz w mediach elektronicznych
Równolegle z realizacją projektów edukacyjnych Fundacja BOŚ prowadzi działania
komunikacyjne dotyczące realizowanych projektów.
Realizujemy utrzymanie wysokiej aktywności Public Relations wszystkich projektów co pozwoli
na utrzymanie przez Fundację BOŚ pozycji lidera w promocji zdrowego stylu życia i ekologii.
Pracownicy merytoryczni Fundacji w ramach swoich obowiązków zapewniają pełną obsługę
administracyjną (kadry i płace, IT, część prac księgowych) organizacji.
Ponadto trwają prace nad wytyczeniem nowych kierunków działalności Fundacji,
polegające na przekształceniu i wzbogaceniu niektórych dotychczasowych programów
oraz stworzeniu nowych gałęzi działalności. Pierwsze pilotażowe realizacje nowych
projektów zostaną przeprowadzone jesienią 2021 i wiosną 2022 roku.
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