
Sprawozdanie z działalności  
Fundacji Banku Ochrony Środowiska w 2021 roku 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska została założona w 2009 roku, jest pierwszą i jak do tej pory 
jedyną w Polsce fundacją korporacyjną powołaną przez bank, która działa na rzecz ochrony środowiska, 
kształtowania postaw proekologicznych oraz szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. 
 
Od 12 lat Fundacja jest zaangażowana w realizację istotnych dla Banku Ochrony Środowiska projektów, 
których celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i promocji zachowań 
prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej – szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży.  
 
Portal Fundacji: fundacjabos.pl 
 

PROGRAM „EKOLOGICZNY” 
 
Projekt „Postaw na Słońce” – VII i VIII edycja 
 
Projekt promujący Odnawialne Źródła Energii (OZE), a szczególnie fotowoltaikę, prowadzony przez 
Fundację 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 2021 r. zakończyła się VII edycja projektu. Do projektu zgłosiło się 
260 zespołów uczniowskich (1300 uczestników). W efekcie prac uczniów powstało 244 projektów 
mikroinstalacji. W ramach konkursu filmowego powstało 60 filmów promujących odnawialne źródła 
energii. W listopadzie 2021 r. rozpoczęła się VIII edycja projektu. Rejestracja do projektu potrwa do  
14 stycznia 2022 roku.  
 
Portal konkursu badawczego: postawnaslonce.pl 
Portal konkursu filmowego: filmeko.pl 
 
Projekt „Zielona Ławeczka” – VII edycja 
 
„Zielona Ławeczka” 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 VII edycji udział wzięło 340 uczestników. Przyznanych 
zostało 14 grantów na wykonanie projektów zazielenienia zaniedbanych terenów. W tej edycji 
przeznaczyliśmy także dodatkowe fundusze na elementy mikroretencji.  
 
Portal projektu: zielonalaweczka.pl 



Aplikacja „Brudno Tu” 
 
Celem projektu jest wsparcie samorządów terytorialnych w walce z nielegalnym składowaniem śmieci. 
Każdy, kto pobierze na smartfon bezpłatną aplikację „Brudno Tu” dostępną w Google Play i App Store, 
może zgłosić miejsce, w którym zauważy nielegalnie pozostawione śmieci w lasach, parkach i innych 
miejscach w całej Polsce. Po umieszczeniu zgłoszenia wraz ze zdjęciem i krótkim opisem w aplikacji, 
system automatycznie lokalizuje i przesyła do właściwego samorządu i jednostki, która w jego imieniu 
odpowiada za usuwanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednią informację. 
W 2021 r. za pośrednictwem aplikacji zostało zgłoszonych niemal 500 wysypisk. 
 
Portal projektu: brudnotu.fundacjabos.pl 
 
Projekt „Tradycyjny Sad” – 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 uwagę uczestników i odbiorców na konieczność zwiększania różnorodności 
biologicznej, która służy ochronie ekosystemów przyrodniczych. Zadaniem uczestników konkursu 
grantowego jest stworzenie minisadu, składającego się z co najmniej pięciu drzew,  
na ogólnodostępnym terenie, np. przy szkole, plebanii lub na działce należącej do gminy.  
Na początku 2021 r. została uchroniona czwarta edycja projektu „Tradycyjny Sad”, w której skupiliśmy 
się na starych odmianach czereśni. Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Edukacji i Nauki, 
Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach oraz Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. 
Do udziału w projekcie zgłosiło się 231 szkół (1630 uczestników) z całej Polski, a 149 z nich otrzymało 
od Fundacji grant na założenie minisadu. Pomimo trudności spowodowanych pandemią powstało 150 
minisadów i zostało posadzonych ok. 770 drzew starych odmian. Etapem dodatkowym było stworzenie 
Pomologicznej Mapy Polski. Przedsięwzięcie to ma na celu zlokalizowanie historycznych odmian drzew 
owocowych - jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni. Uczestnicy zeszłorocznej edycji zgłosili 150 drzew, 
które mogą stanowić cenne źródło genów roślin sadowniczych. 
 
Portal projektu: tradycyjnysad.pl 
 

 
WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI  

w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 
 
Centrum Nauki Kopernik 
 
Fundacja podjęła pod koniec 2021 r. współpracę z największą instytucją promującą naukę wśród dzieci 
i młodzieży - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współpraca dotyczy wsparcia największego  
i najstarszego programu edukacyjnego CNK, jakim jest „Klub Młodego Odkrywcy”. W Klubach Młodego 
Odkrywcy dzieci dokonują doświadczeń i eksperymentów odkrywając prawa fizyki i chemii pod okiem 
opiekunów, zdobywając wiedzę i rozwijając kompetencje przyszłości. Program ma już zasięg 
międzynarodowy, obejmuje wiele dyscyplin naukowych i przeznaczony jest dla wszystkich poziomów 
edukacyjnych. W ramach programu działa już prawie 1000 klubów w Polsce i zagranicą. 
Fundacja sfinansowała zakup 36 zestawów dydaktycznych „Moduł Jakość Powietrza”, które są 
aktualnie dostarczane przez CNK najlepiej działającym Klubom Młodego Odkrywcy. Zestawy te, 
wyposażone w szereg urządzeń, odczynników, a nawet minikomputer do samodzielnego montażu, 
pomogą młodzieży zapoznać się z problematyką badania i oceny jakości powietrza poprzez 
wykonywanie podstawowych pomiarów i eksperymentów.  
 



Portal KMO: kmo.org.pl 
 
Uniwersytet Warszawski – Festiwal Nauki  
 
Festiwal Nauki w Warszawie to wspólna inicjatywa największych warszawskich uczelni wspierana 
organizacyjnie od wielu lat przez Uniwersytet Warszawski.  
Misją Festiwalu jest upowszechnianie i popularyzacja nauki. Festiwal daje każdemu możliwość 
obcowania z nauką. Spotkania, wykłady i debaty są skierowane do zróżnicowanego grona odbiorców, 
bez względu na wykształcenie i wiek. Festiwale Nauki w całej Polsce cieszą się ogromną popularnością 
dzieci, młodzieży (odwiedzających tłumnie festiwale w formie zorganizowanych wycieczek) oraz 
wszystkich zainteresowanych.   
W 2021 r. Fundacja podjęła współpracę z Uniwersytetem Warszawskim jako darczyńca jubileuszowej 
25. edycji Festiwalu. Dodatkowo pod patronatem Fundacji odbyła się debata inaugurująca Festiwal  
pt. „Ekonomia zieloności, czyli czy da się skorzystać na pomaganiu planecie?” w której wzięli udział 
przedstawiciele Banku. Pomimo pandemii, w sytuacji braku większych obostrzeń, Festiwal AD 2021 
cieszył się ogromną popularnością.  
 
Portal Festiwalu Nauki w Warszawie: festiwalnauki.edu.pl 
 
PIRE - „The eMobi Road to COP26” 
 
W 2021 r. Fundacja została partnerem (jako darczyńca) inicjatywy Polskiej Izby Rozwoju 
Elektromobilności „The eMobi Road To COP26”. Celem tego przedsięwzięcia było podkreślenie roli 
elektromobilności i jej wkładu w zmniejszanie śladu węglowego w dziedzinie transportu. W ramach 
inicjatywy dwa samochody elektryczne przejechały 12000 km przez miasta, które gościły COP 
(Warszawa – Katowice – Glasgow). Głównym celem wyprawy było przekazanie na ręce przedstawicieli 
UNFCCC deklaracji wzywającej do ustanowienia Światowego Dnia Elektromobilności. Deklaracja 
została podpisana przez ponad 300 podmiotów, instytucji, organizacji i osób z całego świata. Miłym 
akcentem wyprawy była wizyta uczestników rajdu w Watykanie, gdzie w obecności Ministra Klimatu  
i Środowiska Michała Kurtyki odbyło się potkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który otrzymał  
od organizatorów srebrny medal wydany na 30-lecie BOŚ. 
 
Portal PIRE: pire.pl 
 
 

PROGRAM „ZDROWIE” 
 
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – XI i XII edycja 
 
Kolejny ogólnopolski projekt Fundacji BOŚ skierowany jest tradycyjnie do najmłodszych uczniów 
(zerówki i klasy I-III szkół podstawowych). Fundacja BOŚ realizuje go od 11 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. Począwszy od VII edycji projekt obejmuje patronatem 
honorowym Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.  
We wrześniu 2020 r. uruchomiona została XI edycja projektu, która trwała do czerwca 2021 roku.  
Do projektu zgłosiło się ponad 2600 zespołów konkursowych, czyli ponad 50 tys. uczniów i nauczycieli. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przekazać zdobytą wiedzę innym uczniom w swoich szkołach oraz 
swoim rodzicom. W ten sposób edukacją prozdrowotną zostały objętych około 120 tysięcy uczniów 
oraz około 40 tysięcy rodziców i opiekunów uczniów. W trakcie trwania projektu wyłoniono łącznie 27 
najlepszych zespołów z 26 placówek edukacyjnych z całej Polski, niemal 40 nauczycieli i 500 uczniów. 



We wrześniu 2021 r. uruchomiliśmy XII edycję projektu. Do projektu zgłosiło się ponad 2000 zespołów, 
a kolejne cały czas się dołączają.  
 
Portal projektu: zdrowojem.fundacjabos.pl 
 
Projekt „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. 
Narzędzie o nazwie „Kreator dobrego smaku” umożliwia użytkownikom skomponowanie 
indywidualnej diety z uwzględnieniem określonej ilości kalorii oraz diety bezmlecznej, bezglutenowej 
lub wegańskiej. 
 
Portal projektu: planujegotuje.pl 
 
Projekt „Aktywniepozdrowie.pl” 
 
Portal internetowy www.aktywniepozdrowie.pl jest kolejnym ogniwem merytorycznej całości 
Programu „Zdrowie” i stanowi kompendium wiedzy na temat zdrowego odżywiania, aktywności 
fizycznej oraz ekologii. Artykuły zawarte na portalu zostały opracowane przez naukowców z wiodących 
polskich ośrodków badawczych i uczelni, dzięki czemu jest często wykorzystywanym przez internautów 
wiarygodnym źródłem wiedzy na temat ekologii i zdrowego stylu życia. W 2021 roku strona 
odnotowała ponad 80 000 odsłon.  
 
Portal projektu: aktywniepozdrowie.pl 
 
 
 

PROGRAM „FILANTROPIA I WOLONTARIAT” W GRUPIE BOŚ 
 
Obok działalności w obszarze edukacji proekologicznej i promocji zdrowego stylu życia w 2021 r. 
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 Grupie BOŚ. Partnerem programu jest Dom Maklerski BOŚ S.A. 
 
Projekt „Mikrodotacje” 
 
W ramach projektu „Mikrodotacje” pracownicy Grupy BOŚ mogą ubiegać się o środki finansowe  
na inicjatywy, które służą określonej społeczności lokalnej i są realizowane przez pracowników  
we współpracy z wybranymi organizacjami pozarządowymi lub placówkami publicznymi. 
W pierwszej połowie roku wnioski ze względu na pandemię były rozpatrywane w trybie ciągłym.  
W tym trybie przyznaliśmy dotację na projekt „Świecimy Słońcem, świeć i Ty”, który ma na celu 
edukację społeczności lokalnej i zachęcenie do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jesienią 
ogłosiliśmy nabór wniosków w tradycyjnej formie. Dofinasowanie otrzymało 8 wniosków. Ich realizacja 
jest przewidziana na wiosnę 2022 roku. 
 
Portal projektu: mikrodotacje.fundacjabos.pl 
 
 
 



Projekt „Pomagam Cały Rok” 
 
„Pomagam Cały Rok” to projekt regularnej filantropii pracowników Grupy BOŚ i Fundacji. Powstał  
w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby osób zatrudnionych w Grupie BOŚ, chcących zaangażować się  
w pomoc koleżeńską dla swoich współpracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej oraz 
w zbiórkę funduszy na cele dobroczynne.  
W listopadzie 2021 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu „Pomagam Cały Rok”. 
Fundacja otrzymała siedem wniosków pracowników BOŚ S.A. z prośbami o pomoc finansową. Sześć  
z nich zostało uznanych za zasadne i pozytywnie rozpatrzonych. 
Dzięki ofiarności pracowników Banku i DM BOŚ, w ramach projektu, zostały przyznane również 
stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie 
otrzymało troje uczniów - podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja, z którą Fundacja współpracuje 
od kilku lat. 
 
 

Zarząd Fundacji BOŚ 
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