
Nazwa Banku Fundacja Cel Adresaci wsparcia

Bank Zachodni
WBK

Fundacja Banku 
Zachodniego WBK

Bank Dziecięcych 
Uśmiechów jest programem 
grantowym stworzonym z 
myślą o instytucjach i 
organizacjach społecznych 
pracujących na co dzień z 
dziećmi z rodzin 
dysfunkcyjnych lub ubogich. 
Organizacje mogą złożyć 
wniosek na dowolny projekt, 
który według nich najlepiej 
odpowiada na potrzeby dzieci. 
Mogą to być: kursy: 
językowe, muzyczne, 
artystyczne, komputerowe, 
sportowe, logopedyczne, inne, 
wycieczki edukacyjne (do 3 
dni), których program będzie 
obejmował zajęcia 
poprzedzające wyjazd, 
aktywność indywidualną 
uczestnika podczas wycieczki 
oraz zajęcia podsumowujące 
wyjazd, organizację świąt 
narodowych w lokalnym 
środowisku, w szkole lub innej
placówce, udział w 
konkursach i warsztatach, 
szczególnie tych promujących 
wiedzę o Polsce, historii XX i 
XXI w., kształtujących 
postawy obywatelskie, 
szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży, kursy pierwszej 
pomocy przed medycznej, 
bezpieczeństwa na drodze itp.,
konsultacje z psychologami, 
specjalistami, logopedami itp. 

W programie 
grantowym BDU mogą
wziąć udział placówki 
statutowo zajmujące się
opieką nad dziećmi z 
rodzin dysfunkcyjnych,
ubogich lub 
bezrobotnych oraz 
instytucje wspierające 
takie placówki: 
organizacje 
pozarządowe, świetlice 
środowiskowe, urzędy 
gminne, szkoły, 
Rodzinne Domy 
Dziecka. 

Bank PEKAO 
S.A 

Fundacja im. dr M. 
Kantona

Cele statutowe Fundacji 
obejmują wspieranie działań w
zakresie: 
 oświaty i wychowania dzieci

i młodzieży, 
 przedsięwzięć naukowo-

badawczych oraz 
dydaktycznych instytucji 
naukowych i szkół, 
 popularyzowania wiedzy 

bankowej, 



 niesienia pomocy osobom 
chorym i niepełnosprawnym, 
 upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, 
 ochrony środowiska, 
 realizacji projektów i 

działalności organizacji 
charytatywnych, 
 upowszechniania kultury. 

Bank BGŻ 
BNP Paribas Fundacja BGŻ BNP 

Paribas

Cele Fundacji obejmują:

prowadzenie działalności 
społecznie użytecznej w 
zakresie edukacji, kultury oraz
solidarności społecznej,
podejmowanie i wspieranie 
inicjatyw na rzecz 
kształtowania postaw 
obywatelskich oraz rozwoju 
przedsiębiorczości i 
świadomości 
finansowej,wspieranie idei 
wolontariatu oraz 
popularyzacja tej formy 
zaangażowania w sektorze 
finansowym oraz rozwijanie 
wolontariatu pracowniczego w
Banku

City Handlowy Fundacja Bankowa im. 
Leopolda Kronenberga 

Wspiera działania na rzecz 
dobra publicznego w zakresie 
edukacji i rozwoju lokalnego. 
W ramach Programu udziela 
dofinansowań instytucjom 
non-profit na przedsięwzięcia 
mieszczące się w ramach 
dwóch głównych obszarów 
programowych: 
Edukacja - innowacje w 
edukacji, edukacja 
ekonomiczna, dziedzictwo 
kulturowe i tradycje, 
Rozwój lokalny - priorytety 
opieki zdrowotnej, polityka 
społeczna, nauka 
przedsiębiorczości. 
Finansowane są w ramach 
wszystkich obszarów 
programowych, takie 
działania, jak m.in.: warsztaty, 
szkolenia, konkursy i 
olimpiady. 

O dotacje mogą 
wnioskować fundacje, 
stowarzyszenia, szkoły,
domy kultury, 
biblioteki oraz 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
działające na rzecz 
dobra publicznego. 
Organizacja składająca 
wniosek musi posiadać 
własne konto bankowe.



Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego

Fundacja im. Jana 
Kantego 
Steczkowskiego 

Celem konkursu jest wsparcie 
inicjatyw edukacyjnych 
skierowanych do dzieci w 
wieku 3-5 lat zamieszkujących
tereny wiejskie i miejscowości
do 20 tys. mieszkańców. 

O dofinansowanie 
mogą ubiegać się 
podmioty niedziałające 
dla osiągnięcia zysku: 
stowarzyszenia, 
fundacje, świetlice 
wiejskie, biblioteki, 
domy kultury, 
przedszkola i pozostałe 
instytucje działające dla
dobra publicznego, 
mające osobowość 
prawną i 
zarejestrowane w 
miejscowościach do 20 
tys. osób 


	Fundacja BGŻ BNP Paribas

