
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Fundacji "Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund" 

za rok 2017 

 

 

 
(sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001  

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji – Dz.U.01.50.529 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

______________________________________________________________________________ 

Warszawa           2018 

  



                                    Sprawozdanie  EFRWP za rok 2017 

  

 

 

2 

Spis treści 
I.  WSTĘP - PODSTAWOWE DANE O FUNDACJI ...................................................................................... 3 

II. OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI ........................................................................... 4 

III.  ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ .......................................................... 5 

1. POŻYCZKI I KREDYTY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI................................................................................... 7 

1.1.   „Samorządowy Program Pożyczkowy” (SPP) ..................................................................................... 8 

1.2. Program pożyczkowy „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) ................................................................ 9 

1.3. „WIARYGODNY PARTNER” - Kredytowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej (MSP) ....................... 9 

1.4. Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą ...................................................................... 9 

1.5. Linie kredytowania inwestycji w zakresie infrastruktury wiejskiej  - oświata, budowa dróg wiejskich, 

zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę .................................................................................................................. 10 

2. PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ DOTACJE .................................................................. 10 

2.1 Program nauki języka angielskiego w wiejskich szkołach gimnazjalnych – „YOUNGSTER” ......... 11 

2.2 Program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto” ....................................................................... 13 

2.3 Program „Ferie z ekonomią” (nowy program Fundacji) .................................................................... 14 

2.4 Projekt edukacyjny „Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych 

Wolińskiego Parku Narodowego.”  (nowy projekt Fundacji) .......................................................................... 15 

2.5 Program „Zupełnie inna lekcja przyrody” .......................................................................................... 16 

2.6 Projekt „LAS - Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” ........................................................... 17 

2.7 Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu 

środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji II" ................................................................................. 17 

2.8 Programy (warsztaty) kulinarne „Gotuj Lokalnie” ............................................................................ 18 

2.9 Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera ...................................................... 19 

2.10  Program „Zrozumieć Autyzm” – zakończenie programu .................................................................. 20 

2.11.  Program doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych organistów ze wsi i małych miast – 

„OrgaNowy Elementarz” ................................................................................................................................. 21 

2.12. Współpraca Polsko - Węgierska......................................................................................................... 22 

2.13. ProgramujeMY - kielecki ................................................................................................................... 23 

2.14. Program „Fundusz Doraźnej Pomocy” .............................................................................................. 23 

3. FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH (FIR) ........................................................................................... 24 

3.1. Konferencje ............................................................................................................................................... 24 

3.2. Raporty analizy, opracowania ................................................................................................................... 25 

4. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W GRODNIE ............................. 27 

5.  „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. ............................................................................................................. 30 

3. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI ........................................................................................................ 31 

IV. WPŁYWY, ROZCHODY, STAN ŚRODKÓW FUNDACJI ............................................................................ 31 

V. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE, HONORARIA ................................................................................ 34 

VI. POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ........................................................................................................ 35 

VII. KONTROLE W FUNDACJI ............................................................................................................................ 35 

VIII.  SPRAWY PODATKOWE (ROZLICZENIA Z BUDŻETEM) ..................................................................... 35 

Spis załączników: ..................................................................................................................................................... 36 

 



                                    Sprawozdanie  EFRWP za rok 2017 

  

 

 

3 

I.  WSTĘP - PODSTAWOWE DANE O FUNDACJI 

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (EFRWP), z siedzibą  

w Warszawie, została zarejestrowana w dniu 4 stycznia 1990 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 

w Rejestrze Fundacji (Nr 291), uzyskując z tą datą osobowość prawną. Fundacja posiada identyfikator 

Regon: 002162847. W dniu 25 listopada 2003 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod numerem 0000017557. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  

Aktualny adres Fundacji, który jest jednocześnie jej adresem do korespondencji, to:   

 ul. Miedziana 3 A,  

 00-814 Warszawa; 

poczta elektroniczna:   efrwp@efrwp.com.pl;  

strona internetowa:   www.efrwp.pl.  

 

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31.12.2017 r. według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym był 

następujący: 

Krzysztof Podhajski     - Prezes Zarządu,  

Sylwia Iwańczuk    - Członek Zarządu. 

Jerzy Jan Indra     - Członek Zarządu.  

Andrzej Śmietanko    - Członek Zarządu. 

Paweł Wojcieszak     - Członek Zarządu. 

Z dniem 5 kwietnia 2018 r. w skład Zarządu, w miejsce Andrzeja Śmietanko została powołana Pani Ewa Balazs.  

Fundacja została utworzona z inicjatywy i w oparciu o środki finansowe ówczesnej EWG, do 

gospodarowania – początkowo we współdziałaniu z przedstawicielami Komisji Wspólnot Europejskich 

– założycielskimi środkami Fundacji, pochodzącymi ze sprzedaży na rynku polskim artykułów rolnych, 

przekazanych nieodpłatnie w ramach pomocy żywnościowej Wspólnoty w latach 1989-90. Podstawą tego 

współdziałania był uzgodniony dwustronnie i zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym Statut Fundacji oraz 

umowa z dnia 11 października 1990 r., zawarta pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich i Rządem RP. 

W umowie międzyrządowej z dn. 22 listopada 1997 r. obydwie strony zagwarantowały m.in., że Fundacja 

utrzyma swój dotychczasowy status prawny jako organizacji pozarządowej (NGO), jak również swój 

charakter i cele statutowe.  

Nadzór nad gospodarką finansową Fundacji, mając na względzie głównie bezpieczeństwo aktywów 

finansowych Fundacji i efektywną realizację jej celów statutowych prowadzi – zgodnie ze statutem – 

Kapituła Fundacji. M.in. Kapituła podejmowała uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

rzeczowo-finansowego Fundacji, powołania nowego Prezesa Zarządu Fundacji oraz powołania Członków 

Zarządu na nową kadencję, przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z roku poprzedniego oraz zmiany 

statutu Fundacji.  

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. 

o fundacjach (tekst jednolity Dz.U.91.46.203 z późn. zm.), jest – zgodnie ze statutem Fundacji – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Organy Fundacji wspomaga – powołana w 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Fundacji – Rada 

Programowa Fundacji. W 2017 r. w skład Rady Programowej wchodzili: 

- prof. dr hab. Jerzy Buzek,  –Przewodniczący Rady Programowej,  

członkowie: 

- prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, 

- prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz,  

- dr hab. Aleksander Hall,  

- dr Stanisław Kluza,  

- prof. dr hab. Marek Kłodziński,  

- Ireneusz Niewiarowski, 

mailto:efrwp@efrwp.com.pl
http://www.efrwp.pl/
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- prof. dr hab. Witold Orłowski, 

- prof. dr hab. Walenty Poczta, 

- prof. dr hab. Marek Belka.  

Do zadań Rady Programowej należy m.in. opiniowanie planów działalności Fundacji pod względem 

merytorycznym, inicjowanie i opiniowanie propozycji nowych kierunków i obszarów działalności 

Fundacji, w tym zwłaszcza w zakresie projektów i tematów podejmowanych w ramach Forum Inicjatyw 

Rozwojowych (vide pkt 3 sprawozdania), nowych projektów, programów i metod działania, a także 

modyfikacji i dostosowań w zakresie realizowanych przez Fundację celów, projektów i programów 

statutowych. 

 
 

II. OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI 
      

W ciągu blisko 30 lat działalności Fundacji jej cele statutowe ulegały modyfikacji wraz ze zmieniającymi 

się potrzebami rozwojowymi terenów wiejskich. Obecnie statutowym celem działania Fundacji jest 

rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej na tych obszarach. W szczególności do celów 

Fundacji należy działanie na rzecz (§ 5 ust. 1 statutu): 

1) rozwoju szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich,   

2) szeroko rozumianej działalności oświatowej na terenach wiejskich, polegającej także na: budowie, 

rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu przedszkoli i szkół, z wyłączeniem 

szkół wyższych, upowszechnianiu i pogłębianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania Unii 

Europejskiej, w tym części dotyczącej terenów wiejskich i rolnictwa, edukacji ekonomicznej, 

językowej, muzycznej, edukacji ekologicznej i propagowaniu ochrony przyrody na terenach 

wiejskich, w tym w szczególności na terenach objętych programem Natura 2000, także poprzez 

udostępnianie będącej w posiadaniu Fundacji infrastruktury edukacyjnej i technicznej (np. sal 

wykładowych, pracowni tematycznych, studia nagrań i innych łącznie z dostępnymi miejscami 

noclegowymi), propagowaniu nowoczesnych rozwiązań, koncepcji i projektów dotyczących 

wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich,  

3) rozwoju systemu usług finansowych na terenach wiejskich, w tym w szczególności oferowanych 

przez banki spółdzielcze, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, fundusze poręczeniowe, 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp., 

4) budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i 

powiatowych, 

5) zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich, polegające na budowie, rozbudowie, 

przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu stacji wodociągowych (ujęcie, magazynowanie, 

uzdatnianie wody) oraz sieci wodociągowych wraz z przyłączami, 

6) ochrony środowiska na terenach wiejskich, w tym m.in. w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, remont i wyposażenie składowisk odpadów 

stałych wraz z ich segregacją i recyklingiem oraz ochrony wód poprzez budowę, rozbudowę, 

przebudowę, modernizację, remont i wyposażenie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych na terenach wiejskich, 

7) ochrony zdrowia na terenach wiejskich w szerokim zakresie, w tym zwłaszcza polegającej na 

budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu lokalnych zakładów 

opieki zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, 

8) ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt na terenach wiejskich, polegającej zwłaszcza na budowie, 

rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu inwestycyjnym lokalnych 

zakładów leczniczych dla zwierząt w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, 

9) rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich, 

10) rozwoju i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym także wspieranie wytwarzania 

biokomponentów wykorzystywanych do produkcji paliw płynnych,  
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11) rozwoju kultury, niwelowania różnic w dostępie społeczności wiejskiej do kultury,  oraz zachowania 

i wykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego terenów wiejskich w postaci dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych terenów 

wiejskich, w tym także w zakresie tradycyjnych produktów żywnościowych i potraw regionalnych,  

11a) dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności z terenów wiejskich, 

11b)upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród młodzieży z terenów 

wiejskich, 

11c) dobroczynności i pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i 

pozostających bez pracy na terenach wiejskich, 

12) wspierania procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej i europejskiej polityki sąsiedztwa, 

w tym m.in. poprzez lokalne projekty współpracy transgranicznej, 

13)  współpracy z partnerami z innych krajów w zakresie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich. 

 

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez (§ 5 ust. 2 statutu): 

1) podejmowanie operacji finansowania lub współfinansowania zadań, w tym wybranych w drodze 

konkursu, o których mowa w ust. 1, w formie kredytów, pożyczek lub subwencji, 

2) realizację programów zleconych lub powierzonych przez instytucje i organizacje rządowe i 

pozarządowe, krajowe i zagraniczne, 

3) aktywny udział finansowy w procesach prywatyzacji, tworzenia spółek oraz innych społeczno-

gospodarczych związków celowych, 

4) finansowanie lub współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych - w tym także w 

środkach masowego przekazu, na konferencjach i seminariach – dotyczących rozwoju terenów 

wiejskich, integracji z Unią Europejską oraz działalności Fundacji, 

5) organizowanie i finansowanie różnych form szkolenia i popularyzacji wiedzy teoretycznej i 

praktycznej oraz osiągnięć (warsztatów edukacyjnych i artystycznych, szkoleń, wykładów i 

prelekcji, wystaw, pokazów, koncertów, seminariów, konkursów itp.) służących realizacji celów 

statutowych Fundacji, 

6) opracowywanie lub zlecanie opracowywania analiz, raportów i innych materiałów, dotyczących 

wszelkich aspektów rozwoju obszarów wiejskich, 

7) finansowanie nagród i stypendiów oraz wyjazdów dzieci i młodzieży, w tym na kolonie i obozy, 

8) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 

naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej na rzecz przedmiotów 

działających na terenach wiejskich (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie społecznej i zawodowej 

reintegracji oraz prowadzących działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 

członków oraz środowiska lokalnego. 

 

Fundacja może również wspierać działalność inwestycyjną i szkoleniową w dziedzinach  niezwiązanych 

bezpośrednio z rozwojem terenów wiejskich i rolnictwa. 

 
 

III.  ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  
  

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową na rzecz rozwoju wsi i terenów wiejskich. 

Gospodarowanie środkami Fundacji odbywa się na podstawie planu rzeczowo-finansowego ustalanego 

co roku przez Zarząd Fundacji na okres jednego roku kalendarzowego i zatwierdzanego przez Kapitułę 

Fundacji.  

W 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. W swojej działalności nie kierowała się 

zyskiem (non-profit organization), przeznaczając bieżące wpływy na finansowanie działalności 

statutowej. Nie wykonywała też żadnych odpłatnych i dochodowych świadczeń w ramach celów 

statutowych, ani też działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe, ani prywatne, innej 
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niż dofinansowania niektórych  programów i projektów Fundacji, o których wspomniano w dalszej części 

niniejszego sprawozdania.  

W 2017 roku znacząca część działalności statutowej była realizowana poprzez programy 

współfinansowania - głównie w formie preferencyjnych pożyczek, kredytów oraz subwencji - 

przedsięwzięć na terenach wiejskich, podejmowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego 

(jst) szczebla gminnego i powiatowego, określone podmioty/organizacje posiadające osobowość prawną 

lub zdolność prawną (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), oraz osoby fizyczne, podejmujące 

działalność gospodarczą na terenach wiejskich, poza produkcją rolną.  

Wspomniane programy operacyjne realizowane są zawsze na podstawie szczegółowych regulaminów 

udzielania pożyczek, kredytów oraz dotacji, zawierających ściśle określone kryteria, uwarunkowania  

i procedury dotyczące tych programów, a także zdefiniowane grupy odbiorców/beneficjentów. 

Wszystkie kredyty i pożyczki ze środków Fundacji są udzielane za pośrednictwem struktur bankowych 

na podstawie regulaminów kredytowania określonych przez Fundację oraz odpowiednich umów o 

współpracy pomiędzy Fundacją a bankami kredytującymi bądź bezpośrednio przez Fundację (vide pkt 1) 

Programy subwencyjne Fundacji w 2017 r. były realizowane zarówno bezpośrednio przez Fundację, jak 

i we współpracy z innymi podmiotami (głównie gminy i organizacje pozarządowe).  

W zależności od charakteru programu obowiązywały też zróżnicowane procedury i tryb ubiegania się  

o dofinansowanie oraz realizacji tych programów. Zazwyczaj we współpracy z innymi podmiotami 

Fundacja realizowała szereg programów subwencyjnych o charakterze edukacyjnym, głównie dla 

młodzieży wiejskiej, ale również dla dorosłych mieszkańców z terenów wiejskich. Przedsięwzięcia te 

reprezentują zwykle podejście projektowe i składają się z szeregu specyficznych działań różnych 

podmiotów koordynowanych przez Fundację (vide pkt 2).  

Regulaminy i/lub zasady ubiegania się oraz realizacji poszczególnych programów operacyjnych Fundacji, 

tj. zarówno programów pożyczkowych, linii kredytowych, jak i programów o charakterze subwencyjnym, 

są ogólnie dostępne w Fundacji, bankach kredytujących (programy kredytowe), jak również w postaci 

informacji na stronie internetowej Fundacji http://www.efrwp.pl. 

 

Jedną z bardzo ważnych inicjatyw Fundacji, służących realizacji celów statutowych Fundacji, zwłaszcza  

w zakresie szeroko rozumianej działalności oświatowej, upowszechnianiu i pogłębianiu wiedzy o 

zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej itp., jest  Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR), w ramach 

którego zespoły ekspertów podejmują zagadnienia i problemy istotne z punktu widzenia rozwoju 

obszarów wiejskich, nie tylko w Polsce, ale także na obszarze UE (vide pkt 3 sprawozdania).  

Od 2013 r. zasadniczą rolę w kształtowaniu tematyki realizowanych raportów i analiz FIR odgrywa 

wspomniana wyżej Rada Programowa Fundacji, składająca się z wybitnych ekspertów różnych dziedzin 

(think tank), pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. 

 

Ważną rolę w działalności Fundacji odgrywa oddane do użytku we wrześniu 2015 r. Centrum Współpracy 

Międzynarodowej (CWM) w Grodnie, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. W zmodernizowanym 

przez Fundację budynku, na mocy wieloletniej umowy najmu zawartej w dn. 2 września 2013 r.  

z Wolińskim Parkiem Narodowym, Fundacja realizuje część swojej działalności statutowej, (vide pkt 4 

sprawozdania), zwłaszcza, że w ramach realizowanego w 2015 roku projektu „Centrum Edukacji 

Ekologicznej” zostały znakomicie wyposażone pracownie przyrodnicze Centrum, dostosowane do 

realizacji programów edukacji przyrodniczej. W ramach działalności przyrodniczej Centrum została 

nawiązana współpraca z Wolińskim Parkiem Narodowym.     

 

W 2017 r. trwała też realizacja celów statutowych przez fundusz poręczeniowy „Poręczenia Kredytowe” 

Sp. z o.o. (vide pkt 5 sprawozdania), utworzony przez Fundację w 2005 roku w celu dywersyfikacji 

realizowanych przez Fundację form wspierania przedsięwzięć na terenach wiejskich.  

 

http://www.efrwp.pl/
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Ważną rolę w realizacji celów statutowych Fundacji stanowiły zewnętrzne środki krajowe i zagraniczne, 

które udało się pozyskać w 2017 roku i latach wcześniejszych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosków Fundacji, składanych w różnych konkursach/programach operacyjnych, m.in. w ramach PO 

PC, PO IiŚ, KSOW i innych. Źródło i wielkość dofinansowania została podana przy omawianiu 

poszczególnych projektów i programów.      

  

1. POŻYCZKI I KREDYTY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI  

 

Dominującą rolę w zakresie form finansowego wspierania przez Fundację rozwoju terenów wiejskich  

w 2017 r. odgrywały programy pożyczkowe, kierowane do jednostek samorządu terytorialnego i  

przedsiębiorców wiejskich. Były one udzielane bezpośrednio przez Fundację lub przez działającą w 

imieniu i na rzecz Fundacji spółkę „Poręczenia Kredytowe”. Programy pożyczkowe realizowane przez 

Fundację w 2017 roku to:   

 

  „Samorządowy Program Pożyczkowy” – pożyczki na finansowanie przedsięwzięć 

infrastrukturalnych (infrastruktura techniczna) na wsi w zakresie oświaty wiejskiej, budowy dróg 

wiejskich, zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem 

lokalnych odnawialnych źródeł energii oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 

- pkt 1.1 sprawozdania;  

 „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) – program pożyczek dla przedsiębiorców, wraz  

z poręczeniami funduszu poręczeniowego - pkt 1.2 sprawozdania.  

Oprócz programów pożyczkowych Fundacja realizowała również za pośrednictwem banków trzy 

programy kredytowe, obejmujące: 

 kredytowanie pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych „WIARYGODNY PARTNER” – 

pkt 1.3 sprawozdania; 

 mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich – pkt 1.4 

sprawozdania;  

 kredyty w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi - oświata, budowa dróg 

wiejskich, zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę (pkt 1.5 sprawozdania). 

 

Kredyty ze środków Fundacji były oferowane przez sieć banków, z którymi Fundacja zawarła stosowne 

umowy o współpracy, tj.: 

 SGB – Bank SA wraz z siecią zrzeszonych banków spółdzielczych  - wszystkie linie kredytowe 

Fundacji z wyjątkiem mikrokredytów, 

 Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) SA wraz z siecią zrzeszonych banków spółdzielczych  

- wszystkie linie kredytowe Fundacji z wyjątkiem mikrokredytów, 

 Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) SA - kredytowanie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, budowy 

dróg wiejskich oraz agroturystyki,  

 BGŻ BNP Paribas SA - kredytowanie oświaty wiejskiej, 

 Bank Millennium SA - kredytowanie oświaty wiejskiej oraz budowy dróg wiejskich,  

 10 wybranych banków spółdzielczych - mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą oraz 

inne, wybrane linie kredytowe Fundacji (GBS Barlinek, BS Brańsk, BS Krasnystaw, RBS Lututów, 

BS Poddębice, BS Przysucha, BS Radzyń Podlaski, PBS Sanok, BS Suwałki, SBR Szepietowo). 

W przypadku wszystkich linii kredytowych banki udzielające kredytów ponosiły pełne ryzyko kredytowe 

wobec Fundacji i były odpowiedzialne za terminową spłatę rat i odsetek kredytowych, co oznacza, że 

niezależnie od rzeczywistych spłat należności kredytowych przez kredytobiorców, banki spłacają je 

wobec Fundacji terminowo i w pełnej wysokości. Banki zobowiązane są do przedstawiania Fundacji 

okresowych (miesięcznych) sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji działalności kredytowej ze 

środków Fundacji. Sprawozdania te obejmują m.in. szczegółowe rozliczenia realizacji kredytów i spłaty 

wierzytelności kredytowych.  
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Monitoring spłat należności pożyczkowych Fundacji realizowany jest na bieżąco bezpośrednio przez 

Fundację. 

W 2017 roku Fundacja wydatkowała w formie pożyczek i kredytów łączną kwotę 36.439.489,89 zł. 

 

1.1.   „Samorządowy Program Pożyczkowy” (SPP) 

 

Samorządowy Program Pożyczkowy (SPP) jest realizowany od 2011 r., a jego celem jest udzielanie 

preferencyjnych pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego (JST) 

na finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenach wsi i miast do 20 tys. mieszkańców w 

zakresie: 

- oświaty wiejskiej, 

- zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, 

- zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

- budowy dróg wiejskich, 

-  zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii. 

Pożyczki mogą być udzielane na okres do 5 lat, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty pożyczki 

nie dłuższy niż 12 miesięcy, do wysokości 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto, jednakże 

maksymalna jednostkowa kwota pożyczki nie może przekroczyć 1.000.000 zł. Pożyczka nie może zostać 

udzielona, gdy kwota zadłużenia pożyczkobiorcy wobec Fundacji jest równa lub wyższa od kwoty 

1.500.000 zł.  

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne (uzależnione od wskaźnika WIBOR) i wynosi: 

- równowartość 1,00 wskaźnika WIBOR 3M w stosunku rocznym, obliczana w danym okresie 

czasu od kwoty wykorzystanej pożyczki, jednak nie mniej niż 2,5%,   

- równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M w stosunku rocznym od pożyczki przyznanej na 

priorytetowe przedsięwzięcia infrastrukturalne, które zgodnie z regulaminem może określić 

Fundacja ogłaszając nabór wniosków w konkursie o udzielenie pożyczek (w 2017 r. Fundacja nie 

korzystała z możliwości określenia przedsięwzięć priorytetowych). 

Pożyczki w ramach SPP udzielane są w trybie konkursu wniosków ogłaszanego kilka razy w roku. 

Wnioski są składane drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej dla 

wnioskodawców w okresie składania wniosków na stronie internetowej Fundacji.  

W 2017 roku odbyły się trzy edycje Konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach 

których do Fundacji wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 31.032.655,13 zł,  z czego 5 wniosków zostało 

rozpatrzonych negatywnie z uwagi na niespełnienie wymagań regulaminowych. Pozostałe 38 wniosków 

na kwotę 26.348.509,13 zł Komisja Konkursowa rozpatrzyła pozytywnie (na etapie oceny wniosków 

złożonych drogą elektroniczną). W wyniku dalszej oceny wszystkie wnioski uzupełnione o szczegółową 

dokumentację rzeczowo-finansową inwestycji zostały zatwierdzone przez Komisję w celu zawarcia 

umów pożyczek.  

Do końca 2017 roku zostało zawartych 39 umów pożyczek na łączną kwotę 26.948.509,13  zł, z tego:  

-  24 umowy w zakresie dróg wiejskich, na łączną kwotę 15.728.136,33 zł; efekty rzeczowe to 

wyremontowanie i przebudowa dróg wiejskich oraz wybudowanie  nowych dróg wiejskich, o łącznej 

wartości inwestycji ok. 35,1 mln zł; 

-  10 umów w zakresie oświaty wiejskiej, na łączną kwotę 8.072.872,80 zł; efekty rzeczowe to budowa 

2 hal sportowych, 5 przedszkoli, przebudowa i termomodernizacja 2 szkół oraz budowa kotłowni w 

przedszkolu o łącznej wartości blisko 20,4 mln zł; 

-  4 umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, na kwotę 2.150.000,00 zł; efekty 

rzeczowe to wybudowanie 4 stacji uzdatniania wody o łącznej wartości inwestycji blisko 5,9 mln zł; 

 -  1 umowa w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, na kwotę 997.500,00 zł; 

efekty rzeczowe to budowa oczyszczalni ścieków o wartości inwestycji blisko 1,5 mln zł. 
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 Jedna umowa na kwotę 600.000,00 zł została zawarta w 2017 r. w oparciu o wniosek, który  wpłynął 

w 2016 r. 

 

Na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczkowych w ramach Samorządowego 

Programu Pożyczkowego Fundacja przekazała w 2017 roku kwotę 27.993.509,13 zł (zestawienie 

udzielonych pożyczek stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania). 

 

1.2. Program pożyczkowy „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) 

 

Program „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) służy finansowaniu wszelkich nakładów związanych z 

uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza produkcją rolną na 

terenach wsi i małych miast. Jest realizowany przez Fundację od września 2011 roku na mocy 

porozumienia pomiędzy Fundacją a spółką „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.  W ramach tej umowy 

Fundacja zapewnia środki finansowe na pożyczki, natomiast spółka - jako pełnomocnik Fundacji - 

samodzielnie rozpatruje wnioski o pożyczki i zawiera umowy o udzieleniu pożyczek oraz ponosi 

związane z tym ryzyko kredytowe. 

Pożyczki w ramach WRP mogą być przeznaczone na sfinansowanie 100% wartości kosztorysowej brutto 

przedsięwzięcia, w kwocie od 20.000 do 300.000 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami 

wynosi 60 miesięcy, wliczając w to 9-miesięczny okres karencji. Pożyczka jest oprocentowana według 

zmiennej stopy procentowej, która jest równa stopie redyskonta weksli NBP powiększoną o marżę w 

wysokości nie wyższej niż 3,5 p.p. 

 Do ubiegania się o pożyczki uprawnieni są mikro-, mali i średni przedsiębiorcy działający na obszarach 

wiejskich.  

W 2017 roku „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. zawarła 14 umów pożyczek na łączną kwotę 2 329 700 

zł, natomiast kwota przekazana przez Fundację na realizację transz z umów zawartych w 2017 r. i w roku 

poprzednim wyniosła łącznie 2.429.700,- zł (vide: zał. nr 5 do sprawozdania). 

 

1.3. „WIARYGODNY PARTNER” - Kredytowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej (MSP)  
 

Linia kredytowa „WIARYGODNY PARTNER”, realizowana przez Fundację od końca 2005 roku, jest 

adresowana do przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie wsi i 

miast do 20 tys. mieszkańców. Kredyty w ramach tej linii kredytowej mogą być udzielane na 

sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem 

pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. 

O kredyty w ramach linii „WIARYGODNY PARTNER” mogą ubiegać się:  

- osoby fizyczne wykonujące lub rozpoczynające rejestrowaną działalność gospodarczą,  

- spółki handlowe, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,  

- inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające 

zdolność prawną.   

W 2017 roku warunki udzielania kredytów były następujące:  

- wysokość kredytu od 20.000 do 1.000.000 zł, 

- okres kredytowania do 8 lat dla kredytu inwestycyjnego, do 3 lat dla kredytu obrotowego i do 12 

miesięcy dla kredytu odnawialnego, 

- oprocentowanie kredytów  3,20 stopy redyskonta weksli NBP, przy czym nie niższe niż stopa 

referencyjna określona przez Komisję Europejską dla Polski.  

W 2017 r. banki zawarły w ramach tej linii kredytowej 29 umów kredytowych na łączną kwotę  

3.698.900,- zł. Kwota transferów środków Fundacji do banków na transze kredytowe przypadające w tym 

okresie wyniosła natomiast 3.710.280,76 zł.  
 

1.4. Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą  
 

Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich są przeznaczone na 

sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących, 
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pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są 

realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Od zapoczątkowania realizacji tej linii 

kredytowej w 1999 roku mikrokredyty stanowią źródło taniego współfinansowania małych, 

pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych, podejmowanych na terenach wiejskich, głównie w 

zakresie handlu, rzemiosła oraz usług, wspierającego różnicowanie działalności gospodarczej na wsi  

i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Mogą się o nie ubiegać rolnicy i członkowie 

ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne rozpoczynające lub wykonujące działalność gospodarczą, 

a także spółki osobowe, o których mowa w art. 4 § 1 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 

Handlowych. Mikrokredyty są udzielane w wysokości do 20.000 zł, na okres do 24 miesięcy, wliczając 

w to okres karencji w spłacie kredytu, nieprzekraczający 3 miesięcy. Oprocentowanie mikrokredytów 

wynosi 2,36 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej, niż 4% w stosunku rocznym.  

Mikrokredyty na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich oferowane 

są za pośrednictwem współpracujących z Fundacją wybranych, lokalnych banków spółdzielczych i ich 

oddziałów (vide pkt 1sprawozdania).  

W 2017 r. banki zawarły 8 umów mikrokredytów na łączną kwotę 150.000,- zł, i taka też była w tym 

okresie kwota transferów środków Fundacji do banków.  

 

1.5. Linie kredytowania inwestycji w zakresie infrastruktury wiejskiej 

 - oświata, budowa dróg wiejskich, zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę 

  

Finansowanie inwestycji infrastruktury wiejskiej ze środków Fundacji było realizowane niemalże od 

początku działalności Fundacji, pierwotnie zwykle w formie dotacji, a następnie w formie 

niskooprocentowanych kredytów. W 2017 r. dostępne były trzy linie kredytowania infrastruktury 

wiejskiej (na terenie wsi i miast do 20 tys. mieszkańców): w zakresie oświaty wiejskiej, budowy dróg 

wiejskich oraz zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę. 

O w/w kredyty mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego 

(w przypadku budowy oświaty wiejskiej oraz zaopatrzenia wsi w wodę również inne podmioty, 

wymienione w regulaminach tych programów, realizujące wspomniane inwestycje).   

Kredyty infrastruktury wiejskiej były udzielane na okres do 5 lat, z uwzględnieniem ewentualnej karencji 

w spłacie kredytu (maksymalnie 12 miesięcy), do wysokości 80% wartości kosztorysowej inwestycji.  

W przypadku realizacji przedsięwzięć (inwestycji) objętych dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej, kredyty mogły być udzielane do 100% wartości kosztorysowej brutto inwestycji. 

Maksymalna jednostkowa kwota kredytu infrastruktury wiejskiej wynosi 500.000 zł, z wyjątkiem 

kredytów oświaty wiejskiej, które mogą być zaciągane w kwocie do 700.000 zł. Oprocentowanie 

kredytów jest zmienne i wynosi 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (jednak nie mniej niż 6% w stosunku 

rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu).  

 

W 2017 roku do Fundacji wpłynęło 5 wniosków o udzielenie kredytów na inwestycje drogowe w łącznej 

kwocie 2.156.000,00 zł. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Fundację i 

przekazane do banku w celu dalszej analizy. W oparciu o przekazane wnioski bank zawarł 5 umów 

kredytu na kwotę 2.156.000,00  zł. Na realizację zobowiązań z tytułu zawartych umów kredytowych 

Fundacja przekazała do banku 2.156.000,00 zł.   

 

2. PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ DOTACJE 

 

Programy i projekty edukacyjne oraz prospołeczne, realizowane w formie dotacji i subwencji, to drugi, 

obok kredytów i pożyczek, bardzo ważny obszar działalności Fundacji. Realizowane od samego początku 

działalności Fundacji, pełnią bardzo ważną rolę w zakresie stymulowania rozwoju kapitału społecznego 

na terenach wiejskich, wyrównywania szans edukacyjnych, szerzenia wiedzy i edukacji, ale również – 

zwłaszcza w początkowym okresie działalności Fundacji – rozwoju infrastruktury technicznej i 

społecznej terenów wiejskich. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter, programy i projekty 

edukacyjne oraz prospołeczne są realizowane bezpośrednio przez Fundację lub we współpracy z innymi 
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podmiotami (głównie gminy i organizacje pozarządowe), każdorazowo w oparciu o decyzje Zarządu 

Fundacji, regulaminy programów oraz zawarte umowy o współpracy.   

W 2017 roku Fundacja kontynuowała realizację 14 programów subwencyjnych, głównie o charakterze 

edukacyjnym, przyjętych przez Zarząd Fundacji w latach ubiegłych:   

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez realizację dodatkowych, 

pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego – Program „Youngster” (vide pkt. 2.1 sprawozdania), 

 Program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, mający na celu przybliżenie uczniom 

gimnazjów z terenów wiejskich podstawowych zagadnień ekonomicznych oraz kształowanie ich 

postaw przedsiębiorczych  (zakończenie działań programowych - vide pkt. 2.2 sprawozdania), 

 Program edukacji ekonomicznej „Ferie z Ekonomią”( nowy program - vide pkt. 2.3 sprawozdania),   

 Program ,,Bliżej Przyrody’’ ( vide pkt. 2.4 sprawozdania – nowy program),   

 Projekt ,,Zupełnie Inna Lekcja Przyrody  ( vide pkt. 2.5 sprawozdania),   

 Projekt „LAS – Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” (vide pkt 2.6 sprawozdania), 

 Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu 

środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” – etap II programu (vide pkt 2.7 

sprawozdania),  

 Programy (warsztaty) kulinarne „Gotuj lokalnie”(vide pkt. 2.8 sprawozdania),   

 Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera -  (vide pkt. 2.9 sprawozdania), 

 Program „Zrozumieć Autyzm” (zakończenie działań programowych - vide pkt. 2.10 sprawozdania), 

 Program doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych dla organistów ze wsi i małych miast (vide 

pkt 2.11 sprawozdania),  

 Projekt ,,Współpraca polsko-węgierska” (vide pkt 2.12 sprawozdania), 

 ProgramujeMy Kielecki (vide pkt 2.13 sprawozdania), 

 Program „Fundusz Doraźnej Pomocy”, w celu finansowania przedsięwzięć doraźnych i pilnych, 

zwłaszcza wynikających z klęsk żywiołowych i innych nagłych wypadków (vide pkt. 2.14 

sprawozdania),  

Ponadto oddane do użytku w 2015 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie aktywnie 

kontynuowało swoją działalność,  realizując w 2017 r. autonomicznie szereg projektów edukacyjnych, 

kulturalno-oświatowych, m.in. w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, budując 

swoją pozycję jako ważne, regionalne i ponadregionalne centrum życia społecznego (vide pkt 4 

sprawozdania).   

 

W 2017 r. Fundacja, w ramach realizacji projektów i programów edukacyjnych i prospołecznych 

wydatkowała łącznie kwotę 2.030.493,96 zł.  

 

 

2.1 Program nauki języka angielskiego w wiejskich szkołach gimnazjalnych – 

„YOUNGSTER” 

 

Program „Youngster”, realizowany nieprzerwalnie przez Fundację od 2007 roku, ma na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas trzecich gimnazjów z terenów wiejskich poprzez 

przeprowadzenie dodatkowych, uzupełniających zajęć z języka angielskiego, w wymiarze 90 godzin 

lekcyjnych w trakcie roku szkolnego.W formule programu przyjęto następujące założenia: 

 Zajęcia są prowadzone w małych, maksymalnie 15 osobowych grupach, o w miarę jednorodnym 

poziomie umiejętności językowych uczniów, 

 Zajęcia są wyłącznie dla uczniów chętnych, a w trakcie zajęć nie ma ocen, prac domowych, 

kartkówek, itp., 
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 Uczniowie nieodpłatnie otrzymują dostosowane do ich poziomu podręczniki oraz mają 

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych przy wykorzystaniu platformy e – 

learningowej, są nagradzani za przyrost umiejętności językowych, a nie wynik końcowy, 

 Nauczyciele – angliści z gimnazjum są objęci specjalistycznym wsparciem metodycznym i 

merytorycznym, 

 Program jest realizowany w ścisłej współpracy z gminą, która zobowiązuje się do zapewnienia 

pomieszczeń do prowadzenia zajęć, zorganizowania dowozu uczniów przed i po zajęciach oraz 

współfinansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela.  

 

W ramach programu Fundacja współfinansuje wynagrodzenie nauczycieli, zakup podręczników dla 

uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie biblioteki szkolnej, koszty utrzymania platformy e-learningowej,  

koszty szkolenia dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów. 

 

W 2017 r. działania Fundacji skupiały się na dokończeniu X edycji Programu, realizowanej w roku  

szkolnym 2016/17 oraz uruchomieniu kolejnej, XI jego edycji, obejmującej rok szkolny 2017/18. 

W czerwcu 2017 roku została zakończona X edycja programu, w której wzięło udział 559 uczniów z 40 

gimnazjów wiejskich, a zajęcia z uczniami prowadziło 46 nauczycieli. W sierpniu 2017 roku pięciu  

najlepszych uczniów spośród uczestniczących w X edycji Programu Youngster – w ramach stypendium 

– uczestniczyło  w 10-dniowym obozie językowym w Londynie.  

 

W czerwcu  2017 r. miała także miejsce rekrutacja gmin/szkół do kolejnej,  XI edycji Programu 

„Youngster”.W jej efekcie do udziału w zajęciach w roku szkolnym 2017/18 przystąpiło 456 uczniów z 

35 gimnazjów/gmin. Szkolenie dla 40 nauczycieli uczestniczących w tej edycji Programu odbyło się w 

terminie 26–28.06.2017 r. w Starych Jabłonkach w ramach English Teaching Market – ogólnopolskiego 

spotkania nauczycieli – anglistów z terenów wiejskich, organizowanego przez Nidzicką Fundację 

Rozwoju Nida. We wrześniu 2017 r., uczniowie przystąpili do testu plasującego, który był podstawą 

podziału na grupy zaawansowania oraz doboru podręczników, które zostały dostarczone przez 

Wydawnictwo Macmillan.  

W 2017 roku na realizację Programu „Youngster” Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 246,131,60 zł. 

 

Od zapoczątkowania programu w 2007 r. do końca 2017 r. w ramach Programu „Youngster”  dodatkową 

nauką języka angielskiego objęto blisko 30.000 uczniów klas trzecich z gimnazjów wiejskich. 

 

W listopadzie 2017 roku władze Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, mając na względzie dużą zbieżność działań służących nauczaniu 

języka angielskiego na terenach wiejskich oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 

anglistów podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się przeanalizować możliwości jak 

największej synergii w swoich działaniach. W krótkim czasie zostały opracowane założenia programu 

pn. English Teaching Activities for Youngsters (ETAs for Youngsters), który byłby realizowany już od 

roku szkolnego 2018/19 w szkołach podstawowych. „ETAs for Youngsters” jest pilotażową kombinacją 

Programu Youngster oraz English Teaching, realizowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację 

Wolności, którego operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Program daje możliwość 

jednoczesnej realizacji w szkole podstawowej dwóch równoległych projektów językowych: w klasach 6-

7 oraz w klasie 8. Już w grudniu 2017 roku do 100 gmin z terenów defaworyzowanych wysłano 

zaproszenia do udziału w projekcie, a w styczniu 2018 roku, w wyniku rekrutacji, zakwalifikowano 

łączenie 10 szkół.  

 

Program „Youngster” jest realizowany we współpracy z wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką 

Fundacją Rozwoju „Nida”, operatora programu English Teaching Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. W 2016 r. Program Youngster został wyróżniony tytułem European Language Label – 
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europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, premiującym 

nowatorskie rozwiązania dydaktyczne w edukacji: 

 
 

Począwszy od roku szkolnego 2018/19, w związku z likwidacją gimnazjów,  Program Youngster będzie 

adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych. W formule Youngster będą realizowane również 

zajęcia w ramach pilotażowego projektu „ETAs for Youngsters”.  

 

2.2 Program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”   

 

„Na Własne Konto" to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich, którego celem jest:  

 poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, 

 kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, 

 przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, 

 zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, 

a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. 

W swym założeniu program ma pomóc uczniom z terenów wiejskich w dostosowaniu się do nowych 

warunków szkolnych po zakończeniu gimnazjum i rozpoczęciu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 

znajdującej się zwykle w większej miejscowości, a także wpływać na trafne wybory ścieżki edukacyjnej 

uczniów, a w przyszłości – zawodowej. 

Koncepcja dydaktyczna i metodologiczna programu powstała we współpracy ze specjalistami, głównie 

ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematyka zajęć edukacyjnych została ujęta w pięć 

modułów, obejmujących następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, pieniądze i bankowość, 

oszczędzanie i inwestowanie, moja praca i kariera, ścieżka edukacyjna i zawodowa oraz model 

biznesowy. Działania były realizowane w dwóch etapach:   

Etap I – zajęcia w wymiarze 30 godz. dydaktycznych realizowane w okresie jednego tygodnia ferii 

zimowych (w zależności od województwa, w okresie: połowa stycznia – koniec lutego), w trakcie którego 

młodzież zapoznaje się z zagadnieniami ujętymi w ww pięciu modułach, a także odbywa wycieczkę do 

banku i lokalnego przedsiębiorcy, 

Etap II – kontynuacja I etapu w formie konkursu projektowego w wymiarze 20 godzin dydaktycznych, 

w ramach którego uczniowie przygotowują pracę projektową, którą jest model biznesowy jakiegoś 

przedsięwzięcia.   

 

Wszystkie zajęcia z uczniami są prowadzone w ciekawej, atrakcyjnej formie, w przeważającej części 

poprzez pracę w grupach, metodę projektu, gry i zabawy edukacyjne. Ponadto w projekcie przewidziano 

różnorakie konkursy, zarówno indywidualne dla uczniów, jak i międzyszkolne.  

Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć, do projektu włączono studentów 

(głównie kierunków ekonomicznych), których zadaniem było wspomaganie nauczycieli w prowadzeniu 

zajęć w ramach I etapu projektu (tj. w trakcie ferii zimowych). Oprócz wspierania nauczyciela ich 

zadaniem było pokazanie uczniom gimnazjów dobrych wzorców – kontynuowania edukacji przez 

młodych ludzi z obszarów wiejskich i małych miast na poziomie szkoły wyższej, pokazanie możliwości 

„wyjścia” poza lokalną społeczność.  

 

W 2017 r. działania Fundacji koncentrowały się na dokończeniu realizacji V edycji programu (rok szkolny 

2016/2017), w której wzięło udział ponad 630 uczniów z 35 szkół wiejskich i wiejsko-miejskich. W 

styczniu i lutym został zrealizowany I etap projektu (zajęcia w trakie jednego tygodania ferii zimowych 
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z udziałem nauczyciela), natomiast w II etapie zadniem konkursowym uczniów było opracowanie modelu 

biznesowego  przedsięwzięcia, funkcjonującego w lokalnej społeczności.  

Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła 4 laureatów, przyznając nagrody 

pieniężne dla szkół, z których nadesłano prace, w wysokości 1.500 zł. Ponadto Komisja przyznała dwa 

wyróżnienia dla szkół w kwocie 1.000 zł. Uczniowie – autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody 

rzeczowe.   

Na dokończenie realizacji V edycji Programu „Na Własne Konto” w 2017 r. wydatkowano  łącznie kwotę 

136 525,41 zł. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków NASK w kwocie 15.000 zł, które w całości zostało 

przeznaczone na nagrody w konkursach organizowanych w ramach Programu. 

Z gromadzonych przez Fundację danych wynika, że program przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji 

w zakresie znajomości narzędzi finansowych i pojęć związanych z przedsiębiorczością pomiędzy 

młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich a młodzieżą miejską. Potwierdzają to zwłaszcza prowadzone 

systematycznie przez Fundację badania ankietowe wśród uczniów uczestniczących w kolejnych edycjach 

programu. Dla ok. 50% uczniów zajęcia były przydatne w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, dla ok. 

55% miały one wpływ na wybór zawodu w przyszłości, zaś ok. 88% uczniów, dzięki zajęciom poznało 

swoje mocne i słabe strony. Ponadto ok. 85% nauczycieli poznało nowe metody i narzędzia pracy. 

Od 2011 r. w programie uczestniczyło już ok. 9,5 tys. uczniów z 530 szkół. 

 

W związku z reformą oświaty, w tym zwłaszcza likwidacją gimnazjów, Fundacja podjęła decyzję o 

uproszeniu formuły programu i skierowaniu go do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Nowa 

formuła Programu, pod nazwą „Ferie z ekonomią”, była realizowana w roku szkolnym 2017/18 i jest 

opisana w odrębnym punkice sprawozdania.  

 

2.3 Program „Ferie z ekonomią” (nowy program Fundacji) 

 

„Ferie z ekonomią" to efekt 6 lat doświadczeń Fundacji z realizacji projektu edukacji ekonomicznej „Na 

Własne Konto”, który stanowił uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza  

o społeczeństwie w gimnazjum. „Ferie z ekonomią” to zmieniona formuła projektu oraz zmienione  

i uzupełnione materiały dydaktyczne, dostosowane do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy 

uczestników, jakimi są uczniowie szkół podstawowych. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę 

ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach 

średnich i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Dla 

uczniów kontynuujących edukację w szkołach zawodowych, gdzie nie przewidziano już zajęć z ekonomii 

i podstaw przedsiębiorczości, projekt stanie się cennym narzędziem, wprowadzającym w zagadnienia 

ekonomii i przedsiębiorczości.  

Nowe materiały opracowane na potrzeby projektu obejmują najważniejsze zagadnienia, przydatne w 

codziennym życiu młodych ludzi i składają się z 3 modułów tematycznych: Moja przedsiębiorczość, Moje 

finanse, Moja firma. 

 

Podobnie jak w przypadku projektu „Na Własne Konto”, zajęcia w ramach projektu są realizowane  

w dwóch etapach: 

 Etap I – zajęcia edukacyjne w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, wspomagane przez 

studenta kierunku ekonomia lub pokrewnego,  

 Etap II – w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii – przygotowanie pracy projektowej, 

obejmującej opracowanie modelu biznesowego własnej firmy.  

Uatrakcyjnieniem projektu są liczne konkursy i nagrody. M.in. dla autorów 20 najlepszych prac  

w II etapie projektu przewidziano nagrody w postaci wizyty w Centrum Pieniądza Narodowego Banku 

Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w warsztatach ekonomicznych. 
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Projekt składa się z następujących części składowych:  

 Rekrutacja do projektu (listopad 2017), 

 Szkolenie z założeń projektu oraz narzędzi i metod pracy z uczniami dla prowadzących - 

nauczycieli i studentów (8-10 grudnia 2017), 

 I etap - zajęcia dydaktyczne w szkołach (5 dni, łącznie 30 godz. lekcyjnych) podczas ferii 

zimowych (styczeń-luty 2018), 

 II etap - konkurs projektowy na opracowanie modelu biznesowego firmy, która może 

funkcjonować w lokalnej społeczności (luty - kwiecień 2018),  

 2-dniowy wyjazd do Warszawy dla 20 najlepszych szkół obejmujący wizytę w Centrum 

Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka oraz udział w warsztatach 

ekonomicznych (kwiecień-czerwiec 2018). 

 

W wyniku rekrutacji, przeprowadzonej w listopadzie 2017 roku, do projektu zakwalifikowano 1109 

uczniów z 65 szkół wiejskich, a zajęcia z uczniami w trakcie ferii poprowadzi 64 nauczycieli, przy 

wsparciu 52 studentów.  

Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 634 892,00 zł. W grudniu 2017 roku Fundacja 

podpisała umowę z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach której projekt uzyskał dofinansowanie  

w kwocie 304 684,50 zł w ramach programu edukacji ekonomicznej.  

W 2017 roku na realizację projektu „Ferie z ekonomią” wydatkowano łącznie 129.389,03 zł.   

 

W 2018 roku kontynuowano realizację projektu w zakresie pozostałych jego elementów. Zgodnie z umową 

pomiędzy Fundacją a NBP projekt powinien zostać zakończony i rozliczony w terminie do 15 lica 2018 

roku.    

 

2.4 Projekt edukacyjny „Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach 

parkowych Wolińskiego Parku Narodowego.”  (nowy projekt Fundacji) 

 

Kontynuując i rozwijając działania służące edukacji przyrodniczej realizowane z wykorzystaniem 

Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, w tym zwłaszcza służące budowie pozytywnego 

wizerunku Wolińskiego Parku Narodowego wśród społeczności lokalnej Fundacja zainicjowała projekt 

„Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku 

Narodowego”. Celem projektu jest budowa świadomości mieszkańców gmin okołoparkowych 

Wolińskiego Parku Narodowego, nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony lokalnej przyrody, a także 

korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu w najbliższym otoczeniu. Efekt edukacji 

dorosłych zostanie osiągnięty dzięki wykorzystaniu tzw. socjalizacji odwrotnej, czyli edukacji dorosłych 

przez dzieci. 

Projekt jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych położonych na ternie gmin 

parkowych Wolińskiego Parku Narodowego. W projekcie bierze udział 10 szkół z gmin Wolin, 

Międzyzdroje oraz Świnoujście. W ramach projektu uczniowie, przy aktywnym wsparciu nauczycieli, 

przez pierwsze trzy lata swojej nauki poznają walory przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego oraz 

swego najbliższego otoczenia. Dzięki współpracy z trenerami i ekspertami nauczyciele w każdym  roku 

realizacji projektu tworzą własne materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć, które będą dedykowane 

odkrywaniu lokalnie występującej przyrody. W projekt są zaangażowani także rodzice, którzy wspólnie 

z dziećmi będą mogli poznać m.in. zasady ochrony środowiska naturalnego. 

Realizacja projektu została przewidziana na trzy lata, począwszy od roku szkolnego 2017/18 do 

zakończenia roku szkolnego 2019/20, a w każdym roku (klasie) będzie realizowany inny zakres 

tematyczny (odpowiednio: rośliny, zwierzęta i krajobraz).  

 

W 2017 roku zakres realizowanych działań obejmował:  

 spotkanie z ekspertami, w trakcie którego omówiono przebieg pierwszego etapu projektu 

(edukacji w klasie pierwszej) doprecyzowując poszczególnie działania,  
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 działania organizacyjne związane ze szkoleniem nauczycieli, 

 Szkolenie dla nauczycieli uczestniczących w projekcie (6-7.10.2017), przeprowadzone w 

siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego,  

 rozpoczęcie prac nad scenariuszami terenowych zajęć przyrodniczych, dotyczących walorów 

przyrodniczych najbliższego otoczenia szkoły, 

 pierwsze spotkania coachingowe z nauczycielami, podczas których przedyskutowane zostały 

scenariusze.  

 

Łączna wartość projektu w okresie trzech lat realizacji projektu wynosi 772.234,44 zł  

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w kwocie 656.399,27 zł.   

 

W projekcie uczestniczą: 3 gminy, 11 szkół podstawowych, 16 klas, 16 nauczycielek nauczania 

wczesnoszkolnego, ok. 200 uczniów, ok. 400 rodziców. 

 

W 2017 roku na realizację działań w projekcie wydatkowano kwotę 59.457,93 zł.   

 

W 2018 roku kontynuowano działania projektowe w II etapie projektu, tj. w I klasie szkoły podstawowej. 

M.in. w oparciu o wcześniej przygotowane scenarisze zajęć, nauczyciele przeprowadzili zajęcia  

z uczniami, uczniowie wzięli także udział w zajęciach, które zostały przeprowadzne w Centrum 

Współpracy Międzynarodowej w Grodnie.  

 

2.5 Program „Zupełnie inna lekcja przyrody”  

 

W 2016 roku, na bazie pracowni/laboratoriów przyrodniczych, powstałych CWM Grodno w ramach 

projektu Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacja zapoczątkowała realizację programu pn. „Zupełnie 

inna lekcja przyrody” w CWM w Grodnie. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (od 

IV klasy wzwyż) i gimnazjów, w szczególności ze szkół zlokalizowanych  na obszarach wiejskich  

i w małych miastach, a jego celem jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu oraz całego kraju. Zajęcia zostały 

przygotowane i są prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych. Do dyspozycji 

uczestników projektu Fundacja oddaje profesjonalne wyposażenie badawcze, zgodne z wytycznymi 

opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas zajęć łączących badania terenowe 

z doświadczeniami i obserwacjami powadzonymi zarówno na terenie parku narodowego, jak i w pracowni 

laboratoryjnej, uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę.  

Dla szkół z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców z terenu województwa 

zachodniopomorskiego Fundacja zapewnia pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia, na trasie szkoła 

– CWM Grodno – szkoła. Natomiast dla szkół z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców  

z pozostałych województw Fundacja zapewnia dofinansowanie kosztów transportu w kwocie nie wyższej 

niż 800 zł brutto. Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczniów.  

W 2017 roku projekt „Zupełnie inna lekcja przyrody” realizowany był w okresie od marca do grudnia,  

w dwóch turach: przed i po wakacjach. Lekcje prowadzone były w terenie oraz w pracowniach 

tematycznych: przyrodniczej, plastycznej, multimedialnej, fotograficznej i w sali projekcyjnej. 

Uczniowie sami zbierali materiały i próbki badawcze, sami je badali w laboratorium i sami formułowali 

wnioski końcowe. 

W zajęciach wzięło udział łącznie 3121 uczniów z 52 szkół, w tym 42 szkół podstawowych  

i 10 gimnazjów na obszarach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców z gmin województwa 

zachodniopomorskiego oraz łódzkiego (1 szkoła), małopolskiego (1 szkoła),  kujawsko-pomorskiego  

(1 szkoła). 

Na realizację programu w 2017 r. Fundacja wydatkowała kwotę 102.182,28 zł. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w kwocie 54.122,38 zł (umowa nr 2017D0526S z dnia 05.07.17 r.). 
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2.6 Projekt „LAS - Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”  
 

Głównym celem realizowanego od 2015 roku projektu „LAS - Leśna Akademia Sportu Dzieci  

i Młodzieży” jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, którym  jednocześnie towarzyszą zagadnienia edukacji przyrodniczej. 

Pomimo pewnych  różnic, co do zawartości merytorycznej poszczególnych edycji programu w kolejnych 

latach,  każda z nich charakteryzuje się aktywną formą zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, 

realizowanych bezpośrednio w szkole i poza szkołą, w formie różnorakich zajęć sportowych i treningów.  

W 2015 r. zrealizowano fazę pilotażową projektu, która potwierdziła założenia i słuszność 

zdefiniowanych celów projektu.  

Edycja projektu LAS realizowana w 2017 roku była adresowana do uczniów klas IV-VII szkół 

podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych.  

W ramach projektu w szkołach odbyły się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych 

(min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów), które obejmowały szereg 

gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód, drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut 

oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem 

wiedzy o sporcie. Treningi miały na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania 

czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych 

i oglądania telewizji. 

Treningi były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy otrzymali odpowiednie 

materiały dydaktyczne oraz odbyli szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. 

Dodatkowo każda szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po ich 

zakończeniu, został przekazany do jej dyspozycji. 

Zajęcia w szkole zwieńczył cykl międzyszkolnych olimpiad sportowych z udziałem gwiazd sportu – 

Sebastiana Chmary – mistrza w dziesięcioboju, trenera i działacza sportowego, Pawła Januszewskiego – 

specjalisty w biegu na 400 m przez płotki, mistrza Europy oraz Tomasza Czubaka – czterokrotnego 

mistrza Polski i rekordzisty kraju w biegu na 400 m. 

Olimpiady w ramach projektu LAS odbyły się w dniach 26 września – 5 października 2017 roku  

w 6 lokalizacjach, a w każdej z nich wzięli udział uczniowie z 8 lub 9 szkół podstawowych – łącznie 

prawie 1000 młodych lekkoatletów z 50 szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego.  

Łączny koszt realizacji projektu w 2017 roku wyniósł 198.401,54 zł.   

Projekt LAS uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach działania 

„Sport dla wszystkich” w kwocie 100.000 zł (umowa 2017/0333/1368/UDOT/DS/05/BP z dn. 17 maja 

2017 r.). W wyniku realizacji projektu wykorzystano kwotę 83.578,93 zł.  

  

2.7 Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na 

poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji II"  

  

Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu 

środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji II" to kontynuacja działań Fundacji w zakresie 

aktywizacji społeczności lokalnych poprzez realizację ich inicjatyw w zakresie poprawy stanu środowiska 

naturalnego, zainicjowanych w 2015 roku. Realizacja projektu (podobnie jak jego wcześniejszej edycji) 

była możliwa w efekcie pozytywnego rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej kolejnego wniosku Fundacji, złożonego w trybie konkursowym w 2016 r. w ramach 

II edycji ogłoszonego przez NFOŚiGW konkursu w ramach komponentu „Inicjatywy Obywatelskie”. 

Celem działań NFOŚiGW było m.in. wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska oraz 

uruchamianiu mechanizmów służących jego ochronie, a także usprawnianiu zarządzania obywatelskimi 

działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym. 

Bezpośrednimi adresatami działań są lokalne organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz 
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lokalne grupy nieformalne, realizujące przedsięwzięcia z szeroko rozumianego zakresu ochrony 

środowiska i przeciwdziałaniu antropopresji z terenu całej Polski, natomiast Fundacja pełniła w tym 

projekcie rolę podmiotu koordynującego działania projektowe.  

 

W 2017 roku Fundacja koordynowała realizację 14 inicjatyw lokalnych, obejmujących m.in. działania 

służące zagospodarowaniu i rekultywacji terenu, zbudowaniu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, 

zwiększeniu populacji ptaków, owadów, itp.  

Cechą wspólną tych inicjatyw była poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie 

proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, ale także czynne zaangażowanie 

społeczności lokalnych w przygotowanie, wdrożenie i ewaluację własnych inicjatyw, służących 

wypracowaniu trwałych mechanizmów na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego  

w przyszłości.  

Fundacja koordynowała wszystkie inicjatywy od strony formalnej, finansowej i merytorycznej, udzielała 

potrzebnego wsparcia autorom inicjatyw, realizowała pełne rozliczenie otrzymanych z NFOŚiGW 

środków, a także weryfikowała osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych i ekologicznych 

poszczególnych inicjatyw. W efekcie tych działań udało się zrealizować łącznie 13 inicjatyw.  

W przypadku jednej inicjatywy jej realizacja okazała się niemożliwa na skutek odmowy przejęcia przez 

samorząd (JST) wytworzonej w trakcie realizacji inicjatywy infrastruktury technicznej. 

Projekt był w całości finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (umowa nr 201/2016/Wn-50/Ee-il/D z dnia 24 listopada 2016 roku na kwotę 313.595,82 zł)  

w ramach środków krajowych, program: Edukacja Ekologiczna.  

 

W 2017 r. na realizację projektu Fundacja wydatkowała kwotę 306.452,42 zł. 

 

Projekt został zakończony w I kw. 2018 roku i w tym czasie Fundacja złożyła do NFOŚiGW dokumenty 

rozliczeniowe. W 2017 roku, w celu promocji efektów programu, Fundacja ogłosiła konkurs internetowy 

na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w każdej z edycji projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-

edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia 

antropopresji". Głosowania zakończyły się odpowiednio 29 września i 19 grudnia 2017 roku. Nagrody w 

tym konkursie, w wysokości 2.000 zł każda, laureaci mogli przeznaczyć na dalszą kontynuację swojej 

inicjatywy lub zrealizowanie nowej, o podobnym charakterze. Nagrody zostały wypłacone w 2018 roku. 

 

2.8 Programy (warsztaty) kulinarne „Gotuj Lokalnie” 

 

W ramach realizacji celów statutowych w zakresie rozwoju kultury oraz zachowania dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, w tym zwłaszcza w zakresie tradycyjnych produktów żywnościowych  

i potraw regionalnych, Fundacja od 6 lat realizuje programy edukacyjne, adresowane do uczniów  

i nauczycieli szkół średnich o profilu gastronomicznym, promujące polskie, tradycyjne, regionalne 

produkty żywnościowe najwyższej jakości, oraz przekazujące wiedzę na temat możliwości ich 

najlepszego wykorzystywania w nowoczesnej kuchni polskiej.   

Pomimo pewnych różnic co do zawartości merytorycznej poszczególnych edycji programów w kolejnych 

latach oraz nazw tych programów, każdy z nich charakteryzuje się aktywną formą zajęć, zarówno 

teoretycznych, jak i praktycznych, realizowanych bezpośrednio w szkole lub w ramach zajęć 

warsztatowych poza szkołą, współpracą z doświadczonymi kucharzami oraz podsumowaniem całości 

działań w formie konkursu z atrakcyjnymi nagrodami, na najciekawszą potrawę wykorzystującą produkty 

regionalne. Udział w programie daje uczniom szkół gastronomicznych, jak również ich nauczycielom, 

możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.  

W 2017 roku, w okresie wrzesień – grudzień,  Fundacja realizowała kolejną edycję programu „Gotuj 

Loklanie”. We wrześniu preprowadzono rekrutację szkół do projektu, a w październiku w Warszawie 

odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli. W okresie październik – listopad w szkołach 

nauczyciele przeprowadzili z uczniami warsztaty kulinarne, w trakcie których podzielili się ze swoimi 
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uczniami wiedzą zdobytą w trakcie szkolenia. Zadaniem uczniów i nauczycieli było wspólne 

przygotowanie autorskiego przepisu na danie główne na bazie kurczaka zagrodowego, dyni oraz 

minimum dwóch wybranych produktów regionalnych, a także przystawki z wykorzystaniem podrobów i 

jaj z wolnego chowu. 

Spośród przepisów przygotowanych na warsztatach, komisja konkursowa wyłoniła 10 zespołów, które 

spotkały się podczas finału projektu i wzięły udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego, 

który odbył się 15 grudnia 2017 roku w Warszawie.  

W projekcie wzięło udział 12 szkół gastronomicznych. Zajęcia prowadziło 24 nauczycieli (2 nauczycieli 

z każdej szkoły) dla ok. 260 uczniów. 

Na realizację projektu Gotuj lokalnie w 2017 roku wydano łącznie: 72 642,58 zł z czego 62 409,74 zł ze 

środków EFRWP, a 10 232,84 zł ze środków KOWR (umowa nr 12/DRR/2017 z dnia 30.10.2017 r. na 

kwotę 10.232,84 zł). 

 

2.9 Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera   

 
W 2014 roku Fundacja, we współpracy ze stowarzyszeniem „Serowarzy Rodzinni”, podjęła działania 

zmierzające do opracowania polskiej wersji poradnika, adresowanego przede wszystkim do osób 

zajmujących się wytwarzaniem serów metodą gospodarczą w gospodarstwie rolnym (domowym), który 

zawierałby zbiór norm, procesów i operacji (standardy jakościowe i sanitarne) gwarantujących, że po ich 

spełnieniu wytworzone na bazie mleka produkty będą bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. 

Jednocześnie poradnik byłby wytyczną dobrych praktyk dla lekarzy weterynarii, których zadaniem jest 

m.in. dopuszczenie do obrotu handlowego wytworzonych produktów.   

Publikacja pn. „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów 

Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka" została ukończona w pod koniec 2015 roku, a w roku 

2016 opracowana graficznie i złożona w wersji gotowej do druku.  

Na początku 2017 roku Fundacja, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, złożyła do Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (KSOW) wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Upowszechnianie dobrych 

praktyk w farmerskiej produkcji sera” 

Zakładanym celem operacji było upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu 

produktów mlecznych poprzez: 

 Wydanie „Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów 

Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka". 

 Przeprowadzenie 5 seminariów, dla producentów rolnych, doradców rolniczych, członków LGD, itp., 

informujących o stosowaniu dobrych praktyk weterynaryjnych w farmerskim przetwórstwie sera, w 

oparciu o informacje i przykłady zawarte w „Poradniku". 

 Przeprowadzenie 8 spotkań informacyjnych z powiatowymi lekarzami weterynarii, informujących  

o zasadach korzystania i stosowania dobrych praktyk weterynaryjnych zawartych w „Poradniku". 

 Utworzenie strony www.serowarzyrodzinni.pl, która pomoże w dotarciu z informacją do serowarów 

rodzinnych i rzemieślniczych. 

 

Działania w ramach operacji zostały skierowane do dwóch grup odbiorców: 

 Wytwórcy i producenci wyrobów mlecznych, którzy w wyniku działania rozpoczną lub poprawią 

jakość swojej produkcji i tym samym podniosą poziom uzyskiwanych dochodów, a także 

przedstawiciele ODR-ów i LGD-ów z 16 województw,  

 Przedstawiciele instancji kontrolnych producentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

żywności, w tym zwłaszcza powiatowi lekarze weterynarii, których kontakt z producentami ma 

zasadnicze znaczenie dla prowadzenia farmerskiego przetwórstwa mlecznego. 

W okresie od 05.09.2017 r. do 05.10.2017 r. przeprowadzono łącznie 5 seminariów w zakresie 

farmerskiego przetwórstwa mleka w następujących miejscach i terminach, w których łącznie wzięło 
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udział 190 przetwórców mleka – producentów rolnych, doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych 

Grup Działania i organizacji pozarządowych. 

 

W okresie od 05.09.2017 r. do 25.10.2017 r. przeprowadzono łącznie 8 spotkań informacyjnych w 

zakresie farmerskiego przetwórstwa mleka w których wzięło udział 194 powiatowych lekarzy weterynarii 

oraz inspektorów weterynaryjnych.  

Każdy z uczestników spotkań i seminariów otrzymał dwa egzemplarze poradnika. Ponadto do wszystkich 

pozostałych powiatowych oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii rozesłano również po dwa egzemplarze 

poradnika.  

Operacja pn. ,,Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera’’ była w całości 

finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich (umowa nr 

069/2017 z dnia 26.07.2017 r.). Kwota dofinansowana ze środków KSOW wyniosła 119 908,24 zł.  

 

2.10  Program „Zrozumieć Autyzm” – zakończenie programu 

 

Celem programu „Zrozumieć Autyzm”, realizowanego przez Fundację od 2012 roku, jest dotarcie do 

osób autystycznych z terenów wiejskich, rozpoznanie ich potrzeb leczniczo-terapeutycznych, 

edukacyjnych i socjalnych oraz zapewnienie im opieki oraz rehabilitacji jak najbliżej miejsca 

zamieszkania. Program ten wpisuje się w jeden z celów statutowych Fundacji, który dotyczy działań na 

rzecz ochrony zdrowia na terenach wiejskich. 

Realizację programu Fundacja powierzyła Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA)  

z Gdańska, które ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w propagowaniu wiedzy o autyzmie oraz 

niesieniu pomocy osobom dotkniętych autyzmem i ich rodzinom. Ze względu na siedzibę Stowarzyszenia 

(Gdańsk) oraz jego możliwości organizacyjne i logistyczne, realizacja programu jest prowadzona na 

terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.  

Zakres działań w ramach programu był szeroki i obejmował m.in:   

 propagowanie wiedzy o autyzmie i problemach z nim związanych – głównie poprzez cykl publikacji, 

ogłoszeń, kampanie społeczne (np. akcja „Zaświeć się na Niebiesko”),   

 szkolenia dla osób zawodowo stykających się z problemem autyzmu, zwłaszcza na gruncie 

zawodowym: nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, kuratorów, lekarzy, pielęgniarek itp., 

 szkolenia i konferencje dla rodzin osób z autyzmem,  

 działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, w tym m.in. 

diagnozowanie osób dotkniętych autyzmem, interwencje kryzysowe, tworzenie punktów 

konsultacyjno – diagnostycznych, indywidualne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla osób, 

głównie dzieci, dotkniętych autyzmem itp., 

 wspieranie modelowych rozwiązań służących tworzeniu miejsc i ośrodków stałego pobytu, 

 budowanie systemu wolontariatu oraz partnerstw na rzecz pomocy osobom autystycznym. 

 

Ze względu na zaplanowane spektrum działań, jak również okres dochodzenia do założonych celów, 

przyjęto, że program wymaga działań długofalowych, rozciągniętych w czasie, w okresie co najmniej  

5-letnim.   

Rok 2017 był ostatnim rokiem realizacji programu, a działania programowe koncentrowały się głównie 

w województwie warmińsko-mazurskim. Na realizację tych działań Fundacja wydatkowała łącznie kwotę  

150.109,80 zł. 

 

Całościowe, wymierne efekty programu to m.in.  

 organizacja blisko 300 różnorakich szkoleń i konferencji, w których wzięło udział blisko 7,5 

tys. osób –rodziców, przedstawicieli samorządów, terapeutów, nauczycieli, itp., 

 powstanie 11 stowarzyszeń rodziców dzieci z autyzmem,  
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 Nawiązanie współpracy ze szkołą policji w Szczytnie – specjalne szkolenie dla policjantów, 

przygotowanie filmu instruktażowego, 

 Liczne kampanie medialne (np. Zaświeć się na niebiesko), wydanie 20 tys. egz. publikacji 

„Apteczka pierwszej pomocy”, ponad 40 relacji r-tv, 

 Blisko 130 bezpłatnych diagnoz dzieci i osób dorosłych z autyzmem, 

 Oddanie do użytku wspólnoty domowej im. Arama Rybickiego. 

Efekty niewymierne, ale równie istotne, to m.in.: 

 Wzrost wiedzy i świadomości na temat specyfiki zaburzenia autyzmu, jego przyczyn, objawów i 

wiedzy na temat skutecznych metod pracy. Dostrzeżenie szczególnych potrzeb osób cierpiących 

na autyzm szczególnie wśród urzędników mających wpływ na decyzje dotyczące tworzenia 

strategii na rzecz polityki społecznej. Dostrzeżone zostały przez organy prowadzące instytucje 

świadczące usługi na rzecz osób z autyzmem potrzeby kadrowe. 

 Wpływ organizowanych konferencji na nawiązywanie, zacieśnianie i współpracę pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi i urzędami m.in. poprzez ogłaszanie konkursów, której 

beneficjentami są organizacje pozarządowe. 

 Zwiększenie skuteczności pracy z podopiecznymi uczestników szkoleń behawioralnych, 

podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez prowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu 

skutecznych metod pracy z osobami ze spektrum autyzmu.  

 Rozpowszechnienie wiedzy na temat Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO),  

z których korzysta coraz więcej osób. 

 

2.11.  Program doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych organistów ze wsi i małych 

miast – „OrgaNowy Elementarz” 

 

Celem programu „OrgaNowy Elementarz” jest podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności 

organistów kościelnych Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Program jest adresowany zarówno do 

aktywnych organistów, jak i osób deklarujących chęć uprawiania funkcji organisty kościelnego, 

pochodzących z terenów wiejskich i małomiasteczkowych o utrudnionym dostępie do edukacji 

muzycznej w zakresie muzyki liturgicznej.  

Zajęcia zaplanowano w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie oraz Kolegiacie św. Mikołaja 

Biskupa w Wolinie w formie wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych, w podziale na grupy. 

Program kursu obejmuje teorię muzyki, muzykę w liturgii, organoznawstwo, emisję głosu, prowadzenie 

zespołów wokalnych z elementami dyrygentury, praktyczną grę na organach w liturgii oraz literaturę 

organową. Na zrealizowanie programu kursu przeznaczono 10 comiesięcznych, dwudniowych zjazdów 

w okresie od września 2017 roku do maja 2018 roku, natomiast w czerwcu 2018 roku przewidziano 

egzamin praktyczny. 

Uczestnicy na kurs dojeżdżają na własny koszt, natomiast Fundacja pokrywa koszty wyżywienia, 

zakwaterowania, materiałów edukacyjnych itp.  

Program „OrgaNowy Elementarz” wpisuje się w cele statutowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 

Polskiej w zakresie działań na rzecz edukacji i wspierania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich. 

Podjęcie programu uzasadnione jest faktem, że szczególnie wśród małych parafii na terenach wiejskich  

i w małych miastach  istnieje widoczne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych muzyków organowych, 

zaś rozwijanie i doskonalenie umiejętności muzycznych w kierunku muzyki organowej jest mało 

popularne i częściowo zanika.  

W 2017 r. zainicjowano I edycję projektu, do której zakwalifikowano 12 słuchaczy. Odbyły się 4 zjazdy 

szkoleniowe (8-9 września, 6-7 października, 17-18 listopada i 1-2 grudnia). Łączny koszt wszystkich 

działań w projekcie w 2017 roku wyniósł 29.498,59 zł.  

Patronat nad projektem objęli Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko – Kamieński oraz Profesor 

Dariusz Dyczewski, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. 
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W 2018 roku były kontynuowane działania w ramach projektu, których zakończenie zaplanowano na 

czerwiec 2018 roku.  

 

2.12. Współpraca Polsko - Węgierska  
 

W 2014 r. Fundacja zainicjowała międzynarodowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży licealnej 

z Polski i Węgier, którego celem było przybliżenie uczniom węgierskim najnowszej historii Polski,  

a licealistom z Polski najnowszej historii Węgier. Projekt ten był realizowany w latach 2014 – 2016, przy 

czym w 2016 roku przy dofinasowaniu z Ambasady Węgier w Warszawie w ramach węgiersko – 

polskiego programu współpracy pozarządowej w wysokości 4 tys. euro (17.400 zł).  

 

Na początku 2017 roku Fundacja, która na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (CWM Grodno) 

realizuje część swojej działalności statutowej, w tym zwłaszcza edukacji przyrodniczej, opracowała 

założenia kompleksowego projektu o roboczej nazwie: „Klub Przyjaciół Parku Narodowego”, którego 

celem jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz szerokie angażowanie młodzieży z terenów wokół 

parku w działania na rzecz parku, a w konsekwencji poprawa wizerunku Parku wśród społeczności 

lokalnej. Mając na względzie dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów edukacyjnych ze 

stroną węgierską, jak również wcześniejsze kontakty Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego, do 

współpracy zaproszono Park Narodowy Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park). W marcu 2017 

roku  pomiędzy Fundacją, a każdym z parków zostały podpisane stosowne listy intencyjne, w których 

strony zadeklarowały wolę wzajemnej współpracy.   

Działania w ramach projektu zostały wstępnie podzielone na trzy etapy, z których każdy ma ściśle 

określone cele, budżet oraz planowane działania.  

Etap I – wizyty studyjne (jesień 2017 roku) 

Etap II – przygotowanie  założeń projektu edukacyjnego (I połowa 2018 roku) 

Etap III – wdrożenie projektu edukacyjnego w szkołach okołoparkowych (rok szkolny 2018/2019). 

 

Etap I tego projektu, tj. wizyty studyjne, był zrealizowany w II połowie 2017 roku pod nazwą: 

„Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej”. Jego celem  było stworzenie 

przestrzeni do nawiązania kontaktów pomiędzy polskim i węgierskim parkiem narodowym oraz wymiana 

doświadczeń pracowników parków, przede wszystkim w obszarze edukacji. Dzięki temu, uczestnicy 

mogli zaprezentować swoje umiejętności oraz poznać inne metody i narzędzia pracy, ale także poznać się 

wzajemnie. Adresatami projektu byli pracownicy działów edukacji z Wolińskiego Parku Narodowego i 

Parku Narodowego Puszty Węgierskiej.   

Wizyty studyjne odbyły się w terminach: 

11 – 15 września 2017 r. - wizyta gości z Węgier w Wolińskim Parku Narodowym,  

18 – 22 październik 2017 r. - wizyta przedstawicieli WPN i Fundacji w Hortobágyi Nemzeti Park.  

Podczas wizyt studyjnych pracownicy każdego z parków bardzo szeroko omawiali wszystkie aspekty 

związane z funkcjonowaniem parku: uwarunkowania prawne, środowiskowe, formy ochrony przyrody, 

rodzaje prowadzonej działalności edukacyjnej, baza edukacyjna, atrakcje parku, itp. W trakcie obydwu 

wizyt studyjnych  został wprowadzony element warsztatowy dla całej grupy – opracowanie wstępnych 

założeń organizacyjnych, metodologicznych i edukacyjnych projektu o roboczej  nazwie „Klub 

Przyjaciół Parku Narodowego”.  

Ponieważ obydwa parki borykają się z dużym problemem wizerunkowym, idea realizacji wspólnego 

projektu edukacyjnego, przedstawiona przez Fundację już w trakcie pierwszej z wizyt studyjnych spotkała 

się z dużym zainteresowaniem oraz bardzo dobrym przyjęciem.   

Łączny koszt realizacji I etapu projektu wyniósł 48.997,19 zł.  

Projekt został dofinasowany przez Ambasadę Węgier w Warszawie w ramach węgiersko – polskiego 

programu współpracy pozarządowej w wysokości 2 tys. euro (8.480 zł).  

 

W 2018 roku trwały prace koncepcyjne dot. przygotowaniu i uszczegółowieniu założeń wspólnego 

konkursu dla szkół zlokalizowanych wokół każdego z Parków (II etap projektu), w ramach którego 
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uczniowie najbardziej zaangażowani w działania projektowe na rzecz swojego parku w nagrodę 

wyjeżdżają do parku współpracującego.  

 

2.13. ProgramujeMY - kielecki  
 

Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 

technologii komunikacyjno - informacyjnych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywania 

wiedzy z zakresu programowania uczniom kl.1-3 publicznych szkół podstawowych. Projekt jest  

realizowany na obszarze NUTS-3 podregion 52 kielecki i uczestniczy w nim 13 gmin: Bodzechów. 

Pawłów, Mniów, Bieliny, Nowa Słupia, Chęciny, Końskie, Ruda Maleniecka, Waśniów, Łopuszno, 

Radoszyce, Mirzec oraz Bodzentyn. 

Program został podzielony na następujące etapy:  

 

I etap - Warsztaty teoretyczno-praktyczne dla nauczycieli i osób dorosłych (łącznie ok 32 godzin),  

w ramach których nauczyciele, pod opieką trenerów, w małych, maksymalnie 12 - osobowych grupach 

poznają zagadnienia z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania oraz 

nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej, warsztat drugi „Zaprzyjaźnij się z kodowaniem" 

 

II etap - Zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczyciela w klasach I-III przy wsparciu trenera 

(łącznie 30 godzin dydaktycznych), w ramach którego nauczyciele, w oparciu o specjalnie przygotowane 

na potrzeby projektu scenariusze zajęć, przeprowadzą w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów. 

 

III etap - Wsparcie metodyczne dla nauczycieli przez 6 miesięcy po zakończeniu projektu, które będzie 

świadczone przez Fundację przez cały okres trwania projektu oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. 

nauczyciele będą mogli korzystać ze wsparcia metodycznego trenerów, którzy pomogą im m.in. we.  

  

W projekcie, realizowanym od września 2017 do grudnia 2019 bierze udział 200 nauczycieli oraz blisko 

2000 uczniów z 57 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. 

świętokrzyskiego.   

W 2017 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:  

 Opracowano scenariusze do zajęć z dziećmi. 

 Zakupiono 378 zestawów klocków do programowanie Lego We Do 1.0. 

 Przeprowadzono badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli biorących udział w projekcie.  

 Opracowano identyfikację wizualną projektu 

 Zakupiono 100 tabletów dla nauczycieli. 

 Zorganizowano spotkanie promocyjno-informacyjne dla Dyrektorów Szkół biorących udział w 

projekcie.  

Łączna wartość projektu w okresie dwóch lat jego realizacji wynosi 1.777.550 zł  

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA nr 3: ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa’’, 

DZIAŁANIE: 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej’’ w kwocie 1.523.893 zł 

W 2017 roku na realizację działań w ramach projektu wydatkowano kwotę 187.299,26 zł. 

 

2.14. Program „Fundusz Doraźnej Pomocy”   

 

Program dotacyjny „Fundusz Doraźnej Pomocy” (FDP) został uruchomiony w 1999 roku. Zgodnie  

z regulaminem programu, w ramach FDP mogą być finansowane przedsięwzięcia doraźne  

i pilne, zwłaszcza jeżeli wynikają z klęsk żywiołowych i innych nagłych wypadków, takich jak pożar, 

powódź, lawiny, wybuchy, awarie itp., bądź też ze względów społecznych, edukacyjnych, 

charytatywnych, zdrowotnych, itp. mających charakter doraźny i pilny. Dotacje mogą obejmować 

wyłącznie: 
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 wydatki na cele wolne od podatku dochodowego, określone równocześnie w Statucie Fundacji  

i w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (z późniejszymi zmianami) o podatku  

 dochodowym od osób prawnych, 

 wydatki na cele częściowo zwolnione od podatku dochodowego (10% ulgi), określone w art. 18 ust. 

1 pkt 1 i 7 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 3  

i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

O pomoc w ramach FDP mogą ubiegać się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną, z wyłączeniem 

spółek kapitałowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Maksymalna wysokość dotacji w ramach FDP nie 

może przekroczyć kwoty 20.000 zł na jedno przedsięwzięcie. 

Podstawą przyznania dotacji jest pisemne wystąpienie do Fundacji o pomoc doraźną wraz z niezbędnymi 

dokumentami, potwierdzającymi szczególny i pilny charakter wnioskowanej pomocy finansowej.  

W 2017 roku w ramach „Funduszu Doraźnej Pomocy” zostało dofinansowanych 35 doraźnych i pilnych 

przedsięwzięć, wynikających zarówno z awarii i innych zdarzeń losowych, jak i ważnych względów 

społecznych oraz edukacyjnych, na łączną kwotę dotacji 234.200,- zł. 

 

3. FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH (FIR) 

 

Działalność Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) Fundacji została zainicjowana w 2010 r. Celem FIR 

jest identyfikowanie i analizowanie problemów istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa  

i obszarów wiejskich w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Prace w ramach FIR odbywają się w zespołach 

specjalistów, którzy przygotowują analizy, wypracowują nowatorskie rozwiązania oraz rekomendacje  

w odniesieniu do problemów rozwoju obszarów wiejskich, które następnie prezentowane są na 

konferencjach, a także podczas licznych spotkań i debat. 

Do współpracy zapraszani są niezależni eksperci, specjaliści z instytucji naukowych i państwowych oraz 

instytucje działające na rzecz wsi. Działalność FIR koncentruje się na przygotowywaniu raportów, na 

organizacji konferencji i seminariów prezentujących te raporty, oraz na aktywnym uczestnictwie 

w konferencjach, debatach, spotkaniach dotyczących rozwoju wsi i rolnictwa.  

Od 2013 r. zasadniczą rolę w kształtowaniu tematyki realizowanych raportów i analiz FIR odgrywa Rada 

Programowa Fundacji - gremium doradcze (think tank), składające się z wybitnych ekspertów różnych 

dziedzin, pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. 

W 2017 r. działalność w ramach FIR zapoczątkowano, przygotowano i wydano następujące opracowania 

w formie raportów upowszechnianych na konferencjach organizowanych przez Fundację oraz za 

pośrednictwem strony internetowej Fundacji (www.efrwp.pl): 

3.1. Konferencje 
 

 Jasionka –11-12.03.2017 - Międzynarodowa Konferencja Rolnicza pt. „Kraje Europy 

Środkowej w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej”. 

W konferencji wzięło udział ponad 300 przedstawicieli środowisk wiejskich, ekspertów, samorządowców 

i polityków. Była ona szeroko relacjonowana i komentowana w prasie i telewizji. Konferencja składała 

się z trzech paneli: 

Panel I  - „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju i wsparcia obszarów 

wiejskich". W dyskusji w ramach tego panelu udział wzięli m.in. : Phil Hogan, Komisarz ds. Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ministrowie lub 

wiceministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy.   

Panel II - „Przegląd instrumentów zarządzania kryzysowego, stosowanych i wdrażanych w celu 

zapewnienia zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora rolnego w Polsce”. W ramach tego 

panelu w dyskusji udział wzięli: Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej, 

http://www.efrwp.pl/
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Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Zagórski – Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Łukasz Hołubowski – Prezes Agencji Rynku Rolnego.  

Panel III – Uroczyste wręczenie Nagrody im. Józefa Ślisza, służącej uhonorowaniu organizacji bądź 

osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, 

szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. Laureatem I edycji 

nagrody zostało Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” 

 

 CWM Grodno, 7.07.2017 – Międzynarodowa konferencja dot. OZE pn. „Pokonywanie 

barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy 

energetyki obywatelskiej - doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej” 

 

W konferencji wzięło udział ok. 130 przedstawicieli środowisk wiejskich, ekspertów w zakresie energii 

odnawialnej, samorządowców i polityków zainteresowanych rozwojem tej sfery gospodarki. Temat 

przewodni konferencji został rozwinięty w dwóch panelach:   

Panel I – „Strategia Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 

energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich”, w którym głos zabrali: Miguel Arias Cañete, 

Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej, Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, - Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii oraz prof. dr hab. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji 

ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.  

Panel II – m Perspektywy i bariery w rozwoju odnawialnych źródłach energii i gospodarki 

niskoemisyjnej na obszarach wiejskich w Polsce”, w którym głos zabrali: dr inż. Kazimierz Kujda,  

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jarosław Wróbel, 

Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  Grzegorz Wiśniewski, Członek Narodowej Rady 

Rozwoju przy Prezydencie RP Panu Andrzeju  Dudzie, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,  

dr Krzysztof Księżopolski, Prezes Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem 

(ISECS), Adrian Markiewicz, Dyrektor Zarządzający w Banku Ochrony Środowiska S.A. i Marzena 

Skąpska, Dyrektor Biuro Cukru i Biopaliw w Agencji Rynku Rolnego. 

 

3.2. Raporty analizy, opracowania  
 

 Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich (MROW) – Etap III 

Projekt „Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich”,  realizowany we współpracy z Instytutem 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN to unikatowy w skali kraju system informacji i danych stworzony na 

potrzeby programowania, realizowania i monitorowania polityki wobec obszarów wiejskich, obejmujący 

wszystkie 2173 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (informacje sprowadzone do poziomu pojedynczej 

gminy). Projekt uwzględnia kluczowe aspekty rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ekonomiczne, jak  

i pozaekonomiczne, nie gubiąc z pola widzenia podstawowej ich cechy, jaką jest przestrzenność. 

Obejmuje problematykę dezagraryzacji lokalnej gospodarki, charakterystykę sektora rolniczego i 

pozarolniczego, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną gminy, lokalnymi finansami 

publicznymi, rynkiem pracy, demografią, edukacją, zamożnością społeczności lokalnych oraz ich 

warunkami bytowymi, a także z aktywnością społeczną. W ramach projektu analizowane jest 

kilkadziesiąt wskaźników empirycznych oraz ich zmiany w czasie, dzięki czemu możliwe jest śledzenie 

dynamiki rozwoju oraz czynników determinujących tern rozwój.   

Program realizowany jest w okresach dwuletnich. W pierwszym roku zbierane są dane do projektu,  

w drugim roku dane te są opracowywane i przygotowywany jest raport MROW, który jest następnie 

opublikowany i popularyzowany na konferencjach i panelach dyskusyjnych z udziałem zainteresowanych 

ekspertów, polityków oraz przedstawicieli samorządów. W 2017 roku zbierano i analizowano dane do III 

etapu MROW, którego prezentacja jest zaplanowana na 2018 rok.  
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 Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, 

jako podstawy energetyki obywatelskiej– doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej.  

 

Publikacja jest pokłosiem konferencji dot. OZE, która odbyła się 7 lipca 2017 roku w CWM Grodno.  

W publikacji zawarto wszystkie referaty prelegentów, uczestniczących w panelach dyskusyjnych.  

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Polską Spółką Gazownictwa sp. z .o.o., Fundację 

Konrada Adenauera w Polsce i Bank Ochrony Środowiska S.A.  

 

 Projekt badawczy pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”   

Projekt badawczy pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” ma na celu 

przeprowadzenie szczegółowej analizy w obszarze związanym z pożądanym kształtem polskiej polityki 

rolnej w odniesieniu do projektu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Analizie zostanie również poddana 

efektywność dotychczasowych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. 

W ramach projektu zbadane zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia, dotyczące zarówno 

polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi rolniczej, struktury produkcyjne 

polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz kwestie 

dochodowe), handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi oraz Wspólna Polityka Rolna  

w latach 2013 - 2020 i po roku 2020. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w formie 

ekspertyzy, której wydanie planowane jest na III kwartał 2018 rok.  

Projekt realizowany jest przez Fundację EFRWP we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów 

Polskich. 

  

 Projekt badawczy oraz raport z przeprowadzonych badań pn. „Ocena 

przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego 

pod kątem barier ograniczających ich realizację” 

  

Projekt, zainicjowany w 2017 roku porusza bardzo newralgiczną tematykę rozdrobnienia gruntów rolnych 

w Polsce oraz czynników, które determinują zarówno rozdrobnienie gospodarstw rolnych, jak i procesy 

służące scalaniu. W badaniu oraz raporcie zostaną wykorzystane doświadczenia ze scaleń prowadzonych 

w województwie podkarpackiego, które jest jednym z przodujących w Polsce pod względem liczby 

przeprowadzonych scaleń. W raporcie zostaną również zawarte główne problemy i bariery, jakie są 

napotykane przy procesach scalania gruntów, a także rekomendacje odnośnie zmian przepisów, w celu 

uproszczenia i ułatwienia procedur scalania. Raport zostanie opublikowany w I połowie 2018 roku.  

 

 Projekt badawczy pn. Wpływ dopłat bezpośrednich na sytuację gospodarstw rolnych 

w Polsce.  

  

Projekt, zainicjowany w 2016 roku miał na celu ocenę funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego 

(dopłat bezpośrednich) i jego znaczenia dla rozwoju polskiego rolnictwa oraz wypracowanie możliwych 

scenariuszy zmian tego systemu w kontekście zbliżającego się przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej UE  

i możliwej jej ewolucji.  Dokonana ocena będzie podstawą do wskazania pożądanych kierunków zmian 

systemu wsparcia bezpośredniego z punktu widzenia rynkowo ukierunkowanych producentów rolnych w 

Polsce, ale także z punktu widzenia pożądanych zmian struktury agrarnej. Ważną częścią badania będzie 

pozyskanie opinii przedstawicieli towarowych gospodarstw rolnych na temat pożądanego zestawu 

instrumentów wsparcia produkcji rolnej. Analiza wyników projektu badawczego pozwoli także 

rekomendować zestaw działań i instrumentów wsparcia adekwatnych do sytuacji gospodarstw rolnych 

produkujących na własne potrzeby. W ramach projektu badaniami ankietowymi objęto grupę 150 

rolników/producentów rolnych, prowadzących księgowość FADN. Efektem końcowym projektu były 

dwa raporty: „System dopłat bezpośrednich w ramach WPR – uwarunkowania zmian i propozycje 
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rozwiązań” oraz „System dopłat bezpośrednich WPR UE – rola, znaczenie i ewolucja”. Obydwa raporty, 

zostały ostatecznie opublikowane w 2018 roku.  

 

Na realizację powyższych działań i przedsięwzięć w ramach FIR w 2017 r. Fundacja wydatkowała 

ogółem kwotę  1.044.869,71 zł.  

 

4. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W GRODNIE 

 
W latach 2013-2015 r. Fundacja wyremontowała i wyposażyła zdegradowany w znacznym stopniu 

budynek dawnej stołówki, położony w Kompleksie Edukacyjnym Grodno 1 Wolińskiego Parku 

Narodowego (powiat kamieński, Woj. Zachodniopomorskie),  

Zmodernizowany i całkowicie wyposażony budynek służy statutowej działalności Fundacji pod nazwą 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 

Counterpart Fund”. Dzięki dużej wszechstronności, Centrum może pełnić różnorodne funkcje, służące 

realizacji celów statutowych Fundacji. W obiekcie możliwa jest realizacja funkcji warsztatowo-

artystycznych i wystawienniczych – wielofunkcyjne sale widowiskowe wraz z zapleczem kuchennym 

oraz pomieszczeniami pracowni (np. plastyczne, komputerowe itp.), pokojami dla gości, umożliwiają 

przeprowadzanie konferencji, wystaw, koncertów, warsztatów i szkoleń, np. kulinarnych itp.  

Obiekt dostosowano również dla osób niepełnosprawnych.  

W związku z nawiązaniem przez Fundację współpracy z partnerami z Węgier, przy wsparciu i pod 

auspicjami Ambasady Węgier w Warszawie. Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie zaczęło 

stanowić miejsce realizacji wspólnych projektów międzynarodowych w dziedzinie ochrony przyrody, 

nauki i edukacji, w tym zwłaszcza skierowanych do młodzieży wiejskiej. Ważnym zadaniem Centrum 

jest również promowanie kultury narodowej oraz walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku 

Narodowego, przy współpracy z WPN, na terenie którego zlokalizowany jest obiekt. Centrum odgrywa 

także coraz ważniejszą rolę jako lokalny ośrodek kulturalno – oświatowy. 

Założeniem planu działania ośrodka jest, aby większość programów Fundacji mogła być realizowana  

w Centrum, a także aby jak największa liczba projektów była realizowana we współpracy z partnerami  

z zagranicy.  

Inauguracja działalności Centrum Współpracy Międzynarodowej odbyła się we wrześniu 2015 r.  

W 2017 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie zrealizowano autonomicznie następujące 

przedsięwzięcia: 

  

 Warsztaty kulinarne  

 

Celem warsztatów była promocja wykorzystywania regionalnych, tradycyjnych, polskich produktów 

najwyższej jakości w kreowaniu nowoczesnej kuchni polskiej.  deą projektu było  przekazanie 

nauczycielom i uczniom wiedzy, jakie produkty lokalne, regionalne są dostępne w danym regionie oraz  

podkreślenie, jak ważna jest jakość produktów. W warsztatach wzięło udział ok. 60 uczniów klas 1-3 

oraz 4 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. 

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała kwotę  29.180,33 zł  

 

 Warsztaty fotograficzne  

 

Warsztaty fotograficzne w CWM Grodno to cykl zajęć prowadzonych przez znanych i cenionych 

fotografów, w ramach których uczestnicy poznają praktyczne zagadnienia dotyczące technik fotografii 

przyrody, samodzielnie zbudują aparat, będą pracować ze światłem podczas zajęć terenowych oraz 

nauczą się uwieczniania otaczającego ich środowiska naturalnego.  

Warsztaty odbywały się cyklicznie, zgodnie z porami roku: wiosna, lato, jesień i zima i wzięła w nich 

udział  25-osobowa grupa młodzieży z powiatu kamieńskiego, w wieku od 10 do 14 roku życia. Celem 
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zajęć, które są połączeniem nauki przyrody z umiejętnościami obserwowania otaczającego środowiska, 

jest uwiecznienie najbardziej atrakcyjnych okolic CWM Grodno i Wolińskiego Parku Narodowego,  

a także występujących tu gatunków ptaków czy zwierząt. 

Projekt zakończył się wystawą zdjęć z najlepszymi pracami młodych artystów. 

 

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała kwotę  27.985,70 zł  

 

 „Dzień Ziemi – Festiwal Zdrowia”  – 21 kwiecień 2017 

 

Głównym celem prowadzonych działań było propagowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez 

aktywności w terenie, a także zajęcia kulinarne, w ramach których promowane były produkty i potrawy 

będące podstawą zdrowego żywienia. W dziłaniach, które obejmowały m.in.: warsztaty z questingu  

i geocachingu, zajęcia pt. „czy przyroda nocą śpi” i warsztaty kulinanarne,  wzięło udział ok. 100 osób, 

w tym ok. 60 uczniów ze szkół powiatu kamieńskiego oraz ok. 40 nauczycieli. 

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała kwotę 19.060,91 zł  

 

 Koncerty w CWM Grodno w ramach współpracy z Baltic Neopolis Orchestra: 

 

Celem podejmowanych działań było dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w tym również 

mieszkańców mniejszych ośrodków, terenów wiejskich z ofertą artystyczną na najwyższym poziomie, 

a także budowanie relacji z przedstawicielami regionalnych i lokalnych organizacji sektora publicznego 

i prywatnego. Drugim elementem ziałań była edukacja muzyczna, realizowana m.in. poprzez koncerty 

edukacyjne i animacje, działania nastawione na przeciwdziałanie muzycznemu wykluczeniu, 

skierowane do dzieci i młodzieży wiejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu 

kamieńskiego. W koncertach edukacyjnych udział wzięło ok. 180 dzieci w wieku klas 4 – 6 klas szkół 

podstawowych , w koncertach skierowanych dla dorosłych ok. 250 osób. Trzeci element działań to 

profesjonalne koncerty muzyczne, m.in. Anny Radwan oraz Guimarães String Quartet.  

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała kwotę 47.448,97 zł. 

 

  „Wiosna Monodramu” – 22 – 28 maja 2017 – III edycja. 

 

Wielopłaszczyznowe kilkudniowe zadanie o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w ramach 

którego zorganizowane zostały róznorakie warsztaty artystyczne (m.in. wokalne, aktorskie, itp.) dla 

zróżnicowanych grup wiekowych pochodzących z terenów wiejskich gminy Wolin i Międzyzdroje, 

wykazujących amatorską aktywność artystyczną. Program obejmował spektakle, koncerty, wystawy 

oraz interdyscyplinarne widowisko z pogranicza teatru, muzyki i sztuk plastycznych pn. „TEATR 

OBRAZU”. Łaczna liczba odbirców, w tym m.in. widownia, uczestnicy warsztatów, artyści to ok. 600 

osób.  

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 86.481,64 zł. 

 

 XX  juileuszowa edycja Western Piknik – Folk, Blues Country & Bluegrass Festival, 

Sułomino, 20-23 lipca 2017 r.  

 

Projekt był próbą połączenia amerykańskiej i irlandzkiej muzyki ludowej (folkowej i country) z polską 

tradycyjną muzyką ludową. Na scenie zarezerwowanej dotychczas dla muzyki Folk, Blues i Country 

pojawiły się polskie zespoły: Bubliczki z Kaszub i Rokiczanki z Lubelszczyzny. Ponadto Fundacja była 

fundatorem nagród w konkursie pt. „Galeria przy drodze”, w dwóch kategoriach: lokalnej  

i ogólnopolskiej (idnywidualnej), którego celem było zbudowanie jak najciekawszych strachów na 

wróble.   

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 36.600,00 zł. 
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 ”Tutejsi – tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego” 

 

Celem projektu jest szeroko rozumiana działalność oświatowa i edukacyjna wobec śladowych ilości 

edukacji kulturowej proponowanej w szkołach nie tylko wiejskich. Projekt obejmował następujące 

moduły tematyczne:  

Moduł I – Edukacja dzieci, skierowana do uczniów klas I-III oraz IV –VI i obejmująca m. in. 

warsztaty umuzykalniające oparte na muzyce tradycyjnej, prowadzona w grupach wiekowych, 

Moduł II – Edukacja nauczycieli, edukatorów i animatorów z woj. zachodniopomorskiego,  

Moduł III –  Edukacja dorosłych: warsztaty pieśni wielkopostnych połączone z koncertem uczestników 

warsztatow w kościele w Wisełce, 

Moduł IV – Badania terenowe mające na celu znalezienie wykonawców (zespołów i wykonawców - 

śpiewaczki, instrumentaliści) muzyki tradycyjnej, podtrzymujących tradycje rodzinne/regionalne w 

żywej tradycji i - o ile to możliwe - w bezpośrednim przekazie międzypokoleniowym.  

Płyta CD nagrana w ramach IV modułu pn. "Tutejsi. Zachowane w pamięci mieszkańców Pomorza 

Zachodniego" zajęła II. Miejsce w konkursie „Fonogram Źródeł 2017”, organizowanym przez Polskie 

Radio S.A. 

W projekcie „Tutejsi” (poszczególe moduły) wzięło udział łacznie ok. 850 uczestników, a koszt 

projektu wyniósł 202.865,11 zł. 

 

 Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna pt. „Tutejsi – peryferia i pogranicza. 

Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego” 

 

Konferncja została zorganizowana dniach 22 – 23 września w ramach w/w projektu „Tutejsi”, który 

był realizowany w CWM Grodno w 2017 roku. Było to dwudniowe spotkanie skierowane do osób  

i środowisk działających w obszarze badania i rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

przede wszystkim w dziedzinie praktykowania i kontynuacji wiejskich tradycji muzycznych w Polsce. 

Udział w konferncji wzięło udział ok. 100 osób.  

Całkowity koszt konferencji wyniósł 83.406,22 zł,  

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków Miniserstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w kwocie 40.000 zł w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.    

 

 Zajęcia warsztatowe z podstaw programowania CODE-WEEK  

 

II edycja zajęć w ramach Code Week Polska (element Europejskiego Tygodnia Kodowania), którego 

celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia 

zostały przeprowadzone w dniu 21 październiku 2017 r, a dAdresatami warsztatów były dzieci w wieku 

od 6 do 14 lat ze szkół podstawowych z Koniewa i Kołczewa. Łacznie w warstatach wzięło udział blisko 

100 uczniów. 

W ramach prowadzonych przez specjalistów zajęć uczniowie poznali  różnorodne języki programowania, 

a następnie miały możliwość zastosowania ich w praktyce. Zajęcia, które polegały na 

eksperymentowaniu, rozwiązywaniu problemów naukowych, wspólnym projektowaniu oraz 

konstruowaniu i programowaniu robotów, prowadzone były z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

najnowszej generacji, takich jak roboty i drony. W poznawaniu zagadnień związanych z robotyką 

uczniom pomogły także klocki LEGO Education oraz komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, 

umożliwiającym zaprogramowanie i ożywienie robotów zbudowanych z klocków. 

Na powyższe przedsięwzięcie w 2017 r. Fundacja wydatkowała kwotę 13.069,60 zł.  

 

 Warsztaty w zakresie produkcji dźwięku   

 

Warsztaty odbyły się w dniach 22 – 23 marca.  Adresatami zajęć warsztatowych byli pracownicy domów 

kultury z woj. zachodniopomorskiego. Ogółem w zajęciach wzięło udział 20 osób. Zakres szkolenia 
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obejmował konfigurację cyfrowych stołów mikserskich, projektowanie i konfigurację systemu 

frontowego, konfigurację systemu monitorowego, konfigurację i zastosowanie szyn MATRIX, podstawy 

omikrofonowania instrumentów, podstawy „miksu” oraz problemy związane z instalacjami 

elektrycznymi. Zajęcia prowadził Maciej Cybulski, opiekun studia nagraniowego w CWM Grodno. 

Na realizację warsztatów wydatkowano łącznie 9.072,01 zł.  

 

Łącznie na powyższe przedsięwzięcia projektowe oraz działania incydentalne, wyżej nie wymienione, 

zrealizowane w 2017 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie Fundacja wydatkowała 

kwotę  blisko 500 tys. zł 

 

5.  „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.  

 

W kwietniu 2005 r. Fundacja w celu uzupełnienia dotychczasowej działalności Fundacji o dodatkowe 

formy wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej w postaci poręczeń kredytowych oraz pożyczek, utworzyła 

„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., z kapitałem zakładowym w wysokości 7.400.000 zł, która została 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233310,. Statutowe cele działalności Spółki są zbieżne  

z celami statutowymi Fundacji EFRWP. Podobnie jak Fundacja, Spółka przeznacza cały swój zysk na 

cele statutowe. W 2008 r. do Spółki pozyskano mniejszościowego udziałowca SGB Bank SA - jeden  

z banków zrzeszających banki spółdzielcze, co otworzyło nowe możliwości w działalności Spółki, 

zwłaszcza w zakresie intensyfikacji współpracy z sektorem banków spółdzielczych.  

W 2017 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Według stanu na koniec 2017 r. Fundacja 

posiadała 94,97 % udziałów Spółki.  

Na koniec 2017 r. Spółka współpracowała na podstawie zawartych umów z 30 bankami i z 8 innymi 

instytucjami finansującymi rozwój MSP. 

Udzielane przez Spółkę poręczenia kredytów lub pożyczek są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców, posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium Polski. Poręczeniami 

objęte są kredyty związane bezpośrednio z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności 

gospodarczej (kredyty inwestycyjne i obrotowe).  

Poręczenia Spółki są udzielane na okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 5 lat, w wysokości do 70 % kwoty 

kapitału przyznanego kredytu, zaś wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć  

70 % wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej. Suma zobowiązań 

spółki z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1.000.000 

zł. 

W 2017 r. Spółka kontynuowała realizację projektu poręczeniowego na Podkarpaciu: „Dokapitalizowanie 

funduszu poręczeniowego w Łańcucie”, o wartości 10 mln zł, obejmującego udzielanie poręczeń 

kredytów dla MSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego. Ponadto Spółka uruchomiła poręczenia zapłaty wadium dla MŚP. 

W 2017r. Spółka kontynuowała realizację „Programu wspierania przedsiębiorczości poprzez rozwój 

instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim” 

obejmującego dwa projekty udzielania pożyczek dla MSP z terenu Województwa Mazowieckiego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we 

współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Administrowano również portfelem pożyczek  

w ramach Projektu pn. „Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność 

gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko-pomorskiego”  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podpisana przez Spółkę w kwietniu 2015 r. kolejna 

umowa z Ministrem Gospodarki o świadczeniu pomocy pożyczkowej przedsiębiorcom poszkodowanym 

w wyniku powodzi na terenie województwa podkarpackiego, była ważna również w ciągu 2017 r. i byłaby 

realizowana w przypadku wystąpienia powodzi na terenie woj. podkarpackiego. 
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W 2017 r. spółka kontynuowała realizację umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartą z Fundacją 

EFRWP, dotyczącą udzielania ze środków Fundacji pożyczek dla przedsiębiorców w ramach programu 

„Wspieranie Rozwoju MSP” (patrz pkt. 1.4 sprawozdania). Od początku realizacji tego programu do 

końca 2017 r. zawarto 114 umów pożyczek na łączną kwotę 16.938.591,00,- zł.  

Aktualne dane dotyczące Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz zasad i warunków udzielania poręczeń  

i pożyczek przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej www.poreczeniakredytowe.pl . 

 

3. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI  

 

Zgodnie z wymaganiami statutu Fundacji decyzje Zarządu EFRWP podejmowane były w 2017 roku  

na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują: członek Zarządu, który 

przewodniczy posiedzeniu, oraz protokolant. Z przyjęcia decyzji przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się notatkę, którą podpisują: Prezes lub 

członek Zarządu i dyrektor generalny. Kopie (odpisy) uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2017 r. 

zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego.  

 

 

 

IV. WPŁYWY, ROZCHODY, STAN ŚRODKÓW FUNDACJI  
 

Poszczególne tytuły wpływów wynoszą: 

- przychody z odsetek od lokat bankowych i z inwestycji 

  w papiery wartościowe:                           6.921528,56 zł, 

- spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem                     37.763.125,79 zł,     

w tym: 

 spłaty rat kredytów oświatowych                     173.160,00 zł, 

 spłaty rat kredytów drogowych                   2.243.000,00 zł, 

 spłaty rat mikrokredytów                      328.829,89 zł, 

 spłaty rat kredytów na agroturystykę            74.829,98 zł, 

 spłaty rat kredytów „Wiarygodny Partner”    10.073.209,44 zł, 

 spłaty pożyczek SPP       21.027.913,76 zł, 

 spłaty pożyczek WRP          2.942.182,72 zł, 

 Spłata pożyczek pozostałych                                                  900.000,00 zł, 

-  odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek ogółem                     3.512.923,26 zł, 

w tym: 

 odsetki od kredytów oświatowych            12.615,09 zł, 

 odsetki od kredytów drogowych          156.269,29 zł, 

 odsetki od mikrokredytów               8.076,40 zł, 

 odsetki od kredytów na agroturystykę              1.172,79 zł, 

 odsetki od kredytów „Wiarygodny Partner”         369.218,02 zł,  

 odsetki od pożyczek – Program SPP       1.160.139,49 zł, 

 odsetki od pożyczek – Program WRP          100.994,76 zł, 

 odsetki od pożyczek podporządkowanych      1.704.437,42 zł, 

-  dotacje ze źródeł zewnętrznych do programów Fundacji          1.809.715,66 zł, 

w tym: 

 dotacja do programu „Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”  

(WFOŚiGW)               54.122,38 zł, 

 dotacja do programu „Misja Przyroda” (NFOŚiGW)        810.067,99 zł,       

 dotacja do programu „Mała Infrastruktura Turyst.- Edukacyjna” 

  (NFOŚiGW)             316.666,49 zł, 

http://www.poreczeniakredytowe.pl/
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 dotacja do programu „Leśna Akademia Sportu” (Ministerstwo  

       Sportu i Turystyki)            100.026,37 zł, 

 dotacja do programu „Transfer wiedzy i doświadczeń ...”(Ambasada Węgier)  8.480,00 zł, 

 dotacja NASK NWK                                                                                          15.000,00 zł, 

 dotacja MKiDN – Konferencja Tutejsi                                                               40.000,00 zł, 

 dotacja Fundacja Adenauera                                                                               30.343,21 zł, 

 dotacja do programu Gotuj Lokalnie                                                                  10.416,48 zł, 

 dotacja do programu „Ferie z Ekonomią” (NBP)                                              304.684,50 zł, 

 dotacja do programu: „KSOW” (MRiRW)                                                        119.908,24 zł, 

 

 .   pozostałe wpływy                                                                                              270.518,57 zł. 

 

Łączne, bieżące wpływy za 2017 r. wynoszą 46.764.888,58 zł. 

 

Rozchody na cele statutowe w roku 2017 stanowiły łącznie:                              47.203.094,74 zł, 

z czego: 

- rozchody na działalność kredytową i pożyczkową ogółem wyniosły                36.739.489,89 zł, 

- rozchody na działalność subwencyjną ogółem wyniosły                   3.861.066,97 zł,  

- wydatki na inwestycje                                                                                   729.908,10 zł,  

- wydatki administracyjne                       5.872.629,78 zł, 

Rozchody na kredyty i pożyczki   

 kredyty w ramach linii „Wiarygodny Partner”          3.710.280,76 zł, 

 mikrokredyty                 150.000,00 zł, 

 kredyty drogowe                                                                                          2.156.000,00 zł, 

 „Samorządowy Program Pożyczkowy”        27.993.509,13 zł, 

 Pożyczkowy program „Wspieranie Rozwoju MSP”       2.429.700,00 zł, 

Rozchody na subwencje obejmowały przelewy na:  

 Program pomocy osobom autystycznym „Zrozumieć Autyzm”         150.109,80 zł, 

 Program wspierania nauki języka angielskiego „Youngster”         153.681,11 zł, 

 „Fundusz Doraźnej Pomocy”             234.200,00 zł, 

 Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR)         1.044.869,71 zł,    

 Warsztaty kulinarne                     29.180,33 zł, 

 Program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”          136.525,41 zł, 

 Gotuj Lokalnie  -                                                                        71.468,98 zł, 

 Promocja celów statutowych i upowszechnianie informacji            159.876,13 zł, 

 Wiosna monodramu                                                                                          86.481,64 zł, 

 Program doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych  

organistów wiejskich                 29.498,59 zł, 

 Zupełnie inna lekcja przyrody                                                                         213.884,89 zł, 

 Mała Infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza                     306.452,42 zł, 

 Leśna Akademia Sportu (LAS)              198.401,54 zł, 

 Warsztaty Muzyczne Grodno                                                                              9.072,01 zł, 

 Dzień Ziemi                                                                                                        19.060,91 zł, 

 Tutejsi-Tradycje Muzyczne                                                                              202.865,11 zł, 

 BNO                                                                                                                    47.448,97 zł, 

 Warsztaty Fotograficzne                                                                                     27.985,70 zł, 

 Polska Cyfrowa 3.1                                                                                               4.523,18 zł, 

 Code Week                                                                                                          13.069,60 zł, 

 Western Piknik                                                                                                    36.600,00 zł, 
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 Bliżej Przyrody                                                                                                    57.478,84 zł, 

 KSOW-Sery                                                                                                        120.913,31 zł, 

 Edukacja Przyrodnicza – Węgry                                                                          48.997,19 zł, 

 Konferencja-Tutejsi                                                                                              83.406,22 zł, 

 PCK-Kielecki                                                                                                       179.492,85 zł, 

 Ferie z Ekonomią                                                                                                 129.389,03 zł, 

 PCK-Mazovia                                                                                                          7.000,00 zł, 

 Pozostałe programy                                                                                                59.133,50 zł. 

 

Wydatki  administracyjne w 2017 roku wyniosły  5.872.629,78 zł, w tym: 

- zużycie  materiałów i energii                                                            254.520,86 zł,     

- usługi obce                                            1.054.763,22 zł, 

- wynagrodzenia, świadczenia                                                      4.351.922,41 zł,  

- podatki, opłaty                           5.247,28 zł, 

- pozostałe koszty                                       206.176,01 zł, 

 

W 2017 roku Fundacja zakupiła środki trwałe o łącznej wartości 729.908,10 zł. 

 

Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2017 wyniósł 83.839,230,16 zł.       

Środki te były ulokowane na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych w następujących 

bankach:                       

  w tym: 

 BOŚ SA                                      30.000.000,00 zł,        tj.     35,8%  

 Raiffeisen Bank                              4.445.715,16 zł,        tj.      5,3 %            

 BZ  WBK SA                                                      48.000.000,00 zł,        tj.     57,3 %  

 Pekao SA                                                                      405.871,65 zł,       tj.       0,5 % 

 Pozostałe banki                                                            987.643,35 zł,       tj.       1,1 %     

 

W 2017 r. Fundacja posiadała 94,97 % udziałów w powołanej przez siebie w 2005 roku Spółce 

„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. (pozostałe 5,03% udziałów posiada SGB Bank SA). Celem spółki jest 

wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez udzielanie poręczeń 

kredytowych i pożyczek przedsiębiorcom działającym na obszarach wiejskich. 

Zestawienie nabytych/objętych udziałów w spółkach prawa handlowego i wartości nabytych obligacji 

bankowych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. 

W 2017 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości, o których mowa w § 2 pkt 7 lit. h rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania  

z działalności Fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 i z 2011 r. Nr 2017, poz. 1291). 

 

Suma bilansowa Fundacji na koniec 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wynosiła  

267.620.524,84  zł. 

Suma zobowiązań wynikająca z bilansu Fundacji wg stanu na 31.12.2017 r. wyniosła 493.901,62 zł . 

Były to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:  

- dostaw i usług                  344.844,76 zł, 

- podatków i ubezpieczeń społecznych                                                   146.980,72 zł, 

- pozostałych tytułów                                                                    2.076,14 zł, 
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Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. 2017 roku, w Fundacji została przeprowadzona kontrola  

w zakresie badania sprawozdania finansowego Fundacji przez REWIKS Sp. z o.o. z siedzibą  

w 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 11a wpisaną pod nr 207 na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdania finansowe Fundacji sporządzane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, były badane i weryfikowane przez biegłych rewidentów, pomimo braku 

takiego obowiązku stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U.94.76.694, z późn. zm.).  

Kontrola sprawozdania finansowego za 2017 r. dotyczyła w szczególności jego rzetelności, 

prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia 

sprawozdania finansowego, m.in. w aspektach: 

 oceny sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji, 

 majątku trwałego i obrotowego, 

 rozliczeń z bankami w zakresie preferencyjnych linii kredytowych (kredyty w zakresie poprawy  

i rozwoju infrastruktury terenów wiejskich oraz kredyty w zakresie pozarolniczej małej 

przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na terenach wiejskich), dotyczących środków 

przekazanych przez Fundację do banków na działalność kredytową, spłaconych do Fundacji rat 

kredytowych i odsetek od kredytów, zwrotów środków niewykorzystanych na kredyty oraz odsetek 

od środków czasowo niezaangażowanych w działalności kredytowej, 

 rozliczeń w zakresie realizowanych programów pożyczkowych: dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz dla podmiotów gospodarczych w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości, w zakresie pożyczek podporządkowanych dla banków spółdzielczych, oraz 

pożyczek dla organizacji pozarządowych, 

 środków pieniężnych w kasie, na rachunkach bieżących w bankach, oraz na rachunkach lokat 

terminowych oraz portfela obligacji banków spółdzielczych zarządzanego przez BPS TFI, 

 dotacji ze środków Fundacji, 

 funduszu własnego i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 przychodów i kosztów,  

 wyniku finansowego i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli za 2017 rok firma audytorska przedstawiła swoją opinię wraz  

z raportem z badania sprawozdania finansowego. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe 

Fundacji: "(...)  

1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na dzień         

31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego (nadwyżki kosztów nad przychodami) za rok 

obrotowy, który trwał od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku, 

2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) 

rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 

ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, 

określonych  przepisami ustawy, zastosowanych odpowiednio do działalności Fundacji, 

3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  

i postanowieniami statutu Fundacji”. 

 

 

V. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE, HONORARIA  
  

W Fundacji według stanu na koniec roku 2017 zatrudnionych było 23 osób, tj. w podziale wg stanowisk:  

-  Prezes Zarządu     1  
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- Doradca Prezesa                           2 

- Dyrektor generalny                           1 

-           Z-ca Dyrektora generalnego   1 

- Główny księgowy    1 

-           Kierownik CWM Grodno                                 1 

-           Z-ca Kierownika CWM Grodno                       1    

-           Główny specjalista/radca prawny                     3 

-           Koordynator projektów                                     5                                                                  

- Starsi specjaliści    3 

- Specjaliści     2 

- Kierowca /mechanik /zaopatrzeniowiec    1 

-  Sekretarka     1 

 

Łączna kwota wynagrodzeń pracowniczych w 2017 r. wyniosła: 3.795.862,01 zł, z tego: 

 - z tytułu umów o pracę    - 2.651.986,61 zł, 

 - z tytułu umów zlecenia i o dzieło   -      34.897,61 zł, 

 - z tytułu honorariów    -            1.108.977,79 zł, 

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za 2017 rok wyniosła łącznie  433.470,77 zł. 

 

VI. POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW FUNDACJI 
 

W 2017 r. Fundacja udzielała pożyczek w ramach statutowych programów pożyczkowych: 

Samorządowego Programu  Pożyczkowego (pkt 1.1 sprawozdania) oraz Programu Wspierania Rozwoju 

MŚP (WRP) (pkt 1.2 sprawozdania). Innych  pożyczek Fundacja w 2017 r. nie udzielała. Szczegółowe 

dane dotyczące udzielonych pożyczek zawarte są w załącznikach do niniejszego sprawozdania. 

 

VII. KONTROLE W FUNDACJI 
 

Oprócz kontroli (audytu) sprawozdania finansowego Fundacji za 2016 r., zleconego przez Zarząd 

Fundacji i zrealizowanego w 2017 r., w Fundacji nie były przeprowadzane inne kontrole. 

 

VIII.  SPRAWY PODATKOWE (ROZLICZENIA Z BUDŻETEM) 
 

Rozliczenia z budżetem w 2017 roku dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób 

prawnych. Co miesiąc w terminie zgodnym z przepisami, na rachunek urzędu skarbowego przekazywane 

były kwoty należnych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonywanych wypłat 

wynagrodzeń.  

Wykazana w bilansie Fundacji za 2017 r. kwota zobowiązania wobec budżetu w wysokości  

146.980,72 zł obejmuje bieżące zobowiązania z tytułu podatków PIT, CIT oraz z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych. 

Rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły w 201 r. łącznie   

178.138,00 zł.  

Po zakończeniu roku sprawozdawczego Fundacja złożyła w urzędzie skarbowym właściwym ze względu 

na siedzibę Fundacji deklarację roczną za 2017 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób 

fizycznych PIT-4R oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2017 CIT-8. 
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W 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 3, 5, 6c, 7a, 7b, 

7c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji, ani działalności, o której mowa w § 2 ust. 8 tego rozporządzenia.  
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Zał. 4 Zestawienie umów pożyczkowych ze środków Fundacji zawartych w 2017 r.  

w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. 
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