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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 Fundacji:
efrwp@efrwp.com.pl;
strona internetowa Fundacji:
www.efrwp.pl.
(swoją osobną stronę internetowe posiada również Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie
jako jednostka organizacyjna Fundacji - vide pkt 4 sprawozdania: http://centrum-grodno.pl/, jak również
szereg programów edukacyjnych realizowanych przez Fundację).

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31.12.2018 r. według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym był
następujący:
Krzysztof Podhajski
- Prezes Zarządu,
Sylwia Iwańczuk
- Członek Zarządu,
Jerzy Jan Indra
- Członek Zarządu,
Ewa Balazs
- Członek Zarządu,
Paweł Wojcieszak
- Członek Zarządu.
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.
Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo aktywów finansowych Fundacji oraz efektywną
realizację jej celów statutowych, nadzór nad gospodarką finansową Fundacji prowadzi zgodnie ze
statutem Kapituła Fundacji. W 2018 r. Kapituła m.in. podejmowała uchwały w sprawie: zatwierdzenia
rocznego planu rzeczowo-finansowego Fundacji, powołania prezesa oraz członków Zarządu Fundacji
na nową kadencję, przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu za rok poprzedzający, oraz rekomendacji
zakończenia działalności kredytowej ze środków 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 2018 r. w skład Rady Programowej wchodzili:
prof. dr hab. Jerzy Buzek, – Przewodniczący Rady Programowej,
oraz członkowie:
prof. dr hab. Marek Belka,
prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski,
prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz,
dr hab. Aleksander Hall,
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-

dr Stanisław Kluza,
prof. dr hab. Marek Kłodziński,
Ireneusz Niewiarowski,
prof. dr hab. Witold Orłowski,
prof. dr hab. Walenty Poczta.

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. W 2018 r. statutowe cele Fundacji nie
ulegały zmianie.
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,
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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,
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 społecznogospodarczych 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.
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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 2018 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. W swojej działalności nie kierowała się
zyskiem (non-profit organization), co do zasady 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 niż dofinansowania niektórych programów i projektów Fundacji, o których
wspomniano w dalszej części niniejszego sprawozdania.
W 2018 roku znacząca część działalności statutowej była realizowana poprzez programy
współfinansowania - 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 na podstawie szczegółowych regulaminów
udzielania pożyczek, kredytów lub dotacji, zawierających kryteria, uwarunkowania
i procedury dotyczące tych programów, a także zdefiniowane grupy ich odbiorców/beneficjentów.
Kredyty 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, natomiast pożyczki - bezpośrednio przez Fundację, na
podstawie odpowiednich procedur i zawartych umów pożyczki (vide pkt 1).
Programy subwencyjne Fundacji w 2018 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 najistotniejszych inicjatyw Fundacji, służących realizacji jej celów statutowych, 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 opracowują zagadnienia i proponują rozwiązania problemów
istotnych 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 z różnych
dziedzin (think tank), pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka.
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Istotną rolę w działalności Fundacji odgrywa Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM)
w Grodnie, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, oddane do użytku we wrześniu 2015 r.
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. M.in. w ramach działalności edukacyjnej
w zakresie przyrody Centrum współpracuje z Wolińskim Parkiem Narodowym, jak również
z partnerami z Węgier.
W 2018 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.
Ważną rolę w realizacji celów statutowych Fundacji odgrywały zewnętrzne środki krajowe
i zagraniczne, które udało się pozyskać w 2018 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 , WFOŚiGW, RPO PZ, MKiDN, NBP i innych. W 2018 r. Fundacja
wydatkowała łącznie kwotę 2.699.381,82 zł w ramach dofinansowania programów pozyskanego ze
źródeł zewnętrznych. Źródło i wielkość dofinansowania została podana przy omawianiu
poszczególnych projektów i programów Fundacji.

1. POŻYCZKI I KREDYTY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI
Jedną z form finansowego wspierania przez Fundację rozwoju terenów wiejskich w 2018 r. stanowiły
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 2018 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.
Kapituła Fundacji - mając na względzie aktualne otoczenie prawne, w tym zwłaszcza dotyczące kwestii
podatkowo-skarbowych - w swojej uchwale z dnia 27 lutego 2018 r. zaleciła zakończenie działalności
kredytowej Fundacji realizowanej za pośrednictwem banków oraz innych podmiotów na podstawie
umowy o współpracy (uchwała nie dotyczy działalności pożyczkowej realizowanej bezpośrednio przez
Fundację.
Biorąc pod uwagę powyższe zalecenie, Fundacja zakończyła realizację następujących linii kredytowych
realizowanych w latach wcześniejszych:
kredyty w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi - oświata, budowa dróg
wiejskich, zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków;
mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich;
kredytowanie pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych „WIARYGODNY PARTNER”;
kredyty z zakresie agroturystyki.
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W związku z tym w 2018 r. Fundacja nie realizowała przelewów na te linie kredytowe, z wyjątkiem
linii „Wiarygodny Partner”, w ramach której przelewy na kredyty realizowano jeszcze do końca
I kwartału 2018 r. – pkt 1.3 sprawozdania.
W 2018 roku Fundacja wydatkowała na finansowanie programów pożyczkowych SPP i WRP oraz linii
kredytowej „Wiarygodny Partner” łączną kwotę 2.872.950,00 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 zwykle 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 2018 roku Fundacja nie udzielała nowych pożyczek w ramach SPP.
Na realizację zobowiązań wynikających z umów pożyczkowych zawartych w ramach Samorządowego
Programu Pożyczkowego w 2017 r. Fundacja przekazała w 2018 roku łączną kwotę 700.000,00 zł

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
8
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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 2018 r. „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. zawarła 5 umów pożyczek na łączną kwotę 744.300,00 zł,
natomiast kwota przekazana przez Fundację na realizację zawartych umów (w tym w części zawartych
w roku poprzednim) wyniosła łącznie 844.300,00 zł.

1.3.

„WIARYGODNY PARTNER” – zakończenie programu

Linia Kredytowania Przedsiębiorczości Wiejskiej (MSP) „WIARYGODNY PARTNER”, realizowana
przez Fundację od końca 2005 roku do końca I kwartału 2018 r., była adresowana do przedsiębiorców
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
Kredyty w ramach tej linii kredytowej mogły 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” mogły 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 2018 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 w wysokości 3,20 stopy redyskonta weksli NBP, przy czym nie
niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską dla Polski.
W 2018 r. banki zawarły w ramach tej linii kredytowej 5 umów kredytowych na łączną kwotę
828.650,00 zł i taka też była łączna kwota transferów środków Fundacji do banków na transze
kredytowe przypadające w tym okresie.

2. PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ DOTACJE
Programy i projekty edukacyjne oraz prospołeczne, finansowane lub współfinansowane przez Fundację,
to dominujacy obszar działalności Fundacji w 2018 roku. Realizowane od 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 podmiotami
(głównie gminy i organizacje pozarządowe), każdorazowo w oparciu o decyzje Zarządu Fundacji,
regulaminy programów oraz zawarte umowy o współpracy.
W 2018 roku Fundacja realizowała 13 programów subwencyjnych, głównie o charakterze edukacyjnym,
z których większość została zapoczątkowana w latach wcześniejszych:
 Program „Youngster” - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez
realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego (vide pkt 2.1 sprawozdania),
 Program edukacji ekonomicznej „Ferie z Ekonomią”( vide pkt 2.2 sprawozdania),
 Program edukacji przyrodniczej ,,Bliżej Przyrody’’ ( vide pkt 2.3 sprawozdania),
 Projekt ,,Zupełnie Inna Lekcja Przyrody ( vide pkt 2.4 sprawozdania),
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Projekt „Konkurs Ekologiczny” (nowy projekt Fundacji – vide pkt 2.5 sprawozdania),
„Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” (nowy projekt Fundacji - vide pkt 2.6
sprawozdania),
Program doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych dla organistów ze wsi i małych miast
(vide pkt 2.7 sprawozdania),
Projekt ,,Współpraca polsko-węgierska” (vide pkt 2.8 sprawozdania),
„ProgramujeMy - kielecki” (vide pkt 2.9 sprawozdania),
„ProgramujeMy - tarnowski” (nowy projekt Fundacji - vide pkt 2.10 sprawozdania),
Projekt „Gmina na Czasie” (nowy projekt Fundacji - vide pkt 2.11 sprawozdania)
„TUTEJSI – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” (vide pkt 2.12 sprawozdania)
„Fundusz Doraźnej Pomocy” - program finansowania przedsięwzięć doraźnych i pilnych,
zwłaszcza wynikających z klęsk żywiołowych i innych nagłych wypadków (vide pkt 2.13
sprawozdania),

Ponadto w 2018 r. zakończono realizację następujących programów/projektów realizowanych w latach
poprzednich (vide pkt 2.14 sprawozdania):
 Program „Zrozumoieć Autyzm”;
 Programy (warsztaty) kulinarne „Gotuj lokalnie” – zakończenie programu;
 Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę
stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” – zakończenie II etapu programu.
Również Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie oddane do użytku w 2015 r. aktywnie
kontynuowało swoją działalność, realizując w 2018 r. autonomicznie szereg projektów edukacyjnych
i 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 2018 r. Fundacja wydatkowała na realizację projektów i programów edukacyjnych oraz
prospołecznych łącznie kwotę 5 762 099,03 zł.

2.1

Program nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich – „YOUNGSTER”

Program „Youngster” realizowany przez Fundację nieprzerwalnie od 2007 roku, ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego.
Do końca roku szkolnego 2016/2017 r. program dotyczył uczniów klas trzecich gimnazjów. Począwszy
od roku szkolnego 2018/19, w związku z likwidacją gimnazjów, program „Youngster” jest adresowany
do uczniów klas VIII szkół podstawowych.
W ramach programu w trakcie roku szkolnego przeprowadzane są dodatkowe, uzupełniające zajęcia
z językaangielskiego w wymiarze 90 godzin lekcyjnych. W formule programu przyjęto następujące
założenia:
 Zajęcia są prowadzone w małych, maksymalnie 15 osobowych grupach, których uczniowie są na
zbliżonym poziomie umiejętności językowych,
 Zajęcia są wyłącznie dla uczniów chętnych, a w ich trakcie nie ma ocen, prac domowych,
kartkówek, itp.,
 Uczniowie nieodpłatnie otrzymują podręczniki dostosowane do ich poziomu oraz mają możliwość
sprawdzenia
swoich
umiejętności
językowych
przy
wykorzystaniu
platformy
e–learningowej, są nagradzani za przyrost umiejętności językowych, a nie wynik końcowy,
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Nauczyciele – angliści prowadzący zajęcia z uczniami 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 finansuje zakup podręczników dla uczniów i nauczycieli, a także
wyposażenie biblioteki szkolnej, koszty utrzymania platformy e-learningowej, koszty szkolenia dla
nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów oraz współfinansuje wynagrodzenie nauczycieli.
W 2018 r. działania Fundacji skupiały się na dokończeniu XI edycji programu, realizowanej w roku
szkolnym 2017/18 oraz uruchomieniu kolejnej, XII jego edycji, obejmującej rok szkolny 2018/19.
W czerwcu 2018 roku została zakończona XI edycja programu, w której wzięło udział 456 uczniów
z 35 gimnazjów wiejskich, a zajęcia z uczniami prowadziło 40 nauczycieli. W sierpniu 2018 roku pięciu
najlepszych uczniów spośród uczestniczących w XI edycji programu „Youngster” – w ramach
stypendium – uczestniczyło w 10-dniowym obozie językowym w Londynie.
W pierwszej połowie 2018 r. odbyła się rekrutacja gmin i szkół do kolejnej, XII edycji programu
„Youngster”, adresowanego – po raz pierwszy, w związku ze zmianami w systemie oświaty – do
uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Rekrutacja szkół była prowadzona dwutorowo, co było
spowodowane uruchomieniem pilotażej edycji programu English Teaching Activities for Youngsters
(ETAs for Youngsters), na mocy porozumienia pomiędzy Fundacją EFRWP a Polsko – Amerykańską
Fundacją Wolności, zawartego w listopadzie 2017 r. „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.
Jeszcze 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, z
czego ostecznie umowy zawarto (zarówno EFRWP, jak i NFR Nida) z ośmioma szkołami. Natomiast w
maju 2018 roku przeprowadzono rekrutację wyłacznie do programu „Youngster”. W wyniku obydwu
systemów rekrutacji do zajęć w ramach programu „Youngster” w roku szkolnym 2018/19 przystąpiło
543 uczniów z 40 szkół podstawowych/gmin. Szkolenie dla 45 nauczycieli uczestniczących w tej edycji
programu odbyło się w terminie 24–25.06.2018 r. w Starych Jabłonkach w ramach „English Teaching
Market” – ogólnopolskiego spotkania nauczycieli anglistów z terenów wiejskich, organizowanego przez
Nidzicką Fundację Rozwoju Nida. We wrześniu 2018 r., uczniowie przystąpili do testu plasującego podstawy podziału na grupy zaawansowania oraz doboru podręczników, które zostały dostarczone przez
Wydawnictwo Macmillan.
W 2018 roku na realizację programu „Youngster” Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 203.145,56 zł .
Od zapoczątkowania programu w 2007 r. do końca 2018 r. w ramach Programu „Youngster”
dodatkową nauką języka angielskiego objęto ponad 30.500 uczniów klas trzecich z gimnazjów i – od
2018 r. - ostatnich klas szkół podstawowych z terenów wiejskich.
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
– europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych,
premiującym nowatorskie rozwiązania dydaktyczne w edukacji:
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2.2

Projekt „Ferie z ekonomią”

Realizowany od roku szkolnego 2018/19 projekt „Ferie z ekonomią" to efekt 6 lat doświadczeń
Fundacji z realizacji adresowanego do uczniów gimnazjów i zakończonego w 2016 roku projektu
edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”. Formuła programu „Ferie z ekonomią” została
dostosowana do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi są uczniowie
wiejskich szkół podstawowych. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów,
rozpoczynających - po zakończeniu szkół podstawowych - naukę w szkołach średnich, w których
podstawie programowej będą 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”.
Projekt „Ferie z ekonomią” jest realizowany w okresie roku szkolnego i składa się z następujących
części składowych:
 Rekrutacja do projektu (listopad),
 Szkolenie z założeń projektu oraz narzędzi i metod pracy z uczniami dla prowadzących nauczycieli i studentów (I połowa grudnia),
 I etap - zajęcia dydaktyczne w szkołach (5 dni, łącznie 30 godz. lekcyjnych) podczas ferii
zimowych (styczeń-luty), wspomagane przez studenta kierunku ekonomia lub pokrewnego,
 II etap - konkurs na przygotowanie pracy projektowej, obejmującej opracowanie modelu
biznesowego własnej firmy, która może funkcjonować w lokalnej społeczności (dwa miesiąca
od zakończenia ferii),
 2-dniowy wyjazd do Warszawy dla laureatów konkursu na najlepszą pracę projektową,
obejmujący wizytę w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira
S. Skrzypka oraz udział w warsztatach ekonomicznych (maj-czerwiec).
Uatrakcyjnieniem projektu są liczne konkursy i nagrody, w tym m.in.: konkurs projektowy na model
biznesowy, konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej, konkurs na najlepszy blog.
W 2018 roku działania Fundacji skupiały się na dokończeniu I edycji projektu „Ferie z ekonomią” oraz
zapoczątkowaniu jego II edycji.
Pilotażowa, I edycja projektu „Ferie z ekonomią” była realizowana w 65 szkołach z terenu całej Polski,
a wzięło w niej udział 1069 uczniów. Zajęcia poprowadziło 64 nauczycieli przy wsparciu 52 studentów.
W 2018 roku, w ramach I edycji projektu, w okresie ferii zimowych przeprowadzono zajęcia
edukacyjne z uczniami w łącznym wymiarze 1950 godzin lekcyjnych oraz działania projektowe,
obejmujące przygotowanie modelu biznesowego własnej firmy. Uczniowie – autorzy 20 najlepszych
prac w nagrodę przyjechali na dwudniowe warsztaty ekonomiczne do Warszawy, w trakcie których
odwiedzili Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.
W ramach II edycji projektu (tzw.„Ferie z ekonomią II”) w listopadzie 2018 roku przeprowadzono
rekrutację, w wyniku której zakwalifikowano 840 uczniów z 50 szkół wiejskich zlokalizowanych w
pięciu województwach: warmińsko – mazurskim, lubelskim, podlaskim, kujawsko – pomorskim oraz
świętokrzyskim. Zajęcia z uczniami w trakcie ferii prowadziło 47 nauczycieli, przy wsparciu 37
studentów.
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W listopadzie 2018 roku Fundacja podpisała umowę z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach której
projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 217.430,00 zł w ramach programu edukacji ekonomicznej.
W 2018 r. Fundacja wydatkowała na realizację projektu Ferie z Ekonomią łącznie kwotę 545.076,45 zł.

2.3

Projekt edukacyjny „Bliżej Przyrody”

W 2017 roku Fundacja zainicjowała trzyletni projekt edukacyjny „Bliżej Przyrody” – wsparcie edukacji
wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego, który kontynuował i rozwijał
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.
Celem projektu jest budowa świadomości mieszkańców gmin okołoparkowych Wolińskiego Parku
Narodowego w zakresie 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 16 klas z 11 szkół z 3 gmin:
Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście (ok. 200 uczniów, ok. 400 rodziców, 16 nauczycieli) . 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 są 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. W każdym roku w klasach będzie realizowany inny zakres
tematyczny (odpowiednio: rośliny, zwierzęta i krajobraz).
W 2018 roku zakres realizowanych działań obejmował:
 zakończenie prac nad raportem z badań ankietowych wśród nauczycieli oraz rodziców uczniów
uczestniczących w projekcie dotyczących określenia postrzegania przez nich Wolińskiego
Parku Narodowego oraz ich stosunku do przyrody;
 opracowanie merytoryczne wstępnych i ostatecznych wersji scenariuszy terenowych lekcji
przyrody dla klas I wraz z kartami pracy, w tym przeprowadzenie drugich indywidualnych
spotkań coachingowych z nauczycielami;
 opracowanie szaty graficznej materiałów edukacyjnych powstających w ramach projektu, w tym
opracowano graficznie zeszyty ze scenariuszami lekcji w klasie I, segregatory na zeszyty ze
scenariuszami, nadruk na CD z materiałami oraz notes botanika;
 nauczyciele przeprowadzili terenowe lekcje przyrody w oparciu o opracowane scenariusze, po
czym dokonano merytorycznej weryfikacji scenariuszy tworząc ich ostateczne wersje;
 wydrukowano scenariusze lekcji wraz z kartami pracy w formie zeszytów edukacyjnych oraz
wytłoczono płyty z elektroniczną wersją scenariuszy;
 każdy nauczyciel uczestniczący w projekcie otrzymał segregator z 16 scenariuszami terenowych
lekcji przyrody wraz z kartami pracy; dodatkowe zestawy przekazane zostały dyrekcji szkół;
scenariusze wraz z kartami pracy zostały opublikowane na stronie fundacji w zakładce
poświęconej projektowi;
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 każda klasa uczestnicząca w projekcie wzięła udział w zajęciach przyrodniczych w CWM
Grodno, poświęconych roślinności Wolińskiego Parku Narodowego. Zajęcia odbyły się
w dniach 7 – 15 maja 2018 r. Transport uczestników zajęć zapewniono w ramach projektu. Na
zakończenie zajęć uczniowie zostali poproszeni o dokonanie ich oceny. Uczniowie wrzucali do
urny kartę z miną odzwierciedlającą ich ocenę zajęć (zielona mina - bardzo mi się podobało,
żółta mina - było ok, czerwona mina - wcale mi się nie podobało). Bardzo dobrze zajęcia
oceniło 181 uczniów, 16 uczniów uznało zajęcia za ok, zaś tylko 5 uczniom zajęcia wcale się
nie podobały. Ostatnim elementem zajęć było powierzenie misji przyrodniczej. Zostały
opracowane merytorycznie i graficznie materiały dydaktyczne niezbędne do wykonania misji –
notes botanika wraz z naklejkami dla każdego ucznia oraz plakat klasowy wraz z naklejkami
niezbędny do podsumowania misji. Ponadto każda klasa została zaopatrzona w atlasy roślin
w ilościach proporcjonalnych do liczby uczniów w danej klasie, co zostało potwierdzone
protokołami odbioru. Misja przyrodnicza obejmowała dwa zadania. Pierwsze dotyczyło
odnalezienia roślin charakterystycznych dla Wolińskiego Parku Narodowego i pozostałych
terenów objętych ochroną, które w sposób zagadkowy zostały opisane w notesie botanika,
i udokumentowanie tego faktu. Drugie zadanie dotyczyło przedstawienia roślin z najbliższego
miejsca zamieszkania ucznia. Formuła zadań wymagała zaangażowania w ich realizację
rodziców lub innych członków rodzin. We wrześniu 2018 r. dokonano podsumowania misji w
klasach i wręczono medale – odznaki botanika.
 Zaprojektowanie i wykonanie drewnianego medalu Przyjaciela Przyrody składającego się
z trzech części (trzech odznak, które łączą się ze sobą jak elementy układanki). Każda część
odpowiada misji przyrodniczej, zaplanowanej na dany rok szkolny: rok pierwszy – roślinność –
odznaka botanik, rok drugi – zwierzęta – odznaka zoolog, rok trzeci – ekosystem – odznaka
ekolog. Odznaki botanika zostały wręczone we wrześniu 2018 r. na klasowych
podsumowaniach misji.
 spotkanie z ekspertami, w trakcie którego omówiono przebieg pierwszego etapu projektu
(edukacji w klasie pierwszej) oraz przedyskutowano zakres działań dla klasy drugiej,
 odpowiadając na potrzeby nauczycieli opracowano graficznie i wydrukowano plakaty
promujące projekt w szkołach; plakaty te przekazano w trakcie wrześniowych spotkań
związanych z podsumowaniem misji w klasach.
 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie (2122.09.2018), poświęconego edukacji przyrodniczej w klasie II, której tematem przewodnim
będą zwierzęta. Szkolenie odbyło się w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku
Narodowego,
 rozpoczęcie prac nad scenariuszami terenowych zajęć przyrodniczych dotyczących świata
zwierząt z najbliższego otoczenia szkoły, w tym przeprowadzenie pierwszych spotkań
coachingowych z nauczycielami.
Łączna wartość projektu w okresie trzech lat jego realizacji 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 2018 roku na realizację działań w projekcie Fundacja wydatkowała kwotę 155 917,42 zł.
W 2018 r., niezależnie od działań projektowych finansowanych w ramach POIiŚ (zakończenie w roku
szkolnym 2019/2020), zainicjowano realizację Programu Współpracy „Bliżej Przyrody” będącego
kontynuacją projektu „Bliżej Przyrody”. Program Współpracy opiera się o taką samą konstrukcję
organizacyjno-merytoryczną, a do programu mogły przystąpić klasy pierwsze z rocznika szkolnego
2018/2019 ze szkół z gmin Wolin, Międzyzdroje i Świnoujście. Ostatecznie do programu przystąpiło
5 klas z 5 szkół (ok. 75 uczniów). W dnia 21-22.09.2018 dla nauczycieli z tych klas przeprowadzono
szkolenie nt. edukacji przyrodniczej w klasie I oraz szczegółowo przedstawiono zasady współpracy.
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Przystąpiono także do opracowania scenariuszy terenowych lekcji przyrody, w tym przeprowadzono
pierwszy indywidualny coaching. Dzięki temu co roku do projektu będą włączane kolejne klasy
pierwsze ze szkół okołoparkowych Wolińskiego Parku Narodowego, które będą kontynuowały edukację
przyrodniczą do klasy trzeciej.
Program Współpracy „Bliżej Przyrody” jest realizowany w ścisłej współpracy z Wolińskim Parkiem
Narodowym. W 2018 roku na realizację działań w Programie Współpracy wydatkowano kwotę 180,- zł.

2.4

Program „Zupełnie inna lekcja przyrody”

Od 2016 roku Fundacja realizuje program „Zupełnie inna lekcja przyrody”, przy wykorzystaniu
pracowni/laboratoriów przyrodniczych, które powstały w CWM Grodno w ramach projektu „Centrum
Edukacji Ekologicznej”. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VIII),
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 programu 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 uczestniczących w programie szkół z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców z terenu
województwa zachodniopomorskiego Fundacja zapewnia dofinansowanie do dowozu uczniów na
zajęcia, na trasie: szkoła – CWM Grodno – szkoła, na poziomie 80% kosztów transportu. Natomiast dla
szkół z pozostałych województw Fundacja zapewnia dofinansowanie kosztów transportu w kwocie nie
wyższej niż 800 zł brutto. Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczniów.
W 2018 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 samodzielnie zbierali materiały i próbki badawcze, samodzielnie je badali w laboratorium
i samodzielnie formułowali wnioski końcowe.
W zajęciach wzięło udział 2.160 uczniów z 39 szkół podstawowych z powiatów województwa
zachodniopomorskiego (gryfiński, gryficki, goleniowski, kołobrzeski, kamieński, koszaliński,
stargardzki, szczeciński) oraz łódzkiego (kutnowski).
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.885,00 zł (umowa nr 2018D0248S z dnia 05.07.18 r.).
Dodatkowym elementem programu „Zupełnie inna lekcja przyrody” był konkurs pn. „Szkolna Zupełnie
Inna Lekcja Przyrody”. Celem konkursu było docenienie i wsparcie szkół stosujących w praktyce
nauczania metody aktywizujące; zachęta do podejmowania zajęć przyrodniczych realizowanych poza
budynkiem szkoły – w nawiązaniu do idei programu „Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”.
Zadanie konkursowe obejmowało opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych, przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych w terenie, w okolicach szkoły oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych zajęć,
w tym dokumentacji fotograficznej. Zajęcia musiały być zrealizowane wśród przyrody dzikiej (jak np.:
las, jezioro, rzeka) lub przyrody półdzikiej (jak np.: łąka, nieużytek, park, zagajnik, zadrzewienia, etc.).
Wymaganym było, aby scenariusz przewidywał min. 3 aktywności wykonywane przez dzieci
samodzielnie w oparciu o instrukcję i karty pracy oraz min. 2 aktywności wykorzystujące lupy, które
szkoła otrzymała w ramach wizyt w CWM Grodno. Raport wraz z załączonym scenariuszem zajęć po
nadesłaniu do organizatora był przedmiotem oceny dokonywanej przez komisję konkursową.
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Uczestnikami konkursu mogły być wyłącznie szkoły podstawowe lub gimnazja, które uczestniczyły
w zajęciach „Zupełnie Inna Lekcja Przyrody” w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie
w latach 2016-2017.
W konkursie przewidziano 7 nagród w o wartości 2000 zł każda, w postaci sprzętu, jako doposażenie
pracowni przyrodniczej w danej szkole. Na konkurs nadesłano 11 zgłoszeń. W dniu 20 czerwca 2018
komisja konkursowa dokonała ich oceny i wybrała 7 laureatów.
Każdy z laureatów otrzymał sprzęt o wartości 2.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkolnej
pracowni przyrodniczej. Lista zakupionego sprzętu została uzgodniona ze szkołą zgodnie z jej
potrzebami.
Na realizację programu „Zupełnie inna lekcja przyrody” w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie kwotę
143.233,77 zł.

2.5

Projekt „Konkurs ekologiczny Misja Przyroda” (nowy projekt Fundacji)

Projekt „Konkurs ekologiczny Misja Przyroda” przeznaczony był dla uczniów klas 4 – 7 ze szkół
podstawowych, uczniów gimnazjów lub zespołów tych szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich
(gminy wiejskie i miejsko – wiejskie) oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców.
Celem projektu było uświadomienie uczestnikom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.
Zadaniem uczniów uczestniczących w konkursie było:
a. zdefiniowanie dowolnie wybranego problemu, który dotyka przyrodę – a szerzej – środowisko
naturalne w najbliższej okolicy szkoły,
b. podjęcie działań na rzecz jego rozwiązania poprzez realizację uczniowskiego projektu
ekologicznego (projektu edukacyjnego, w rozumieniu podstawy programowej kształcenia
ogólnego),
c. przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań.
Wstępna kwalifikacja do konkursu odbywała się na podstawie listu intencyjnego, zawierającego krótki
opis problemu. W sumie na konkurs wpłynęły 72 listy intencyjne, a następnie zgłoszono 26 projektów
edukacyjnych. Komisja konkursowa wyłoniła 4 zwycięskie szkoły (nagrodzone projekty uzyskały przy
ocenie min. 80% punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie). Pięć innych szkół
otrzymało wyróżnienia (min. 70% punktów).
Nagrodą główną zwycięskich szkół był 3-dniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej
w Grodnie k. Międzyzdrojów, gdzie uczniowie wzięli udział w niezwykłych lekcjach przyrody.
Wyróżnione szkoły otrzymały bony o wartości 3.000,- zł na doposażenie szkolnej pracowni
przyrodniczej. Oto Laureaci konkursu „Misja Przyroda":
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach (gm. Krzepice);
 Szkoła Podstawowa w Polnej (gm. Grybów);
 Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (gm. Kołaczkowo);
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie (gm. Załuski).
Wyróżnienia:
 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie (gm. Ostrów Lubelski);
 Szkoła Podstawowa w Kroczycach (gm. Kroczyce);
 Szkoła Podstawowa w Brodłach (gm. Alwernia);
 Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorski (gm. Nowogródek
Pomorski);
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie (gm. Janikowo).
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W ramach realizacji Konkursu Ekologicznego Fundacja wydatkowała w 2018 r. łącznie kwotę
42.019,53 zł.

2.6

Projekt „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem.”
(nowy projekt Fundacji)

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu
Regionalnego i Lokalnego w 2018 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Lokalnie, regionalnie
i tradycyjnie – wiem co zjem”.
Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów
i produktów spożywczych oraz zachęcenie do wykorzystywania produktów żywnościowych od
lokalnych producentów/rolników, a także wykorzystania tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania
w środowisku lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej,
zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa
kulinarnego podczas dożynek i innych imprez o podobnym charakterze.
Grupą docelową projektu były:
 członkinie Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z 9 województw Polski (woj. zachodniopomorskie,
woj. pomorskie, woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. podlaskie, woj. śląskie, woj.
łódzkie, woj. podkarpackie, woj. lubelskie);
 mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele
samorządu terytorialnego, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież, nauczyciele, organizacje
i stowarzyszenia pozarządowe, konsumenci;
 szersza publiczność zainteresowana problematyką produktów lokalnych, regionalnych
i tradycyjnych.
W ramach projektu realizowane były następujące operacje i działania:
 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń KGW;
 29 warsztatów w szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członkinie
KGW;
 29 stoisk podczas dożynek i innych imprez lokalnych promujących dziedzictwo kulinarne
regionu;
 promocja operacji w czasopismach branżowych;
 strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl
Efekty powyższych operacji są następujące;
 58 członkiń KGW przeszkolonych z zakresu m.in. krótkich łańcuchów dostaw, systemów
jakości żywności, produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, rolniczego handlu
detalicznego, żywności funkcjonalnej;
 580 uczniów szkół podstawowych przeszkolonych z zakresu produktów lokalnych,
regionalnych i tradycyjnych oraz funkcjonalnych wraz z nauczycielami;
 4500 odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas lokalnych imprez organizowanych przez
wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
 1 strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl;
 10 publikacji w czasopismach branżowych;
 15 publikacji w internecie i na stronach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,
Fundacji EFRWP, Centrum Współpracy Międzynarodowej.
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Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 155.843,38 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” (KSOW) Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W 2018 r. w ramach progrogramu Fundacja wydatkowała łączną kwotę 124,735,74 zł.
2.7.

Program „OrgaNowy Elementarz”

Celem programu „OrgaNowy Elementarz” jest podniesienie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności
muzycznych 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.
Program „OrgaNowy Elementarz” wpisuje się w cele statutowe Fundacji w zakresie działań na rzecz
edukacji i wspierania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich. Podjęcie programu uzasadnione
jest tym, 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.
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. Zajęcia edukacyjne odbywają się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie oraz
w Kolegiacie św. Mikołaja Biskupa w Wolinie - w formie wykładów teoretycznych i zajęć
praktycznych.
Na zrealizowanie programu kursu przeznaczono 10 comiesięcznych, dwudniowych zjazdów w okresie
od września 2017 roku do maja 2018 roku, natomiast w czerwcu 2018 roku zrealizowano egzamin
praktyczny.
Uczestnicy dojeżdżają na kurs na własny koszt, natomiast Fundacja pokrywa pozostałe koszty
(wykładowców, wyżywienia, zakwaterowania, materiałów edukacyjnych itp.).
Patronat nad projektem objęli: Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko –
Kamieński oraz Profesor Dariusz Dyczewski, Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Pierwsza edycja
projektu została zainaugurowana w 2017 roku. W 2018 roku kontynuowano działania w ramach
projektu, które objęły:
dokończenie pierwszej, pilotażowej edycji projektu, w której wzięło udział 15 uczestników z 12
parafii Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Edycja ta została zakończonej uroczystym
koncertem.
przeprowadzenie rekrutacji do drugiej edycji projektu (czerwiec – sierpień 2018 r.) i jej
rozpoczęcie we wrześniu 2018 r.
W 2018 r. na realizację programu Fundacja wydatkowała łącznie 65.211,67 zł.

2.8.

Projekt Współpracy Polsko - Węgierskiej

Fundacja zainicjowała swoją działalność w zakresie współpracy polsko – węgierskiej w 2014 roku
projektem edukacyjnym, którego celem było przybliżenie uczniom węgierskim najnowszej historii
Polski, a licealistom z Polski - najnowszej historii Węgier. Projekt ten był realizowany w latach 2014 –
2016.Na początku 2017 roku Fundacja realizując część swojej działalności statutowej, w tym zwłaszcza
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edukacji przyrodniczej, w CWM Grodno na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, 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 WPN 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).
W 2018 roku w ramach II etapu projektu prowadzono działania służące przygotowaniu
i uszczegółowieniu założeń wspólnego konkursu dla szkół zlokalizowanych wokół każdego z Parków,
w ramach którego uczniowie najbardziej zaangażowani w działania projektowe na rzecz swojego parku
w nagrodę wyjeżdżają do parku współpracującego. Służyło temu spotkanie studyjne przedstawicieli
Fundacji oraz obydwu parków, w trakcie którego opracowano szczegółowy regulamin konkursu dla
uczniów. Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 13–15 lat, uczęszczających do szkół
zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, w gminach położonych w granicach
Wolińskiego Parku Narodowego, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu. Konkurs
obejmuje trzy etapy:
1 etap – poszerzenie wiedzy o własnym parku narodowym oraz partnerskim parku narodowym
(odpowiednio o: Wolińskim parku Narodowym i Hortobagy Nemzeti Park). Sprawdzian wiedzy
obejmuje 30 pytań (20 pytań o parku rodzimym i 10 pytań o parku partnerskim) i jest
przeprowadzany na terenie szkoły,
2 etap – zrealizowanie 4 założonych zadań teoretyczno-praktycznych,
3 etap – realizacja zadania projektowego w formie konkursu, adresowanego do społeczności lokalnej.
Natomiast w ramach III etapu Projektu zrealizowano następujące działania:
 we wrześniu 2018 roku podpisano trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją oraz
Wolińskim Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej,
 w ramach porozumienia zainaugurowano wspólny projekt edukacyjny, trwający w trakcie roku
szkolnego 2018/19 i realizowany w takim samym zakresie w każdym z obu parków, w oparciu
o opracowany wcześniej regulamin konkursu.
W 2018 r. na realizację powyższych działań Fundacja wydatkowała łącznie 33 051,38 zł.

2.9.

„ProgramujeMY – kielecki”

Celem projektu „ProgramujeMY – kielecki” („PCK – kielecki”) 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 16 gmin: Bodzechów. Pawłów, Mniów, Bieliny, Nowa Słupia, Chęciny, Końskie,
Ruda Maleniecka, Waśniów, Łopuszno, Radoszyce, Mirzec, Bodzentyn, Zagnańsk, Miedziana Góra i
Strawczyn.
Program został podzielony na następujące etapy:
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I etap - Warsztaty teoretyczno-praktyczne dla nauczycieli i osób dorosłych (łącznie ok 32 godzin
dydaktycznych), 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.
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 we wdrażaniu
scenariuszy zajęć. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o program motywacyjny połączony z forum
wymiany doświadczeń. Jego uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się przygotowanymi przez
siebie materiałami dydaktycznymi oraz swoimi doświadczeniami. Najbardziej aktywni uczestnicy
forum mają szanse zdobyć dla swoich szkół drukarki 3D.
W projekcie realizowanym od września 2017 r. do grudnia 2019 r. bierze udział 200 nauczycieli oraz
blisko 2.000 uczniów z 58 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj.
świętokrzyskiego z ww. NUTS-3, podregion 52 kielecki.
W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 Przeprowadzono badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów oraz innych osób
dorosłych (pracowników instytucji kultury) biorących udział w projekcie;
 Przygotowano i przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w łącznym wymiarze 128 godzin
dydaktycznych (8 weekendowych zjazdów szkoleniowych); Przygotowano i przeprowadzono
spotkania standaryzujące dla trenerów lokalnych;
 Nauczyciele realizowali zajęcia praktyczne w swoich szkołach, w części z nich uczestniczył trener
lokalny lub trener-mentor;
 W dniach 11-15 czerwca na Politechnice Świętokrzyskiej odbył się Zlot Młodych Programistów,
w którym wzięła udział połowa uczestników projektu, czyli 100 nauczycieli oraz ok. 1000
uczniów (zajęcia były prowadzone przez specjalnie przygotowanych edukatorów, a uczestnikom
zapewniony został transport ze szkoły na uczelnię i z powrotem);
 Prowadzono doradztwo merytoryczne i metodyczne za pośrednictwem platformy e-learningowej,
w tym zorganizowano i przeprowadzono cykl webinariów;
 Przygotowano i przeprowadzano 3 szkolenia dla pracowników instytucji kultury pn. „Jak odnaleźć
się w cyfrowym świecie?”, w którym uczestniczyło łącznie 39 osób. Uczestnicy szkoleń mieli
zapewniony nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów za dojazd;
 Zakupiono 100 tabletów dla nauczycieli oraz przeprowadzono ich konfigurację, a następnie
przekazano na rzecz szkół;
 Prowadzono bieżącą promocję projektu;
 Prowadzono bieżącą sprawozdawczość do Instytucji Pośredniczącej, w tym składanie wniosków
o płatność oraz wniosków o zmiany 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.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji oraz Collegium Mazovia
Innowacyjna Szkoła Wyższa.
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W 2018 roku na realizację działań w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę 953.735,07 zł.

2.10. „ProgramujeMY – tarnowski” (nowy projekt Fundacji)
„ProgramujeMY - tarnowski" („PCK – tarnowski”) to projekt, którego celem - podobnie jak w projekcie
„ProgramujeMY - kielecki” - jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno - informacyjnych (TIK) poprzez naukę
programowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom klas 1-3 publicznych szkół
podstawowych. Projekt jest realizowany na obszarze NUTS-3 podregion tarnowski, i uczestniczy w
nim 13 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczurowa, Żabno, Olesno, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski,
Ryglice, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, Ciężkowice oraz Zakliczyn.
W projekcie realizowanym od maja 2018 r. bierze udział 197 nauczycieli oraz 1970 uczniów z 59
publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego.
„ProgramujeMY tarnowski" obejmuje również m.in.:
szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych
i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach
I-III szkół podstawowych.
dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie
robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół - tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz
zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.
Projekt – podobnie jak „ProgramujeMy - kielecki” - jest realizowany w następujących trzech etapach:
I etap - Warsztaty teoretyczno-praktyczne dla nauczycieli i osób dorosłych (łącznie ok 32 godzin)
W ramach warsztatów, realizowanych zgodnie z metodyką Blended Learning, łączącą szkolenia
i warsztaty stacjonarne z nauką przez Internet oraz wsparciem trenera, uczestnicy w małych,
maksymalnie 12-osobowych grupach, poznają zagadnienia z obszaru kompetencji cyfrowych
i medialnych, a także programowania oraz nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
Nauczyciele zapoznają się również ze scenariuszami zajęć warsztatowych z programowania
i budowania robotów dla uczniów klas 1-3 oraz platformą e-learningową projektu. Na zakończenie
uczestnicy otrzymają zestaw zadań domowych do wykonania na platformie.
 Warsztat pierwszy „Nauczyciel kompetentny cyfrowo"
 Warsztat drugi „Zaprzyjaźnij się z kodowaniem"
II etap - Zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczyciela w klasach I-III przy wsparciu trenera
(łącznie 30 godzin dydaktycznych)
Nauczyciele biorący udział w projekcie, w oparciu o specjalnie przygotowane na potrzeby projektu
scenariusze zajęć, przeprowadzą w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Ponadto
wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w niezbędny do zajęć sprzęt oraz
pomoce dydaktyczne. Nauczyciele będą mogli także korzystać z dedykowanego serwisu edukacyjnego.
Podczas zajęć uczniowie, m.in. budują roboty, a następnie przy użyciu komputera i dedykowanego
oprogramowania programują ich działanie i wprawiają je w ruch. Pozwala im to w sposób intuicyjny
poznać zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (LEGO Mindstorms oraz
Scratch). Jednocześnie uczniowie rozwijają umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, intuicyjnego
rozwiązywania problemów oraz pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, np. biologii
czy geografii. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w Zlocie Młodych Programistów.
Wszyscy uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowy
i ożywiania robotów z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo, a także poznać zasady programowania
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nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych - dronów, robotów „Dash” i „Dot”, „Ozobotów” oraz
„Edisonów”.
III etap - Wsparcie metodyczne dla nauczycieli przez 6 miesięcy po zakończeniu projektu
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 wdrażaniu scenariuszy
zajęć. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o program motywacyjny połączony z forum wymiany
doświadczeń. Jego uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się przygotowanymi przez siebie
materiałami dydaktycznymi oraz wymieniania doświadczeń. Najbardziej aktywni uczestnicy forum
mają szanse zdobycia dla swoich szkół dodatkowego sprzętu informatycznego oraz rozszerzonych
zestawów klocków.
W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 Zakupiono 197 tabletów wraz z klawiaturą i wyposażeniem dodatkowym dla nauczycieli oraz
przeprowadzono ich konfigurację, a następnie przekazano na rzecz szkół;
 Zakupiono 413 zestawów klocków do programowania Lego WeDo 2.0 wraz z dodatkowym
osprzętem (adapter sygnału, baterie, ładowarki), a następnie przekazano na rzecz szkół;
 Dokonano rozbudowy serwisu edukacyjnego programujemy.edu.pl, stworzonego w ramach
projektu "ProgramujeMY kielecki";
 Opracowana została identyfikacja wizualna projektu. Wykonano teczki, długopisy, etui na
tablety oraz naklejki na sprzęt z ologowaniem. Naklejki umieszczono na tabletach dla
nauczycieli oraz na zestawach klocków Lego. Wydrukowano plakaty o projekcie, które zostały
przekazane do szkół z prośbą o ich umieszczenie w widocznym miejscu. Plakat o projekcie
znajduje się także w siedzibie Fundacji oraz przekazano je partnerom;
 W dn. 28.06.2018 odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dla dyrektorów szkół
zakwalifikowanych do projektu oraz przedstawicieli gmin. Na spotkaniu omówiono ideę
projektu, harmonogram jego realizacji oraz wyjaśnione wszystkie sprawy organizacyjnoformalne. Informacja o spotkaniu ukazała się na stronie głównej Fundacji;
 Na stronie Fundacji utworzono zakładkę poświęconą projektowi: http://www.efrwp.pl/oprojekcie-programujemytarnowski, na której przedstawiono najważniejsze informacje
o projekcie. Prowadzono bieżącą promocję projektu;
 Opracowane scenariusze lekcji programowania z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0;
 Prowadzono bieżącą sprawozdawczość do Instytucji Pośredniczącej, w tym składanie wniosków
o płatność oraz wniosków o zmiany w projekcie;
 Przygotowano i przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w łącznym wymiarze 128 godzin
dydaktycznych (8 weekendowych zjazdów szkoleniowych); Przygotowano i przeprowadzono
spotkania standaryzujące dla trenerów lokalnych;
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 1.609.593 zł. Wartość całego projektu wynosi 1.789.593 zł.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej edukacji oraz Collegium Mazovia
Innowacyjna Szkoła Wyższa.
W 2018 roku na realizację działań w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę 725.751,56 zł.
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2.11. Projekt „Gmina na Czasie” (nowy projekt Fundacji)
Głównym celem projektu jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych
mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Cele szczegółowe projektu to m.in.:
1) propagowanie wśród beneficjentów korzystania z e-administracji;
2) podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń;
3) propagowanie internetu jako narzędzia przydatnego w życiu codziennym;
4) promowanie wśród dorosłych mieszkańców gmin objętych projektem idei uczenia się przez całe
życie ("lifelong learning").
Cele te będą osiągnięte przez udzielenie grantów dla gmin na przeprowadzenie szkoleń wg
opracowanych przez Fundację scenariuszy, które zostanie poprzedzone działaniami promocyjnymi. Dla
osiągnięcia jak najlepszych efektów szkoleniowych instruktorzy zgłoszeni przez grantobiorców będą
objęci wsparciem kadry trenerskiej. Postępy w realizacji będą mierzone na bieżąco, a część
mikroprojektów będzie monitorowanych w ramach wizyt na miejscu.
Realizacja projektu jest efektem pozytywnego rozatrzenie wniosku Fundacji złożonego w 2018 roku
w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, OŚ
PRIORYTETOWA nr 3: ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa’’, DZIAŁANIE: 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” . Projekt jest realizowany we współpracy z
Fundacją Polska Wieś 2000.
Projekt będzie realizowany na terenie województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego i zostanie nim
objętych 3.900 osób. Główne działania projektowe będą realizowane w 2019 roku.
W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 Opracowano scenarusze szkoleń i przekazano do akcpetacji do Instytucji Pośredniczącej;
 Opracowano regulamin konkursu grantowego wraz ze wszystkimi załącznikami, i przekazano
do akcpetacji do Instytucji Pośredniczącej;
 Nawiązano współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, któremu powierzono
prowadzenie działań promocyjno-rektrutacyjnych.
 Rozpoczęto prace nad strona interentową projektu www.gminanaczasie.pl;
 Prowadzono bieżącą sprawozdawczość do Instytucji Pośredniczącej, w tym składanie
wniosków o płatność.
Wydatki projektowe będą ponoszone przez Fundację w 2019 r.

2.12. Projekt „TUTEJSI – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”
W 2018 roku Fundacja kontynuowała działania związane z dziedzictwem muzycznym i kulturowym
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach Projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe
Pomorza Zachodniego”, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie projektu „Tutejsi – tradycje muzyczne
Pomorza Zachodniego”, który był realizowany w CWM w Grodnie w 2017 roku.
Celem projektu jest odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego –
odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców, które przetrwały do dzisiaj
w niezmienionej formie lub w wyniku asymilacji mieszkańców uległy modyfikacji, tworząc nową
wartość. Te działania zostały powierzone uczniom klas VI – VIII oraz nauczycieli ze szkół
podstawowych z terenów wiejskich woj. zachodniopomorskiego.
Uczniowie, podzieleni na kilkuosobowe grupy, wyruszyli w teren, aby dokumentować oraz promować
lokalne dziedzictwo kulturowe występujące na terenie swojej gminy. Ich zadaniem było m.in.
przeprowadzenie wywiadów z ciekawymi ludźmi lub stworzenie dokumentacji filmowej
i fotograficznej, odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki. W ramach zajęć terenowych
uczniowie odwiedzili także lokalne domy kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP oraz parafie.
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Badania terenowe zostały poprzedzone specjalistycznym szkoleniem dla nauczycieli w CWM Grodno,
w ramach którego zostali oni przygotowani przez ekspertów – historyków oraz etnografów - do
realizacji profesjonalnych badań etnograficznych z młodzieżą.
Kolejnym etapem projektu była weryfikacja materiałów zebranych przez uczniów – najpierw przez
nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu, a następnie przez ekspertów – historyków
i etnografów. Jej celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy mieszkańcom przybyłym na tereny
woj. zachodniopomorskiego po II wojnie światowej, mimo różnego pochodzenia, udało się zbudować
tożsamość lokalną oraz stworzyć własną tradycję i kulturę.
Zebrane i zweryfikowane materiały posłużą do stworzenia archiwum, którego celem będzie uchronienie
zbiorów i relacji przed zapomnieniem, i ich upublicznienie. Ponadto materiały te zostały naniesione na
specjalną, interaktywną mapę Pomorza Zachodniego z informacją, jakie elementy w danej gminie
udało się zbadać (np. pochodzenie mieszkańców, kultywowane tradycje kulturowe). Ponadto uczniowie
mieli za zadanie promować wyniki swoich badań na forum swojej szkoły oraz gminy.
W dn. 14 grudnia 2018 r. w Międzyzdrojach odbyła się Konferencji Młodych Badaczy tradycji
kulturowych na Pomorzu Zachodnim, w której wzięli udział uczestnicy 2. edycji projektu „Tutejsi –
tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”. Podczas wydarzenia młodzież oraz eksperci biorący udział
w projekcie podsumowali wyniki swojej dwumiesięcznej pracy terenowej.
W 2. edycji projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” udział wzięło około 200
uczniów klas VI – VIII oraz 16 nauczycieli z 15 szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejskomiejskich woj. zachodniopomorskiego.
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 40.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”
W 2018 roku na realizację działań w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę 83.243,64 zł.

2.13. Program „Fundusz Doraźnej Pomocy”
Program „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.
Pomoc może obejmować wydatki na cele statutowe:
a)

wolne od podatku dochodowego, określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku (z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób prawnych,

b)

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 pomocy finansowej
w ramach FDP nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Podstawą przyznania pomocy finansowej jest pisemne wystąpienie do Fundacji o udzielenie pomocy
doraźnej wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi szczególny i pilny charakter
wnioskowanej pomocy finansowej.
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W 2018 roku w ramach „Funduszu Doraźnej Pomocy” zostało dofinansowanych 34 doraźnych i pilnych
przedsięwzięć, wynikających zarówno z awarii i innych zdarzeń losowych, jak i ważnych względów
społecznych oraz edukacyjnych, na łączną kwotę 311.000,00 zł.

2.14

Zakończenie niektórych programów i projektów edukacyjnych zapoczątkowanych
w latach wcześniejszych

 Programy (warsztaty) kulinarne „Gotuj Lokalnie”
W ramach celów statutowych w zakresie rozwoju kultury oraz zachowania dziedzictwa kulturowego
i historycznego, w tym zwłaszcza w zakresie tradycyjnych produktów żywnościowych i potraw
regionalnych, Fundacja przez 6 lat realizowała 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, pod wspólną nazwą „Gotuj Lokalnie”.
Cykl działań edukacyjnych został zakończony z końcem 2017 roku konkursem dla szkół
gastronomicznych, w którym nagrodą były specjalistyczne warsztaty w Akademii Kulinarnej Marcina
Budynka, zrealizowane ostatecznie w 2018 roku.
W 2018 r. w ramach dokończenia działań programu „Gotuj lokalnie” Fundacja wydatkowała łącznie
kwotę 15.701,55 zł.

 Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na
poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”
Projekt służył aktywizacji społeczności lokalnych poprzez wsparcie realizacji ich inicjatyw w zakresie
poprawy stanu środowiska naturalnego. W latach 2015 – 2017, w efekcie pozytywnego rozpatrzenia
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków Fundacji złożonych
w ogłaszanych przez NFOŚiGW konkursach w ramach komponentu „Inicjatywy Obywatelskie”,
zostały zrealizowane dwie edycje projektu. Celem działań NFOŚiGW było m.in. wzmocnienie działań
społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozwiązywanie lokalnych problemów
związanych z ochroną środowiska oraz uruchamianie mechanizmów służących jego ochronie, a także
usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.
Bezpośrednimi adresatami działań Fundacji były lokalne organizacje pozarządowe (fundacje
i stowarzyszenia) oraz lokalne grupy nieformalne, realizujące przedsięwzięcia z szeroko rozumianego
zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania antropopresji z terenu całej Polski, natomiast Fundacja
pełniła w tym projekcie rolę podmiotu koordynującego działania projektowe.
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.
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. Nagrody w tym
konkursie, w wysokości po 2.000 zł, laureaci mogli przeznaczyć na dalszą kontynuację swojej
inicjatywy lub zrealizowanie nowej, o podobnym charakterze. Nagrody zostały wypłacone w 2018 roku.
Na realizację projektu „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na
poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” w 2018 roku wydatkowano łącznie
7.444,99 zł.
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 Program „Zrozumieć autyzm”
Celem programu „Zrozumieć Autyzm”, realizowanego przez Fundację od 2012 roku, było 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. 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 była 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.
Ostatnim rokiem realizacji programu był rok 2017, tym niemniej pewne działania programowe
ostatecznie udało się przeprowadzić dopiero w 2018 roku. Na dokończenie działań w ramach programu
„Zrozumieć Autyzm” w 2018 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 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 2018 r. w ramach działalności FIR zorganizowano dwie cykliczne, międzynarodowe konferencje
(jak niżej) dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przygotowano i wydano szereg
opracowań w formie raportów, na tematy istotne dla polskiej wsi. Raporty te były przedmiotem dyskusji
na lokalnych sympozjach i konferencjach organizowanych w tym celu przez Fundację. Są one również
dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Fundacji (www.efrwp.pl).
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Na realizację wszystkich działań i przedsięwzięć w ramach FIR w 2018 r. Fundacja wydatkowała
ogółem kwotę 1.630.316,89 zł.

3.1. Konferencje
 EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE w Jasionce w dniach 23-24 marca 2018 r.
- coroczna, międzynarodowa konferencja rolnicza w nowej, rozszerzonej formule.
W 2018 r. międzynarodowa konferencja w Jasionce - pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi - poświęcona aktualnym kwestiom rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich odbyła się po raz
pierwszy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena,
w nowej, rozszerzonej formule Europejskiego Forum Rolniczego. Podczas 2 dni Forum odbyło się
7 debat i paneli dyskusyjnych z udziałem 30 prelegentów. Przysłuchiwało się im blisko 2000
uczestników. Wiodącymi tematami Forum były: kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz
rola innowacji w nowoczesnym rolnictwie.
W debacie inaugurującej Forum pt. ,,Nowa perspektywa budżetowa WPR - priorytety, założenia,
propozycje zmian'' wzięli udział m.in. Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travert - Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac
- Wiceminister Rolnictwa Czech oraz Zsolt Feldman - Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa Węgier.
Głównymi tematami pierwszego dnia Forum były:
aktualne problemy, wyzwania i szanse stojące przed polską i europejską wsią;
jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.;
jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji
bieżącej WPR
Drugi dzień Forum poświęcony był dyskusjom i prezentacjom dot. nowoczesnych rozwiązań
w rolnictwie. W debacie pt. ,,Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie - rola
w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji'', udział wzięli: Wolfgang Burtscher - Zastępca
Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji
Europejskiej, Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu
Europejskiego, Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Dyskusjom i panelom tematycznym odbywającym się w ramach Forum w Jasionce towarzyszyły
ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się̨
z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania
i obniżania kosztów produkcji oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.
Zaplanowano również spotkania z producentami, doradcami rolnymi oraz przedstawicielami organizacji
branżowych.
Podczas Forum swoje produkty i usługi prezentowali m.in. producenci nasion, hodowcy bydła i trzody,
dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz branży nawozowo
- chemicznej, w tym m.in. Polska Spółka Gazownicza, PZU SA, Alior Bank, BASF Polska, Grupa
Azoty, White Hill, KWS Polska, Chemirol, SHiUZ Bydgoszcz, PRONAR, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Towarzystwo Ubezpieczeń́ Wzajemnych,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Bioelektra Group, Agropolisa, SWIMER, Smart Soft Solutions,
Mojestado.pl, Plantalux i Cersus Wena.
Podczas Forum po raz drugi została także wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, przyznawana przez
Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz - córka Józefa Ślisza, Jarosław
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Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs - Przewodniczący Kapituły Fundacji
EFRWP. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się
zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości
chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.
W 2018 r. Nagroda im Józefa Ślisza została przyznana Polskiemu Towarzystwu Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata za działalność w zakresie upamiętniania Polaków niosących pomoc Żydom oraz
szerzenia wiedzy o okrucieństwach Holokaustu i II Wojny Światowej.
 Międzynarodowa konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo" - III edycja - dot.
OZE, pn. „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach
wiejskich" – w dn. 11-12 października 2018 r. w Centrum Współpracy
Międzynarodowej w Grodnie
Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo" to cykliczne, prestiżowe wydarzenie służące
wypracowywaniu rozwiązań służącym rozwojowi obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego, środowiska i rolnictwa, organizowane przez Fundację od 2016 roku w Centrum
Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów.
W opiniotwórczych panelach dyskusyjnych biorą udział przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki,
przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym,
samorządowcy oraz eksperci zajmujący się branżą energetyki, ochrony środowiska i rolnictwa.
Trzecia edycja tej konferencji odbyła się w dn. 11-12 października 2018 r., przy współpracy m.in.
Fundacji im. Konrada Adenauera. Głównym tematem był: „Rozwój energetyki rozproszonej
a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich". Patronat Honorowy nad konferencją objął Minister
Środowiska, Henryk Kowalczyk.
W obu dniach konferencji wzięło udział 20 prelegentów, którym przysłuchiwało się 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 dyskusyjnych:
W pierwszym dniu konferencji odbył się Panel I – „Program „Czyste Powietrze” oraz inne narzędzia
wykorzystywane w walce ze smogiem na terenach wiejskich.”, w którym głos zabrali: Anna Król
- Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jerzy Plewa
- Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji
Europejskiej (DG AGRI), Aneta Willems - Dyrektor Wydziału Emisji Przemysłowych
i Bezpieczeństwa w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENV), Piotr
Serafin - p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Paweł Ciećko - p.o.
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, i Bogusław Białowąs - Prezes Zarządu Banku Ochrony
Środowiska S.A.
W drugim dniu konferencji Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP odczytała list Prezydenta
RP do uczestników konferencji, a następnie miały miejsce dwa panele dyskusyjne:
Panel II – „Kierunki rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej
i w Polsce w kontekście poprawy jakości powietrza” (główny panel dyskusyjny), w którym głos zabrali:
Phil Hogan – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Henryk Kowalczyk
- Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof
Tchórzewski - Minister Energii oraz Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.
Panel III – „Wykorzystanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w walce ze smogiem”,
w którym wzięli udział: Josef Hartmann - Burmistrz Gminy Lichtenau w Niemczech, Michał
Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotr Czopek
- Naczelnik Wydziału Energetyki Rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej
w Ministerstwie Energii, Jacek Dach - Kierownik Pracowni Ekotechnologii Wydziału Rolnictwa
i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz Henryk Majchrzak - Członek Rady
Nadzorczej Polskiej Grupy Biogazowej S.A.
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Według danych przedstawionych podczas konferencji, problem smogu jest niekiedy o wiele
poważniejszy na terenach wiejskich niż w miastach. Dzieje się tak dlatego, że w większości budynków
są jeszcze stare, nieefektywne piece, w których dodatkowo wykorzystuje się niskiej jakości opał.
Rządowy program „Czyste Powietrze” ma pomóc rozwiązać ten problem. W jego ramach ok. 4 miliony
Polaków będzie mogło wymienić stare piece na nowe. Program zakłada także dofinansowanie wymiany
drzwi i okien, docieplenia dachów i ścian budynków, montażu pomp ciepła, a także instalacji paneli
fotowoltaicznych.
 Konferencjia prezentująca III etap Projektu „Monitoring rozwoju obszarów
wiejskich” (MROW)
Dn. 14 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca wyniki III etapu
Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (vide również pkt 3.2 niniejszego sprawozdania)
- cyklicznego projektu badawczego Fundacji, realizowanego od 2012 roku wspólnie z Instytutem
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Jego celem jest stała obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na
polskiej wsi. Prezentacji raportu z udziałem jego współautorów – dr hab. Moniki Stanny oraz prof. dr
hab. Andrzeja Rosnera - towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Jakie procesy zmieniają, a jakie powinny
zmieniać polską wieś w 100-leciu niepodległości". Wzięli w nim udział: Adam Tański - Członek
Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Dominika Rogalińska - Dyrektor
Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego, Stanisław
Derehajło - samorządowiec, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina oraz Arkadiusz
Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

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 stworzony na potrzeby
programowania, realizowania i monitorowania polityki wobec obszarów wiejskich. Informacje
sprowadzone są do poziomu pojedynczej gminy i obejmują wszystkie 2173 gminy wiejskie i miejsko
-wiejskie. Projekt uwzględnia kluczowe aspekty rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ekonomiczne,
jak i pozaekonomiczne, przy uwzględnieniu podstawowej ich cechy, jaką jest przestrzenność. Obejmuje
on 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 ten rozwój.
Do końca 2018 r. projekt realizowany był 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 publikowany i popularyzowany na konferencjach i panelach dyskusyjnych z udziałem
zainteresowanych ekspertów, polityków oraz przedstawicieli samorządów.
Raport z III etapu badania MROW opublikowano w listopadzie 2018 roku. Jak wynika z analizy
danych, obraz polskiej wsi kształtują przede wszystkim edukacja i aktywność społeczna, rosnący
poziom zamożności społeczności lokalnych oraz migracje. Najwolniej zmiany zachodzą natomiast
w przestrzeni gospodarczej - rolnictwie, poziomie dezagraryzacji i dostępności przestrzennej.
Jako jeden z głównych czynników wpływających w ostatnich latach na to, jak zmieniała się polska
wieś, zostały wskazane migracje wewnętrzne. Wpływają one nie tylko na zmiany zaludnienia, ale
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również na struktury demograficzne - migrują głównie ludzie młodzi, dobrze wykształceni, zaradni
i przedsiębiorczy. Na wsi pozostają osoby starsze. Dotyczy to przede wszystkim obszarów położonych
z dala od większych miast, gdzie regionalnie występują trudności w rozwoju funkcji pozarolniczych czy
słabe zainteresowanie wprowadzaniem innowacji.
Badanie po raz kolejny potwierdziło, że współczesne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze polskiej
wsi jest wynikiem nakładania się dwóch porządków: historycznego związanego z rozbiorami
i powojennymi zmianami granic kraju oraz układem związanym z położeniem obszarów wiejskich w
relacji do dużych i średnich miast.
Nadal uwidacznia się podział na lepiej rozwiniętą Polskę zachodnią oraz słabiej rozwiniętą Polskę
wschodnią. Granica tego podziału przebiega zgodnie z podziałem Polski na zabór rosyjski i zabór
pruski. Skutki wydarzeń historycznych i podziałów terytorialnych widać w strukturze osadniczej,
agrarnej, wyposażeniu infrastrukturalnym, a nawet w obyczajach oraz aktywności społecznej i
obywatelskiej w poszczególnych regionach kraju. Ma to przełożenie na zróżnicowanie poziomu
rozwoju obszarów wiejskich, jego dynamikę oraz charakter dokonujących się przemian.
Wśród regionów na szczególną uwagę zasługuje Wielkopolska. Tu w ramach badania MROW
wyróżniono typ gmin wielofunkcyjnych, czyli takich, gdzie obok wysoko rozwiniętego rolnictwa,
rozwija się infrastruktura społeczna i techniczna, usługi publiczne, a także rośnie możliwość znalezienia
poza rolnictwem pracy zgodnej z aspiracjami zawodowymi. W gminach tych rozwój funkcji
pozarolniczych sprzyja ewolucji struktur rolniczych.
Na drugim biegunie lokują się gminy dawnej Galicji, w rozdrobnionych gospodarstwach rolnych
produkcja rolnicza zamiera wraz ze wzrostem znaczenia zatrudnienia pozarolniczego.
Jak podkreślili autorzy raportu, o ile na zachodzie kraju obserwuje się wzrost liczby gmin
o wielofunkcyjnej strukturze gospodarczej, to na wschodzie zauważalna jest tendencja do pojawiania się
wielodochodowych gospodarstw rodzinnych.
Raport z III etapu MROW dostępny jest, podobnie jak inne opracowania FIR, na stronie internetowej
Fundacji www.efrwp.pl.
 „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako
podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”.
Opracowanie opublikowane 5 stycznia 2018 r. zostało przygotowane na podstawie dyskusji podczas
konferencji zorganizowanej przez Fundację w Grodnie k. Międzyzdrojów w dniu 7 lipca 2017 roku.
Jego tematem przewodnim były bariery administracyjne w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł
energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów działań Ministerstwa Energii
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówione zostały również perspektywy
i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji
samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.
 „System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje
rozwiązań”
Raport "System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań"
opublikowany 18 maja 2018 r. zawiera propozycje rozwiązań i pożądane kierunki reformowania
Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem kluczowych interesów polskiego rolnictwa.
Wnioski i rekomendacje szczegółowo opisane w raporcie oparte są na wynikach badań
przeprowadzonych na zlecenie Fundacji przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w latach 20162017.
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 „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola,

znaczenie i ewolucja”
Raport pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie
i ewolucja”, opublikowany 5 lipca 2018 r., ma na celu próbę oceny funkcjonowania systemu wsparcia
bezpośredniego, w szczególności dopłat bezpośrednich, i jego znaczenia dla rozwoju polskiego
rolnictwa. W publikacji zostały przybliżone możliwe scenariusze jego zmian w kontekście dyskusji nad
kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 roku.
Raport został przygotowany przez dr Iwonę Nurzyńską i dr Mirosława Drygasa z Instytutu Rozwoju
Wsi i Rolnictwa PAN oraz dra Lecha Goraja.
 „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa
podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację”
Raport pt. „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego
pod kątem barier ograniczających ich realizację", opublikowany dn. 3 lipca 2018 r., podejmuje tematykę
rozdrobnienia gruntów rolnych w Polsce oraz czynników, które determinują zarówno rozdrobnienie
gospodarstw rolnych, jak i procesy służące ich scalaniu. Projekt badawczy został zainicjowany w 2017
r. Raport z badań został przygotowany na podstawie doświadczeń ze scalania w województwie
podkarpackim, gdzie występuje bardzo duża „szachownica” gruntów, ale także, gdzie procent scalania
gruntów jest wysoki w skali całego kraju.
W opracowaniu zawarto także rekomendacje dotyczące procedur scaleń i wymiany gruntów, w tym
m.in. powiązanie ich z jednoczesnym opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego, zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie MPZP spoza budżetu Gminy czy
zlecenie prac geodezyjnych wyspecjalizowanym podmiotom. Autorzy raportu przedstawili również
rozwiązania, których celem jest przyspieszenie procedur scaleń, wymiany gruntów i zagospodarowania
poscaleniowego, obejmujące rozwiązania administracyjne, prawne oraz finansowe.
Raport został opracowany przez zespół ekspertów z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej
w składzie: prof. dr hab. inż. Karol Noga, dr inż. Zygmunt Sosnowski, dr inż. Monika Balawejder, dr
inż. Katarzyna Matkowska, dr Anna Mazur, oraz dr hab. inż. Jan Buczek z Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

4.

DZIAŁALNOŚĆ
W GRODNIE

CENTRUM

WSPÓŁPRACY

MIĘDZYNARODOWEJ

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, 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
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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 2018 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie realizowano autonomicznie
następujące przedsięwzięcia:


„Wiosna monodramu II”

Projekt „Wiosna monodramu II” to niezwykłe, wielopłaszczyznowe, kilkudniowe przedsięwzięcie
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, realizowane w Centrum Współpracy Międzynarodowej
w Grodnie, w ramach celów statutowych Fundacji dotyczących m.in. rozwoju kultury i niwelowania
różnic w dostępie do niej, poprzez organizowanie i finansowanie różnych form szkoleń, warsztatów,
wykładów, prelekcji, wystaw, koncertów itp.
Projekt ten w 2018 r. był realizowany w okresie od 15 do 25 maja. Składały się nań następujące
inicjatywy:
 warsztaty artystyczne, w których wzięli udział podopieczni wiejskich domów dziecka,
mieszkańcy miejscowości wiejskich gminy Wolin i Międzyzdroje (łącznie ok 40 osób w wieku
od 11 do 18 lat). Zwieńczeniem warsztatów było przedstawienie performerskie;
 „Teatr Obrazu” - interdyscyplinarne widowisko z pogranicza teatru, muzyki i sztuk
plastycznych, prezentujące malarstwo na „żywo” w wykonaniu dwóch artystów plastyków,
którego tematem była natura rzeczy i postaci, uzupełnione rytmem, muzyką i improwizowanym
śpiewem;
 koncert Marcina Nowakowskiego, saksofonisty jazzowego i kompozytora, wraz z zespołem
muzycznym;
 warsztaty aktorskie prowadzone przez aktorkę filmową i teatralną Agnieszkę Przepiórską,
z udziałem amatorskiego teatru MY (ok 12 osób) oraz rodziców osób niepełnosprawnych
intelektualnie;
 Koncert zespołu Jackpot, finalisty 10. edycji programu „Must be the Music”, oraz Klezmerskiej
Orkiestry Teatru Sejneńskiego, z udziałem Michaela Alperta, etnografa, zbieracza i wykonawcę
pieśni jidysz, laureata odznaczenia kongresu Stanów Zjednoczonych za działalność naukową
i artystyczną;
 monodram „i będą święta” w wykonaniu aktorki Agnieszki Przepiórskiej. Jest to monolog
kobiety, która niespodziewanie straciła męża w katastrofie lotniczej.
Wstęp na poszczególne imprezy dni Wiosny Monodramu był bezpłatny. Patronem medialnym Wiosny
Monodramu 2018 była TVP3 Szczecin.
Fundacja wydatkowała w 2018 r. na wszystkie przedsięwzięcia związane z projektem „Wiosna
monodramu” łącznie 93.420,96 zł.


Warsztaty Muzyczne “Osada Pieśni Grodno”

„Osada Pieśni Grodno” to nowy, artystyczny projekt CWM Grodno, skierowany do mieszkańców
okolicznych miejscowości: dzieci, młodzieży, jak i dorosłych - miłośników pieśni, amatorów grania
i muzykowania, którzy chcą współtworzyć wielopokoleniowy zespół promujący muzykę słowiańską
i tradycyjną.
Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć muzycznych, dostępnych
dla amatorów z okolicznych miejscowości, oraz wyrównywanie szans ludności z obszarów małych
miast i terenów wiejskich w dostępie do kultury.
Zespół odkrywa i rozwija talenty mieszkańców regionu i pielęgnuje bogate miejscowe tradycje
historyczne i kulturowe. Jednocześnie propaguje kulturę tradycyjną czerpiąc ze źródeł i inspiracji
położenia w sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Działalność zespołu integruje i aktywizuje
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społeczności lokalne, wspiera rozwój osobisty mieszkańców i wzbudza odczucia sprawczości poprzez
wspólne działanie.
Rozpoczęcie regularnych prób zespołu poprzedziła przygotowana wcześniej, szeroka akcja naboru
członków, spotkania oraz przesłuchania chętnych. Zespół zaczął działać od maja 2018 r.
Zespół od początku powstania aktywizuje i integruje lokalną społeczność zrzeszając grupę miłośników
pieśni i muzyki tradycyjnej. Wspólnie trenują różne pokolenia np. w próbie uczestniczy babcia
z wnukami lub rodzice z dziećmi.
Próby Osady Pieśni Grodno odbywają się regularnie raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami,
warsztatami itp. w inne dni tygodnia.
Pierwszy koncert Zespół wykonał po niespełna dwóch miesiącach działalności w czerwcu 2018 r. dla
mieszkańców Domysłowa.
Koncerty promują działalność grupy, integrują i mobilizują ludzi oraz są bardzo dobrze i ciepło
przyjmowane przez publiczność.
Z końcem 2018 r. zespół liczył 22 osoby regularnie uczestniczące w próbach i rozwijające swoje
muzyczne talenty, choć zdarza się, że na próbach bywa ponad 25 osób.
Repertuar opiera się głównie na pieśniach wykonywanych a capella oraz z towarzyszeniem prostych
instrumentów perkusyjnych. Stopniowo wzbogacane jest instrumentarium zespołu poprzez zakup
tradycyjnych instrumentów m.in. liry korbowej, cymbałów, kanele i drobnych instrumentów celtyckich
– np. tzw. tin whistle. Przedsmak wokalno-instrumentalnego działania grupie dostarczyło
przygotowanie kolędowego występu dn. 1.12.2018 r., gdzie do współpracy zaproszono gościnnie
profesjonalnych muzyków.
Akcja naborowa jest prowadzona w sposób ciągły, aby kolejne osoby mogły do zespołu dołączyć.
Zespół od samego początku istnienia prowadzi mgr sztuki Małgorzata Opaluch.
Zajęcia Osady Pieśni Grodno raz w kwartale wzbogaca wizyta instruktor-specjalisty w dziedzinie
kultury tradycyjnej. Instruktor w formie warsztatowej – praktycznej uczy uczestników nowych,
specjalistycznych umiejętności (np. tańca, ruchu scenicznego, gry na ciekawym instrumencie). Inspiruje
Zespół do dalszego rozwoju i jednocześnie jest szansą na bezpośredni kontakt z reprezentantami
kultury.
Na działania w ramach projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie 81.875,03 zł.
 „Wakacyjne Warsztaty Kultury Słowiańskiej”
W dniach 9-13 lipca w CWM Grodno odbyły się Wakacyjne Warsztaty Kultury Słowiańskiej,
w których udział wzięło ponad 40 dzieci z okolicznych miejscowości.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać niezwykłą kulturę Słowian. W ramach zajęć z udziałem
zespołu Osada Pieśni Grodno odbyły się m. in. warsztaty śpiewu białym głosem, nauka pieśni
tradycyjnych i regionalnych, zajęcia instrumentalne i umuzykalniające, warsztaty budowy
instrumentów, odkrywanie instrumentów historycznych, warsztaty tworzenia biżuterii słowiańskiej
i strojów historycznych, a także tradycyjnych przedmiotów życia codziennego. Dzieci wzięły udział
w zajęciach artystycznych inspirowanych kulturą słowiańską i tradycyjną.
Warsztaty odbywające się pod hasłem „Pracowite wakacje w Centrum! Rozwijamy talenty!” były dla
uczestników niezwykłą okazją do rozwijania swoich talentów oraz umiejętności pracy zespołowej,
a wszystko to w przyjaznej atmosferze i przy wyjątkowej muzyce.
Warsztaty zakończyły się uroczystym koncertem, na którym uczestnicy zaprezentowali umiejętności
zdobyte w trakcie trwania warsztatów. Na zakończenie koncertu zagrał Zespół DAIR – grupa
prezentująca muzykę folkową. Efekty zajęć rękodzielniczych można było obejrzeć na wystawie pełnej
przedmiotów wykonanych średniowiecznymi technikami.
Na realizację przedsięwzięć związanych z projektem Fundacja wydatkowała w 2018 r. łącznie
24.356,13 zł,
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„Dzień Ziemi” w CWM Grodno

Obchody Dnia Ziemi w CWM Grodno w 2018 r. odbywały się pod hasłem „Tydzień dla Ziemi”,
w tygodniu, kiedy przypada światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia), tj. w dniach od 18 do 22 kwietnia
2018 roku. Celem obchodów było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz zachęcenie
ich do podejmowania aktywności związanych z ochroną środowiska naturalnego.
W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostały warsztaty kulinarne, podczas których młodzież
pod okiem szefa kuchni Mariusza Siwaka przygotowywała „eco sałatki” na bazie warzyw, kasz
i owoców. Najlepsze autorskie przepisy uczniów zostały nagrodzone, m.in. profesjonalnymi
mikroskopami do pracowni badawczej w ich szkole.
Najmłodsi uczestnicy zostali natomiast zaproszeni do udziału w zajęciach pt. Wyspa Ziemia, w ramach
których wzięli udział w pokazie o zwierzętach i roślinach żyjących na naszej planecie, zabawach
związanych z żywiołami występującymi na Ziemi oraz wspólnymi siłami zbudowali wyspę
wykorzystując naturalnie występujące skarby natury – piasek, muszle, patyki czy kamienie.
Kolejnym przedsięwzięciem były edukacyjne zajęcia interaktywne „Jak skropliłem azot”. Ich
uczestnicy odkrywali przyrodę za pomocą swoich zmysłów, prowadzili badania przyrodnicze
w laboratorium oraz konstruowali własne latawce oraz hotele dla pszczół.
Ostatnią częścią obchodów Dnia Ziemi była nocna obserwacja przyrody Wolińskiego Parku
Narodowego z wykorzystaniem noktowizorów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani
dyplomami Młodego Obserwatora Przyrody.
Blisko 100 najmłodszych mieszkańców Troszyna, Zastania, Ładzina, Domysłowa, Dargobądza, Wisełki
i Kołczewa wzięło udział w obchodach Dnia Ziemi, organizowanym już po raz drugi w CWM Grodno
we współpracy ze Szkołą Podstawową w Międzyzdrojach.
Na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami „Dnia Ziemi” w CWM Grodno Fundacja
wydatkowała w 2018 r. łącznie 21.068,74 zł.


Warsztaty muzyczne z Baltic Neopolis Orchestra (BNO)

Celem artystycznych i edukacyjnych przedsięwzięć muzycznych przy współpracy muzyków Baltic
Neopolis Orchestra jest dotarcie do mieszkańców małych ośrodków i okolicznych wsi z ofertą
artystyczną o charakterze międzynarodowym na najwyższym poziomie, a także edukowanie poprzez
koncerty muzyki poważnej i animacje. Działania projektu - nastawione na przeciwdziałanie
muzycznemu wykluczeniu - skierowane są do dzieci i młodzieży wiejskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych powiatu kamieńskiego. Zajęcia projektu umożliwiają dzieciom i młodzieży pogłębianie
wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w zakresie muzyki poważnej, poznawanie kompozytorów
i ich twórczości, a wszystko to przy dźwiękach muzyki na żywo.
W 2018 r. odbyły się w CWM Grodno cztery spotkania edukacyjne z muzyką w wykonaniu muzyków
BNO.
W dniu 23 kwietnia 2018 r. uczestnicy projektu mieli okazję poznać muzykę do tańca, jaka powstała na
przestrzeni wieków, wziąć udział w koncercie edukacyjnym Baltic Neopolis Quartet oraz wspólnie
zatańczyć poloneza. Wśród utworów zaprezentowanych uczniom znalazły się m.in.: menuet, walc,
polka, marsz, balet, a także swing, fokstrot, tango, quickstep czy rock and roll.
W dniu 7 czerwca 2018 r. w CWM Grodno odbył się koncert edukacyjny Baltic Neopolis Quartet dla
dzieci i młodzieży z muzyką do filmów i bajek.
Dnia 28 września 2018 r. tematyką spotkania z muzykami BNO była muzyka polskich kompozytorów.
Poznawano również ich życie i twórczość na postawie wybranych sylwetek najwybitniejszych
kompozytorów.
W dn. 3 grudnia 2018 r. na scenie CWM Grodno gościli artyści Baltic Neopolis Quartet oraz tenor
Hubert Stolarski. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziwnowie mieli okazję poznać nie tylko operę
i muzykę kantatowo-oratoryjną oraz rolę głosu w muzyce, ale także dowiedzieć się jak śpiew w muzyce
zmieniał się przez kolejne wieki. Wśród utworów, które zabrzmiały w Centrum, były m.in.: „Alleluja”
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z oratorium ,,Mesjasz” Haendla oraz „Carmen” Bizeta. Nie zabrakło także przykładów opery
współczesnej polskich kompozytorów: Krzysztofa Pendereckiego i Karola Szymanowskiego.
Na realizację przedsięwzięć w ramach Warsztatów muzycznych z Baltic Neopolis Orchestra Fundacja
wydatkowała w 2018 r. łącznie 27.057,93 zł.
 Warsztaty nauki podstaw języka niemieckiego z wykorzystaniem eurytmii
W 2018 r. CWM Grodno zainaugurowało innowacyjny polsko-niemiecki projekt „Niekonwencjonalna
nauka podstaw języka niemieckiego: zajęcia ruchowo-artystyczne eurytmii dla dzieci w wieku od 6 do
12 lat – śladami L. Feiningera”.
Główne cele projektu to:
podnoszenie kompetencji językowych i wiedzy o kraju sąsiada, w tym poznanie postaci
i twórczości Lyonela Feiningera, która łączy oba kraje;
wykorzystanie innowacyjnej metody edukacji dla pobudzania zainteresowania wśród dzieci nauką
języka naszych zachodnich sąsiadów;
niwelowanie różnic w dostępie do atrakcyjnych form edukacji –nauki języka niemieckiego, dzieci
pochodzących z obszarów wiejskich;
nauka języka niemieckiego, jako istotny element dla rozwoju kapitału ludzkiego, społecznego
i intelektualnego mieszkańców środowisk wiejskich;
zwiększenie dostępu do edukacji środowisk wiejskich dla łatwiejszego przechodzenia
w przyszłości z edukacji do aktywności zawodowej.
Podczas zajęć warsztatowych instruktor prowadzi naukę języka z wykorzystaniem tzw. eurytmii
artystycznej - sztuki poruszania się przy muzyce i odpowiednich tekstach w nauczanym języku
niemieckim. Wykorzystanie eurytmii w nauce języka poprawa samopoczucie i niweluje napięcie
psychiczne uczniów. Rytmy wpływają też na to, że dziecko mające problemy z mówieniem (np. jąkanie
się) nabierają płynności mówienia. Płynność ruchów, jakiej uczą się dzieci podczas nauki języka
niemieckiego, przenosi się na płynność mowy.
Zajęcia warsztatowe nastawione są przede wszystkim na umiejętność mówienia po niemiecku, a nie
pisania czy też znajomości gramatyki. W trakcie zajęć uczniowie uczą się występowania publicznie.
Współpraca z partnerem z Niemiec – szkoła w Benz (Meklemburgia-Pomorze Przednie) - daje
możliwość interakcji z uczniami niemieckimi, a przy tym poznania twórczości artysty plastyka
pochodzenia niemieckiego Lyonela Feiningera, który tworzył po obu stronach granicy, zainspirowany
pejzażami i architekturą wyspy Uznam.
Realizacja projektu łączy kilka ważnych aspektów w rozwoju dzieci: aspekt artystyczny (rozwój
kreatywności, zajęcia manualne, ruch sceniczny), aspekt edukacyjny (poznawanie podstaw języka
niemieckiego, zdobywanie wiedzy na temat artysty plastyka). Istotny jest również aspekt społeczny,
gdzie realizacja projektu daje możliwość zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, w sposób
alternatywny wobec zagrożeń jakimi są narkomania, chuligaństwo, gry komputerowe itp.
Realizacja projektu prowadzi m.in. do aktywizacji społeczności wiejskich środowisk w życiu
kulturalnym, a także do wzrostu znaczenia świetlic wiejskich i wiejskich placówek kulturalnych.
Projekt jest realizowany od marca 2018 roku w gminie Wolin. Bierze w nim udział blisko 100
najmłodszych mieszkańców sołectw: Wisełka, Kołczewo, Zastań, Sierosław oraz Domysłów w wieku
od 6 do 12 lat.
W ramach projektu w świetlicach wiejskich, Domu Dziecka w Wisełce oraz szkole w Kołczewie,
realizowane są zajęcia ruchowo-artystyczne z eurytmii, podczas których uczestnicy uczą się podstaw
języka niemieckiego. Swoje umiejętności językowe oraz artystyczne dzieci dodatkowo rozwijają
podczas organizacji przedstawień dla rodziców, a także spotkań z uczniami ze szkoły w Benz.
Wspólnie ze swoim sąsiadami uczestnicy projektu odwiedzili m.in. Muzeum Pałacowe w Trzebiatowie,
gdzie znajduje się wystawa poświęcona życiu i twórczości Lyonela Feiningera, wzięli również udział
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w zajęciach warsztatowych w CWM Grodno oraz wyjeździe studyjnym do szkoły w Benz – miasta,
gdzie Feininger zaznaczył swoją obecność.
Uroczyste podsumowanie projektu, połączone z wystawą prac jego uczestników, odbyło się w grudniu
2018 roku w CWM Grodno.
Projekt realizowany jest z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Na realizację projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 67.605,00 zł.
 Projekt „Naj Czuje”
„Naj czuje. Działania kulturalne dla najmłodszych dzieci, ich rodziców i opiekunów” jest projektem
adresowanym do dzieci w wieku od 1 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów z terenu powiatu
kamieńskiego. Celem projektu jest zainspirowanie rodziców oraz opiekunów do wykorzystywania łatwo
dostępnych przedmiotów we wspólnej, spontanicznej zabawie z dziećmi, a także dotarcie do grupy
najmłodszych z ciekawą ofertą edukacyjno-kulturalną.
W ramach projektu w miejscowościach powiatu kamieńskiego, zwłaszcza tych z utrudnionym dostępem
do kultury, realizowany jest cykl przedstawień zatytułowany „Cała naprzód!” grupy teatralnej „Głowa
mała” oraz fabularyzowane warsztaty z integracji sensorycznej: „Naj czuje – mobilna ścieżka zabaw
sensorycznych”.
„Cała naprzód!” to przedstawienie dla dzieci od 1. roku życia, przygotowane w oparciu o dziecięce
aktywności. Prosta fabuła i scenografia zbudowana jest z rzeczy, które dzieci znają i którymi się bawią,
co sprawie, że łatwo jest im oglądać prezentowane obrazy. Przedstawienie oswaja małe dzieci
z przestrzenią teatru i zachęca je do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.
„Naj czuje. Mobilna ścieżka zabaw sensorycznych” to fabularyzowane zajęcia z elementami integracji
sensorycznej, tematycznie nawiązujące do spektaklu „Cała naprzód!”. Dzieci i opiekunowie zostają
zaproszeni do wspólnej zabawy tym, co można znaleźć na plaży. Podczas warsztatowej części projektu
dzieci słyszą odgłosy morza (szumy, pluski, dźwięk rozbijających się fal) oraz dowiadują się, co pływa
w morzu. Podczas warsztatów wykorzystywane są nadmorskie dary natury – piasek, rośliny, kamyki,
itp.
Jednym z elementów projektu jest również stworzenie materiału filmowego pt. „Naj czuje – w co się
bawić?”, w którym przedstawiono techniki wykonania zabawek sensorycznych i ich zastosowania
w praktyce. Film, który jest dostępny na stronie internetowej CWM Grodno k. Międzyzdrojów, służy
jako narzędzie dla animatorów, opiekunów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców. Film
zawiera przykłady wspólnych zabaw. W ramach projektu powstały także autorskie zabawki
sensoryczne, wykorzystywane podczas pracy z dziećmi, a następnie przekazane do niektórych placówek
objętych projektem.
Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 22 czerwca 2018 r. zajęciami w przedszkolu w Dargobądzu.
Projektem objęte są również inne placówki i świetlice powiatu kamieńskiego, oprócz Dargobądza,
przedszkole w Kołczewie, Wolinie i Międzyzdrojach oraz świetlice wiejskie w Ostromicach, Troszynie,
Domysłowie, GOKiS w Golczewie.
Finałowe spotkanie uczestników projektu odbyło się w CWM Grodno we wrześniu 2018 r., a udział w
wydarzeniu wzięło aż 50 dzieci wraz z opiekunami z wielu okolicznych miejscowości, m. in. Koniewa,
Ładzina, Wiejkowa, Wiejkówka, Gogolic, Warnowa, Zastania, czy Sierosławia.
Projekt „Naj czuje. Działania kulturalne dla najmłodszych dzieci ich rodziców i opiekunów”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Na realizację projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 41.284,73 zł.
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 Warsztaty „Code Week”
W 2018 r. już po raz trzeci w CWM Grodno odbyły się warsztaty programowania „Code Week”
w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Code Week Polska”.
Code Week Polska jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania, którego celem jest popularyzacja
i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach Code Week co roku
odbywają się warsztaty, szkolenia, debaty i spotkania z przedstawicielami firm branży informatycznej
oraz nowych technologii.
Fundacja w 2018 r. już po raz trzeci włączyła się w to wydarzenie, organizując 21 października
w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie warsztaty z programowania dla najmłodszych.
Prwie 100 uczniów w wieku 6-14 lat, ze szkół podstawowych z Kołczewa i Koniewa spędziło
efektywnie czas na eksperymentowaniu i nauce programowania robotów i dronów. W ramach
prowadzonych przez specjalistów zajęć dzieci poznawały 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, 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 realizację projektu Code Week w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie 16.074,70 zł.
 Warsztaty Kulinarne
Projekt warsztatów kulinarnych stanowi propozycję dodatkowego kształcenia uczniów szkół
gastronomicznych poza formalnym systemem edukacji, i oparty jest o dostęp do profesjonalnego
zaplecza gastronomicznego w CWM Grodno, z wykorzystaniem wiedzy prowadzących posiadających
bogate praktyczne doświadczenie w dziedzinie kulinariów.
Trzy główne cele oraz istotne części składowe projektu, realizowane każdorazowo podczas zajęć
warsztatowych, to:
a) przekazywanie wiedzy na temat optymalnego wykorzystywania regionalnych i zdrowych
produktów najwyższej jakości w kreowaniu nowoczesnej kuchni w połączeniu z praktycznymi
zajęciami, a także przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zachowania tzw. bezpieczeństwa
dostaw. Oprócz praktycznych zajęć, każdorazowo w ramach tej części warsztatów omawiany jest
temat drogi żywność, która zanim trafi do końcowego odbiorcy, musi przejść często długą drogę od
pola do stołu, podczas której narażona jest na liczne niebezpieczeństwa. Podczas warsztatów
poruszany jest temat możliwości skrócenia tej drogi, tego łańcuch dostaw.
Uczestnicy warsztatów, przy użyciu konkretnego składnika przygotowywanych potraw (ryba,
mąka, mięso, warzywa, owoce ect.) dowiadują się o wymogach obowiązujących każdego
z uczestników tego łańcucha (rolnik, hodowca, dostawca, dystrybutor – warunki przechowywania,
transportu, itp) stanowiących o bezpieczeństwie żywności. Ponadto dowiadują się o ewentualnych
zagrożeniach, jakie mogą wystąpić przy zakupie produktów, których bezpieczeństwo łańcucha
dostaw zostało zaburzone z powodu niewystarczającego nadzoru (sanepid, federacje
konsumenckie, ministerstwo rolnictwa i inne). Uczestnicy uczą się również praktycznego,
organoleptycznego rozpoznawania przydatności produktów do sporządzania potraw.
b) wprowadzeniu elementów najnowszych metod gotowania, w tym np. kuchni molekularnej, czyli
kreatywnej kuchni wykorzystującej wiedzę naukową na temat gotowania. Jej celem jest otrzymanie
czystych smaków nietypowymi sposobami i niekiedy w bardzo zaskakujących zestawieniach.
c) popularyzowanie „slow food” - ruchu, który został zapoczątkowany we Włoszech, a obecnie ma
swoje przedstawicielstwa na całym świecie. Prezentowane są główne założenia tego ruchu,
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podejścia do spożywania posiłków, a także metod i sposobów promocji regionalnej, naturalnej
żywności, używanej zarówno w kuchni regionalnej, jak i kuchni smaków różnych stron świata.
Uczestnikami warsztatów są uczniowie szkoły gastronomicznej Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świnoujściu.
Zajęcia są realizowane w cyklu sześciu do dziesięciu, jednodniowych spotkań warsztatowych,
z udziałem dwóch prowadzących, przy wykorzystaniu dwóch kuchni jednocześnie. Warsztaty są
prowadzone w dwóch grupach liczących po 12-15 osób, co oznacza, że w czasie ok. 10 spotkań
z warsztatów skorzysta ok 300 uczniów
Na potrzeby programu dostarczane są materiały i produkty potrzebne do jego realizacji, których lista
i termin dostawy każdorazowo uzgodnione są z koordynatorem projektu ze strony Fundacji. Warsztaty
prowadzą kucharze - trenerzy, wybrani przez Fundację. Podczas realizacji programu uczestnicy mają
możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza gastronomicznego jakim dysponuje Centrum
Współpracy Międzynarodowej Grodno k. Międzyzdrojów
Na realizację projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie 12.166,82 zł.
 „Kuchenne Rewelacje z tradycją”
Projekt „Kuchenne rewelacje z tradycją”, którego realizację rozpoczęto z początkiem grudnia 2018 r., to
cykl warsztatów kulinarnych CWM Grodno, skierowanych do uczniów oraz nauczycieli ze szkół
zawodowych o profilu gastronomicznym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt potrwa
do września 2019 roku.
W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w cyklu warsztatów kulinarnych pt.
„Nowoczesny kucharz”. Warsztaty są realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych
– łącznie 14 ośmiogodzinnych spotkań w ciągu roku szkolnego. W ramach warsztatów prowadzonych
przez znanych szefów kuchni uczestnicy poznają tajniki nowoczesnej sztuki kulinarnej.
Pierwsze zajęcia kulinarne, realizowane w grudniu 2018 r. dla Szkoły Zawodowej w Nowogardzie oraz
Technikum nr 1 w Świnoujściu upłynęły pod hasłem: „Łosoś jurajski” i „Owoce morza”. Młodzi adepci
sztuki kulinarnej zrobili tatara z łososia, łososia pieczonego i zupę rybną. Były też zapiekane ostrygi
z porem i sosem serowym, mule w pomidorach, w białym winie i mleku kokosowym, a także sałatka
z ośmiorniczką.
Na realizację projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie 20.845,94 zł.

Wakacyjne Warsztaty z Robotyką
Projekt warsztatów zrealizowanych podczas wakacji w 2018 r. miał jako główny temat zajęć
warsztatowych robotykę. Dzieci budowały roboty z klocków LEGO – zgodnie z instrukcją lub według
własnego pomysłu, a następnie je programują. Każdego dnia budowany był inny robot związany
z określoną tematyką. W trakcie zajęć były przeprowadzane zawody i konkursy, oraz quizy tematyczne.
Blok zajęć popołudniowych wypełniały zabawy naukowe – eksperymenty chemiczne z wykorzystaniem
komputera. Dzięki oprogramowaniu i zainstalowanym kamerom dzieci wykonywały część doświadczeń
w wirtualnej rzeczywistości, a następnie kontynuowały je „w realu”. Są to zajęcia edukacyjne, które
przekazują wiedzę z zakresu chemii i fizyki nawiązując do czynności znanych dzieciom z dnia
codziennego.
Podczas zajęć dzieci są stymulowane do wykazywania się kreatywnością, pomysłowością oraz do
prezentowania swojej wiedzy. Prowadzący przykładali dużą wagę do budowania relacji partnerskich
pomiędzy dziećmi, ćwiczenia umiejętności współpracy i pracy projektowej, oraz odwagi
w prezentowaniu własnych pomysłów i rozwiązań.
Projekt został zrealizowany w CWM Grodno przy współpracy Fundacji Nowoczesnej Edukacji.
Na realizację projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie 17.347,22 zł.
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 Projekt „Dzień Dziecka”
Projekt „Dzień Dziecka zrealizowano dn. 7 czerwca 2018 r. Wzięło w nim udział 98 dzieci w wieku od
3 do 15 lat z miejscowości wiejskich. Rekrutacja odbywała się przy współpracy z sołtysami.
Projekt składał się z m.in. następujących, głównych części składowych:
- spektakl „Brzydal” – adaptacja bajki o Brzydkim Kaczątku (czas trwania 40 minut);
- pokaz iluzjonistyczny (30 min)
- warsztaty DJ-skie dla starszaków i wszystkich chętnych
- malowanie twarzy i skręcanie baloników, puszczanie baniek mydlanych
- zabawy i konkursy ruchowe, warsztaty żonglowania, sztafety, wyścigi, itp.
Na realizację projektu w 2018 r. Fundacja wydatkowała łącznie 12.850,84 zł.
Łącznie na powyższe przedsięwzięcia projektowe zrealizowane w 2018 r. w Centrum Współpracy
Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów Fundacja wydatkowała kwotę ok. 435.954,04 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 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 7.792.200 zł. Według stanu na koniec 2018 r. Fundacja
posiadała 94,97 % udziałów Spółki.
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 2018 r. Spółka kontynuowała realizację projektu poręczenia zapłaty wadium dla MŚP.
W 2018 r. Spółka zajmowała się również administrowaniem poręczeń udzielonych w ramach realizacji
projektu poręczeniowego pn. Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego w Łańcucie, ze środków
RPO Województwa Podkarpackiego. Realizacja projektu trwała od 2010 r. Ostatecznie, zawartym w
dniu 08.08.2017r. aneksem z Instytucją Zarządzającą, projekt zamknięto udzielając 94 poręczenia na
kwotę 10.927.724,00 zł. Z tego na koniec 2018r. 65 poręczenia były zamknięte na łączną kwotę
7.325.780 zł.
Od 16.02.2018r. na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej z Menadżerem – Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, uruchomiono w Spółce nowy
Fundusz Pożyczkowy finansowany ze środków
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
Projekt polega na udzielaniu pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego
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działających na rynku krócej niż 5 lat i jest prowadzony przez Spółkę w konsorcjum z Grudziądzkimi
Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu. Wartość całego projektu wynosi 7.500.000zł,
w tym wkład własny – 2.500.000,00 zł. Wkład własny PK do projektu został przekazany ze środków
z kapitału poręczeniowego pochodzącego z dofinansowania SPO-WKP, na co Spółka otrzymała zgodę
z PARP.
W 2018r. 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 2018 r.
i byłaby realizowana w przypadku wystąpienia powodzi na terenie woj. podkarpackiego.
W 2018 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” (vide pkt 1.2 sprawozdania). Od początku realizacji tego programu do
końca 2018 r. zawarto 119 umów pożyczek na łączną kwotę 17.682.891,00 zł.
W 2018 r. zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, Spółka PK
przystąpiła do realizacji nowego projektu: budowa Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego
w Wisełce. W ubiegłym roku zakupiono działkę i zlecono wykonanie projektu architektonicznobudowlanego.
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.

6. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
Zgodnie z wymaganiami statutu Fundacji decyzje Zarządu EFRWP podejmowane były w 2018 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 uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2018 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:
- spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem
w tym:
 spłaty rat kredytów oświatowych
 spłaty rat kredytów drogowych

3.321.540,47 zł,
39.809.158,34 zł,
140.000,00 zł,
1.820.250,00 zł,
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spłaty rat mikrokredytów
spłaty rat kredytów na agroturystykę
spłaty rat kredytów „Wiarygodny Partner”
spłaty pożyczek SPP
spłaty pożyczek WRP
spłata pożyczek pozostałych

158.078,22 zł,
47.200,00 zł,
9.778.897,78 zł,
20.394.570,75 zł,
2.470.161,59 zł,
5.000.000,00 zł,

- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek ogółem
w tym:
 odsetki od kredytów oświatowych
 odsetki od kredytów drogowych
 odsetki od mikrokredytów
 odsetki od kredytów na agroturystykę
 odsetki od kredytów „Wiarygodny Partner”
 odsetki od pożyczek – Program SPP
 odsetki od pożyczek – Program WRP
 odsetki od pożyczek podporządkowanych

3.468.474,10 zł,

- dotacje ze źródeł zewnętrznych do programów Fundacji
w tym:
 dotacja do programu „Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”
(WFOŚiGW)
 dotacja do programu „Mała Infrastruktura Turystyczno –
Edukacyjna” (NFOŚiGW)
 dotacja MKiDN – Konferencja Tutejsi
 dotacja Fundacji Adenauera – FIR OZE
 dotacja do programu „Ferie z Ekonomią” (NBP)
 dotacja do programu: „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie” (MRiRW)
 dotacja do programu: PCK Kielecki (C.P Polska Cyfrowa)
 dotacja do programu: Język Niemiecki (Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej)
 dotacja do programu: PCT Tarnowski (C.P. Polska Cyfrowa)
 dotacja do programu: Naj Czuje (Min. Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.)
 dotacja do programu: Bliżej Przyrody (Min. Finansów)
 dotacja do programu: Kuchenne Rewelacje (Urząd Woj.
Zachodniopomorskiego)
 dotacja do programu: Kuchenne Rewelacje (Min. Finansów)
 dotacja do programu: Gmina na Czasie (C.P. Polska Cyfrowa)
- pozostałe wpływy

2.699.381,82 zł,

Łączne, bieżące wpływy za 2018 r. wyniosły
Rozchody na cele statutowe w roku 2018 stanowiły łącznie:
z czego:
- rozchody na działalność pożyczkową i kredytową ogółem wyniosły
- rozchody na działalność subwencyjną ogółem wyniosły
- wydatki na inwestycje
- wydatki administracyjne
Rozchody na kredyty i pożyczki:
 kredyty w ramach linii „Wiarygodny Partner”

7.438,47 zł,
134.445,85 zł,
2.542,86 zł,
286,53 zł,
283.483,96 zł,
1.291.240,84 zł,
84.642,81 zł,
1.664.391,78 zł,

59.518,64 zł,
24.394,04 zł,
40.000,00 zł,
34.137,00 zł,
209.825,00 zł,
113.030,20 zł,
578.692,61 zł,
20.000,00 zł,
589.585,00 zł,
30.000,00 zł,
74.858,83 zł,
10.286,00 zł,
174.714,00 zł,
740.340,50 zł,
277.523,24 zł,

49.576.077,97 zł.
9.135.049,03 zł,
3.372.950,00 zł,
5.762.099,03 zł,
447.798,29 zł,
6.104.796,92 zł,

828.650,00 zł,
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 „Samorządowy Program Pożyczkowy”
 pożyczkowy program „Wspieranie Rozwoju MSP”
 pożyczka dla „Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.„
Rozchody na subwencje obejmowały przelewy na:
 Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR)
 „ProgramumeMY – kielecki”
 „ProgramujeMY – tarnowski”
 „Ferie z Ekonomią”
 Program wspierania nauki języka angielskiego „Youngster”
 „Fundusz Doraźnej Pomocy”
 Promocja celów statutowych i upowszechnianie informacji
 „Zupełnie inna lekcja przyrody”
 „Bliżej Przyrody”
 Program doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych
organistów wiejskich
 Współpraca z Węgrami
 „Wiosna monodramu”
 Warsztaty Muzyczne Grodno
 „Dzień Ziemi”
 BNO - Baltic Neopolis Orchestra
 „Code Week”
 „Kultura Słowiańska”
 Warsztaty Kulinarne
 Konkurs Ekologiczny
 „Tutejsi” - Tradycje Kulturowe Pomorza Zachodniego
 „Wiem co Zjem”
 Warsztaty z Robotyką
 Warsztaty z Programowania
 „Kuchenne Rewelacje”
 Język Niemiecki
 „Naj Czuje”
 „Gotuj Lokalnie”
 Warsztaty Gastronomiczne
 „Dzień Dziecka”
 pozostałe programy i projekty

700.000,00 zł,
844.300,00 zł,
500.000,00 zł.

1.630.316,89 zł,
953.735,07 zł,
725.751,56 zł,
545.076,45 zł,
203.145,56 zł,
311.000,00 zł,
247.603,64 zł,
143.233,77 zł,
155.917,42 zł,
65.211,67 zł,
33.051,38 zł,
93.420,96 zł,
81.875,03 zł,
21.068,74 zł,
27.057,93 zł,
16.074,70 zł,
24.356,13 zł,
12.166,82 zł,
42.019,53 zł,
83.243,64 zł,
124.735,74 zł,
17.347,22 zł,
15.848,58 zł,
20.845,94 zł,
67.605,00 zł,
41.284,73 zł,
15.701,55 zł,
11.549,59 zł,
12.850,84 zł,
19.002,95 zł.

Wydatki administracyjne w 2018 roku wyniosły
6.104.796,92 zł,
w tym:
- zużycie materiałów i energii
278.934,29 zł,
- usługi obce
1.002.506,02 zł,
- wynagrodzenia, świadczenia
4.520.031,21 zł,
- podatki, opłaty
6.328,20 zł,
- pozostałe koszty
296.997,20 zł.
W 2018 roku Fundacja zakupiła środki trwałe o łącznej wartości 447.798,29 zł, w tym wyposażenie
inwestycyjne CWM Grodno o łącznej wartości 156.002,90 zł, 2 samochody osobowe o łącznej wartości
272.640,87 zł oraz 4 komputery i kopiarka o łącznej wartości 19.154,52 zł.
Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2018 wyniósł 118.078.040,99 zł.
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Środki te były ulokowane na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych w następujących
bankach:






BOŚ SA
Raiffeisen Bank
BZ WBK SA
Pekao SA
Pozostałe banki

41.004.196,94 zł,
20.607.427,18 zł,
52.000.000,00 zł,
937.938,86 zł,
3.528.478,01 zł,

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

34,73%
17,45%
44,04 %
0,79%
2,99 %

W 2018 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 2018 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 2018 r. po stronie aktywów i pasywów wynosiła
263.923.648,99 zł.
Suma zobowiązań wynikająca z bilansu Fundacji wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosła 699.081,67 zł .
Były to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
- dostaw i usług
408.156,59 zł,
- podatków i ubezpieczeń społecznych
151.354,36 zł,
- pozostałych tytułów
139.570,72 zł,
Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje jakichkolwiek płatności gotówkowych (brak kasy). W związku
z tym Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), i obowiązki z niej wynikające, Fundacji nie obejmują.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. 2018 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. z 2019 r. poz. 351).
Kontrola sprawozdania finansowego za 2018 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,
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 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,
 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 2018 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
31.12.2018 r., jak też jej wyniku finansowego (nadwyżki kosztów nad przychodami) za rok
obrotowy, który trwał od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018
stanowisk:
Prezes Zarządu
Doradca Prezesa
Dyrektor generalny
Z-ca Dyrektora generalnego
Główny księgowy
Kierownik CWM Grodno
Z-ca Kierownika CWM Grodno
Główny specjalista/radca prawny
Koordynator projektów
Specjaliści
Kierowca /mechanik /zaopatrzeniowiec
Sekretarka
Specjalista-konserwator
Pracownik techniczny – sprzątaczka CWM

zatrudnionych było 24 osób, tj. w podziale wg
1
2
1
1
1
1
1
4
1
7
1
1
1
1

Łączna kwota wynagrodzeń pracowniczych w 2018 r. wyniosła:
2.513.583,88 zł, z tego:
- łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych etatowym pracownikom Fundacji - 1.396.792,02 zł,
- nagrody uznaniowe/premie
878.611,77 zł,
- nagrody roczne (13 pensja)
176.685,87 zł,
- ekwiwalent za urlop
5.774,22 zł,
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- nagrody jubileuszowe
55.720,00 zł.
Kwota składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za 2018 rok wyniosła łącznie 577.275,55 zł.
W 2018 r. zawarto umowy zlecenia i o dzieło obciążające koszty administracyjne na kwotę
68.363,10 zł.
Łączna kwota wynagrodzenia rocznego (honoraria) członków Kapituły Fundacji, Zarządu i Rady
Programowej w 2018 r. wyniosły 1.198.782,73 zł.

VI. POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW FUNDACJI
W 2018 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).
Oprócz tych programów pożyczkowych Fundacja udzieliła pożyczki (umowa pożyczki z dnia 13
grudnia 2018 r.) funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w kwocie 500 tys. zł, z
przeznaczeniem na koszty dokumentacji realizowanego przez spółkę projektu Budowa Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnego w Wisełce. Centrum będzie stanowiło niezbędne zaplecze organizacyjne
projektów edukacyjnych, przyrodniczych, kulturalnych itp., realizowanych przez Fundację, stwarzając
w szczególności warunki do zakwaterowania i wyżywienia uczestników tych projektów, w tym
organizowanych w CWM Grodno. Podstawą statutową udzielenia pożyczki jest §5 ust 2 pkt 1 oraz §17
ust. 1, w związku z §5 ust. 1 pkt 1, 2 i 11 Statutu Fundacji.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 4% p.a. Spłata pożyczki nastąpi nie później, niż w terminie 31
grudnia 2038 r. Karencja w spłacie odsetek i kapitału obejmuje okres projektowania obiektu i jego
budowy, do uzyskania decyzji na jego użytkowanie plus 24 miesiące (w okresie karencji odsetki
podlegają kapitalizacji rocznej).
Innych pożyczek Fundacja w 2018 r. nie udzielała. Szczegółowe dane dotyczące udzielonych pożyczek
w ramach programu WRP zawarte są w załączniku do niniejszego sprawozdania.

VII. KONTROLE W FUNDACJI
Oprócz kontroli (audytu) sprawozdania finansowego Fundacji za 2017 r., zleconego przez Zarząd
Fundacji i zrealizowanego w 2018 r., w Fundacji nie były przeprowadzane inne kontrole.

VIII. SPRAWY PODATKOWE (ROZLICZENIA Z BUDŻETEM)
Rozliczenia z budżetem w 2018 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 2018 r. kwota zobowiązania wobec budżetu w wysokości
151.354,36 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 2018 r. łącznie
83.922,00 zł.
Po zakończeniu roku sprawozdawczego Fundacja złożyła w urzędzie skarbowym właściwym ze
względu na siedzibę Fundacji deklarację roczną za 2018 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 2018 CIT-8.
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W 2018 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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Spis załączników:

Zał. 1

Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji

Zał. 2

Przepływy finansowe Fundacji za 2018 r.

Zał. 3

Zestawienie posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego oraz obligacji
bankowych wg stanu na 31.12.2018 r.

Zał. 4

Zestawienie umów pożyczkowych ze środków Fundacji zawartych w 2018 r.
w ramach Programu Wspierania MŚP.

47

Sprawozdanie EFRWP za rok 2018

Załącznik nr 1

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Uchwała Zarządu z dn. 16 lutego 2018 r.;
Uchwała Zarządu z dn. 23 maja 2018 r.;
Uchwała Zarządu z dn. 1 października 2018 r.;
Uchwała Zarządu z dn. 7 grudnia 2018 r.

48

