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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). 

Według wpisu Fundacji w rejestrze sądowym, skład Zarządu Fundacji na dzień 31.12.2019 r. 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 

– swoimi założycielskimi środkami, 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.  

Zgodnie ze statutem Fundacji, Kapituła Fundacji prowadzi nadzór nad gospodarką finansową Fundacji, 

mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo aktywów finansowych Fundacji oraz efektywną 

realizację jej celów statutowych. W 2019 r. Kapituła m.in. podejmowała uchwały w sprawie: 

zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego Fundacji, udzielenia pożyczki spółce Poręczenia 

Kredytowe Sp. z o.o., oraz przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok 

2018. .  

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

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 2019 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,  

mailto:efrwp@efrwp.com.pl
http://www.efrwp.pl/
http://centrum-grodno.pl/
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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 30 lat działalności Fundacji jej cele statutowe ulegały modyfikacji wraz ze zmieniającymi się 

potrzebami rozwojowymi terenów wiejskich. W 2019 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, 

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, 
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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 społeczno-

gospodarczych związków celowych, 

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

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

terenów wiejskich, integracji z Unią Europejską oraz działalności Fundacji, 

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

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

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

celów statutowych Fundacji, 

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

wszelkich aspektów rozwoju obszarów wiejskich, 

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

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

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

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

prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie społecznej i zawodowej 

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

członków oraz środowiska lokalnego. 

 

Fundacja może również wspierać działalność inwestycyjną i szkoleniową w dziedzinach  niezwiązanych 

bezpośrednio z rozwojem terenów wiejskich i rolnictwa. 
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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 2019 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, samorządowe, ani 

prywatne, innej niż dofinansowania niektórych programów i projektów, realizowane przez Fundację na 

podstawie umów z instytucjami finansującymi, o których wspomniano w dalszej części niniejszego 

sprawozdania.  

W 2019 roku znacząca część działalności statutowej była realizowana poprzez programy 

współfinansowania - w formie preferencyjnych pożyczek lub subwencji - przedsięwzięć na terenach 

wiejskich, podejmowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) szczebla gminnego  

i powiatowego, jak i inne 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).  

Wspomniane programy realizowane są na podstawie regulaminów udzielania pożyczek lub dotacji, 

zawierających kryteria, uwarunkowania i procedury dotyczące realizacji tych programów, a także 

zdefiniowane grupy ich odbiorców/beneficjentów. 

 Do 2018 r. aktywne były również linie kredytowe ze środków Fundacji, realizowane za 

pośrednictwem banków, w tym również banków spółdzielczych, na podstawie regulaminów 

kredytowania Fundacji oraz umów o współpracy pomiędzy Fundacją a tymi bankami. Kredyty 

udzielane były samorządom na inwestycje infrastruktury wiejskiej (oświata, budowa dróg 

wiejskich, zaopatrzenie wsi w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) małym i średnim 

firmom zasadnioczo na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich (linie „Wiarygodny 

Partner”, „Agroturystyka” oraz „Mikrokredyty”).  

W 2019 r. nadal realizowane były przez te banki spłaty należności kredytowych do Fundacji.   

Programy subwencyjne Fundacji w 2019 r. były realizowane zarówno bezpośrednio przez Fundację, jak 

i we współpracy z innymi podmiotami (vide pkt 2).  

We współpracy z innymi podmiotami Fundacja realizowała zwłaszcza 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. 

Szereg z tych programów i projektów uzyskiwało dofinansowania ze środków krajowych  

i zagranicznych, z różnych instytucji finansujących. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków 

Fundacji, składanych w konkursach w ramach programów operacyjnych i innych, w tym: POPC, 

KSOW, NFOŚiGW, WFOŚiGW, NBP, w 2019 r. do Fundacji wpłynęła łącznie kwota 2.275.178,48 zł 

dofinansowania programów ze źródeł zewnętrznych. Wielkość i źródło dofinansowania zostało 

wyszczególnione w rozdziale IV niniejszego sprawozdania.       

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

pożyczkowych, jak i tych o charakterze subwencyjnym, są ogólnie dostępne w Fundacji oraz 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  

http://www.efrwp.pl/
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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. 

Istotną rolę w działalności Fundacji odgrywa także Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) 

(vide pkt 4 sprawozdania) zlokalizowane 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 

znaczną 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 2019 r. trwała 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.  

 

 

1. POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW FUNDACJI  

 

Jedną z  form finansowego wspierania przez Fundację rozwoju terenów wiejskich w 2019 r. stanowiły 

programy pożyczkowe ze środków Fundacji: 

  „Samorządowy Program Pożyczkowy” (SPP) – program pożyczek dla jednostek samorządu 

terytorialnego na finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych (infrastruktura techniczna) na 

wsi, udzielanych bezpośrednio przez Fundację;  - pkt 1.1 sprawozdania;  

 „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) – program pożyczek udzielanych przez Poręczenia 

Kredytowe Sp. z o.o. dla przedsiębiorców wiejskich, wraz z poręczeniami funduszu 

poręczeniowego, którego finansowanie w 2019 r. zostało przejęte przez Spółkę - pkt 1.2 

sprawozdania.  

 „Program Wspierania Organizacji Pozarządowych (ngo)”, realizowany bezpośrednio przez 

Fundację - pkt 1.3 sprawozdania. 

 

W 2019 roku Fundacja wydatkowała na finansowanie programów pożyczkowych łącznie kwotę  

5.296.057,80 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. 
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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 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% p.a.,   

- 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 2019 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 2019 roku Fundacja udzieliła 9 nowych pożyczek na łączną kwotę 5.056.057.80 zł.  

Narastająco, na dzień 31.12.2019 r., Fundacja udzieliła 275 pożyczek na kwotę 155.933.120,88 zł.  

 

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

 

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

z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza produkcją rolną, na 

terenach wsi i małych miast. Był 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 zapewniała środki finansowe na pożyczki, natomiast spółka - jako pełnomocnik Fundacji - 

samodzielnie rozpatrywała wnioski o pożyczki i zawierała umowy o udzieleniu pożyczek ponosząc 

ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. 

Pożyczki w ramach WRP mogły 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 wynosił 60 miesięcy, wliczając w to 6-miesięczny okres karencji. Pożyczka jest 

oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, która jest równa stopie redyskonta weksli NBP 

powiększonej o marżę w wysokości nie wyższej niż 3,5 p.p. 

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

obszarach wiejskich.  

W dniu 31 maja 2019 r. Fundacja EFRWP i Spółka „Poręczenia Kredytowe” zawarły porozumienie 

(Aneks nr 8 do Umowy o wspólnym przedsięwzięciu) w zakresie strategii wyjścia Fundacji z programu 

WRP, na mocy którego postanowiono przekazać realizowanie projektu Spółce, oraz ustalono 

harmonogram przejęcia finansowania projektu w zakresie nadal aktywnych pożyczek  (łącznie 28 umów 

pożyczkowych). Zgodnie z tym porozumieniem Spółka dokona całkowitego zwrotu środków Fundacji 

zaangażowanych w projekt do dnia 31.12.2021 r. 

 

W 2019 r. nie udzielano żadnych pożyczek ze środków Fundacji w ramach tego programu.  

Narastająco, efekty programu pożyczkowego „Wspieranie Rozwoju MŚP” to 119 udzielonych pożyczek 

na łączną kwotę 18.002.891,01 zł.  
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1.3. Pożyczki w ramach „Programu Wspierania Organizacji Pozarządowych (ngo)”  
 

Program udzielania pożyczek w ramach Programu Wspierania Organizacji Pozarządowych został 

przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 10 maja 2013 r. Celem tego programu jest wspieranie  

rozwoju organizacji pozarządowych poprzez wsparcie pożyczkowe na prefinansowanie zadań/działań 

na terenach wiejskich w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i dziedzictwa kulturowego, realizowanych 

głównie przez organizacje pozarządowe, zwłaszcza przy wsparciu finansowym UE.  

Pożyczki mogą być udzielane do wysokości wartości umownej realizowanego zadania, jednakże 

maksymalna, jednostkowa kwota pożyczki nie może przekroczyć 350.000 zł. Termin spłaty pożyczki 

nie powinien wykraczać poza okres realizacji zadania, nie dłuższy niż 24 miesiące. Obecne 

oprocentowanie pożyczki wynosi 2%, a za ich udzielenie Fundacja nie pobiera prowizji.   

W latach 2016-2018 wsparcie w ramach programu nie było udzielane. W 2019 r. udzielono 2 pożyczki 

na łączną kwotę 240.000,00 zł. 

 

 

2. PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ DOTACJE 

 

Programy i projekty edukacyjne oraz prospołeczne, finansowane lub współfinansowane przez Fundację, 

to dominujacy obszar działalności Fundacji w 2019 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 zarówno bezpośrednio przez Fundację, jak i 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 2019 roku Fundacja realizowała 10 programów i projektów o charakterze subwencyjnym, głównie 

edukacyjnych - dla młodzieży wiejskiej oraz dorosłych mieszkańców wsi, z których większość została 

zapoczątkowana w latach wcześniejszych:   

 Program nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich – „YOUNGSTER (vide pkt 2.1 

sprawozdania), 

 Projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z Ekonomią”( vide pkt 2.2 sprawozdania),   

 Projekt edukacji przyrodniczej ,,Bliżej Przyrody’’ ( vide pkt 2.3 sprawozdania),   

 „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”  - kontynuacja działań 

Fundacji adresowanych do KGW - vide pkt 2.4 sprawozdania), 

 Program „OrgaNowy Elementarz” w zakresie doskonalenia i rozwoju umiejętności muzycznych dla 

organistów ze wsi i małych miast (vide pkt 2.5 sprawozdania),  

 Projekt ,,Kluby Przyjaciół Parków Narodowych” (współpraca polsko-węgierska) (vide pkt 2.6 

sprawozdania), 

 „ProgramujeMy - kielecki” (vide pkt 2.7 sprawozdania), 

 „ProgramujeMy - tarnowski” (vide pkt 2.8 sprawozdania), 

 Projekt „Gmina na Czasie” (vide pkt 2.9 sprawozdania)  

 „Fundusz Doraźnej Pomocy” - program finansowania przedsięwzięć doraźnych i pilnych, 

zwłaszcza wynikających z klęsk żywiołowych i innych nagłych wypadków (vide pkt 2.10 

sprawozdania),  

Ponadto w 2019 r. zakończono realizację projektu „TUTEJSI – tradycje kulturowe Pomorza 

Zachodniego” (vide pkt 2.11 sprawozdania).  
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Również Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie aktywnie kontynuowało swoją działalność 

w 2019 r.,  realizując autonomicznie szereg projektów edukacyjnych i kulturalno-oświatowych, budując 

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

sprawozdania).   

 

W 2019 r. Fundacja wydatkowała na realizację projektów i programów edukacyjnych oraz 

prospołecznych, o charakterze subwencyjnym, łącznie kwotę 6.132.820,68 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 był adreoswany do uczniów klas trzecich gimnazjów. 

Począwszy od roku szkolnego 2018/19, w związku z likwidacją gimnazjów, program „Youngster” jest 

skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych. 

Program polega na realizacji w trakcie roku szkolnego dodatkowych, uzupełniających zajęć z języka 

angielskiego w wymiarze 90 godzin lekcyjnych. W formule programu przyjęto następujące założenia: 

 zajęcia są prowadzone w formule zajęć pozalekcyjnych w małych, maksymalnie 15 osobowych 

grupach,  

 uczniowie do grup są dobierani pod kątem zbliżonych 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, 

 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 2019 r. działania Fundacji skupiały się na dokończeniu XII edycji programu, realizowanej w roku  

szkolnym 2018/19 oraz uruchomieniu kolejnej, XIII jego edycji, obejmującej rok szkolny 2018/19. 

W czerwcu 2019 roku została zakończona XII edycja programu, w której wzięło udział 543 uczniów  

z 40 wiejskich szkół podstawowych, a zajęcia z uczniami prowadziło 46 nauczycieli. W sierpniu 2019 

roku, zwyczajem lat ubiegłych,  pięciu  najlepszych uczniów spośród uczestniczących w XII edycji 

programu „Youngster” – w ramach stypendium – uczestniczyło  w 10-dniowym obozie językowym  

w Londynie.  

W pierwszej połowie 2019 r. odbyła się rekrutacja gmin i szkół do kolejnej, XIII edycji programu 

„Youngster”, adresowanego – po raz drugi – do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.  

W wyniku rekrutacji oraz kontynuacji współpracy ze szkołami z poprzedniego roku, do zajęć w ramach 

programu „Youngster” w roku szkolnym 2019/20 przystąpiło 468 uczniów z 36 szkół 

podstawowych/gmin. Szkolenie dla 39 nauczycieli uczestniczących w tej edycji programu odbyło się  

w terminie 22- 24 sierpnia 2019 r. w Warszawie. We wrześniu 2019 r., uczniowie przystąpili do testu 

plasującego Placement- który był podstawą do podziału uczniów na grupy zaawansowania oraz doboru 

podręczników, które zostały dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan.  
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Jednocześnie, na mocy porozumienia pomiędzy Fundacją EFRWP a Polsko – Amerykańską Fundacją 

Wolności, zawartego w listopadzie 2017 r., oprócz podstawowej wersji programu „Youngster”, 

kontynuowana była wersja programu English Teaching Activities for Youngsters (ETAs for 

Youngsters), „ETAs for Youngsters” jest kontynuacją pilotażowej kombinacji 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.  

W roku szkolnym 2019/20 Program „ETAs for Youngsters” kontynuowało siedem szkół. 

W 2019 roku na realizację programu „Youngster” Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 231.274,00 zł. 

Od zapoczątkowania programu w 2007 r. do końca 2019 r. w ramach Programu „Youngster”  

dodatkową nauką języka angielskiego objęto ponad 30.500 uczniów klas trzecich z gimnazjów i – od 

2018 r. - klas ósmych 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: 

 
 

2.2 Projekt „Ferie z Ekonomią”  
 

Projekt „Ferie z ekonomią” skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenów 

wiejskich (gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich) oraz do nauczycieli,  

w szczególności przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 

2011-2016 projektu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”, który adresowany był do uczniów  

z gimnazjów wiejskich.  

W ramach projektu „Ferie z ekonomią” uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy  

z podstaw przedsiębiorczości, bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania  

i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań Narodowego Banku Polskiego i roli 

pieniądza. Zajęcia rozpoczynają się w ferie zimowe, gdzie uczniowie m.in. poprzez gry i zabawy 

poznają pojęcia i narzędzia ekonomiczne. W drugim semestrze uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę 

w praktyce, przygotowując pracę projektową – model biznesowy przedsiębiorstwa, które może 

funkcjonować w lokalnej społeczności. Ważnym elementem projektu jest również wsparcie 

nauczyciela. Dzięki kompleksowemu szkoleniu nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich 

kompetencji w zakresie nowych form nauczania i pracy z uczniami. W projekcie uczestniczą również 

studenci kierunków ekonomicznych lub pokrewnych, którzy wspólnie z nauczycielami prowadzą 

zajęcia pozalekcyjne w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne – scenariusze zajęć. Materiały 

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

zimowych (styczeń-luty), wspomagane przez studenta kierunku ekonomicznego lub 

pokrewnego,  

 II etap - przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy, która może 

funkcjonować w lokalnej społeczności (dwa miesiące od zakończenia ferii), podlegającej 

następnie ocenie konkursowej, 

 2-dniowy wyjazd studyjno-edukacyjny do Warszawy dla laureatów konkursu: uczniów  

– autorów 5 najlepszych prac projektowych, obejmujący wizytę w Centrum Pieniądza 

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

ekonomicznych (maj-czerwiec). 

Uatrakcyjnieniem projektu są konkursy i nagrody, w tym m.in.: konkurs projektowy na model 

biznesowy, konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej, konkurs indywidualny dla najbardziej aktywnych 

uczniów. 

 

W 2019 roku działania Fundacji skupiały się na dokończeniu II edycji projektu „Ferie z ekonomią” oraz 

zapoczątkowaniu jego III edycji.  

W ramach II edycji projektu zostały przeprowadzone zajęcia I i II etapu projektu oraz wszystkie 

pozostałe działania projektowe. M.in. w okresie ferii zimowych nauczyciele i studenci przeprowadzili 

zajęcia edukacyjne z uczniami w łącznym wymiarze 1500 godzin lekcyjnych, a w okresie 2 miesięcy po 

zakończeniu ferii nauczyciele z uczniami przeprowadzili działania projektowe (konsultacje 

merytoryczne dla uczniów przygotowujących model biznesowy własnej firmy) w wymiarze 480 godzin 

lekcyjnych. Uczniowie – autorzy 5 najlepszych prac w nagrodę przyjechali na dwudniowe warsztaty 

ekonomiczne do Warszawy, w trakcie których odwiedzili m.in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira 

Skrzypka. W maju 2019 roku przeprowadzony został również konkurs wiedzy ekonomiczno-

finansowej, do którego przystąpiło 137 uczniów ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie 

„Ferie z ekonomią II”. Łącznie w II edycji wzięło udział 840 uczniów z 50 szkół podstawowych,  

a zajęcia poprowadziło 47 nauczycieli przy wsparciu 37 studentów. 

 

W ramach III edycji projektu (tzw. „Ferie z ekonomią 3”) w listopadzie i w grudniu 2019 roku 

przeprowadzono rekrutację, w wyniku której zakwalifikowano 50 szkół podstawowych z całej Polski  

(w tym 50 nauczycieli) oraz 49 studentów współprowadzących zajęcia.  

 

W grudniu 2019 roku Fundacja podpisała umowę z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach której 

projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 243.560,00 zł (stanowiące 52,86% całkowitej wartości 

projektu). Łączna wartość projektu na rok szkolny 2019/2020 wynosi 460.840,80 zł.  

 

W 2019 r. na sfinansowanie działań w ramach II i III edycji Projektu „Ferie z ekonomią” Fundacja 

wydatkowała łącznie kwotę 329.233,94 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 stanowi kontynucję  

i rozwinięcie edukacji przyrodniczej, realizowanej z wykorzystaniem Centrum Współpracy 

Międzynarodowej w Grodnie, w tym także działań służących 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 



                                    Sprawozdanie  EFRWP za rok 2019 

  

 

 

13 

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 jest realizowany inny zakres 

tematyczny (odpowiednio: rośliny, zwierzęta i ekosystem).  

 

W 2019 roku zakres realizowanych działań obejmował:  

 opracowanie merytoryczne wstępnych i ostatecznych wersji scenariuszy terenowych lekcji 

przyrody dla klas II 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 II oraz notes zoologa; 

 przeprowadzenie przez nauczycieli terenowych lekcji przyrody, w oparciu o opracowane 

scenariusze, w wyniku czego dokonano merytorycznej weryfikacji scenariuszy tworząc ich 

ostateczne wersje; 

 wydrukowanie scenariuszy lekcji wraz z kartami pracy w formie zeszytów edukacyjnych oraz 

wytłoczonie płyt z elektroniczną wersją scenariuszy; 

 przekazanie każdemu nauczycielowi uczestniczącemu w projekcie segregatora 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; 

 zorganizowanie dla każdej klasy uczestniczącej w projekcie zajęć przyrodniczych w CWM 

Grodno, których przedmiotem było poznanie różnorodności życia związanego z brzegiem morza 

oraz próchniejącym drewnem. Po krótkim wprowadzeniu, uczestnicy zajęć mieli możliwość 

samodzielnej obserwacji organizmów i ich tropów znalezionych w terenie. Dzieci poznały 

zwierzęta żyjące na klifie, plaży oraz próchniejącym drewnie. Dowiedziały się czego szukały na 

plaży i podążając za ich tropem mogły sprawdzić skąd przyszły i gdzie poszły. Na koniec zrobiły 

eksperyment z oddziaływaniem fal na ścianę klifu. Na zakończenie zajęć przekazano książki "Atlas 

owadów i pajęczaków Polski. Przewodnik obserwatora" niezbędne do wykonania misji 

przyrodniczej (przekazanie potwierdzone protokołami odbioru). Zajęcia odbyły się w dniach 20  

– 29 maja 2019 r. Transport uczestników zajęć zapewniono w ramach projektu.  

 przeprowadzenie działań związanych z powierzeniem uczniom misji przyrodniczej. Zakupiono 

rośliny miododajne, doniczki oraz domki dla owadów. Opracowano merytorycznie i graficznie 

notes zoologa, w którym uczniowie będą notować wyniki swoich obserwacji przyrodniczych,  

a następnie zlecono ich druk. Wydrukowane notesy, rośliny, doniczki i domki dla owadów zostały 

dostarczone do szkół.  

 podsumowanie – we wrześniu 2019 roku – misji przyrodniczych w klasach wraz z wręczaniem 

medali. W części z nich uczestniczyli przedstawiciele fundacji. Działaniem dodatkowym 

powiązanym z misją przyrodniczą był konkurs fotograficzny. Uczniowie mieli sfotografować 

owady, które pojawiły podczas prowadzonych przez nich obserwacji przyrodniczych. Przekazane 
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przez uczniów zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawach fotograficznych w szkołach. 

Następnie na bazie zdjęć wyłonionych w głosowaniu uczniów przygotowano kalendarz 

przyrodniczy na 2020 rok.  Kalendarz został opracowany graficznie i wydrukowany w nakładzie 

1000 szt., z których większość trafiła do uczniów i szkół uczestniczących w projekcie. 

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

w klasie drugiej) oraz przedyskutowano zakres działań dla klasy trzeciej,  

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie  

(25-26.10.2019), poświęconego edukacji przyrodniczej w klasie III, której tematem przewodnim 

będzie ekosystem. Szkolenie odbyło się w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku 

Narodowego,  

 rozpoczęcie prac nad scenariuszami terenowych zajęć przyrodniczych dotyczących ekosystemu  

w najbliższym otoczeniu szkoły, w tym przeprowadzenie pierwszych spotkań coachingowych  

z nauczycielami.  

 

Oprócz działań merytorycznych projekt wymaga również działań sprawozdawczych wynikających  

z umowy o dofinansowanie. 

 

W 2019 r. wpłynęły do Fundacji środki w kwocie 78.806,82 zł w ramach uzyskanego przez  projekt 

dofinansowaniw 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 2019 roku na realizację działań w projekcie Fundacja wydatkowała kwotę 155.024,59 zł  

 

 

2.4 Projekt „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”  

(kontynuacja działań Fundacji adresowanych do KGW)   

 

Fundacja w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w 2018 r. rozpoczęła 

realizację projektu pt. „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”, adresowanego do Kół 

Gospodyń Wiejskich i innych mieszkańców oraz organizacji z terenów wiejskich. 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. W 2019 roku Fundacja 

kontynuowała te działania realizując projekt pt. „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – szansą dla Kół 

Gospodyń wiejskich” 

Grupą docelową projektu były: 

 członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 7 województw Polski (woj. 

mazowieckie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. 

warmińsko-mazurskie i woj. opolskie); 

 uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, kształcących w kierunkach 

gastronomicznych; 

 W ramach projektu realizowane były następujące operacje i działania: 

 7 jednodniowych szkoleń dla członków KGW; 

 14 warsztatów w szkołach ponadpodstawowych w 7 województwach prowadzonych przez 

członków KGW; 

  wydany został poradnik dla członków KGW, zawierający rozszerzoną tematykę warsztatów 

realizowanych w ramach operacji; 



                                    Sprawozdanie  EFRWP za rok 2019 

  

 

 

15 

 utrzymano stronę internetową www.produkty-tradycyjne.pl oraz realizowano promocję założeń 

projektu w czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i branżowych. 

 

Efekty powyższych operacji są następujące; 

 przeszkolono 414 członków KGW z zakresu m.in. krajowych i unijnych systemów jakości 

żywności, krótkich łańcuchów dostaw, źródeł finansowania, możliwych form prawnych dla 

funkcjonowania KGW, wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocji organizacji oraz 

produktu; 

 przeszkolono 283 uczniów i nauczycieli szkół kształcących w kierunkach gastronomicznych  

z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych; 

 pojawiło się 10 publikacji w czasopismach lokalnych, ogólnopolskich i branżowych; 

 wydano specjalny poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

Łączna wartość nakładów poniesionych przez Fundację na realizację projektu w 2019 roku wyniosła 

207.697,16 zł, z czego 175.448,66 zł zostało zrefundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” (KSOW) Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

2.5  Program „OrgaNowy Elementarz”  
 

Program „OrgaNowy Elementarz” został zainaugurowany przez Fundację w 2017 roku, a jego celem 

jest podniesienie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności muzycznych organistów kościelnych.  

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 wpisuje się w cele statutowe Fundacji w zakresie działań na 

rzecz edukacji i wspierania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich.  

Program jest adresowany zarówno do aktywnych organistów, jak też osób deklarujących chęć 

uprawiania funkcji organisty kościelnego, pochodzących z terenów wiejskich i małomiasteczkowych  

o utrudnionym dostępie do edukacji muzycznej w zakresie muzyki liturgicznej. W początkowym 

okresie  program był realizowany na terenie Archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej, natomiast od 

2019 roku jest realizowany również na obszarze Diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.  

Zakres 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. 

Merytoryczny programu kursu jest realizowany w formie dziesięciu comiesięcznych, dwudniowych 

zjazdów, które odbywają się w okresie od września do maja roku następnego, natomiast w czerwcu jest 

przeprowadzany teoretyczny i praktyczny egzamin końcowy. 

Uczestnicy kursu dojeżdżają na zajęcia na własny koszt, natomiast Fundacja pokrywa pozostałe koszty 

(wykładowców, wyżywienia, zakwaterowania, materiałów edukacyjnych itp.).  

Projekt jest objęty patronatami: Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity szczecińsko  

–kamieńskiego, Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka – Biskupa diecezjalnego koszalińsko  

–kołobrzeskiego oraz prof. Dariusza Dyczewskiego – Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.  

Pierwsza edycja projektu została zainaugurowana we wrześniu 2017 roku. W 2019 r. kontynuowano 

działania w ramach projektu, które objęły: 

http://www.produkty-tradycyjne.pl/
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- dokończenie, zapoczątkowanej we wrześniu 2018 r. II edycji projektu, w której wzięło udział  

10 uczestników z parafii Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, w tym przeprowadzenie 

egzaminu i uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu. 

-  przeprowadzenie rekrutacji do III edycji projektu (czerwiec – sierpień 2019 r.) i jej rozpoczęcie 

we wrześniu 2019 r. W III edycji uczestniczy 9 słuchaczy zarówno z parafii znajdujących się  

w Diecezji szczecińsko – kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. 

 

W 2019 r. na realizację programu Fundacja wydatkowała łącznie 54.301,43 zł. 

 

2.6 Kluby Przyjaciół Parków Narodowych (współpraca polsko-węgierska) 

 

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 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 uwadze 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. W ramach tej współpracy odbyły się m.in. wizyty studyjne 

w każdym z parków narodowych (jesień 2017 r.) oraz przygotowano szczegółowe założenia wspólnego 

projektu edukacyjnego (czerwiec 2018), w tym w szczególności konkursu, który byłby realizowany  

w gminach okołoparkowych w każdym z krajów.  

We wrześniu 2018 roku zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją 

oraz Wolińskim Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej, w ramach którego  

zainaugurowano wspólny projekt edukacyjny, pn. Ochrona Przyrody bez Granic – Kluby Przyjaciół 

Parku Narodowego”.  

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej najmłodszych sąsiadów Wolińskiego Parku 

Narodowego oraz Hortobágyi Nemzeti Park, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą 

budować pozytywne postrzeganie parku, jego zadań i roli w lokalnej społeczności. 

Ważnym elementem projektu jest konkurs pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po Węgierską Pusztę" 

adresowanego do młodzieży w wieku 13–15 lat, uczęszczających do szkół zlokalizowanych  

w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, w gminach położonych w granicach każdego z parków 

narodowych,  graniczących z parkiem lub położonych w jego pobliżu.  

Konkurs obejmuje trzy etapy:  

I etap – poszerzenie wiedzy o własnym parku narodowym oraz partnerskim parku narodowym.  

Sprawdzian wiedzy obejmuje 30 pytań (20 pytań o parku rodzimym i 10 pytań o parku 

partnerskim) i jest przeprowadzany na terenie szkoły,  

II etap – zrealizowanie 4 założonych zadań teoretyczno-praktycznych,   

III etap –  przygotowanie i zorganizowanie wycieczki do parku, adresowanej do społeczności 

lokalnej.   

Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów w każdym z krajów jest 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny 

w parku węgierskim oraz 7 - dniowy pobyt w Wolińskim Parku Narodowym. Dodatkowo, sześć szkół,  

z których uczniowie uzyskają najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzyma wsparcie finansowe  

w wysokości do 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły, związanego z edukacją 

przyrodniczą. 
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W 2019 roku w ramach programu zrealizowano następujące działania: 

- dokończono I edycję konkursu, zapoczątkowaną we wrześniu 2018 roku, 

- dokonano wspólnej ze stroną węgierską ewaluacji projektu, 

- zapoczątkowano (październik 2019) drugą edycję konkursu.  

 

Ponadto w ramach działań związanych z dokończeniem I edycji Projektu dokonano oceny prac 

konkursowych uczniów, uroczyście wręczono nagrody laureatom (tak w Polsce, jak i na Węgrzech)  

a także zorganizowano dwa obozy edukacyjne dla trzech zwycięskich drużyn z każdego kraju. Obozy 

odbyły się w terminach: 1-7 lipca w parku Narodowym Puszty Węgierskiej i 18 – 24 sierpnia  

w Wolińskim Parku Narodowym. W obydwu obozach wzięli udział laureaci z każdego kraju, pełniąc w 

swoim kraju rolę gospodarzy.  

We wrześniu  2019 roku odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Fundacji oraz obu Parków, na 

którym dokonano podsumowania i ewaluacji projektu, a także przyjęto założenia utworzenia – na bazie 

laureatów w każdym Parku – Klubów Przyjaciół Parków Narodowych, jak również podjęto decyzję  

o kontynuacji projektu w kolejnym roku szkolnym 2019/20 

 

W 2019 r. na realizację powyższych działań Fundacja wydatkowała łącznie 155.907,87 zł. 

 

2.7 „ProgramujeMY kielecki”  

 

W 2019 roku Fundacja trzeci rok z rzędu kontynuowała realizację projektu „ProgramujeMY  kielecki”.  

Głównym celem projektu  było 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 był  realizowany na obszarze NUTS-3 podregion 52 kielecki i uczestniczyło 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:  

 

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 poznali 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, przeprowadzili w swoich szkołach zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów. Etap ten obejmował także udział nauczycieli i uczniów w Zlocie Młodych 

Programistów - zajęcia wyjazdowe na Politechnice Świętokrzyskiej. 

 

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

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

zakończeniu.  

 

W projekcie realizowanym od września 2017 r. wzięło udział 205 nauczycieli oraz blisko 2.094 

uczniów z 58 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. 

świętokrzyskiego z ww. NUTS-3, podregion 52 kielecki, a także 50 pracowników instytucji kultury. 

 

W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:  
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 W związku ze wzrostem liczby nauczycieli uczestniczących w projekcie do 205 (zakładana 

liczba 200), zakupiono dodatkowe tablety wraz z dodatkową kartą pamięci.  

 W szkołach zostały przeprowadzone końcowe badania kompetencji cyfrowych uczniów 

uczestniczących w projekcie. Wyniki zostały przekazane szkołom w formie mailowej. 

 Systematycznie odwiedzano i udzielano wsparcia nauczycielom podczas zajęć w szkołach 

zarówno podczas wizyt indywidualnych,  jak i podczas lekcji on-line. 

 Zorganizowano Zlot Młodych Programistów. Zlot odbył się w dniach 11-15 marca 2019 r. na 

Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. 

 Monitorowano na bieżąco platformę e-learningową, dedykowaną nauczycielom biorącym 

udział w projekcie.  

 Prowadzono webinaria  dla nauczycieli i trenerów, z zakresu dodatkowych pomysłów na 

realizację zajęć z dziećmi. 

 Zorganizowano i przeprowadzono konkurs na najciekawsze zajęcia z programowania wg 

autorskiego scenariusza. W ramach konkursu laureaci otrzymali drukarki 3D. 

 Przeprowadzono kolejne szkolenia dla pracowników instytucji kultury pn. "Jak odnaleźć się  

w cyfrowym świecie? Warsztaty dla pracowników instytucji kultury". 

 Prowadzono bieżącą promocję projektu. 

 

Oprócz działań merytorycznych w ramach projektu realizowano działania monitorujące i sprawozdaw-

cze (sprawozdania kwartalne, wnioski o płatność itp.), do których Fundacja była zobowiązana  

w ramach. 

W dniach 18-20.03.2019 r. odbyła się na zlecenie instytucji finansującej (pośredniczącej) – CPPC, 

kontrola na miejscu realizacji projektu – vide szczegółowy opis kontroli w rozdziale VII niniejszego 

sprawozdania.  

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji oraz Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa. 

 

W 2019 r. wpłynęła do Fundacji kwota 130.648,60 zł w ramach dofinansowania projektu uzyskanego 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 2019 roku na realizację działań w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę 497.565,54 zł. 

 

2.8 „ProgramujeMY tarnowski”  
 

„ProgramujeMY tarnowski" to projekt zapoczątkowany przez Fundację w maju 2018 r., którego 

realizacja była kontynuowana w 2019 r. 

Głównym celem projektu- podobnie jak w „ProgramujeMY - kielecki” - było 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 realizowany był na obszarze NUTS-3 podregion tarnowski, i uczestniczyło w nim 13 gmin: 

Dąbrowa Tarnowska, Szczurowa, Żabno, Olesno, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Dębno, 

Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, Ciężkowice oraz Zakliczyn. 

 

W projekcie od maja 2018 r. wzięło udział 196 nauczycieli oraz 2201 uczniów z 59 publicznych szkół 

podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego, a także 50 pracowników 

instytucji kultury. 

 

„ProgramujeMY tarnowski" obejmował również m.in.: 

 szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych  



                                    Sprawozdanie  EFRWP za rok 2019 

  

 

 

19 

 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” - był realizowany w następujących trzech etapach: 

 

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 poznali 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, przeprowadzili w swoich szkołach zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów. Etap ten obejmował także udział nauczycieli i uczniów w Zlocie Młodych 

Programistów - zajęcia wyjazdowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 

 

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

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

zakończeniu.  

 

W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:  

 

 Przeprowadzono początkowe oraz końcowe badania kompetencji cyfrowych wszystkich 

uczniów uczestniczących w projekcie. 

 Systematycznie odwiedzano i udzielano wsparcia nauczycielom podczas zajęć w szkołach, 

zarówno podczas wizyt indywidualnych jak i podczas lekcji on-line. 

 Prowadzono webinaria  dla nauczycieli i trenerów, z zakresu dodatkowych pomysłów na 

realizację zajęć z dziećmi. 

 Monitorowano na bieżąco platformę e-learningową, dedykowaną nauczycielom biorącym 

udział w projekcie.  

 Przeprowadzono dwa Zloty Młodych Programistów. Zloty odbyły się w dniach 1-5 kwietnia 

oraz 13-17 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie,  

a uczestniczyło w nich ok.2200 uczniów klas 1-3. 

 Przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji kultury pn. "Jak odnaleźć się  

w cyfrowym świecie? Warsztaty dla pracowników instytucji kultury". 

 Zorganizowano i przeprowadzono konkurs na najciekawsze zajęcia z programowania wg 

autorskiego scenariusza. W ramach konkursu laureaci otrzymali wybrane przez siebie nagrody 

czyli laptopy i roboty do nauki programowania. 

 Opracowano dodatkowe 12 scenariuszy lekcji z programowania, które umieszczono na 

platformie. 

 Przygotowano i przeprowadzono badanie potrzeb nauczycieli. Badanie było dwuetapowe. 

Wyniki zostały opracowane w formie raportu. 

Oprócz działań merytorycznych w ramach projektu realizowano działania monitorujące  

i sprawozdawcze (sprawozdania kwartalne, wnioski o płatność itp.), do których Fundacja była 

zobowiązana w ramach umowy o dofinansowanie. Prowadzono również bieżącą promocję projektu. 

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji oraz Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa. 
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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 2019 r. nie wpłynęły do Fundacji żadne środki w ramach tego dofinansowania.  

 

W 2019 roku na realizację działań w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę 820.463,46 zł. 

 

2.9 Projekt „Gmina na Czasie”  
 

Projekt „Gmina na czasie” jest projektem grantowym, skierowanym do jednostek samorządu 

terytorialnego (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i miasta) z województw łódzkiego i kujawsko-

pomorskiego. Realizacja projektu jest efektem pozytywnego rozpatrzenia 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 „Gmina na czasie” jest realizowany we 

współpracy z Fundacją Polska Wieś 2000. 

Głównym celem projektu jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych 

mieszkańców gmin w wieku od 25 do 75 roku życia.  

Do celów szczegółowych projektu należą 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").  

W ramach dofinansowania, gminy uzyskują wsparcie finansowe w wysokości od 15 000,00 zł do 

150 000,00 zł na realizację szkoleń wg opracowanych przez Fundację scenariuszy. Zakres tematyczny 

szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse  

i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową”, 

„Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. 

Z grantu dla gmin pokrywane są również koszty promocji mikroprojektu, wydatki na zakup sprzętu, 

wydatki na organizację szkoleń (w tym koszty cateringu, materiałów, wynajmu sali), wydatki na 

wynagrodzenie kadry instruktorskiej oraz wydatki na zarządzanie mikroprojekem. W celu osiągnięcia 

jak najlepszych efektów szkoleniowych instruktorzy zgłoszeni przez grantobiorców są obejmowani 

wsparciem kadry trenerskiej.  

W 2019 roku w ramach projektu „Gmina na czasie” przeprowadzono łącznie 6 naborów do projektu. 

Projektem w 2019 roku objęto 16 gmin w województw łódzkiego (9 gmin) i kujawsko-pomorskiego  

(7 gmin).  

Dodatkowo w 2019 roku przeprowadzono 2 szkolenia dla instruktorów. Pierwsze szkolenie odbyło się 

w dniu 25 czerwca 2019 roku, drugie szkolenie odbyło się w dniu 20 września 2019 roku.  

Oprócz działań merytorycznych w ramach projektu realizowano działania monitorujące  

i sprawozdawcze (sprawozdania kwartalne, wnioski o płatność itp.), do których Fundacja była 

zobowiązana w ramach umowy o dofinansowanie. 

W 2019 r. wpłynęła do Fundacji łączna kwota 1.459.372,00 zł w ramach dofinansowania projektu ze 

środków POPC (jak wyżej). 

Łącznie na realizację projektu w 2019 roku wydatkowano kwotę w łącznej wysokości  

1.146.997,02 zł. 
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2.10 Program „Fundusz Doraźnej Pomocy”   

 

Program „Fundusz Doraźnej Pomocy” (FDP) został uruchomiony w 1999 roku. Po zmianie Regulaminu 

dokonanego przez Zarząd Fundacji w czerwcu 2019 roku program obejmuje istotne społecznie projekty 

skierowane do mieszkańców terenów wiejskich lub małych miast, realizowane przez inne podmioty 

samodzielnie lub we współpracy z Fundacją, które ze względu na brak dostatecznych środków na ich 

realizację lub w wyniku nagłej, wyjątkowej sytuacji w której się znalazły, zwłaszcza gdy wynika ona  

z klęsk żywiołowych i innych nagłych wypadków, takich jak: pożar, powódź, lawina, wybuch, awaria 

itp., zwracają się z prośbą o dofinansowanie prowadzonych przez nich działań.   

Pomoc Fundacji realizowana jest w formie dofinansowania (dotacji/subwencji celowej), tj. przekazania 

środków przez Fundację na ściśle określone przedsięwzięcie Wnioskodawcy, w oparciu o odpowiednio 

uzasadnione wystąpienie (wniosek) Wnioskodawcy. 

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 oraz komitety społeczne.   

Maksymalna wysokość pomocy finansowej w ramach Ba nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł na 

jedno przedsięwzięcie. 

Podstawą przyznania pomocy finansowej jest pisemne wystąpienie (wniosek) o pomoc wraz                                  

z niezbędnymi dokumentami, wskazującymi na: 

 szczególnie ważny interes społeczny, dla którego projekt/działanie Wnioskodawcy powinno 

uzyskać wsparcie finansowe Fundacji,- 

 grupę docelową, do której kierowany jest projekt/działanie Wnioskodawcy, będące 

przedmiotem wniosku, pochodzi z terenów wiejskich lub małych miast, 

 zgodność celu na jaki przeznaczone ma być wsparcie finansowe z celami działania Fundacji; 

 uzasadnienie wysokości wsparcia, o jakie ubiega się Wnioskodawca; 

 zobowiązanie  do wykorzystania dotacji zgodnie z celem oraz  udokumentowania  sposobu 

wydatkowania kwoty dofinansowania zgodnie z zawartą umową;  

 uzasadnienie pilności wypłaty wsparcia. 

W 2019 roku w ramach „Funduszu Doraźnej Pomocy” zostało dofinansowanych 31 doraźnych i pilnych 

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

społecznych oraz edukacyjnych, na łączną kwotę 272.700,00 zł. 

 

2.11 Projekt „TUTEJSI – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” – zakończenie 

projektu  

W 2018 roku Fundacja zapoczątkowała realizację projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza 

Zachodniego, którego celem było odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza 

Zachodniego. Badania w ramach projektu były realizowane przez uczniów klas VI – VIII oraz 

nauczycieli ze szkół podstawowych z terenów wiejskich woj. zachodniopomorskiego. 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. 

Zebrane i zweryfikowane materiały posłużyły do stworzenia archiwum, w celu uchronienia zbiorów  

i relacji przed zapomnieniem, i ich upublicznienia.  

Integralną częścią projektu była Konferencji Młodych Badaczy tradycji kulturowych na Pomorzu 

Zachodnim dn. 14 grudnia 2018 r. w Międzyzdrojach. 

Działania projektu zostały zakończone z końcem 2018 roku. Jednakże na początku 2019 roku Fundacja 

dokonywała ostatecznych rozliczeń związanych z jego realizacją, wydając na ten cel 1.292,91 zł. 
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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 2019 r. w ramach działalności FIR zorganizowano jedną cykliczną, międzynarodowe konferencję,  

dotyczącą rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce. 

Ponadto przygotowano i wydano szereg opracowań w formie raportów, na tematy istotne dla polskiej 

wsi. Raporty te były następnie przedmiotem dyskusji na lokalnych trzech konferencjach, 

organizowanych w celu popularyzacji tych raportów przez Fundację. Raporty te są również dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Fundacji (www.efrwp.pl). 

Na realizację wszystkich działań i przedsięwzięć w ramach FIR w 2019 r. Fundacja wydatkowała 

ogółem kwotę  1.065.773,36 zł.  

 

3.1. Konferencje 
 

 EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE  w Jasionce w dniach 1-2 marca 2019 r.  

- coroczna, międzynarodowa konferencja rolnicza. 

Druga edycja Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, która odbyła się w marcu 2019 r., 

zgromadziła blisko 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, 

członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 

instytucji naukowych i branżowych z całej Europy. 

Konferencja odbywała się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego, i – poświęcona była aktualnym kwestiom rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich. 

Miejscem konferencji było Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego 

G2A Arena.  

Podczas 2 dni Forum odbyło się szereg debat i paneli dyskusyjnych z udziałem ok. 30 prelegentów. 

Wiodącymi tematami Forum były: kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz rola innowacji  

w nowoczesnym rolnictwie. 

W debacie inaugurującej Forum pt. ,,Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej”'' 

wzięli udział: Phil Hogan - Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Jan Krzysztof 

Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Fernando Miranda Sotillos - Sekretarz Generalny 

w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Gospodarki Żywnościowej (Hiszpania), Anikó Juhász  

- Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa (Węgry) oraz Jiří Šír - Dyrektor 

Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa (Czechy). 

Moderatorem i prowadzącym debaty był Bogusław Chrabota - Redaktor Naczelny dziennika 

„Rzeczpospolita". 

Podczas dyskusji podkreślano, że Wspólna Polityka Rolna jest najstarszą i jedną z najbardziej 

skutecznie prowadzonych polityk Unii Europejskiej, a z jej wsparcia korzystają̨ wszyscy europejscy 

http://www.efrwp.pl/
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rolnicy. Prelegenci dokonali również podsumowania efektów dotychczasowej WPR, jej zgodności  

z celami narodowymi poszczególnych krajów członkowskich UE oraz poruszyli kwestię wyzwań, jakie 

stoją̨ przed WPR, w przededniu przyjęcia jej finalnej wersji na nadchodzące lata. Wśród tematów w tej 

części dyskusji znalazły się̨, m.in. kwestie środowiskowe i klimatyczne, wyrównanie płatności 

bezpośrednich, modernizacja WPR oraz uproszczenie procedur, a także konieczność zwiększenia 

znaczenia małych i średnich gospodarstw w łańcuchu produkcji żywności. 

Druga debata pierwszego dnia Forum zatytułowana była: „Innowacje w branży rolno-spożywczej”. 

W debacie brali udział: prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych  

i Energii w Parlamencie Europejskim,  Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji (Polska),  

dr Wolfgang Burtscher – zastępca Dyrektora Generalnego Komisji ds. Badań, Nauki i Innowacji Unii 

Europejskiej, 

Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Serafin  

– Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz  Adam Banaszak – członek zarządu 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Uczestnicy debaty dyskutowali, m.in. o tym, jak Polska może wykorzystać środki przeznaczone na 

badania i innowacje w rolnictwie w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Prelegenci 

wskazywali także na potrzebę pilnego wdrażania tzw. smart farming w polskich gospodarstwach oraz 

budowania silne- go i dobrze funkcjonującego doradztwa rolniczego, które może i powinno pełnić 

ważną funkcję w procesie wdrażania innowacji na polskiej wsi. Podczas dyskusji podkreślano również, 

że o ile dzisiaj innowacyjne rozwiązania są dostępne tylko dla największych i najzamożniejszych 

gospodarstw, to już wkrótce, dzięki szerszemu dostępowi do wiedzy nt. nowych technologii, będą one 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

 

Drugi dzień Europejskiego Forum Rolniczego otworzyła Debata III, zatytułowana „Polityka 

zrównoważonego rozwoju szansą dla obszarów wiejskich w Polsce (Dialog Obywatelski)”,  

z udziałem Mateusza Morawieckiego, Phila Hogana, Premiera RP, i Władysława Kosiniaka-Kamysza, 

Prezesa PSL. 

Tematyka dyskusji koncentrowała się m.in. na realizacji polskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas dyskusji przypomniano plany Komisji 

Europejskiej, która w 2019 roku zamierza wydać w Polsce 2,5 mld EUR na wsparcie dla małych 

gospodarstw rolnych i aż 12 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich. Prelegenci zgodzili się, że małe  

i średnie gospodarstwa odgrywają istotną rolę na polskim rynku oraz należy wspierać działania 

podejmowane na rzecz ich zrzeszania się. Poruszono także kwestię wyzwań, przed jakimi stoją polscy  

i europejscy rolnicy oraz producenci żywności, oraz plany polskiego rządu dotyczące wykorzystania 

środków z nowej perspektywy budżetowej. 

Wśród najważniejszych problemów, jakie zostały omówione przy aktywnym udziale uczestników 

Forum, znalazły się, m.in. wpływ Brexitu na polskich rolników i przedsiębiorców, embargo na rynku 

wschodnim oraz kwestia rekompensaty strat poniesionych przez producentów. Podczas dyskusji został 

również poruszony temat wyrównania i zmiany sposobu funkcjonowania dopłat unijnych oraz 

sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowym w rolnictwie. 

 

Kolejna debata drugiego dnia konferencji to Debata IV „Stan i perspektywy rozwoju wymiany 

handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi”, w której wzięli udział m.in.: 

W dyskusji udział wzięli: Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi RP, dr Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie 

Europejskim, Waldemar Dubaniowski - Ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Mariusz Lęgowski  

- Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji 

Europejskiej, prof. Chinwe Ifejika Speranza z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria), Simplice Nouala 

Fonkou - Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej, Amit Lohani - Prezes Federacji 

Importerów Indyjskiej Żywności (FIFI) oraz Katarzyna Kwiecień, Dyrektor Departamentu Wsparcia 

Eksportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.   
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Uczestnicy debaty zgodzili się, że o ile eksport polskiej żywności stale rośnie, to nadal w większości 

trafia on do Unii Europejskiej, a Polska ma wielki potencjał, aby wejść na rynki pozaeuropejskie. 

Podczas dyskusji podkreślono, że jedną z głównych barier eksportowych jest nieznajomość rynków 

pozaunijnych, koncentracja na hermetycznym rynku chińskim oraz mała znajomość polskich marek 

wśród konsumentów. Wskazane zostały również korzystne, ale nadal niedoceniane kierunki handlowe 

dla polskiej żywności takie, jak: Indie, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Malezja oraz kraje 

afrykańskie. Zdaniem uczestników dyskusji dokładne zbadanie preferencji konsumentów w tych krajach 

i zaproponowanie im np. żywności w formie bardziej przetworzonej, może okazać się kluczem do 

sukcesu eksportu polskiej żywności.   

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. 

Ponadto już po raz trzeci została wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, przyznawana przez Collegium 

Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz - córka Józefa Ślisza, Jarosław 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 2019 r. Nagroda im Józefa Ślisza została przyznana dziesięciu szczególnie wyróżniającym się Kołom 

Gospodyń Wiejskich za zasługi dla rozwoju oddolnych inicjatyw społecznych na terenach wiejskich, 

związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości kobiet, zwiększaniem uczestnictwa mieszkańców wsi  

w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego, 

pobudzaniem wszechstronnej aktywności mieszkańców wsi, kultywowaniem lokalnych tradycji 

ludowych, oraz integracją środowiska wiejskiego: 

- KGW Cikowice, gm. Bochnia, woj. małopolskie 

- KGW „Włościanki” z Łoniowa, gm. Dębno, woj. małopolskie 

- KGW „Mokowianki” w Mokowie, gm. Dobrzyń n/Wisłą, woj. kuj.-pomorskie 

- KGW Świerczynek I, gm. Drobin, woj. mazowieckie 

- KGW w Zagórzanach, gm. Gdów, woj. małopolskie 

- KGW „Zastawianki” w Zastawiu, gm. Goraj, woj. lubelskie 

- KGW Panienka, gm. Jaraczewo, woj. wielkopolskie 

- KGW w Zielinie, gm. Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie 

- KGW w Sudołku, gm. Pałecznica, woj. małopolskie 

-. KGW Pigany, gm. Sieniawa, woj. Podkarpackie. 

Nagrody w wysokości po 10 tys. zł wraz z medalami okolicznościowymi wręczali: Mateusz 

Morawiecki, Premier RP, Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes PSL, Elżbieta Bieniasz - córka Józefa 

Ślisza oraz Artur Balazs, Przewodniczący Kapituły Fundacji.  

 Konferencja prezentująca wyniki raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze 

smogiem na terenach wiejskich"  

Dn. 1 kwietnia 2019 r. w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej w Warszawie odbyła się 

konferencja poświęcona prezentacji reportu Fundacji pn. Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze 

smogiem na terenach wiejskich”. W konferencji wzięli udział: Krzysztof Podhajski - Prezes Zarządu 

Fundacji, prof. Jerzy Buzek – ówczesny Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych  

i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Rady Programowej Fundacji, a także  
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dr Krzysztof Księżopolski – Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies, autor Raportu.  

 

  Konferencja „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych"  

Konferencja odbyła się w Ustroniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku, a jej współorganizatorem był 

Burmistrz Ustronia. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problem smogu w gminach 

uzdrowiskowych, zlokalizowanych w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych, określenie roli 

samorządów w programie „Czyste Powietrze" oraz pożądanych kierunków działań gmin w walce  

o czyste powietrze, a także rola energetyki rozproszonej w tym procesie.   

Podczas dyskusji zaprezentowano szereg rozwiązań opartych na idei wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (OZE) jako alternatywy do tych, opartych na piecach na paliwo stałe, a także 

wskazywano na potrzebę wypracowania mechanizmów służących efektywnej współpracy między 

rządem a samorządem w walce ze smogiem.  

W konferencji z udziałem samorządowców udział wzięli: Krzysztof Podhajski - Prezes Zarządu 

Fundacji, prof. Jerzy Buzek – ówczesny Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych  

i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Rady Programowej Fundacji, a także  

dr Krzysztof Księżopolski – Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies, autor raportu 

„Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich".  

 

  Konferencja pt. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”  

Konferencja odbyła się w dniu 24 września 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

i służyła prezentacji raportu pn. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”.   

Konferencja została zorganizowana przez Fundację wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich 

(TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a patronat nad nią 

objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele świata nauki oraz instytucji i organizacji na 

co dzień zajmujący się tematyką wiejską i problemami polskiego rolnictwa (m.in. instytutów 

naukowych, branżowych związków zawodowych, ODR-ów, związków rolniczych, izb rolniczych itp.).  

Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się m.in. Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Barbara Fedyszak-Radziejowska – Kancelaria 

Prezydenta RP, Stefan Gerschewski – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Andrzej Hałasiewicz  

– Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb 

Rolniczych, Jerzy Chruścikowski – Senator RP, Tomasz Nowakowski – ARiMR, Aleksandra Hadzik  

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

W konferencji wzięło udział łącznie ponad 120 osób. Konferencja została podzielona na dwie części.  

Po krótkim wprowadzeniu Prezesa Fundacji, Krzysztofa Podhajskiego, Ewy Balcerowicz, 

Wiceprzewodniczącej Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Leszka Derezińskiego – Prezesa 

Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a także moderatora 

konferencji, prof. dr hab. Jerzego Wilkina, w części pierwszej autorzy opracowania przedstawili  

w skrócie zagadnienia prezentowane w raporcie oraz ich główne wnioski. W tej części konferencji głos 

zabrali: 

o prof. dr hab. Walenty Poczta (rozdział zatytułowany „Struktura rolnictwa polskiego i kierunki 

jej przemian na tle rolnictwa innych państw członkowskich UE„); 

o dr Janusz Rowiński („Struktura produkcji zwierzęcej w Polsce i w innych państwach 

członkowskich”);  

o dr Józef Pyrgies („Rynek ziemi rolniczej”); 

o dr inż. Wojciech Sroka, dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic („Uwarunkowania rozwoju 

rozdrobnionego rolnictwa województwa małopolskiego”) ; 

o dr Benedykt Pepliński („Rolnictwo południo-zachodniego obszaru funkcjonalnego 

województwa wielkopolskiego”); 

o dr hab. Wojciech Knieć („ Polskie rolnictwo w UE, perspektywa społeczna„). 
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W części drugiej konferencji odbyła się dyskusja z udziałem uczestników konferencji i panelistów, 

którymi byli: Adam Tański – Członek Kapituły Fundacji, prof. Henryk Runowski – SGGW,  

prof. dr hab. Edward Majewski – SGGW, Zygmunt Jodko – Lubuski Związek Rolników, Federacja 

Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Czaicki – Małopolska Izba 

Rolnicza oraz Ryszard Kamiński – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Wielowymiarowy i wielowątkowy charakter konferencji odbił się szerokim echem w prasie rolniczej  

i branżowej. 

  

3.2. Raporty, analizy, opracowania, itp.  
 

 „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” 

Polska jest jedynym państwem UE, gdzie wykazywany jest trend wzrostowy udziału tzw. pyłu 

zawieszonego PM10 na terenach wiejskich. W związku z tym na zlecenie Fundacji przygotowano 

raport, który odpowiada na szereg pytań związanych z tą tematyką, w tym m.in., o najbardziej 

efektywnych narzędziach walki ze smogiem na terenach wiejskich oraz o rolę energetyki rozproszonej 

w tym procesie. Opracowanie zawiera także posumowanie dotychczasowych programów oraz przegląd 

polityk, których celem była walka o czyste powietrze. 

Raport „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich" to kolejna 

inicjatywa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł 

energii. Od 2016 roku Fundacja jest również organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji 

„Energia, Środowisko, Rolnictwo" poświęconego problematyce bezpieczeństwa energetycznego, 

środowiska i rolnictwa - fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich 

celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach 

wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz 

ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi. 

Raport został przygotowany przez dra Krzysztofa Księżopolskiego, Prezesa Institute for Security, 

Energy and Climate Studies. 

 

 „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”  

Publikacja powstała jako podsumowanie III. edycji konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo", 

która odbyła się w dn. 11-12 października w Centrum Współpracy Międzynarodowej  

w Grodnie k. Międzyzdrojów. Głównym tematem był: „Rozwój energetyki rozproszonej  

a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich". 

W publikacji zawarto streszczenia z wystąpień prelegentów oraz najważniejsze wnioski płynące  

z dyskusji prowadzonych w ramach konferencji, w tym m.in. z debaty pt. „Kierunki rozwoju polityki 

energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście poprawy jakości 

powietrza", z udziałem Phila Hogana - Komisarza ds. rolnictwa UE, Henryka Kowalczyka - Ministra 

Środowiska, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Tadeusza Skobla - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Jerzego Buzka  

- Przewodniczącego Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. 

 

 „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” 

Raport „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej" został przygotowany przez Fundację  

i Towarzystwo Ekonomistów Polskich w ramach wspólnego projektu badawczego. Jego celem było 

przeprowadzenie szczegółowej analizy strukturalnej polityki rolnej w Polsce. Publikacja zawiera wyniki 

przeprowadzonej analizy oraz wnioski i rekomendacje dla polskiej polityki rolnej, sformułowane na jej 

podstawie. 

Autorzy raportu podają m.in., że ponad 1,2 mln polskich gospodarstw (blisko 90% gospodarstw, które 

użytkują ok. 50% gruntów ogółem) nie zapewnia dochodów zaspokajających potrzeby rodzin 

rolniczych. Powodem jest przede wszystkim zbyt mała powierzchnia użytkowanych gruntów, ale jest 
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nim także niezbyt wysoki poziom intensywności gospodarowania (wielkość produkcji  

z jednostki powierzchni). Polska jest jedynym wielkim producentem rolnym w Unii Europejskiej  

z tak nieefektywnymi strukturami obszarowymi i ekonomicznymi, stąd też konieczne są 

przekształcenia. 

W raport stwierdza się m.in., że proces poprawy struktur obszarowych i ekonomicznych jest procesem 

wieloletnim, który trudno przyspieszyć. Natomiast znacznie łatwiejsze jest jego hamowanie, czego 

dowodzą wprowadzone w ostatnich latach w Polsce przepisy regulujące obrót ziemią rolną.  

W rezultacie, wprawdzie struktury produkcyjne polskiego rolnictwa uległy w latach członkostwa Polski 

w Unii wyraźnej poprawie: wzrosła produkcja przeciętnego gospodarstwa  

z 6,5 tys. euro produkcji standardowej w 2005 roku do 17,7 tys. euro (wzrost o 11,2 tys. euro)  

w 2016 roku. Jednak równocześnie skala zmian była znacznie mniejsza niż w „starych" państwach 

unijnych: tam produkcja standardowa przeciętnego gospodarstwa zwiększyła się z 41,6 tys. euro do 67,5 

tys. euro (wzrost o blisko 26 tys. euro). Z danych tych wynika, że niebezpiecznie rośnie różnica między 

siłą ekonomiczną polskich gospodarstw a gospodarstw wielu państw członkowskich, zwłaszcza tych 

znajdujących się w tej samej strefie klimatycznej co Polska.  

Autorzy raportu rekomendują, aby podjąć przeciwdziałania tej tendencji poprzez jak najszybsze korekty 

obecnie prowadzonej polityki rolnej. 

 

 „Gospodarka polska – szanse i zagrożenia”  

Opracowanie „Gospodarka polska – szanse i zagrożenia” zostało przygotowane pod redakcją Marka 

Belki i Witolda M. Orłowskiego. W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia:  

o rozwój gospodarczy Polski w latach 1989-2018 na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej;  

o zasadnicze cechy polskiej transformacji i ich wpływ na polskie rolnictwo; 

o znaczenie członkostwa w UE dla rozwoju rolnictwa i jego roli w rozwoju gospodarczym Polski; 

o szanse i zagrożenia gospodarski polskiej w nadchodzącej dekadzie; 

o współzależności, ocena efektów i perspektyw transformacji postsocjalistycznej i integracji 

europejskiej. 

Autorzy opracowania w konkluzji potwierdzili, że od 27 lat Polska odnotowuje nieprzerwany wzrost 

gospodarczy, co jest najdłuższym okresem nieprzerwanego rozwoju, odnotowanym do tej pory  

w krajach OECD i najwyższym wzrostem osiągniętym w dokonujących transformacji krajach Europy 

środkowo-wschodniej. Dzięki temu wzrostowi Polska przeskoczyła w rozwoju wiele krajów regionu  

i znacznie zmniejszyła dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych krajów zachodniej Europy. W 2009 r. 

Polska jako jedyny kraj Europy uniknęła recesji. Świadczy to zarówno o dużej elastyczności polskiej 

gospodarki, jak o prawidłowym kierunku polityki gospodarczej prowadzonej w ciągu poprzednich  

2 dekad, oraz o sukcesie w zakresie transformacji i budowy instytucji rynkowych. 

 

 Konkurs na najlepszą pracę magisterską  

Konkurs został zorganizowany przez Fundację i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w cyklu 

dwuletnim. Jego celem jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności 

zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi poprzez wyróżnianie prac 

magisterskich opisujących tę problematykę. Do Konkursu można było zgłaszać prace magisterskie, 

których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018. Zgłoszenia mógł dokonać zarówno 

autor pracy, jak też jej promotor lub dziekan wydziału, na którym prowadzona była obrona pracy. 

Zgłoszone prace były oceniane przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora IRWiR PAN, 

składającej się z pięciu osób, w tym przedstawiciela Fundacji.  Autorzy najlepszych prac otrzymali 

nagrody pieniężne:  nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto, nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto,  nagroda III 

stopnia – 1 000 zł brutto. 



                                    Sprawozdanie  EFRWP za rok 2019 

  

 

 

28 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  

W GRODNIE 

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

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

Narodowego (powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie).  

Zmodernizowany i całkowicie wyposażony budynek służy statutowej działalności Fundacji pod nazwą 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  

– Counterpart Fund”. Inauguracja działalności Centrum Współpracy Międzynarodowej odbyła się we 

wrześniu 2015 r.   

Dzięki dużej wszechstronności obiektu, w Centrum 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.   

Założeniem planu działania Centrum jest, aby jak najwięcej programów Fundacji mogło być 

realizowanych w Centrum, a także aby jak największa liczba projektów była realizowana we 

współpracy z partnerami z zagranicy.  

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 stało 

się miejscem realizacji wspólnych projektów międzynarodowych w dziedzinie ochrony przyrody, nauki 

i edukacji, w tym zwłaszcza skierowanych do młodzieży wiejskiej.  

Służy temu zwłaszcza zawarta w dniu 6 lipca 2018 r. Ramowa umowa o współpracy pomiędzy 

Fundacją i Wolińskim Parkiem Narodowym, w ramach której strony zadeklarowały współpracę  

w zakresie realizacji projektów i programów edukacyjnych i szkoleniowych, adresowanych przede 

wszystkim do mieszkańców terenów wiejskich. Celem tych programów  jest m.in. szeroko rozumiana 

ochrona środowiska, w tym zwłaszcza lokalnych walorów przyrodniczych i turystycznych; 

upowszechnianie zasobów obu parków w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych  

i rekreacyjnych, zachowanie różnorodności biologicznej, a także zasobów, tworów i składników 

przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. W ramch Umowy Ramowej są zawierane 

porozumienia szczegółowe na realizację współnych przedsięwzięć. W oparciu o Ramową umowę  

o współpracy oraz porozumienia szczegółowe Fundacja realizuje wspólnie z Wolińskim Parkiem 

Narodowym takie projekty i programy, jak: „Bliżej Przyrody” (vide pkt 2.3 sprawozdania), „Noc 

Sów” (poniżej), „Zupełnie Inaczej o Przyrodzie” (poniżej) i Kluby Przyjaciół Parków Narodowych 

(vide pkt 2.6 sprawozdania).  

Niezależnie od tego Centrum jest również promowanie kultury narodowej oraz walorów przyrodniczych 

Wolińskiego Parku Narodowego, przy współpracy z WPN, na terenie którego zlokalizowany jest obiekt. 

Centrum odgrywa coraz ważniejszą rolę jako lokalny ośrodek kulturalno – oświatowy. 

Ogółem w 2019 r. na przedsięwzięcia i projekty realizowane autonomicznie w Centrum Współpracy 

Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów Fundacja wydatkowała kwotę  987.274,91 zł. 

W 2019 r. w CWM w Grodnie realizowano autonomicznie następujące przedsięwzięcia: 

 Program „Zupełnie Inaczej o Przyrodzie”  (poprzednio: ”Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”) 

Od 2016 roku Fundacja realizowała program „Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”, przy wykorzystaniu 

pracowni/laboratoriów przyrodniczych, które powstały w CWM Grodno w ramach projektu „Centrum 

Edukacji Ekologicznej”. Od września 2019 roku Fundacja kontynuowała działania programu pod nazwą 

„Zupełnie Inaczej o Przyrodzie” – programu poszerzonego o komponent zajęć dla osób dorosłych  
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– „Zupełnie Inny Uniwersytet Przyrodniczy”.   

Program „Zupełnie Inaczej o Przyrodzie” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, 

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 programu 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 20 tys. mieszkańców z terenu 

województwa zachodniopomorskiego Fundacja zapewnia dofinansowanie kosztów 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 2019 roku program 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, oraz samodzielnie formułowali 

wnioski końcowe. 

W zajęciach wzięło udział 2076 uczniów ze szkół podstawowych z województwa zachodnio-

pomorskiego oraz małopolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 

 

Komponent programu „Zupełnie Inny Uniwersytet Przyrodniczy” to inicjatywa skierowana do 

dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Składa się na nią cykl wykładów 

połączonych z praktyką badawczą (wyjścia w teren), które prowadzone są przez ciekawe osobowości 

związane z przyrodą. W ramach spotkań - z lekkim przymrużeniem oka - studenci Zupełnie Innego 

Uniwersytetu Przyrodniczego poznawali tajniki świata przyrody, zwłaszcza Wolińskiego Parku 

Narodowego. Nabór na zajęcia dla dorosłych został przeprowadzony we wrześniu 2019 r., przy 

wykorzystaniu promocji na stronach internetowych CWM Grodno oraz Fundacji, na stronach 

Facebooka CWM Grodno oraz Fundacji,  a ponadto za pośrednictwem komunikatu prasowego, 

rozesłanego do lokalnych mediów. Do końca roku 2019 w ramach „Zupełnie Innego Uniwersytetu 

Przyrodniczego” zrealizowano trzy zajęcia z Markiem Dylawerskim, Marcinem Kostrzyńskim oraz 

Piotrem Horzelą dla 32 dorosłych uczestników. 

 

W 2019 r. do Fundacji wpłynęła kwota 43.052,14 zł w ramach dofinansowania uzyskanego przez 

projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 

2019D2932S z dnia 28.11.19 r. Całkowita kwota dofinansowania to 86.423,00 zł, z czego II rata płatna 

będzie do 30.06.2020 r.). 

Na działania w ramach programu w 2019 r. Fundacja wydatkowała łącznie  137.749,36 zł. 

„Osada Pieśni Grodno”  

Rok 2019 to drugi rok funkcjonowania projektu edukacji muzycznej i kulturowej „Osada Pieśni 

Grodno”. Projekt jest skierowany do mieszkańców okolicznych miejscowości – amatorów pieśni  

i muzykowania, bez ograniczeń wiekowych dla uczestników. 

 

Działania grupy w dalszym ciągu polegają na czynnej edukacji artystycznej,  promowaniu kultury  

i tradycji,  odkrywaniu  korzeni  muzycznych i etnicznych kultury Słowian.  

Osada Pieśni Grodno realizowała  w 2019r. też misję wyrównywanie szans ludności z obszarów małych 

miast i terenów wiejskich w dostępie do kultury. 
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Działalność zespołu w sposób widocznych integrowała i aktywizowała w roku 2019 społeczność 

lokalną, wspierając rozwój osobisty mieszkańców i wzbudzając odczucia sprawczości poprzez wspólne 

działanie oraz czynnie uczestniczyła w lokalnych uroczystościach i wydarzeniach. 

Próby zespołu odbywały się podobnie jak w poprzednim roku, w systemie jednej dwugodzinnej próby 

tygodniowo – z rozszerzeniem na dodatkowe spotkania, próby generalne lub akustyczne (soundcheck) 

przed koncertami i wydarzeniami, w których Zespół uczestniczył. 

W roku 2019 grupa intensywnie koncertowała zarówno w rodzimym powiecie kamieńskim, jak i poza 

nim – np. biorąc udział w czerwcu 2019 r. w historycznym wydarzeniu „Bitwa o Santok” w okolicach 

Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). 

 

Podczas gdy w roku 2018 wystąpiła 5 razy, to w roku 2019 odbyło się już 11 występów, m. in.  

w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Domysłowie, Ładzinie, Karsiborzu oraz w CWM Grodno. Osada 

uczestniczyła w takich wydarzeniach jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (koszulka  

z wizerunkiem Osady została wylicytowana na aukcji WOŚP na 250 zł), Noc Muzeów w Muzeum 

Wolińskiego Parku Narodowego, wspomniana „Bitwa o Santok” w Gorzowie Wielkopolskim oraz  

w lokalnych wydarzeniach w pobliskich miejscowościach. 

Regularnie na próby przybywa około 20-25 osób. Stały skład Osady to zgrany i zaangażowany zespół. 

W 2019 r. skład poszerzył się o kilku członków narodowości ukraińskiej i białoruskiej - mieszkańców 

powiatu, którzy na stałe osiedlili się na tych terenach i z nim związali swoje życie. 

W roku 2019 zespół wzbogacił swoje instrumentarium o szałamaje średniowieczne, tzw. „tin whistles” 

(inaczej flażolety lub fleciki polskie), okaryny i drobne instrumenty perkusyjne, oraz  cymbały 

rzeszowskie (rzadki, tradycyjny instrument folkowy). 

Dużym wydarzeniem w życiu zespołu są warsztaty z gośćmi- instruktorami uczącymi Zespół kolejnych 

umiejętności. W 2019 r. specjalnym gościem była pieśniarka Anna Broda, która będąc instruktorem  

w czasie wakacyjnych półkolonii słowiańskich, organizowanych w CWM Grodno dla dzieci, 

przeprowadziła autorskie warsztaty dla Osady Pieśni Grodno. Wypadły one tak fantastycznie, że 

warsztaty  powtórzono w listopadzie 2019r.   

Zespół odbył również warsztaty z gongami, które przeprowadził wirtuoz gongów p. Leszek Angulski 

(czerwiec). Przeprowadzono też warsztaty występu publicznego (styczeń), aby rozwijać umiejętności 

amatorów – uczestników na wielu płaszczyznach. 

Zespół Osada Pieśni Grodno w 2019 r. wzbogacił się o stroje inspirowane tradycjami historycznymi, 

które zostały uszyte w ramach zadania „Uszycie strojów dla wielopokoleniowego zespołu OSADA 

PIEŚNI GRODNO działającego na terenie powiatu kamieńskiego” dofinansowanego z środków  

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (umowa nr ROPS/40/2019  z dnia 30 kwietnia 2019 r.) 

kwotą 6.405 zł. Zarówno projekt kostiumów, użyta tkanina i wzornictwo dodatków, oraz historyczny 

krój podkreślają autentyzm zespołu i charakter źródłowy pieśni – tworzą charakterystyczny wizerunek 

sceniczny, osadzony w klimacie etnicznym, słowiańskim.  

Rok 2019 zakończył wspólny występ osady Pieśni Grodno z wyjątkowymi muzykami – Damianem 

Ukeje oraz Arturem Jurczyszynem w czasie wyjątkowego koncertu kolędowego  w grudniu. 

Wykonawcy pokazali, że muzyka tradycyjna wspaniale łączy się z różnorodnymi gatunkami 

muzycznymi. 

Na realizację działań związanych z projektem Fundacja wydatkowała w 2019 r. łącznie kwotę 

116.005,91 zł. 

 „Wiosna Muz” (poprzednio: „Wiosna Monodramu”) 

Projekt „Wiosna Muz” to niezwykłe, wielopłaszczyznowe, kilkudniowe przedsięwzięcie  

o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, realizowane w Centrum Współpracy Międzynarodowej  
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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. 

W 2019 r. projekt był realizowany w okresie od 8 do 10 maja. Składały się nań następujące inicjatywy:  

o warsztaty performance z Oskarem Chmioła, w których wzięli udział członkowie Teatru MY, 

działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolinie; 

o czytanie bajek przez Macieja Sikorskiego - aktora Teatru Pleciuga w Szczecinie; 

o  „Teatr Obrazu” - interdyscyplinarne widowisko z pogranicza teatru, muzyki i sztuk 

plastycznych, którego tematem było pragnienie, prezentujące malarstwo na „żywo” w 

wykonaniu artysty plastyka Daniela Strzelczyka, uzupełnione muzyką i improwizowanym 

śpiewem w wykonaniu Tomasza Kubika, Bibiany Chimiak, Konrada Cwajdy, Borysa 

Sawaszkiewicza oraz Mateusza Spustka; 

o stworzenie instalacji przestrzennej przez artystkę Karolinę Gołębiewską;  

o koncert JazzBandu Młynarski/Masecki grającego w stylu przedwojennym, na podobieństwo 

polskich orkiestr jazzowych okresu międzywojennego, a jednocześnie stosującego 

nowoczesne aranżacje; 

o wernisaż fotografii Karoliny Nowaczyk, studentki Akademii Sztuki w Szczecinie na wydziale 

Malarstwa i Nowych Mediów na stałe współpracującej z Teatrem Polskim w Szczecinie.   

Wstęp na poszczególne imprezy dni Wiosny Muz był bezpłatny. Patronem medialnym Wiosny Muz 

2019 była TVP3 Szczecin i Radio Szczecin. W wydarzeniach Wiosny Muz wzięło udział ok. 250 osób. 

 

Na realizację przedsięwzięć związanych z projektem Fundacja wydatkowała w 2019 r. łącznie 

72.923,72 zł. 

 Baltic Neopolis Orchestra (BNO) 

Projekty realizowane we współpracy z Baltic Neopolis Orchestra na stałe wpisały się w działania na 

terenie działań CWM, na rzecz rozwoju edukacji muzycznej, pozaszkolnej poprzez udostępnianie 

kultury wysokiej dla grona odbiorców, którzy taki kontakt mają utrudniony w tym przypadku dotyczy to 

dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Duże zainteresowanie ze strony 

nauczycieli muzyki oraz pozytywny odbiór dzieci utwierdzają organizatora w organizacji tego typu 

lekcji-koncertów na żywo. Tematyka odbywających się audycji jest konsultowana z nauczycielami 

muzyki ze  szkół do których skierowany jest projekt, tak aby była jak najbardziej interesująca dla 

słuchaczy jednocześnie poszerzając ich wiedzę. 

Koncerty –audycje muzyczne DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, które się odbyły  

w ramach projektu: 

- dn. 14.02.2019 „Miłośc w muzyce klasycznej”; 

- dn. 30.09.2019 „ Muzyka i śpiew Najwybitniejsi polscy kompozytorzy”; 

- dn. 28.11.2020 „Dęte strunowe , perkusyjne przykłady instrumentalium w muzyce kameralnej-lekcja 

muzyczna”. 

W zajęciach wzięło udział ok. 350 dzieci ze szkół z miejscowości: Kołczew, Troszyn, Dziwnów, 

Dargobądź.  

- Koncert z Gwiazdą w ramach współpracy z BNO 

W ramach współpracy z BNO dn. 26 maja 2019 w CWM Grodno wystąpił zespół muzyki kameralnej  

Baltic Neopolis Orchestra wraz ze światowej sławy solistą skrzypcowym Danielem Rowlandem.   

Nowoczesna aranżacja instrumentalna pełnego przepychu Koncertu Brandenburskiego Jana Sebastiana 

Bacha przeciwstawiona została  magnetycznym i intymnym Czterem Porom Roku Antonia Vivaldiego. 

Przewodnikiem w tej muzycznej podróży był jeden z najbardziej charyzmatycznych i ekspresyjnych, 

współczesnych skrzypków - Daniel Rowland. W jego koncercie wzięło udział ok.150 osób. 

 

Na działania w ramach projektu współpracy z Baltic Neopolis Orchestra w 2019 r. Fundacja 

wydatkowała łącznie 51.424,44 zł. 
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  „Kuchenne rewelacje z tradycją” (lata realizacji: 2018-2020)  

   

Projekt „Kuchenne rewelacje z tradycją” – rozpoczęty w grudniu 2018 r. i kontynuowany w roku 2019 

- to cykl warsztatów kulinarnych CWM Grodno, skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół 

zawodowych o profilu gastronomicznym z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele brali udział w warsztatach kulinarnych pt. 

„Nowoczesny kucharz”. Warsztaty były realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych 

– łącznie 14 ośmiogodzinnych spotkań w ciągu roku szkolnego 2018/2019. W ramach warsztatów 

prowadzonych przez znanych szefów kuchni uczestnicy poznawali tajniki nowoczesnej sztuki 

kulinarnej i doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zawodów: kucharz lub technik usług 

gastronomicznych. 

W 2019 roku zrealizowano zajęcia dla grupy 64 uczniów i 7 nauczycieli.  Dla uczniów zrealizowano 

łącznie czterdzieści 8-godzinnych zajęć z praktycznej nauki gotowania w ramach kursu "Nowoczesny 

Kucharz". Każdy z 64 uczniów otrzymał wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego w postaci  

2 godzin doradztwa indywidualnego i 16 godzin doradztwa grupowego. Dla 7 nauczycielek 

uczestniczących w projekcie zorganizowano dwa szkolenia (łącznie 32 h) z zakresu innowacyjnych 

metod kształcenia na kierunku zawodowym: kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych.  

W ramach projektu 44 uczniów technikum zrealizowało staże zawodowe, zaś 20 uczniów szkoły 

zawodowej  - praktyki zawodowe u lokalnych  pracodawców, każdy z uczniów w wymiarze 150 godzin.  

W celu objęcia projektem dodatkowej grupy 10 uczniów ze Szkoły Branżowej w Nowogardzie 

realizacja projektu została przedłużona do dnia 31 lipca 2020.  

Realizacja projektu została dofinansowana w 2018 r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

Na działania w ramach projektu w 2019 r.  Fundacja wydatkowała łącznie  438.768,12 zł (w tym: 

185.000,00 z I transzy zaliczki przyznanego dofinansowania, 41.313,26 zł ze środków własnych w 

ramach wymaganego wkładu własnego oraz 212.454,86 zł ze środków własnych, które zostaną 

zrefundowane w ramach przyznanego dofinansowania w roku 2020 zgodnie z aktualnym 

harmonogramem płatności.) 

 „Dźwięki Pełne Jazzu” – audycja muzyczna dla dzieci i młodzieży (zajęcia w ramach Studio 

Muzyczne – Warsztaty) 

W dniu 8 listopada 2019 r. w CWM Grodno odbyła się audycja muzyczna dla dzieci i młodzieży,  

w której wzięło udział ok. 100 młodych osób w wieku 7-15 lat.  

Warsztaty prowadzili profesjonalni muzycy - nauczyciele i wykładowcy szkół muzycznych: Joanna 

Gajda (fortepian), Krzysztof Kołłątaj (perkusja), Bartosz Świątek (kontrabas), Jakub Skowroński 

(trąbka, śpiew). 

Audycja muzyczna jest ofertą dla szkół z terenu powiatu kamieńskiego. Podczas zajęć uczestnicy 

zapoznali się m.in. z historią jazzu, wzięli udział w zajęciach ruchowych, poznali instrumenty muzyczne 

i oraz próbowali  na nich zagrać. Tematyka zajęć dobrana została na podstawie wywiadu  

z nauczycielami, którzy zasygnalizowali potrzebę organizacji zajęć o takiej tematyce.  W szkołach jest 

im trudno zaprezentować twórczość jazzową.   

W ramach tego przedsięwzięcia Fundacja wydatkowała w 2019 r. kwotę 6.184,71 zł.  

 Nagrania CWM Grodno 2019 
 

Dzięki wszechstronnemu wyposażeniu CWM Grodno - w szczególności w postaci studia dźwiękowego 

- możliwe było dokonywanie nagrań dźwiękowych, wspomagających projekty edukacji muzycznej oraz 
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popularyzujących wśród lokalnej ludności osiągnięcia następujących, obiecujących, miejscowych 

artystów i zespołów muzycznych: 

o Chór Julin ,,Tęsknoty Nasze” 

W dniu 3 kwietnia 2019 roku, odbyło się nagranie materiału na płytę ,,Tęsknoty Nasze” Chóru 

Julin pod kierownictwem Józefa Romanowskiego. Podczas nagrania zarejestrowane zostało  

12 utworów. W kolejnych tygodniach odbyły się trzy spotkania z prowadzącym chór, podczas 

których opracowano nagrany materiał. Album ukazał się nakładem 300 sztuk.  

Płyta ,,Tęsknoty nasze" to wybrane utwory z repertuaru chóru, tworzące podróż przez gatunki 

- od muzyki sakralnej, przez ludową, do współczesnej. Całość projektu została sfinansowana 

przez Fundację. 

Chór Julin jest żeńskim zespołem wokalnym 3 i 4 głosowym, który istnieje nieprzerwanie od 

2008 roku. Składa się z muzyków seniorów, działa na terenie gminy Wolin i Powiatu 

Kamieńskiego. Zespół wykonuje muzykę sakralną i świecką z wykorzystaniem instrumentów 

własnego pomysłu. 

o Mad Ship - ,,Flash Years’’ 

W dniach 16 - 17 lipca 2019 r. w CWM Grodno zespół Mad Ship nagrał sesję testową. 

Zarejestrowany materiał okazał się tak dobry, że znalazł się na płycie zatytułowanej ,,Flash 

Years’’. Album zawiera 9 utworów i ukazał się nakładem wydawnictwa Jazz Sound. Płyta jest 

m.in. dostępna w sieci salonów Empik.  

MAD SHIP to projekt gitarzysty i kompozytora Kuby Wójcika, który dał się poznać 

słuchaczom i krytykom jako oryginalny twórca muzyki z pogranicza jazzu i awangardy. 

Zaprosił on do współpracy wyjątkowe osobowości muzycznej sceny: 

Tomasz Licak - saksofon tenorowy i klarnet basowy 

Grzegorz Tarwid - syntezatory 

Krzysztof Szmańda - perkusja 

Patronat nad wydawnictwem objęły: TVP kultura, Jazz Forum, Jazz press, JazzSoul.pl i Polish 

Jazz. 

Poniżej link do informacji o płycie, ze wzmiankami o CWM Grodno: 

https://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,66551\ 

 

 

  „Wakacyjne Warsztaty z Tradycją”       

W dniach 8-12 lipca 2019 r. na terenie CWM Grodno odbyły się warsztaty tradycji regionalnych,  

w których udział wzięło 45 dzieci z terenu powiatu kamieńskiego. Przez pięć dni pod czujnym okiem 

instruktorów dzieci pracowały w trzech osadach: rękodzielniczej, śpiewaczej i muzycznej. Tworzyły 

ozdoby tradycyjne, takie jak kabłączki, czy lunule, czerpały papier, stworzyły flety i nauczyły się na 

nich grać, oraz nauczyły się śpiewu białym głosem. Warsztaty zakończyły się wspólnym występem 

dzieci wraz z instruktorami: Darkiem Kubickim z Duo Celtic oraz Anią Brodą. Efekty zajęć 

rękodzielniczych można było obejrzeć na wystawie pełnej przedmiotów wykonanych średniowiecz-

nymi technikami. Dodatkowo Ania Broda zaprezentowała swój repertuar, a Osada Pieśni Grodno dała 

koncert. Wśród gości byli rodzice dzieci uczestniczących w warsztatach, a także lokalna społeczność.  

Na działania w ramach warsztatów w 2019 r. Fundacja wydatkowała łącznie 30.636,02 zł.  

 Niekonwencjonalna nauka podstaw języka niemieckiego z wykorzystaniem eurytmii  

W 2019 r. CWM Grodno kontynuowała zajęcia nauki języka niemieckiego niekonwencjonalną metodą 

eurytmii dla 40 dzieci  w wieku od 6 do 12 lat. 

Główne cele projektu to: 

https://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,66551/
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- podnoszenie kompetencji językowych; 

- 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 instruktorka prowadziła 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.  

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. 

 

Na działania w ramach projektu w 2019 r. Fundacja wydatkowała łącznie  14.177,60 zł. 

 Zajęcia informatyczne dla dzieci   

W okresie od kwietnia do czerwca odbyły się zajęcia dla dwóch grup dzieci w wieku 7-9 lat – łącznie 

60 dzieci ze szkół podstawowych w Dargobądzu i Dziwnowie. Dla każdej z grupy zrealizowano 18 

godzinny program obejmujący zakres robotyki – od konstruowania prostych robotów po bardziej 

skomplikowane roboty. Na zajęciach uczniowie poznali zestawy klocków LEGO Mindstorms.  

Dowiedzieli się z czego składa się robot, jak jest zbudowany, do czego służą poszczególne czujniki.  

W trakcie kursu mali inżynierowie zdobyli wiedzę z budowy i programowania robotów, a także poznali 

terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania.   

Choć zajęcia sprzyjały pracy w grupach, pozwoliły każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować 

swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów.        

Na działania w ramach projektu w 2019 r. Fundacja wydatkowała łącznie  39.356,44 zł. 

  Warsztaty „Code Week”  

W 2019 r. już po raz czwarty 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 2019 r. już po raz czwarty włączyła się w to wydarzenie, organizując 12 października  

w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie warsztaty z programowania dla najmłodszych. 
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100 uczniów w wieku 6-14 lat, ze szkół podstawowych z Wrzosowa i Wolina 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 działania w ramach projektu w 2019 r. Fundacja wydatkowała łącznie  15.274,09 zł. 

 

 „Noc Sów w Wolińskim Parku Narodowym”  

„Noc Sów” jest ogólnopolską akcją, koordynowaną na poziomie krajowym przez Stowarzyszenie „Ptaki 

Polskie” z siedzibą w Goniądzu, którego nadrzędnym celem jest edukacja na temat sów, ich biologii, 

wymagań siedliskowych, zagrożeń, roli w kulturze oraz ochronie. W 2019 roku Fundacja, na mocy 

stosownego porozumienia wynikającego z Umowy Ramowej, włączyła się we współorganizację, 

wspólnie z Wolińskim Parkiem Narodowym, wydarzenia pn: „Noc Sów w Wolińskim Parku 

Narodowym”. Wydarzenie, mające charakter otwarty, odbyło się w dniach 22.03 (piątek) i 23.03 

(sobota) i zostało podzielone na trzy części: 

- warsztatową, obejmującą prelekcję o sowach połączoną ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnej, 

wystawy, warsztatami, konkursem  i projekcją filmu w Centrum Edukacyjno – Muzealnym WPN,  

- terenową, w trakcie której uczestnicy wydarzenia, w 10 – 12 osobowych grupach pod  opieką 

pracowników WPN, odbyli nocną wycieczkę do wybranych punktów na szlakach WPN w celu 

nasłuchiwania odgłosów sów,  

- podsumowanie/grill w obiekcie WPN „Wiatrak”, podczas którego rozdano okolicznościowe upominki 

(torby, opaski odblaskowe itp.). Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - każdego 

dnia wzięła w nim udział dopuszczalna liczba 120 osób. 

Na działania związane ze współorganizacją wydarzenia pn. „Noc Sów w Wolińskim Parku 

Narodowym” Fundacja wydatkowała kwotę 9.138,82 zł. 

 Gotuj Lokalnie - Węgierskie Inspiracje (fuzja zmysłów w dwóch odsłonach)  

Dnia 24 marca 2019 r w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie odbyły się uroczyste 

obchody święta narodowego Węgier - węgierskiego powstania Wiosny Ludów 1848-49, stanowiącym 

również dziedzictwo kulturowe Polski z uwagi na udział polskich powstańców, w tym legionu 

polskiego, polskich generałów: Józefa Bema, bohatera Węgier i Polski, Henryka Dembińskiego, Józefa 

Wysockiego i innych. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele Ambasady Węgier, lokalnych 

władz samorządowych oraz kierownictwa Fundacji. 

Integralną częścią obchodów były następujące wydarzenia: 

- wspólny koncert Baltic Neopolis Orchestra wraz z solistami Javorkai Brothers z Węgier, 

- degustacja smaków kuchni węgierskiej i polskiej przygotowanyc przez kucharzy z Węgier oraz 

z Polski, 

-  promocja walorów kulturowych polsko-wegierskich, przyrodniczych i turystycznych, w tym  

w zakresie potraw tradycyjnych i regionalnych.  

 

W ramach tego przedsięwzięcia Fundacja wydatkowała łącznie 58.635,68 zł. 
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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 2019 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 7.792.200 zł. Według stanu na koniec 2019 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 2019 r. Spółka kontynuowała realizację projektu poręczenia zapłaty wadium dla MŚP, jak również 

zajmowała się administrowaniem poręczeń udzielonych w ramach realizacji projektu poręczeniowego 

pn. Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego w Łańcucie, ze środków RPO Województwa 

Podkarpackiego. Realizacja projektu poręczeniowego trwała od 2010 r. do sierpnia 2017r. Łącznie 

udzielono 94 poręczenia na kwotę 10.927.724,00 zł. Z tego do administrowania w 2019 r. pozostało  

29 poręczeń na kwotę 3.601.944 zł. 

 

Od 16.02.2018 r. 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 

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 7.500.000 zł,  

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 2019 r.  udzielono 55 pożyczek na kwotę 3.785.000 zł. Narastająco na koniec 2019 r. 

udzielono łącznie 74 pożyczki na łączną kwotę 4.899.900 zł. 

 

W 2019 r. 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. Spółka  

z końcem 2019r. formalnie zakończyła realizację tego projektu i dokonała ostatecznego rozliczenia 
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powierzonych środków z menadżerem projektu. Do spłaty pozostały 2 pożyczki, którymi ze względu na 

zawarte ugody Spółka będzie administrować samodzielnie do momentu ich całkowitej spłaty. 

 

W roku sprawozdawczym 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 2019 r. zawarto 119 umów pożyczek na łączną kwotę 18.002.891,01 zł.  

Dnia 31 maja 2019 r. Fundacja i Spółka  Aneksem do Umowy o wspólnym przedsięwzięciu zmieniły 

zasady finansowania oraz zarządzania programem pożyczkowym "WRP". Postanowiono, że Spółka 

sukcesywnie do dnia 31.12.2021 r. przejmie obowiązki i kompetencje Fundacji zarówno  w  zakresie 

finansowania jak i zarządzania programem pożyczkowym, zaś Fundacja wycofa się z uczestnictwa  

w tym projekcie. Ustalono harmonogram spłaty zobowiązania Spółki wobec Fundacji wynikającego  

z przejęcia finansowania aktywnych umów pożyczkowych (28 umów pożyczkowych).  

W 2019 r. zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Spółka rozpoczęła samodzielną realizację 

projektu WRP, kontynuując go na zmienionych zasadach organizacyjnych i finansowych, pod nazwą 

„Wspieranie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości” (w skrócie WRMP). Program przeznaczony jest dla 

mikro, małych i średnich firm z całęj Polski. W jego ramach oferowane są pożyczki inwestycyjne  

i inwestycyjno-obrotowe do wysokości 500.000 zł oraz pożyczki obrotowe w kwocie nie wyższej niż 

100.000 zł. Również ten projekt finansowany będzie ze środków kapitału poręczeniowego 

pochodzącego z dofinansowania SPO-WKP, na co Spółka otrzymała zgodę z PARP. 

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników  i Rady Nadzorczej w 2018 r., Spółka PK 

przystąpiła do realizacji nowego projektu: budowa Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego  

w Wisełce. W 2018 r. Spółka zleciła biuru architektonicznemu „Marek Orłowski, Marek Szymański  

– Architekci” spółka jawna wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej oraz innych uzgodnień 

prawno-inwestycyjnych, i na ich podstawie w dniu 16.08.2019 Spółka otrzymała ostateczne pozwolenie 

na budowę.  

Dnia 22.08.2019 roku podpisano umowę na obsługę inwestycji budowlanej wraz z pełnieniem funkcji 

inspektora nadzoru budowlanego, a w dniu 02.09.2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót 

przygotowawczych do realizacji inwestycji i przystąpiono do budowy obiektu. Otwarcie Centrum 

planowane jest na koniec 2021 roku. 

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 2019 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 2019 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:                           3.890.489,29 zł, 

- spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem                      28.045.489,08 zł,     

http://www.poreczeniakredytowe.pl/
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w tym: 

 spłaty rat kredytów oświatowych                     140.000,00 zł, 

 spłaty rat kredytów drogowych                   1.377.750,00 zł, 

 spłaty rat mikrokredytów                        25.362,00 zł, 

 spłaty rat kredytów „Wiarygodny Partner”      6.220.529,05 zł, 

 spłaty pożyczek SPP       15.362.051,21 zł, 

 spłaty pożyczek WRP         1.919.796,82 zł, 

 spłata przez banki spółdzielcze pożyczek podporządkowanych    3.000.000,00 zł, 

 

-  odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek ogółem                    2.566.426,29 zł, 

w tym: 

 odsetki od kredytów oświatowych                 408,33 zł, 

 odsetki od kredytów drogowych            92.813,01 zł, 

 odsetki od mikrokredytów                  135,15 zł, 

 odsetki od kredytów „Wiarygodny Partner”         166.786,95 zł,  

 odsetki od pożyczek – Program SPP          814.138,36 zł, 

 odsetki od pożyczek – Program WRP            51.015,31 zł, 

 odsetki od pożyczek podporządkowanych      1.394.777,39 zł, 

 odsetki od pożyczek NGO       149,04 zł, 

 odsetki od pożyczek PK             46.202,74 zł, 

 

-  dotacje ze źródeł zewnętrznych do programów Fundacji    2.275.178,48 zł, 

w tym: 

 dotacja WFOŚiGW do programu „Zupełnie Inaczej o Przyrodzie”      43.052,14 zł, 

 dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego   

do programu „Osada Pieśni Grodno”           6.405,00 zł, 

 dotacja NBP do programu „Ferie z Ekonomią”     243.560,00 zł, 

 dotacja NFOŚiGW do kosztów konferencji dot. OZE               137.885,26 zł, 

 dotacja CP Polska Cyfrowa do programu „ProgramujeMy  

kielecki”                        14.266,83 zł, 

 dotacja Ministerstwa Finansów do programu jw.               116.381,77 zł, 

 dotacja Ministerstwa Finansów do programu „Bliżej Przyrody”    78.806,82 zł, 

 dotacja CP Polska Cyfrowa do programu „Gmina na Czasie”              211.900,81 zł, 

 dotacja Ministerstwa Finansów do programu jw.            1.247.471,19 zł, 

 dotacja ze środków KSOW (CDR Brwinów) do programu  

„Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – szansą dla KGW”                175.448,66 zł. 

    

-  przychody finansowe          605.085,33 zł 

 

-  pozostałe przychody operacyjne               1.672.159,32 zł 

  w tym: 

 aktualizacja wyceny obligacji               1.560.100,63 zł 

 rozliczenie dotacji do środków trwałych         55.305,30 zł 

 zwrot dotacji              1.785,39 zł 

 pozostałe wpływy           54.968,00 zł 

 

Łączne, bieżące wpływy za 2019 r. wyniosły            39.054.827,79 zł. 

 

 

Wydatki  na cele statutowe w roku 2019 stanowiły łącznie:           22.253.951,17 zł, 

z czego: 

- rozchody na pożyczki ogółem wyniosły     9.696.057,80 zł, 
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- rozchody na programy i projekty subwencyjne ogółem wyniosły  6.132.820,68 zł,  

- wydatki na inwestycje          231.012,92 zł,  

- wydatki administracyjne       6.194.058,77 zł, 

 

Wydatki na pożyczki:   

 „Samorządowy Program Pożyczkowy”     5.056.057,80 zł, 

 Program Wspierania Organizacji Pozarządowych (ngo)     240.000,00 zł, 

 pożyczka dla „Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. „             4.400.000,00 zł. 

 

Wydatki na programy i projekty o charakterze subwencyjnym: 

 FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH (FIR)   1.065.773,36 zł,    

 „Gmina na Czasie”       1.146.997,02 zł, 

 „ProgramujeMY – tarnowski”         820.463,46 zł, 

 „ProgramujeMY – kielecki”         497.565,54 zł, 

 „Kuchenne Rewelacje z Tradycją”        438.768,12 zł, 

 „Ferie z Ekonomią”          329.233,94 zł, 

 Program wspierania nauki języka angielskiego „Youngster”     231.274,00 zł, 

 „Fundusz Doraźnej Pomocy”         272.700,00 zł, 

 „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – szansą dla KGW”               207.697,16 zł, 

 Kluby Przyjaciół Parków Narodowych (współpraca polsko- 

węgierska)           155.907,87 zł, 

 „Bliżej Przyrody”          155.024,59 zł, 

 „Zupełnie Inaczej o Przyrodzie”                  137.749,36 zł, 

 Promocja celów statutowych i upowszechnianie informacji    136.329,45 zł, 

 „Osada Pieśni Grodno”                   116.005,91 zł, 

 „Wiosna Muz”           72.923,72 zł, 

 „Węgierskie Inspiracje”          58.635,68 zł, 

 „OrgaNowy Elementarz”         54.301,43 zł, 

 BNO - Baltic Neopolis Orchestra        51.424,44 zł, 

 Zajęcia Informatyczne dla Dzieci        39.356,44 zł, 

 „Wakacyjne Warsztaty z Tradycją”        30.636,02 zł, 

 Warsztaty „Code Week”         15.274,09 zł, 

 Język Niemiecki          14.177,60 zł, 

 „Noc Sów w Wolińskim Parku Narodowym”         9.138,82 zł, 

 „Dźwięki Pełne Jazzu”            6.184,71 zł, 

 „Tutejsi” - Tradycje Kulturowe Pomorza Zachodniego        1.292,91 zł, 

 pozostałe projekty          67.985,04 zł. 

 

Wydatki  administracyjne w 2019 roku wyniosły               6.194.058,77 zł,  

w tym: 

- zużycie  materiałów i energii        270.710,29 zł,     

- usługi obce                     977.116,65 zł, 

- wynagrodzenia, świadczenia                4.551.555,62 zł,  

- podatki, opłaty             6.282,40 zł, 

- pozostałe koszty         388.393,81 zł. 

W 2019 roku Fundacja zakupiła środki trwałe o łącznej wartości 231.012,92 zł, w tym wyposażenie 

inwestycyjne CWM Grodno o łącznej wartości 79.950,00 zł, sprzęt komputerowy o łącznej wartości: 

38.484,43 oraz pozostałe wyposażenie w kwocie: 112.578,49 zł. 
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Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2019 wyniósł 122.128.243,75 zł.       

Środki te były ulokowane na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych w następujących 

bankach:                       

 BOŚ SA                                      50.091.646,90 zł,        tj.     41,02%  

 BNP Paribas                                   6.750.344,96 zł,        tj.       5,55%            

 Santander                                                      63.000.000,00 zł,        tj.     51,59%  

 Pekao SA                                                                   1.282.138,25 zł,        tj.       1,05% 

 Pozostałe banki                                                    1.004.113,64  zł,       tj.       0,79%     

W 2019 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 2019 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 2019 r. po stronie aktywów i pasywów wynosiła  

260.434.974,13  zł. 

Suma zobowiązań wynikająca z bilansu Fundacji wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosła 1.137.311,97 zł. 

Były to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:  

- dostaw i usług                 1.004.961,08 zł, 

- podatków i ubezpieczeń społecznych      129.808,34 zł, 

- pozostałych tytułów            2.542,55 zł. 

 

Fundacja z dniem 13 lipca 2018r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., utraciła status instytucji obowiązanej, 

jednakże biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności mogłaby się stać taką jednostką na podstawie art. 

2 ust. 1 pkt 21 tejże ustawy, w zakresie, w jakim przyjęłaby lub dokonałaby płatności w gotówce  

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro w stosunku do klienta, od którego 

przyjęła gotówkę lub dokonała płatności zarówno w ramach stałych relacji gospodarczych lub w ramach 

transakcji okazjonalnej. Zgodnie z przyjętymi w Fundacji zasadami rachunkowości, Fundacja w okresie 

sprawozdawczym nie dokonała operacji gotówkowych powyżej wskazanego limitu, co uzasadnia 

stwierdzenie, iż Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu w/w przepisów ustawy z dnia  

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 723, 1075, 1499 i 2215). 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. 2019 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). 
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Kontrola sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczyła w szczególności jego rzetelności, 

prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia 

sprawozdania finansowego, m.in. w aspektach: 

 

 oceny sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji, 

 majątku trwałego i obrotowego, 

 rozliczeń z bankami w zakresie preferencyjnych linii kredytowych (kredyty w zakresie poprawy  

i rozwoju infrastruktury terenów wiejskich oraz kredyty w zakresie pozarolniczej małej 

przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na terenach wiejskich), dotyczących środków 

przekazanych przez Fundację do banków na działalność kredytową, spłaconych do Fundacji rat 

kredytowych i odsetek od kredytów, zwrotów środków niewykorzystanych na kredyty oraz 

odsetek od środków czasowo niezaangażowanych w działalności kredytowej, 

 rozliczeń w zakresie realizowanych programów pożyczkowych: dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz dla podmiotów gospodarczych w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości, w zakresie pożyczek podporządkowanych dla banków spółdzielczych, oraz 

pożyczek dla organizacji pozarządowych, 

 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 2019 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         

31.12.2019 r., jak też jej wyniku finansowego (nadwyżki kosztów nad przychodami) za rok 

obrotowy, który trwał od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 zatrudnionych było 23 osób, tj. w podziale wg 

stanowisk:  

-  Prezes Zarządu     1  

- Doradca Prezesa                           2 

- Dyrektor generalny                           1 

-           Z-ca Dyrektora generalnego   1 

- Główny księgowy    1 

-           Kierownik CWM Grodno                                 1 

-           Główny specjalista/radca prawny                     4 
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-           Koordynator projektów                                     1                                                                  

- Specjaliści     7 

- Kierowca /mechanik /zaopatrzeniowiec    1 

-  Sekretarka     1 

-           Specjalista-konserwator                                    1 

-           Pracownik techniczny – sprzątaczka CWM     1 

Łączna kwota wynagrodzeń pracowniczych w 2019 r. wyniosła: 2.620.701,45 zł, z tego: 

- łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych etatowym pracownikom Fundacji   -     1.991.435,24 zł, 

- nagrody uznaniowe/premie         - 336.755,59 zł, 

- nagrody roczne (13 pensja)          - 276.902,56 zł, 

- ekwiwalent za urlop           -     9.983,06 zł, 

- nagrody jubileuszowe         -     5.625,00 zł. 

 

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za 2019 rok wyniosła łącznie  419.629,18 zł. 

W 2019 r. zawarto umowy zlecenia i o dzieło obciążające koszty administracyjne na kwotę  

48.127,37 zł. 

Łączna kwota wynagrodzenia rocznego (honoraria) członków Kapituły Fundacji, Zarządu i Rady 

Programowej w 2019 r. wyniosły 1.274.093,60 zł. 

 

 

VI. POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW FUNDACJI 
 

W 2019 r. Fundacja udzielała pożyczek w ramach statutowych programów pożyczkowych: 

Samorządowego Programu  Pożyczkowego (pkt 1.1 sprawozdania) oraz Programu Wspierania 

Organizacji Pozarządowych (ngo) (pkt 1.3 sprawozdania).  

Oprócz tych programów pożyczkowych Fundacja udzieliła dwóch pożyczek funduszowi 

poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., w związku z realizowanym przez Spółkę projektem 

„Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Wisełce”, polegającym na wybudowaniu  

i uruchomieniu obiektu, w celu wykorzystywania go jako niezbędne zaplecze do organizacji projektów 

edukacyjnych i kulturalnych Fundacji, realizowanych w Centrum oraz w CWM Grodno, stwarzając  

w szczególności warunki do zakwaterowania, rekreacji i wyżywienia uczestników tych projektów, we 

współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i ludnością: 

 pożyczka na sfinansowanie etapu dokumentacyjnego projektu (umowa pożyczki z dnia  

13 grudnia 2018 r.) w łącznej kwocie 1.900.000 zł, z czego w grudniu 2018 r. wypłacono 

pierwszą transzę w wysokości 500.000 zł, zaś drugą transzę w dn. 19 sierpnia 2019 r. w kwocie 

1.400.000 zł. Pożyczka została udzielona na sfinansowanie wydatków w szczególności 

dotyczących dokumentacji projektowej, decyzji i pozwoleń administracyjnych umożliwiających 

wybudowanie obiektu Centrum wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 pożyczka na sfinansowanie I etapu robót budowlanych Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego 

(umowa pożyczki z dnia 21.10.2019 r.) w łącznej kwocie 18.000.000 zł, z czego w grudniu 

2019 r. wypłacono transzę w wysokości 3.000.000 zł.  

Pożyczka została udzielona na sfinansowanie wydatków w szczególności związanych z budową 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego obejmującego budynek obiektu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 
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Oprocentowanie obu ww. pożyczek wynosi 4% p.a. Spłata pożyczek wraz z odsetkami nastąpi  

w 15 równych ratach rocznych, nie później, niż w terminie 31 grudnia 2038 r. Karencja w spłacie 

odsetek i kapitału pożyczek obejmuje okres projektowania obiektu i jego budowy, do uzyskania decyzji 

na jego użytkowanie plus 24 miesiące (w okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji rocznej). 

Zabezpieczenie pożyczek stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na 

nieruchomości. 

Podstawą statutową udzielenia obu ww. pożyczek jest §5 ust 2 pkt 1 oraz §17 ust. 1, w związku z §5 ust. 

1 pkt 1, 2 i 11 Statutu Fundacji. 

 

Innych  pożyczek Fundacja w 2019 r. nie udzielała. Szczegółowe dane dotyczące udzielonych pożyczek 

w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego oraz Programu Wspierania Organizacji 

Pozarządowych zawarte są w załącznikach 4 i 5 do niniejszego sprawozdania. 

 

VII. KONTROLE W FUNDACJI 

 

Oprócz kontroli (audytu) sprawozdania finansowego Fundacji za 2018 r., zleconego przez Zarząd 

Fundacji i zrealizowanego w 2019 r., w 2019 r. odbyły się następujące kontrole: 

 kontrola na miejscu realizacji projektu „ProgramujeMy kielecki”, która odbyła się w terminie 

18-20.03.2019 r. na zlecenie instytucji finansującej (pośredniczącej) Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa (CPPC). Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości i efektywności 

działań podejmowanych w zakresie m.in.: 

o rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz zgodności ustaleń  

z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność; 

o zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem; 

o prawidłowości wystawiania dokumentów finansowych (np. faktur, przelewów), a także 

prawidłowości zaliczenia poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowanych; 

o procesu zapewnienia potencjału kadrowego do realizacji zadań określonych  

w projekcie; 

o systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, sposobu 

archiwizowania danych finansowo – księgowych; 

o prowadzenia przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych; 

o zachowania przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów. 

Po zakończeniu kontroli na miejscu, dokumenty i wyjaśnienia były przesyłane drogą 

elektroniczną w ciągu ok. 2 tygodni. W dniu 30.05.2019 EFRWP otrzymało informację 

pokontrolną, z której wynika, że w żadnym badanym obszarze nie stwierdzono naruszeń. 

Wydano jedynie dwa zalecenia oraz jedno zalecenie o charakterze rekomendacji. Dotyczyły 

one: 

Zalecenie nr 1 – zaleca się, aby partnerzy projektu umieścili na swoich stronach internetowych 

informacje o realizowanym projekcie. 

Zalecenie nr 2 – zaleca się złożenie wyjaśnień w zakresie przyczyn nieosiągnięcia wskaźnika 

„Liczba nauczycieli objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  

– mężczyźni”. 
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Zalecenie pokontrolne o charakterze rekomendacji – ZK wskazuje, że dobrą praktyką jest 

ukończenie przez osoby zaangażowane w realizację projektu szkolenia pn. Korupcja w biznesie. 

Wszystkie zalecenia zostały wykonane, a informacja o ich wykonaniu została przekazana do 

Instytucji Pośredniczącej w dn. 12.06.2019. 

 kontrola w siedzibie Fundacji i na miejscu realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Mała 

infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska 

naturalnego i ograniczenia antropopresji II” – umowa 201/2016/Wn-50/EE-il/D, która została 

przeprowadzona przez NFOŚiGW w terminie 02-05.09.2019 r. Spośród 14 inicjatyw lokalnych 

realizowanych w ramach projektu na terenie całej Polski, do kontroli wylosowano: Inicjatywę  

9 – Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację 

małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej w Ostrowach oraz Inicjatywa nr 14 – „Ptasi Raj” 

w Radzikowie (obie inicjatywy w woj. Mazowieckim). Zakres kontroli obejmował: 

o kontrolę osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie  

z zapisami Umowy o dofinansowanie; 

o sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu 

przedsięwzięcia/projektu; 

o sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie/projekt jest 

wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem; 

o kontrolę kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczenio-

wych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia; 

o kontrolę prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia; 

o kontrolę prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspekcie 

zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie; 

o kontrolę działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia/projektu. 

 

Ustalenia kontroli we wszystkich powyższych aspektach zakresu kontroli były następujące: 

(cyt.) „Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag”.   

Kontrolujący ustalili, że: (cyt.) „Przedsięwzięcie zrealizowane zostało prawidłowo i zgodnie  

z zapisami Umowy o dofinansowanie. Zachowany został efekt ekologiczny. Efekt rzeczowy 

został osiągnięty i utrzymany”. 

 

VIII.  SPRAWY PODATKOWE (ROZLICZENIA Z BUDŻETEM) 

 

Rozliczenia z budżetem w 2019 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 2019 r. kwota zobowiązania wobec budżetu w wysokości  

129.808,34 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 2019 r. łącznie   

55.093,00 zł.  
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Po zakończeniu roku sprawozdawczego Fundacja złożyła w urzędzie skarbowym właściwym ze 

względu na siedzibę Fundacji deklarację roczną za 2019 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 2019 CIT-8. 

W 2019 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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