SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
w roku 2000

1. Dane ogólne
1.1.

Nazwa Fundacji
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
telefon/fax 632-14-62, 632-00-76, 632-13-96
e-mail: fww@fww.org.pl www.fww.org.pl

ustanowiona przez Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa 25 czerwca 1998 r. jako powstała w
wyniku połączenia i w miejsce Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i
Fundacji Rolniczej, wpisana do rejestru fundacji 30 czerwca 1999 roku zgodnie z
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy pod numerem 5722. Numer statystyczny Fundacji REGON 016022791.
Fundacja rozpoczęła działalność z dniem rejestracji.
1.2
Cele statutowe Fundacji
Cele statutowe Fundacji Wspomagania Wsi, zgodnie z Aktem Notarialnym i § 8 Statutu,
obejmują:
1. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast
oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich między
innymi poprzez;
1) tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
2) rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,
3) zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi.
2. Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi,
3. Rozwój społeczny i kulturalny wsi,
4. Rozwój oświaty wśród ludności wsi,
5. Ochrona środowiska naturalnego,
6. Wspieranie niekonwencjonalnych źródeł energii,
7. Organizowanie opieki społecznej na wsi.
1.3

Władze Fundacji
Rada Fundacji:
1. Aleksander Szeptycki – przewodniczący
2. Jacek Ambroziak
3. Jerzy Dietl
4. Sławomir Dyka
5. Andrzej Stelmachowski
6. Andrzej Wąsowicz
7. Adam Tański.

Zarząd Fundacji:
1. Piotr Szczepański – prezes
zam. ul. Wyszogrodzka 3 m 60, 03-337 Warszawa
2. Andrzej Kuliszewski
zam. ul. J.Sibeliusa 31, 02-641 Warszawa
3. Mikołaj T. Steppa
zam. ul. Sobieskiego 6 m 30, 02-957 Warszawa
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek i
pełnomocnik powołany przez Zarząd.
Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła działalność z dniem 30 czerwca 1999 roku jako
następca prawny, przejmujący wszystkie prawa i zobowiązania na zasadzie sukcesji
uniwersalnej, wykreślonych z rejestru fundacji Fundacji Rolniczej i Fundacji Wspomagającej
Zaopatrzenie Wsi w Wodę. (postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział
Gospodarczy Rejestrowy XVI z dnia 30 czerwca 1999 r. (1) sygn. akt XVI Ns. Rej. F1026/99 w sprawie powołania Fundacji Wspomagania Wsi, (2) sygn. akt XVI Ns.Rej. F1025/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Rolniczej, (3) sygn. akt XVI Ns.Rej. F809/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w
Wodę).

2.1 Działalność statutowa
W roku 2000 Fundacja realizowała programy rozpoczęte w latach 1999 i poprzednich starając
się dostosować swoją działalność do największych wyzwań stojących przez mieszkańcami
terenów wiejskich w Polsce, jakimi są:








Wrastające jawne i ukryte bezrobocie – w tym szczególnie bezrobocie wśród młodzieży
wiejskiej. W związku z wyżem demograficznym z lat 80 w najbliższych latach na rynku
pracy będzie przybywać młodych mieszkańców wsi i małych miast poszukujących
pracy. Ich sytuacja jest tragiczna, ponieważ: na terenach wiejskich i w małych miastach
o pracę jest i będzie bardzo trudno, przestarzały system edukacji nie przygotował ich do
aktywnego poszukiwania pracy i sprostania potrzebom nowoczesnego rynku pracy, nie
mają oni dostępu do kursów przystosowujących ani nie są przygotowana do korzystania
z takich kursów. Nie są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Brak dostępu do kredytów dla ludzi młodych oraz dorosłych, którzy nie mają
zabezpieczeń wymaganych polskimi przepisami bankowymi.
Niskie dochody z produkcji rolnej i za duża liczba osób zatrudnionych w rolnictwie
połączone z nieumiejętnością organizowania się rolników w grupy producenckie w celu
obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia dochodów ze sprzedaży produktów rolnych.
Niska umiejętność rozpoczynania i prowadzenia działalności, która może stanowić
dodatkowe źródło dochodu dla rolników i główne źródło utrzymania dla innych
mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.
Bardzo wolny rozwój gospodarczy wielu terenów wiejskich i małych miast i związane z
nim niewielkie możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.
Problemy rodzin zamieszkujących wsie i osiedla po-pegeerowskie, a także wielu rodzin
(szczególnie rodzin wielodzietnych) we wsiach i w małych miastach, które znalazły się
w pułapce biedy i bezrobocia.
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Działalność Fundacji miała na celu pomoc w rozwiązaniu lub łagodzeniu tych problemów, a
także poszukiwanie nowych sposobów ich rozwiązywania tak, aby mogły one być powielane
przez inne organizacje.
Drugim niezwykle istotnym wyzwaniem stojącym przed mieszkańcami wsi, zwłaszcza
młodzieżą jest zbliżające się przystąpienie polski do Unii Europejskiej lub szerzej procesy
globalizacji, które niosą ze sobą bardzo duże zagrożenia – szczególnie zagrożenie
marginalizacji Polski, a w tym obszarów wiejskich, ale też stwarzają nowe szanse na
włączenie mieszkańców nawet najbardziej odległych terenów do głównego nurtu gospodarki
narodowej lub nawet światowej. Uniknięcie zagrożeń i wykorzystanie szans jest obecnie
najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi Polska. Wynika stąd ogromna potrzeba
stworzenia całego unowocześniania infrastruktury technicznej oraz stworzenia ogromnej
liczby lokalnych instytucji wspierających rozwój lokalny, stwarzających dostęp do ciągłej
edukacji młodzieży i dorosłych, wspierających rozwój lokalnych elit przedsiębiorców i
działaczy społecznych, uczenie młodych ludzi zachowania i rozwijania najlepszych wartości
wynikających z chrześcijańskiego dziedzictwa cywilizacyjnego.
Realizując misję Fundacji Zarząd miał na celu nie tylko sprostanie tym wszystkim
wyzwaniom, ale również utrzymanie prestiżu organizacji i zachowanie stabilnej sytuacji
finansowej Fundacji umożliwiającej spłatę wszystkich zobowiązań przy utrzymaniu
efektywnej działalności statutowej.
polskiej wsi jakimi między innymi są:
1. Program mikropożyczek dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast
Rezultaty programu
Od 1 stycznia do końca grudnia 2000 roku w ramach programu udzielono 916
mikropożyczek. Liczba doradców pożyczkowych w programie wzrosła do 23. Fundacja
podpisała też dodatkową umowę z Fundacją Rozwoju Nidzicy NIDA w województwie
warmińsko mazurskim i przekazała jej dotację w wysokości 100.000 zł na realizację
programu mikropożyczkowego dla mieszkańców osiedli po pegeerowskich. Obecnie
Fundacja Wspomagania Wsi współpracuje z czterema organizacjami lokalnymi: po jednej w
województwie łódzkim i podkarpackim i dwoma w województwie warmińsko-mazurskim.
Rezultaty realizacji programu w 2000 roku obrazuje poniższa tabelka:
Liczba udzielonych pożyczek
Wartość udzielonych pożyczek
Wartość przeciętnej pożyczki
Spłacalność
Wskaźnik opóźnienia spłat (liczba pożyczek):
- 1-30 dni,
-31-60 dni,
-61-90 dni,
-91-180 dni
Liczba pożyczek zagrożonych(opóźnienia w spłacie większe niż 30 dni).
Liczba doradców pożyczkowych pracujących w programie (łącznie z
doradcami pracującymi w instytucjach terenowych, których jest czterech)
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916
6 878 200 zł
7509 zł

184
46
15
2
63
28

Łączna wartość wynagrodzenia doradców indywidualnych pożyczkowych
Przeciętny koszt obsługi jednej pożyczki przez doradców pożyczkowych
Koszt obsługi programu przez Fundację
Szacunkowy koszt obsługi jednej pożyczki przez Fundację
Koszty obsługi jednej pożyczki w programie (razem) włącznie ze
szkoleniami pożyczkobiorców oraz personelu obsługującego
Liczba pożyczkobiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą po
raz pierwszy (rozpoczęli działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy
miesiące przed podpisaniem umowy pożyczki)
Liczba miejsc pracy utworzonych przez pożyczkobiorców (liczba
zatrudnionych pracowników)
Przeciętny wiek pożyczkobiorcy
Liczba pożyczkobiorców z wykształceniem:
Wyższym
Średnim
Zawodowym
Podstawowym
Typ działalności gospodarczej:
-handel (%),
-usługi (%),
-produkcja (%).
Lokalizację programu przedstawiono na poniższej mapce.
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334 000,00 zł
416,00 zł
690 000,00 zł
753,00 zł
1169,00 zł
223

43
38 lat
18%
47,1%
25,2%
9,7%
42
12
46

Podsumowując wyniki programu można stwierdzić, że:
 rezultaty programu i zainteresowanie programem samorządów oraz osób pragnących
rozpocząć działalność gospodarczą potwierdzają, że może on być skutecznym
„narzędziem” dla tworzenia alternatywnych źródeł dochodu dla mieszkańców wsi i
małych miast, a ponadto stwarza wielu ludziom możliwość realizacji swoich zamierzeń
życiowych bez oglądania się na pomoc ze strony rządu lub stworzenia miejsca pracy przez
kogoś innego;
 odpowiednio przygotowane organizacje lokalne lub odpowiednio dobrani i przeszkoleni
doradcy lokalni mogą prowadzić program w terenie i służyć pomocą (doradztwem)
osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą przyczyniając się do „wyrwania” ich z
pułapki biedy, bezczynności lub bezrobocia;
 w wielu miejscowościach istnieją nisze rynkowe i są osoby mające inicjatywę, które przy
niewielkiej pomocy mogą być włączeni w nurt rozwoju gospodarczego.
 zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez mieszkańców wsi jest
doskonałą szkoła samodzielności i przedsiębiorczości, żaden z kursów szkoleniowych nie
dostarczy tak obszernych wiadomości i umiejętności.
Program pozwolił też na zidentyfikowanie barier, na jakie napotykają osoby prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą są to przede
wszystkim:
 Coraz bardziej skomplikowany system rejestracji działalności gospodarczej i coraz
bardziej skomplikowane kwestionariusze do wypełniania (zwłaszcza kwestionariusz
ZUS);
 Bardzo wysokie koszty rozpoczynania własnej działalności gospodarczej w stosunku
do spodziewanych przychodów; rozpoczęcie działalności gospodarczej „kosztuje”
około 1.000 złotych, co dla wielu mikroprzedsiębiorców wiejskich jest sumą ogromną;
 Natychmiastowa utrata przez osoby bezrobotne rozpoczynające działalność
gospodarczą zasiłku dla bezrobotnych;
Rezultaty programu skierowanego do mieszkańców osiedli popegeerowskich
W celu realizacji tej edycji programu Fundacja Wspomagania Wsi i Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa utworzyły fundusz w wysokości 2.000.000 złotych. Przewidziano
dodatkowe preferencje – możliwość opłaty przez Fundację składek ZUS przez pierwsze kilka
miesięcy działalności dla pożyczkobiorców pochodzących z osiedli po-pegeerowskich, którzy
zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Rezultaty programu można podsumować następująco:
 w 2000 roku program prowadzono na terenie powiatów Tuchola (woj. kujawsko
pomorskie); Człuchów (województwo pomorskie); Kętrzyn (województwo warmińsko
mazurskie) oraz czterech powiatów województwa zachodnio pomorskiego: Białogard,
Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Świdnin,
 z funduszu utworzonego przez AWRSP i Fundację udzielono 83 pożyczki na łączną
kwotę 544.500 zł,
 37 pożyczkobiorców to byli pracownicy PGR lub członkowie ich rodzin,
 byli pracownicy PGR są grupą pożyczkobiorców „trudniejszą” do realizacji programu
niż inni mieszkańcy wsi i małych miasteczek,
 mimo powyższych zastrzeżeń również wśród nich są osoby gotowe podjąć ryzyko
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i umiejące znaleźć niszę rynkową,
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2. Programy szkoleniowe w dziedzinie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich
W 2000 roku Fundacja przeprowadziła 94 sesje szkoleniowe z dziedziny małej
przedsiębiorczości i agroturystyki na terenach wiejskich. W szkoleniach tych wzięło udział
2196 uczestników. Szkolenia przeprowadzono w 94 gminach.
W zakresie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich przeprowadzono 35
szkoleń liczących 36 – 150 godzin, w których brało udział 756 uczestników. Szkolenia
przeprowadzono w 10 województwach.
Uczestnikami były głównie osoby zwalniane z zakładów pracy oraz absolwenci szkół
średnich. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością, ponieważ powiatowe urzędy pracy,
głównie z powodu braku środków, nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu.
W zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej przeprowadzono 59 szkoleń dla 1440
uczestników na obszarze 9 województw. Uczestnikami były osoby rozpoczynające tę
działalność jak i prowadzące ją już od kilku lat..
Podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja zainicjowała powstanie lokalnego stowarzyszenia
agroturystycznego, którego zadaniem będzie promocja i podnoszenie jakości usług
agroturystycznych.
Szkolenia trenerów. Zrealizowano trzy szkolenia dla nauczycieli szkół średnich z
województwa lubelskiego.
Uczestnicy szkoleń mogli ubiegać się w Fundacji o mikropożyczki – jeśli tylko zdecydowali
się na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub agroturystycznej i zamieszkiwali na obszarze
objętym programem.
Wizyty studyjne Mołdawian. W 2000 roku na prośbę Fundacji „Dziedzictwo” z Mołdawy
przygotowano i zrealizowano pierwszą część programu „Inicjatywy na rzecz rozwoju
lokalnego i ochrony dziedzictwa kulturowego – wspólne dążenia Polski i Mołdawy”. W
ramach programu w Polsce przebywała przez tydzień grupa siedmiu osób, która miała okazję
zobaczyć organizację gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Potem do Mołdawy
wyjechała grupa polskich specjalistów w zakresie agroturystyki, która brała udział w
konferencji poświęconej możliwości rozwoju agroturystyki w Mołdawie oraz miała okazję
doradzać w organizacji turystyki w wybranych regionach Mołdawy. Partnerem Fundacji w
tym programie było Mołdawskie Centrum Badań Archeologicznych. Program jest w całości
finansowany przez działające w Mołdawie organizacje amerykańskie.
3. Kredyty i dotacje na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych
W roku 2000, podobnie jak w 1999, główny wysiłek inwestycyjny gmin był skierowany na
budowę gimnazjów i zainteresowanie pożyczkami wspierającymi budowę oczyszczalni
ścieków było dużo mniejsze niż we wczesnych latach 90-tych.
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W 2000 roku podpisano 21 umów o udzielenie kredytu na ogólną kwotę 5.803.000 zł. Sumy
te pozwoliły na budowę 10 zbiorczych oczyszczalni ścieków oraz prawie 100 km sieci
kanalizacyjnej. Razem projekty zrealizowane z pomocą fundacji objęły 1313 gospodarstw.
W ramach programu umorzono część kredytów udzielonych w 1997 roku (zasady ówczesne
przewidywały umorzenie 25% udzielonego kredytu wraz z odsetkami pod warunkiem
spłacania rat kredytu w uzgodnionych terminach oraz zakończenia inwestycji w terminie
określonym w umowie). Umorzono część kredytów dla 21 inwestycji na ogólną sumę
1.224.927,54 złotych.
4. Kredyty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Podobnie jak w przypadku zbiorczych oczyszczalni ścieków zmniejszyły się również
możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2000 udzielono tylko
dwóch kredytów na łączną kwotę 722.000 złotych, na wybudowanie 137 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W ramach programu przeprowadzono też 26 wizytacji i spotkań z samorządami w celu
omówienia inwestycji, przeprowadzono 17 szkoleń dla mieszkańców wsi i samorządów w
różnych miejscowościach, pracownicy Fundacji brali udział w pięciu przetargach na wybór
technologii oczyszczania ścieków.
5. Dotacje na budowę oczyszczalni ścieków dla wiejskich ośrodków pomocy społecznej
prowadzonych przez zakony i instytucje kościelne.
Dotacje te udzielane są ośrodkom pomocy społecznej i ośrodkom opiekuńczym położonym na
terenach wiejskich, prowadzonym przez instytucje związane z kościołem, które mają pod
swoją opieką stałych pacjentów.
W roku 2000 udzielono 3 dotacje (dla wszystkich ośrodków, jakie się zgłosiły do fundacji) na
budowę oczyszczalni ścieków. Łączna kwota tych dotacji wyniosła 157.000 złotych.
Dodatkowo pracownicy fundacji pomogli ośrodkom w realizacji inwestycji – w wyborze
technologii, odpowiedniego wykonawcy i w nadzorze nad inwestycją.
Dotację otrzymały: Stowarzyszenie św. Brata Alberta – Dom dla Ludzi bezdomnych w
Bogumiłku; Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – Ekumeniczny Dom Opieki Społecznej
w Prałkowcach k. Przemyśla (na podłączenie do wodociągu i kanalizacji), Zgromadzenie
Sióstr Benedyktynek – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielawkach k. Pelplina.
6. Budowa małych elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych
W roku 2000 udzielono 12 pożyczek na budowę nowych małych elektrowni wodnych. Łączna
suma udzielonych pożyczek wynosi 950.000 złotych. Uruchomiono 6 nowych elektrowni
wodnych. W elektrowniach tych stworzono 11 nowych miejsc pracy. Przy budowie
elektrowni pracę znalazło 30 osób.
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Uruchomione w 2000 roku małe elektrownie wodne pozwoliły na stworzenie retencji o
objętości 250 000 m sześciennych w formie kanałów derywacyjnych, zalewów i stawów.
Utworzono dwa gospodarstwa rybackie ekologiczne. Stawy te uatrakcyjniły miejscowości, w
których je utworzono – zwiększając w ten sposób ich zasoby naturalne.
Zidentyfikowano 40 nowych obiektów nadających się do odbudowy oraz przeprowadzono
szkolenia dla potencjalnych inwestorów. Obiekty te znajdują się na Pomorzu Zachodnim, w
województwach opolskim, małopolskim, i na dopływach rzek Narwi i Omulwi.
Pilotowe instalacje kolektorów słonecznych na gospodarstwie agroturystycznym w Śladkowie
Małym i na Gminnej Mleczarni, zainstalowane w połowie roku wraz z aparaturą badawczą
pozwolą na dokładne określenie korzyści, jakie można osiągnąć z tych urządzeń. Pozwoli to
na ewentualne rozpoczęcie nowego programu pożyczkowego Fundacji.
7. Dotacje udzielone przez Fundację (poza dotacjami na budowę oczyszczalni ścieków)
W roku 2000 przyznano 70 dotacji na różne działania prowadzone przez organizacje
pozarządowe, szkoły i samorządy na terenach wiejskich. Kilka dotacji udzielono
organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, klubom) utworzonym w wyniku szkoleń
prowadzonych przez Fundację. Łączna kwota dotacji wyniosła 1.106.089,58 zł.
W tym:
 200.000 zł to dotacje udzielone organizacjom, które przedstawiły najlepsze pomysły
w konkursach „Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe” oraz „Nasz sposób na biedę
na wsi”,
 115.884 zł przeznaczono na wakacje dla najbiedniejszych dzieci organizowane przez
różnego rodzaju instytucje. na wakacje wyjechało 352 dzieci.
 5.000 zł dla Stowarzyszenie Rady Polek na współfinansowanie pobytu w Warszawie,
w rodzinach dyplomatów i w szkołach angielskojęzycznych 10 nauczycieli języka
angielskiego uczących w szkołach wiejskich w gminach głównie z województwa
warmińsko mazurskiego.
Inne dotacje przyznano organizacjom takim jak: Parafia Rzymsko Katolicka w Dzierżawach,
Szkoły podstawowe lub gimnazja w Pierzchnicy, Barciany, Starachowicach, Zagórzu,
Brzeźnicy, Zagórzu, Rawie Mazowieckiej, Pasłęku, Dzierzgowie, Boninie, Białobłotach,
Bezledach, Kowalach Oleckich, Niemicy, Miłomłynie, Żytniowie, Turzy Śląskiej, Caritas
Diecezji Kieleckiej, Biblioteki gminne w Rozogach, Garbowie, Pińczowie, Rozogach,
Krynkach, zakład Opiekuńczy O.O. Kamilianów, Zakład Opiekuńczy dla Niewidomych
Kobiet w Żułowie, Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej.

8. Wspomaganie grup producenckich
Program rozpoczęto w kwietniu 2000 roku od ogłoszenia naboru grup do programu. Obecnie
w programie uczestniczy 7 grup producenckich (441 rolników z terenu 24 gmin z
województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego). Kierunki produkcji
rolnej prowadzonej przez grupy to rośliny zbożowe i oleiste, żywiec wieprzowy, mleko,
warzywa i owoce, mleko i chmiel. Grupy te będą uczestniczyły w programie przez trzy lata,
aż do „usamodzielnienia się”.

8

Przewiduje się, że udział w ścisłym programie weźmie co roku 10 grup (na tyle na razie
Fundacja może sobie pozwolić) ale szkolenia będą prowadzone praktycznie dla wszystkich
chętnych grup producenckich w kraju (pod warunkiem, że są odpowiednio przygotowane do
udziału w szkoleniach).
W 2000 roku przeprowadzono łącznie szkolenia i warsztaty trwające 24 dni dla grup
objętych ścisłym programem oraz trzy szkolenia w Lesku, Pasłęku i Klukowie dla innych
grup z zakresu zakładania i funkcjonowania grup producenckich. Wzięło w nich udział 95
osób.
Poza tym wszystkim potrzebującym udzielane są konsultacje telefoniczne na temat
prowadzenia działalności grup producenckich.
Pierwsze doświadczenia wykazały, że w Polsce jest bardzo mało grup producenckich
przygotowanych do funkcjonowania na rynku. Istniejące grupy nie umieją wyjść poza fazę
rejestracji, nie umieją prowadzić działań marketingowych, nie umieją badać rynku, szukać
nabywców.
Dla programu przygotowano specjalnie przygotowany pakiet szkoleniowy zawierający 18
modułów szkoleniowych.
9. Program Młodzież Gmina Środowisko
Program polega na badaniu przez odpowiednio przygotowane grupy młodzieży (uczestników
programu) poziomu zanieczyszczenia wody w stawach, studniach i ciekach wodnych
przepływających przez wieś, przygotowaniu raportów na ten temat, prezentacji wyników
badań mieszkańcom wsi i radzie gminy oraz przygotowaniu, w razie potrzeby, działań
mających na celu poprawę sytuacji.
W roku 2000 program realizowano w siedmiu gminach. W programie brało udział 450 osób.
Lokalizacja programu – gminy Rawa Mazowiecka, Książ Wielki, Pasłęk, Połczyn Zdrój,
Pasłęk, Dzierzgoń, Starachowice (we współpracy z gminą Mirzec), Poddębice, i Wartkowice,
gdzie program jest realizowany we współpracy z parafią, Odrzywół, Ostrzeszów.
W czasie programu młodzież uczy się:
 pracy w grupie i przywództwa;
 planowania;
 komunikacji;
 zbierania informacji i podejmowania decyzji;
 przygotowywania raportów i ich prezentacji;
 organizowania działań w swojej społeczności;
 przygotowywania budżetu;
 zarządzania programem;
 przygotowywania i wydawania biuletynów.
Są to umiejętności bardzo poszukiwane przez pracodawców i w związku z tym uczestnicy
programu będą mieli w przyszłości znacznie większe szanse na zatrudnienie oraz na sukces w
realizacji własnego przedsięwzięcia.
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Ponieważ program trwa już cztery lata można zauważyć jego pierwsze efekty. Młodzież,
która uczestniczyła w programie lepiej radzi sobie w życiu, jest lepiej przygotowana do
studiów, 10 uczestników odniosło sukcesy osobiste. Cztery osoby po napisaniu prac
dyplomowych na tematy związane z badaniami realizowanymi w programie dostały indeksy
na wyższe uczelnie, pięć osób wygrało konkursy o Unii Europejskiej (dwie z nich pojechały
w nagrodę do Strasburga by je odebrać), jedna osoba została felietonistą w ogólnokrajowym
piśmie POLIS wydawanym przez młodych dziennikarzy.
10. Polsko Kanadyjsko Ukraiński Program Wymiany Młodzieży.
Kolejna edycja tego programu - 1999/2000 rozpoczęła się 24 sierpnia, a zakończyła 20 marca
2000r. Wzięły w nim udział dwie grupy młodzieży w wieku 17-24 lata (17 dziewcząt i 15
chłopców – 16 Kanadyjczyków, 4 Ukraińców i 12 Polaków). Kanadyjczycy pochodzą z
terenu całej Kanady, Ukraińcy są studentami Akademii w Ostrogu, Polacy pochodzą z dwóch
gmin: Janowa Lubelskiego i Ciechanowca, które współfinansują program.
Kanadyjska faza programu – pobyt, nauka i praca w Kanadzie - zakończyła się 6 grudnia.
Następnie uczestnicy przebywali w Janowie Lubelskim i Ciechanowcu, pracując w małych
przedsiębiorstwach, realizując różne działania dla potrzeb gminy (np. badania socjologiczne,
prowadzenie kawiarni bezalkoholowych, konwersacje w języku angielskim dla wszystkich
chętnych) i uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej, rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych, rozwoju
ekonomicznego gmin.
Strona kanadyjska wyraziła zainteresowanie przedłużeniem programu na rok 2000/2001.
11. Szkoła Młodych Liderów Wiejskich
Program ma na celu wykształcenie grupy młodych liderów wiejskich przygotowanych do
inicjowania i realizacji różnego rodzaju działań społecznych w swoich gminach i na rzecz
mieszkańców tych gmin. Szkoła Młodych Liderów Wiejskich jest rozwinięciem programu
Młodzież Gmina Środowisko (MGŚ). Młodzież, która przeszła przeszkolenia w programie
MGŚ prowadzi część zajęć.
W roku 2000 odbyły się trzy tygodniowe spotkania w Książu Wielkim, Narewce i we
Władysławowie. Wzięło w nich udział 100 młodych liderów pochodzących z gmin:
Bartoszyce, Barciany, Bielsk Podlaski, Chmielnik k. Kielc, Dzierzgoń, Janów Lubelski, Książ
Wielki, Niepołomice, Olsztynek, Pasłęk, Pińczów, Poddębice, Rawa Mazowiecka, Słupsk,
Starachowice, Sztum, Malbork, oraz Żytomierz i Bachczysaraj - Ukraina.
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W roku 2000 warsztaty były głównie poświęcone tematyce poruszania się po rynku pracy
oraz organizowaniu działań społecznych mających na celu rozwój umiejętności wśród
młodych mieszkańców wsi.
Zajęcia pięciodniowe składały się z następujących bloków tematycznych:
1. Szukaj pracy lub spróbuj stworzyć sobie miejsce pracy.
2. Komunikacja międzyludzka. Jak rozpocząć dzieło? Jest to cały cykl warsztatów uczących
planowania i realizacji przedsięwzięć i programów w społeczności lokalnej.
3. Polska kultura ludowa a kultura narodowa. Cykl zajęć zwracający uwagę uczestników na
ważność zachowania dziedzictwa kulturowego, kultury materialnej jak i zwyczajów.
12. Program „Przygotowanie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej do sprostania
wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy”
W 1999 roku Fundacja zaproponowała Ministerstwu Obrony Narodowej przeprowadzenie
tego programu w jednej jednostce na zasadzie eksperymentu. Patronat nad programem objęła
„Polska Zbrojna”.
Żołnierze poborowi w armii polskiej to w większości "dzieci wsi". Po zakończeniu służby
wojskowej i po powrocie do swoich wsi stają się bezrobotnymi, są nieprzygotowani do
poruszania się na rynku pracy. Program ma na celu sprawdzenie czy szkolenia
przygotowujące tych młodych ludzi do poszukiwania pracy, przeprowadzone w jednostce
wojskowej, będą skuteczne. Po powrocie do domów uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać
pomoc w ramach programów Fundacji.
W 2000 roku przeprowadzono 4 szkolenia Jak skutecznie szukać pracy? realizowane przez
trenerów, psychologów i socjologów w wymiarze po 40 godzin każde. W szkoleniach tych
uczestniczyło 78 żołnierzy (byli to ochotnicy). 59 żołnierzy wyraziło zainteresowanie
udziałem w szkoleniu na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 6
osób wyraziło zainteresowanie szkoleniem na temat prowadzenia działalności
agroturystycznej, a 1 osoba szkoleniem na temat zakładania i funkcjonowania grup
producenckich.
Zrealizowano dwa szkolenia po 40 godzin na temat prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, które ukończyło 40 żołnierzy – reszta nie mogła uczestniczyć ze względu na
zajęcia wojskowe.
13. Konkursy: Nasz sposób na biedę na wsi oraz Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe
Warunki konkursów przewidywały nagrody do 10.000 zł na realizację programów
przygotowanych przez organizacje lokalne, szkoły, parafie, rady sołeckie. programy powinny
mieć na celu zwalczanie biedy oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. na konkurs napłynęło
ponad 200 programów. Spośród nich wyróżniono 27 projektów. Na ich realizację przyznano
dotacje w wysokości od 2.000 do 10.000 złotych.
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14. Seminaria i konferencje organizowane lub współorganizowane przez Fundację
Fundacja przygotowała i zrealizowała kilka seminariów w ramach programu Practitioners
Working Group – programu realizowanego we współpracy z dwoma organizacjami polskimi
(Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Fundacja Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych) i jedną amerykańską (Coastal Enterprises Inc.).
Były to:
 Ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego w
Rybakach (około 100 uczestników),
 Konferencja Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej w Topoli Królewskiej
powiat Poddębice,
 Konferencja Metody integracji społecznej i adaptacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w USA w Warszawie.
15. Inne inicjatywy podejmowane przez Fundację
Udział w programie prowadzonym przez koalicję czterech (wspomnianych w pkt. 14)
organizacji
W ramach wspomnianego wyżej programu zorganizowano w Polsce wizytę 16 uczestników z
organizacji zajmujących się rozwojem lokalnym w Rumunii, na Ukrainie i Węgrzech.
Podczas tygodniowego pobytu w Polsce uczestnicy odwiedzili szereg gmin, w których
zapoznawali się z działaniami polskich organizacji pozarządowych na terenie różnych gmin.

16. Publikacje
W 2000 roku wydano lub przygotowano do druku następujące publikacje:
„Unia Europejska – nie taki diabeł straszny” – IV uaktualnione wydanie broszurki
omawiającej historię UE i proces negocjacji Polski z UE. Broszurka omawia też kwestię
polskiego rolnictwa. Nakład 20 tysięcy egzemplarzy wydany wspólnie z Centrum
Informacji Europejskiej.
2. „Agroturystyka to też biznes”. Kolejne wydanie broszurki. Nakład 5000 egzemplarzy.
3. „Rozwój gospodarki lokalnej” autorstwa Jules’a Pretty – dyrektora brytyjskiego Instytutu
Rozwoju Społecznego. Broszurka w prosty sposób omawia niemal wszystkie aspekty
rozwoju lokalnego. Wznowienie broszurki dofinansowane przez USAID.
4. „Stosunki polsko – ukraińskie a idea strategicznego partnerstwa” broszurka napisana
przez Stephena A. Buranta długoletniego dyrektora amerykańskiego pisma „Problems of
Communism”, potem pracownika Administracji Amerykańskiej, obecnie członka zespołu
doradców prezydenta Clintona. Omawia w prosty sposób stosunki polsko – ukraińskie i
podkreśla wagę tych stosunków dla bezpieczeństwa Polski. Skierowana jest do działaczy
samorządowych, organizacji lokalnych, uczestników kanadyjsko – polsko – ukraińskiego
programu młodzieży. Nakład 2000.
1.
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5. „Woda - dobrodziejstwo czy klęska”. To broszurka omawiająca kwestie związane z
powodzią, jak powstaje powódź, kiedy można się jej spodziewać, jak należy przygotować
ludność do ewakuacji, jak „bronić” wałów przeciwpowodziowych i ważnych obiektów,
jak usuwać straty i suszyć budynki, jak udzielać pomocy psychologicznej
poszkodowanym. Nakład 10 tysięcy.
6. Dziedzictwo kulturowe wsi i jego rola w rozwoju turystyki wiejskiej – broszurka
przygotowywana do druku omawia znaczenie dziedzictwa kulturowego na wsi, podnosi
potrzebę jego ochrony oraz omawia jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju
lokalnego.

2.2 Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej, posiada jednakże udziały w
następujących przedsięwzięciach, będących odrębnymi podmiotami gospodarczymi:
-

AGROSAK S.A. w Łodzi – produkcja worków tkanych z tasiemki polipropylenowej na
produkty rolno-spożywcze. Kapitał akcyjny spółki wynosi 5.890.500 zł i jest w całości
objęty przez Fundację.

-

ALSYBET sp. z o.o. w Kurzętniku – produkcja betonowych elementów kanalizacyjnych
ze szczególnym ukierunkowaniem na tereny wiejskie. Kapitał podstawowy spółki wynosi
1.519.000 zł. Fundacja posiada 49,0% udziałów.

-

POŁONINA sp. z o.o. w Lesku – ubojnia owiec. Kapitał podstawowy spółki wynosi
3.974.000 zł. Fundacja posiada 92,1% udziałów.

-

SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. Fundacja posiada
symboliczny udział.

Podstawowym powodem przystąpienia Fundacji do powyższych przedsięwzięć był ich
pozytywny wpływ na poprawę zatrudnienia oraz rozwój gospodarczy wsi.

2.3 Plany na rok 2001
W roku 2001 Fundacja będzie kontynuowała dotychczasową działalność z tym, że
 Będzie realizowała program Wieś Aktywna, na który uzyska z Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności 500.000 $ (będzie to realizacja programu odnowy polskiej wsi, o który
informowano w sprawozdaniu z zeszłego roku);
 Przystąpi do przetargu na realizację programu mikropożyczek finansowanego ze środków
Banku Światowego (o ile przetarg taki zostanie ogłoszony – miał być ogłoszony już w
roku 2000);
 Będzie wraz z innymi fundacjami zabiegać o zmianę przepisów podatkowych
dotyczących fundacji.
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3. Finanse
3.1.
Przychody
- % a vista
- % od lokat terminowych
- % od papierów wartościowych
- % od pożyczek otrzymany
- % za zwłokę w płatnościach
- różnice kursowe
- dotacje i darowizny
- spłaty pożyczek
- sprzedane udziały w TISE
- wynagrodzenie płatnika składek
- likwidacja środków trwałych
Razem przychody

173.835,96
3.434.496,16
15.070.305,84
1.826.297,32
12.803,43
203,78
705.304,50
18.147.242,05
207.000,00
781,07
23.600,00
41.401.875,11

3.2.
Przeznaczenie środków
- realizacja celów statutowych
31.426.473,03
- koszty administracyjne
1.780.636,19
- spłata pożyczki PL-480 odsetek
4.292.178,85
- zapłata podatku dochodowego za lata 1995-1999
3.475.961,00
- podatek dochodowy za 2000 r.
81.443,00
- % odsetki karne od opłaty skarbowej
18,10
- zakup środków trwałych, wyposażenia i inwestycje rozpoczęte
148.779,78
- zapłata składek na rzecz organizacji
1.459,43
- strata na papierach wartościowych
160.263,30 ”
- inne koszty finansowe
34.662,43
Razem
41.401.875,11
3.3.
Zatrudnienie i wynagrodzenie
3.3.1 Zatrudnienie na 31 XII 2000 roku
Stanowisko
w osobach na
w etatach na
31 XII 2000
31 XII 2000
Przewodniczący Rady
1
0,20
Prezes
1
1,00
Członkowie Zarządu
2
2,00
Razem Zarząd
4
3,20
Główny Księgowy
1
1,00
Głowni Specjaliści
7
5,25
Specjaliści
2
2,00
Sam. Pracownicy
12
12,00
Sprzątaczka
1
0,50
Razem pracownicy
23
20,75
Ogółem
27
23,95

zł
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
zł
”
”
”
”
”
”
”
”
zł

średnio w etatach
w roku
0,20
1,00
1,97
3,17
1,00
5,16
2,00
11,30
0,50
19,96
23,13

3.3.2. Wynagrodzenie osobowe wypłacone w 2000 r.

1.885.307,46 zł

3.3.3. Wynagr. wypłacane Czł. Zarządu i Przew. Rady Fund.

381.439,50 zł

Średnie zatrudnienie zarządu – 3,17 etatu
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 10.027,33 zł
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3.3.4. Wynagrodzenie z umów-zleceń i umów o dzieło

130.808,00 zł

3.4.
Realizacja celów statutowych
3.4.1. Pożyczki preferencyjne (udzielone przez Fundację w 2000 r. w ramach działalności
statutowej)
treść - cele
wartość umów
wartość środków
podpisanych
wypłaconych
Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
Rozwój przedsiębiorczości, program
„Bezrobotni” i Mikropożyczki
Mała retencja
Razem

5.528.300,00 zł
6.923.584,25 zł

5.405.100,00 zł
6.946.984,25 zł

886.730,00 zł
13.538.614,25 zł

761.152,56 zł
13.113.236,81 zł

3.4.2. Programy szkoleniowe
1. wymiana młodzieży
2. program „Woda”
3. program „Edukacja”
4. program szkoła liderów
5. mikropożyczki
- inne programy realizowane przez Fundację

266.939,64
165.237,10
708.787,46
189.003,02
62.067,29
2.481.139,21

3.4.3. Pomoc finansowa bezzwrotna

5.539.482,68 zł

3.5.
Lokaty terminowe na dzień 31 XII 2000.
- lokaty w bankach
- lokaty w papierach wartościowych

22.794.197,50 zł
103.964.832,55 ”

3.6.
Środki trwałe i wyposażenie zakupione do działalności statutowej
- komputery szt. 7
39.638,82
- samochody OPEL Astra szt. 2
80.180,00
- drukarki szt.21
1.451,80
- nagrywarka CD
1.134,60
- szafy szt. 6
3.210,00
- radioodtwarzacze samochodowe szt. 5
2.494,92
- sorter do korespondencji szt. 1
428,22
- biurko szt. 1
525,00
- szafki kartotekowe szt. 4
3.645,36
- stolik pod komputer szt. 1
821,06

zł
”
”
”
”
”

zł
”
”
”
”
”
”
”
”
”

3.7.
Aktywa na dzień 31 XII 2000.
166.001.607,54 zł
Zobowiązania na 31 XII 00r.
56.224.139,73 ”
z tego: - pożyczka PL-480
55.979.660,10 zł
- z tytułu dostaw
69.413,70 ”
- zob. z tyt. pod. doch. od osób prawnych
168.653,00 ”
- zob. z tyt. pod. doch. od osób fizycznych
192,00 ”
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
1.008,00 ”
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników
788,45 ”
- pozostałe zobowiązania
4.424,48 ”
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3.8.
Podatki
3.8.1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
- należny za lata 1995-1999
- należny za rok 2000
- wpłacony w 2000 r. za lata 1995-1999
- wpłacony za 2000 r.
pozostaje do wpłaty w 2001 roku

3.475.961,00 zł
81.443,00 ”
3.378.108,00 ”
10.643,00 ”
168.653,00 zł

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie.
Decyzją Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola numer US-8-DP/HK/1/2000 zaniechano
ustalania i poboru podatku dochodowego za rok 2000.
3.8.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- potrącony
238.498,00 zł
- pobrane wynagrodzenie płatnika
667,24 ”
- wpłacony do Urzędów Skarbowych w 2000 r.
237.638,76 ”
- pozostaje do wpłaty w 2001 r.
192,00 ”
Deklaracje i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych w obowiązujących
terminach.
3.8.3. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Funduszu Pracy w 2000r.
- potrącone ubezpieczonemu
370.228,45 zł
- naliczone w koszty
269.872,15 ”
- wypłacone ZUS chorobowe
226,00 ”
- wynagrodzenie płatnika
113,83 ”
- wpłacone do ZUS w 2000r.
651.353,31 ”
- nadpłata do zwrotu w ZUS
13.015,37 ”
3.9.
Wykaz współpracujących banków
Rachunki bieżące:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005-1100
- Bank Handlowy S.A. I O/Warszawa, ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
rach. nr 10301016-3505000
- Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie O/Sanok, ul. Kosciuszki 4, 38-500 Sanok
rach. nr 10701249-2583-2221-01003
Rachunek funduszu świadczeń socjalnych:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-183 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27500-1001
Rachunki powiernicze:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-34592
- ABN AMRO Bank S.A., ul. 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa
rach. nr 16700004-51775
- Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A., ul. Nowowiejska 5/7, 00-643 Warszawa
rach. nr 00-19-087267
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Rachunki obsługi środków finansowych ze sprzedaży bawełny USA:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-33278
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa (dla programu MEW)
rach. nr 13701037-3500460-27005-1103
Rachunki dla obsługi kredytów w ramach programów Fundacji:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005-1200-PLN
rach. nr 13701037-3500460-27005-1103-PLN
- AIG Bank Polska S.A. (b. Bank Podlaski) 0/Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110
Siedlce
rach. nr 19600004-0001050517
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 35/37, 95-200 Poddębice
rach. nr 92630000-27005-1-0-002860-01
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask ul. Kościuszki 24, 98-100 Łask
rach. nr 92631065-27005-1-1-175450-01
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Lublin ul. Turystyczna 7,
20-954 Lublin
rach. nr 80001045-4965-27005001
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Radom, ul. Żeromskiego 31,
26-600 Radom
rach. nr 80001032-28600-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Poznań, Pl. Wolności 18,
61-739 Poznań
rach. nr 80001061-14094-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Warszawa, ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa
rach. nr 80001016-1922-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Kielce, ul. Paderewskiego 31
25-004 Kielce
rach. nr 80001029-4835-2700500
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Leszno, ul. Słowiańska 54
64-100 Leszno
rach. nr 80001074-42882-27005001
- Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” O/Rzeszów, ul. Fredry 4
35-959 Rzeszów
rach. nr 80001087-34164-2700500
- PKO BP II O/Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn
rach. nr 10203541-175421-270-1-1 oraz 63-10203541-101140556
- PKO BP O/Barlinek, ul. Szpitalna 1, 74-320 Barlinek
rach. nr 10202065-24976-270-202
- BISE (b. Bank Energetyki S.A. w Radomiu) O/Zamość, ul. Solna 2,
22-400 Zamość
rach. nr 13601092-40048-27005-000-00001
- BISE (b. Bank Energetyki S.A. w Radomiu) O/Rybnik, ul. Pl. Rynek 13,
44-200 Rybnik
rach. nr 13601021-10096-27005-000-00001
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- Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi O/Kalisz, ul. Śródmiejska 27, 62-800 Kalisz
rach. nr 15201021-15046-27005-0000-0
- Bank Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 76, 21-501 Kielce
rach. nr 19401050-94269-2701-511
- Bank Komunalny S.A. O/Gdynia, ul. 3-go Maja 27/31, 81-364 Gdynia
rach. nr 14401026-271309-27005
- Bank Komunalny S.A. w Gdyni O/Żukowo, ul. Sienkiewicza 12, 83-330 Żukowo
rach. nr 14401013-118053-27005-1
- Bank Regionalny Warmińsko-Mazurski, Al. M. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn
rach. nr 20100007-10432-27015-11
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy, ul Rynek 29d, 57-420 Radków
rach. nr 95360001-1078-28035-2
- Kredyt Bank S.A. I O/W-wa, ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa
rach. nr 15001012-110422-121010043165
- Kredyt Bank S.A. O/Kraków, ul. Stradom 8, 31-058 Kraków
rach. nr 15001142-121140013621
- Kredyt Bank S.A. O/Białystok, ul. Mickiewicza 50, 15-232 Białystok
rach. nr 15001083-236959-121080059266
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Lesko, Pl. Konstytucji 3-go Maja 14,
38-600 Lesko
rach. nr 86421012-12004109-27006-0
- Bank Spółdzielczy, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
rach. nr 84940003-322085-27506-12
- Bank Spółdzielczy w Łopusznie O/Strawczyn, ul. Żeronskiego 16, 26-067 Strawczyn
rach. nr 84991018-749-2890-11
- Bank Spółdzielczy, ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta
rach. nr 92700006-27006-1-01-218607-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Zamenhofa 4, 15-435 Białystok
rach. nr 80600004-202-27015-11
- Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Pl. B.Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko
rach. nr 95230001-28105-1-20-000909-01
- Bank Spółdzielczy w Kłodzku O/Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 2,
57-500 Bystrzyca Kłodzka
rach. nr 952310040-165060-28105-1-18-01
- Bank Spółdzielczy, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki
rach. nr 80850005-52836-27015-11
- Bank Spółdzielczy, ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz
rach. nr 95820000-001921-27005-1-23-01
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 54 protokołowane posiedzenia, na których
rozpatrzył 1131 spraw. W sprawach określonych statutem, podjął uchwały których kopie są
załączone do Sprawozdania.
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Warszawa,

marca 200`1 r.

Minister Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z
działalności w roku 2000.
Pozostajemy z poważaniem,

Załączniki: plik
Do wiadomości (bez załączników):
1. Departament Współpracy z Zagranicą
2. Departament Integracji Europejskiej
3. Departament Spraw Społeczno-Ekonomicznych i Socjalnych
4. Departament Budżetu i Finansów.
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