SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
w roku 2001

1. Dane ogólne
1.1.

Nazwa Fundacji
Fundacja Wspomagania Wsi

adres do 31 grudnia 2001:
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
tel./fax 632-14-62, 632-00-76, 632-13-96
e-mail: fww@fww.org.pl

adres od 1 stycznia 2002:
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
tel. 636 25-70 do 75, fax 636-62-70
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.
F-1026/99 w sprawie powołania Fundacji Wspomagania Wsi, (2) sygn. akt XVI Ns.Rej.
F-1025/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Rolniczej, (3) sygn. akt Ns.Rej.
F-809/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w
Wodę).

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







Wrastające jawne i ukryte bezrobocie – w tym szczególnie bezrobocie wśród młodzieży
wiejskiej.
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.
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.
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.

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.
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1. Program mikropożyczek dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast
Program mikropożyczek był jedynym programem Fundacji finansowanym z funduszu PL-480
to znaczy środków finansowych przekazanych Fundacji na podstawie podpisanej we wrześniu
1991 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Fundacją Rolniczą
umowy w sprawie administrowania funduszami uzyskanymi ze sprzedaży produktów rolnych
otrzymanych od Rządu USA (umowa PL-480 z 30 IX 1989r.).
W wyniku tej umowy, Fundacja Rolnicza otrzymała w latach 1991 i 1992 150.038.249.455
starych złotych będących równowartością 14.186.774,86 USD.
Zgodnie z umową z Ministrem Rolnictwa, Fundacja Rolnicza miała obowiązek spłacenia
kredytu w dolarach, na warunkach umowy polsko-amerykańskiej – spłaty roczne
oprocentowane 2% w okresie karencji tj. do 1999 roku i 4% w latach następnych do roku
2020. Spłatę pożyczki PL-480 kontynuuje Fundacja Wspomagania Wsi, jako następca prawny
Fundacji Rolniczej.
Do 31 grudnia 2000 roku, środki PL-480, jak również walory pochodne od tych środków,
były zwalniane z obowiązku podatkowego na podstawie corocznych decyzji Urzędu
Skarbowego w sprawie ustalania i zaniechania podatku (stan do końca 2000 roku).
Nowelizacja Ordynacji Podatkowej w roku 2001 odebrała prawo urzędom skarbowym do
decyzji w sprawach indywidualnych zwolnień podatkowych, zastrzegając je do kompetencji
Ministerstwa Finansów w formie rozporządzenia. W nowej sytuacji prawnej, Fundacja
zobowiązana jest do płacenia podatku od środków PL-480, podejmując jednocześnie
działania w sprawie przywrócenia zwolnienia z obowiązku podatkowego w roku 2001 i w
latach następnych.
Obciążenie podatkowe i obowiązek spłaty pożyczki, spowodowały konieczność ograniczenia
programu mikropożyczek – podstawowej działalności finansowanej ze środków PL-480, co
skutkowało wprowadzeniem w roku 2001 następujących zasad dla programu:
- pożyczki były przyznawane wyłącznie na nowe przedsięwzięcia (przez nowe
przedsięwzięcia rozumie się przedsięwzięcia wpisane do ewidencji działalności
gospodarczej nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podpisania umowy o pożyczce);
- w pierwszej kolejności pożyczki przyznawano osobom pozostającym bez pracy;
- dla pożyczkobiorców ubiegających się o pożyczkę po raz pierwszy jej wysokość nie
mogła być większa niż 3.000 zł;
- nie było wymagane by w Grupie Pożyczkowej jedna osoba prowadziła już działalność
gospodarczą. w takim przypadku Grupa mogła liczyć nie mniej niż 4 osoby; członkiem
Grupy nie mogła być spółka cywilna lub z o.o.
- pożyczki nie były przyznawane osobom prowadzącym już działalność gospodarczą bądź
osobom których współmałżonek taką działalność prowadził;
- wstrzymano udzielanie pożyczek typu D (15.000 zł);
- przy rozpatrywaniu wniosków o pożyczkę na prowadzenie sklepu preferowano
pożyczkobiorców, dla których ta działalność była jedynym źródłem utrzymania;
- zamiast odsetek karnych wprowadzono ryczałtowe opłaty karne za nieterminowe spłaty
pożyczek, jak następuje:
Typ i wysokość pożyczki
Pożyczka typu A – do 3.000 zł
Pożyczka typu B – od 3.001 do 5.000 zł
Pożyczka typu C – od 5.001 do 10.000 zł
Pożyczka typu D – od 10.001 do 15.000 zł

Opóźnienia w spłacie rat
Do 15 dni
10 zł
15 zł
20 zł
25 zł
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16 do 30
dnizł
20
30 zł
40 zł
50 zł

31 do 90 dni
20 zł za każdy rozpoczęty m-c
30 zł za każdy rozpoczęty m-c
40 zł za każdy rozpoczęty m-c
50 zł za każdy rozpoczęty m-c

-

oprocentowanie pożyczek:
Typ pożyczki
A
B
C
D

-

Kwota

do 3.000 zł
od 3.001 do 5.000 zł
od 5.001 do 10.000 zł
0d 10.001 do 15.000 zł

Oprocentowanie dla pożyczkobiorców
indywidualnych i grupowych
11 %
14 %
17 %
17 %

dla byłych pracowników pgr oraz członków ich rodzin:
a/ umożliwiono uzyskanie pożyczki od razu w kwotach do 15.000 zł,
b/ z dniem 1 XII obniżono oprocentowanie pożyczek: Typ A – 8%, Typ B – 10%, Typ C i
D 13%
c/ wprowadzono zwrot opłat ZUS w okresie do 12 m-cy.

Do dnia 1 maja br., oprocentowanie pożyczek uzyskanych w ramach grup pożyczkowych
było niższe niż oprocentowanie pożyczek indywidualnych (odpowiednio 9, 11 i 14 procent).
Zrównanie oprocentowania wprowadzono w związku ze stwierdzeniem, że pożyczkobiorcy
tworzą grupy dla obniżenia oprocentowania, a nie ze względu na chęć wymiany doświadczeń
i pomoc w prowadzeniu przedsięwzięcia, co było podstawowym zamierzeniem przy
tworzeniu grup.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 przyznano łącznie 485 pożyczek na kwotę
1.711.000 złotych, w tym 108 pożyczkobiorcom przyznano pożyczki po raz kolejny na łączną
kwotę 695.000 zł, po terminowym spłaceniu pierwszych zobowiązań.
Przyznano: 392 pożyczek typu A, 64 pożyczek typu B, 29 pożyczek typu C. Na ten cel
wydatkowano z funduszu kwotę 1.799.193,40 zł w tym 115,193,40 zł w ramach pożyczek
przyznanych przez Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach
działającej na podstawie umowy z Fundacją Wspomagania Wsi do 4 kwietnia br.
W ramach współpracy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, z funduszu utworzonego
ze środków finansowych Fundacji (50%) i Agencji (50%) przyznano w roku bieżącym byłym
pracownikom PGR lub ich rodzinom 81 pożyczek wypłacając na ten cel na kwotę 494.000 zł.
15 pożyczkobiorców (byłych pracowników PGR bądź członków ich rodzin) otrzymało
dotacje na opłaty ZUS za okres od 3 do 12 miesięcy.
Na dzień 31 XII, na podstawie ankiety przeprowadzonej na próbie 1013 pożyczek,
działalność kontynuowało 94,8% pożyczkobiorców. 65 pożyczkobiorcom wypowiedziano
umowę w związku z opóźnieniem w spłatach powyżej 90 dni. Do sądu o egzekucję
należności skierowano 54 sprawy.
W załączonej tabeli „Informacja o udzielonych pożyczkach w 2001 r.” – załącznik nr 1,
przedstawiono ilości udzielonych pożyczek na terenie działania programu w poszczególnych
województwach (różnice w ilości i kwotach pożyczek – przyznanych i udzielonych –
wynikają z faktu, że część pożyczek których umowy były podpisane w roku 2001 było
przyznanych w roku poprzednim). Przedstawiono także ilości pożyczek, które zostały
wykorzystane na działalność agroturystyczną lub działalność zaliczaną do działów
specjalnych rolnictwa.
W 2001 r nastąpił znaczący wzrost udziału pożyczek przeznaczonych na agroturystykę.
W 1999 r. udział pożyczek przeznaczonych na działalność agroturystyczną wyniósł 4,5%, w
2000 r. – 14,4% a w 2001 r. – 34,1%
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Największa ilość pożyczek z powyższym przeznaczeniem została udzielona w południowej i
zachodniej części województwa podkarpackiego. Z ogólnej ilości pożyczek w tym
województwa 86,6% było przeznaczone na agroturystykę.
Drugim regionem, w którym poprzez program Mikropożyczki wspomagana jest działalność
agroturystyczna jest region Opoczna. Na ogólną ilość udzielonych w tym regionie pożyczek
aż 82,4% przeznaczono na agroturystykę.
Zwiększenie udziału przeznaczenia pożyczek na agroturystykę, ale także zwiększenie udziału
pożyczek przeznaczonych na działalność zaliczaną do działów specjalnych rolnictwa
spowodowało wzrost udziału pożyczkobiorców posiadających działki rolne. Udział
pożyczkobiorców z 2001 r. posiadających działki rolne wyniósł 59,8%, gdy w 2000 r udział
ten wynosił 48,1%,a w 1999 r. – 36,7%.
Wśród pożyczkobiorców posiadających działki rolne (załącznik nr 2) na działalność
agroturystyczną przeznaczono 55,3% ilości udzielonych pożyczek, a na działalność zaliczaną
do działów specjalnych rolnictwa 17,7%. Zaznacza się lekka przewaga przeznaczania
pożyczek na działalność agroturystyczną i zaliczaną do działów specjalnych rolnictwa (np.:
uprawa ziół, plantacje owoców i warzyw) w gospodarstwach o małym obszarze rolnym. W
gospodarstwach o dużym obszarze gruntów zaznacza się większy udział podejmowania
działalności gospodarczej wymagającej rejestracji działalności.
Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu przez świadczenie usług agroturystycznych,
intensyfikacji produkcji przez specjalizację produkcji rolnej czy też podejmowanie innej
działalności gospodarczej zaznacza się silniej wśród pożyczkobiorców, których areał gruntów
jest mniejszy niż 6 ha. Udział pożyczkobiorców posiadających działki rolne o powierzchni
poniżej 6 ha w łącznej liczbie pożyczkobiorców posiadających działki rolne wynosi 71,2%.
Zjawisko należy uznać za prawidłowy kierunek działania programu Mikropożyczki, ponieważ
ocenia się, że gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 6 ha nie gwarantują samodzielnego
utrzymania jego właścicieli.
W 2001 r. przy pomocy pożyczek zostało zorganizowanych 226 nowych podmiotów
gospodarczych, co stanowi 38,5% ogólnej ilości udzielonych pożyczek. Zmienione w 2001 r.
zasady udzielania pożyczek zwiększyły ich efektywność jako narzędzie tworzenia nowych
miejsc pracy. W 2000 r. udział pożyczek udzielonych dla nowych podmiotów gospodarczych
stanowił 23,2% ogólnej ilości udzielonych pożyczek, a w 1999 r udział ten stanowił 14,6%.
Działalność, na którą zostały wykorzystane pożyczki, przedstawiono w załączniku nr 3.
Najczęściej pożyczki zostały wykorzystane na wspomożenie działalności zaliczanej do handlu
detalicznego. Udział pożyczek przeznaczonych na ten cel wyniósł 24,53% z ogólnej ilości
pożyczek.
W podziale na główne rodzaje działalności gospodarczej pożyczki przeznaczone były na
uruchomienie lub rozwój działalności zaliczanej do:
Rodzaj działalności
1999
2000
2001
Usługi
44,9%
41,1%
36,7%
Produkcja
6,7%
13,2%
2,8%
Handel
48,9%
45,7%
60,5%
Powyższy podział nie uwzględnia ilości pożyczek przeznaczonych na działalność zaliczaną
do działu specjalnego rolnictwa.

5

Należy zwrócić uwagę na znaczne zmniejszenie ilości pożyczek przeznaczonych na
utworzenie lub rozwój działalności produkcyjnej. Wpływ na ten stan miało ograniczenie
wartości pożyczki do kwoty 3000 zł. Kwota ta jest za mała dla efektywnego wspomożenia
realizacji projektu polegającego na uruchomieniu produkcji wyrobów.
W załączniku nr 4 przedstawiono przekrój społeczny pożyczkobiorców. W porównaniu do lat
ubiegłych zmalał udział pożyczkobiorców w wieku do 30 lat.
W 2001 r. osób młodych było 20,1% w łącznej liczbie pożyczkobiorców, natomiast w 2000 r
– 25,6%, a w 1999 r. 27,2%.
Może to świadczyć o trudniejszym starcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej ludzi
młodych w 2001 r., którzy nie mają własnych oszczędności mogących pokryć koszty
organizacji swojego miejsca pracy.
W stosunku do lat ubiegłych nie zmieniła się znacząco struktura wykształcenia.
Natomiast znacząco wzrósł udział kobiet w podejmowaniu działalności gospodarczej.
Ich udział w ogólnej liczbie pożyczkobiorców wyniósł w 2001 r. – 46,9%, gdy w 2000 r.
wynosił 38,3%. Wiąże się to ze wzrostem liczby osób podejmujących działalność
agroturystyczną, wśród których przeważającą część stanowią kobiety.
Na podstawie analizy wniosków o pożyczkę wynika, że w 23,7% podejmowana działalność
gospodarcza przy pomocy udzielonych przez Fundację pożyczek będzie stanowiła jedyne
źródło utrzymania rodziny, której wcześniej współmałżonkowie byli osobami nie
pracującymi.
Poza własną działalnością, Fundacja realizuje program Mikropożyczek za pośrednictwem
Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA i
Działdowskiej Agencji Rozwoju SA działających na podstawie umów podpisanych z
Fundacją. Organizacje te, realizują Program na zasadach stosowanych przez Fundację w
ramach otrzymanych od Fundacji zwrotnych środków finansowych:
1. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego – 200.000 zł, udzieliła 49 pożyczek na
kwotę 400.700 zł (w tym w roku 2001 18 pożyczek na kwotę 144.000 zł);
2. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA – 100.000 zł, udzieliła 20 pożyczek na kwotę 157.500
zł (w tym w roku2001 12 pożyczek na kwotę 83.500 zł);;
3. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – 350.000 zł, udzieliła 66 pożyczek na kwotę
468.500 zł (w tym w roku 2001 20 pożyczek na kwotę 133.000 zł).
W roku 2001 podatek od dochodu Fundacji wyniósł 38.492 zł. Zaliczkowo w ciągu roku,
Fundacja zapłaciła podatek w kwocie 746.098,- zł, tym samym na koniec roku nadpłata
podatku wyniosła 707.606,00 zł.
Spłata pożyczki PL-480, przypadająca na wrzesień bieżącego roku wyniosła (łącznie z
odsetkami) 5.289.803,27 zł (1.216.009,22 USD)
W zakresie programu mikropożyczek, Zarząd Fundacji odbył 48 protokołowanych posiedzeń,
na których rozpatrzył 769 spraw.
W drugim kwartale obszar objęty programem mikropożyczek powiększył się o 8 powiatów w
województwie warmińsko-mazurskim i 4 powiaty w województwie mazowieckim.
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2. Programy szkoleniowe w dziedzinie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich
W 2001 roku Fundacja przeprowadziła 49 sesji szkoleniowe z dziedziny małej
przedsiębiorczości i agroturystyki na terenach wiejskich. W szkoleniach tych wzięło udział
1175 uczestników.
W zakresie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich przeprowadzono 15
szkoleń o wymiarze czasowym od 16 do 60 godzin, w których brało udział 341 uczestników.
Szkolenia przeprowadzono w 7 województwach. Średni czas szkolenia wyniósł 44 godz.
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.
Według badań, przeprowadzonych w woj. warmińsko-mazurskim, 37% uczestników szkoleń
rozpoczęło działalność gospodarczą.
W zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej przeprowadzono 34 szkoleń dla 834
uczestników na obszarze 8 województw. Średni czas szkolenia wynosił 26 godzin.
W szkoleniach realizowanych w 2001 roku położono większy nacisk na zagadnienie
podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu i wykorzystanie zasobów naturalnych oraz
architektoniczno-kulturowych. Szkolenia kierowane były nie tylko do osób rozpoczynających
działalność agroturystyczną, ale także do rolników posiadających kilkuletnią praktykę w tej
działalności, zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie obsługi
gastronomicznej oraz wzbogaceniem oferty o elementy dziedzictwa kulturowego.
W kilku przypadkach, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, szkolenia realizowane
przez Fundację przyczyniły się do utworzenia lokalnego stowarzyszenia agroturystycznego
lub gminnego koła agroturystycznego.
Informacja uzyskane z gmin, w których realizowane były szkolenia w latach 1998 – 2000
wykazują, że 25% uczestników szkoleń rejestruje działalność agroturystyczną. Faktyczna
liczba osób podejmujących działalność jest jednakże większa, gdyż część uczestników
szkoleń, nie zgłasza wynajmowania kwater do ewidencji gmin w pierwszym okresie
działalności.
Dla doradców pożyczkowych, działających przy realizacji programu mikropożyczek,
zrealizowano, w dniach 11-12 maja, szkolenie na temat „Regulacje prawne w turystyce
wiejskiej”. Zapotrzebowanie na to szkolenie wynikało z dużej aktywności mieszkańców wsi
w zakresie podejmowania działalności turystycznej i związanego z tym zapotrzebowania na
środki finansowe – około 45% pożyczek udzielonych przez Fundację na wspieranie
działalności gospodarczej na terenach wiejskich wsparło przedsięwzięcia turystyczne na wsi.
Projekt „Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i ochrony dziedzictwa kulturowego, wspólne
dążenia Polski i Mołdawii. Celem projektu rozpoczętego w 2000 roku na prośbę Fundacji
„Dziedzictwo” z Mołdawii, jest rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Mołdawie, z
wykorzystaniem bogactwa zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz opracowanie
regulacji prawnych dotyczących turystyki. W projekcie, Fundacja Wspomagania Wsi pełni
rolę koordynatora. Partnerem ze strony mołdawskiej jest Fundacja Sorosa i Mołdawskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej, Kulturowej i Ekoturystyki.
Szkolenia odbywały się w polskich gospodarstwach agroturystycznych. W ramach programu,
do Mołdawii wyjechali także polscy organizatorzy agroturystyki w celu porównania
warunków działania tej branży w Polsce i Mołdawii.
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W roku 2001, zostały zrealizowane następujące etapy programu:
- wizyta studyjna w Polsce grupy parlamentarzystów mołdawskich na temat prawa w
turystyce, 8 osób, 1 – 6 kwietnia;
- szkolenie w Polsce grupy specjalistów mołdawskich w zakresie zarządzania rozwojem
turystyki wiejskiej, 12 osób, 14 – 28 maja;
- szkolenie w Polsce grupy mieszkańców wsi z Mołdawii, przygotowujące do świadczenia
usług agroturystycznych, 9 osób, 19 – 23 września.
Program finansowany jest ze środków Fundacji Batorego.
Realizacja projektu w ramach programu „Region in Transition” RITA – „Wykorzystanie
zasobów dziedzictwa kulturowego wsi i podnoszeniu jakości produktu agroturystycznego”.
Projekt obejmował wizytę szkoleniową w Polsce 21 studentów i 1 wykładowcy z Wileńskiej
Wyższej Szkoły Rolniczej w Białej Wace na Litwie. Celem projektu było zapoznanie
uczestników z doświadczeniami polskimi w zakresie interpretacji dziedzictwa kulturowego
wsi dla potrzeb turystyki wiejskiej oraz nawiązanie kontaktów dla przyszłej współpracy w
zakresie kształcenia młodzieży w kierunku zarządzania turystyką.
Projekt był sfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, ze środków Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
,3. Kredyty na budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
a) Na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych podpisano 11 umów
kredytowych na kwotę 2.870.088 zł. Pozwoliło to wybudować 3 zbiorcze oczyszczalnie o
łącznej przepustowości Q=5300 m3/d oraz 62 km sieci kanalizacyjnej. Projekty
zrealizowane z pomocą Fundacji objęły 1188 gospodarstw.
b) Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano 2 umowy o udzielenie
kredytu na kwotę 450.000 zł, na wybudowanie 165 oczyszczalni. Równolegle z
działalnością kredytową, przeprowadzono 7 szkoleń dla mieszkańców gmin i
samorządów.
c) Na budowę sieci wodociągowych podpisano 7 umów o udzielenie kredytów na sumę
1.451.000 zł. Pozwoliło to wybudować 98,5 km sieci wodociągowej i podłączenie do sieci
1116 gospodarstw.
d) Na odbudowę szkół i wodociągów dla gmin dotkniętych powodzią, podpisano 10 umów
kredytowych na kwotę 490.000 zł (przy oprocentowaniu 0%). W ramach umów,
przeprowadzono remont w 8-miu szkołach, wybudowano wodociąg dla 5-ciu wsi o
łącznej długości 35 km i podłączono do sieci 289 gospodarstw.
4. Kredyty na budowę szkół – program „Lepsza Szkoła”
W celu wsparcia dążenia gmin w polepszeniu warunków nauki w gminnych szkołach, w
grudniu 2000 roku rozpoczęto program pn. „Lepsza szkoła”. W ramach programu udzielane
były kredyty na dokończenie rozpoczętych inwestycji szkolnych oraz remonty. Zgodnie z
programem, kredyty udzielane były do wysokości 50% kosztów inwestycji, lecz nie wyższe
niż 1.000.000 zł, przy oprocentowaniu równym 0,5 stopu redyskonta NBP.
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Otrzymano łącznie 67 zapytań, w rezultacie których złożono 37 ankiet. Ostatecznie do
realizacji wybrano 24 gminy, w których zakończenie inwestycji przypadało na sierpień 2001.
Łączna suma kredytów zamknęła się kwotą 8.847.000 zł.
5. Dotacje na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne
a) Na budowę oczyszczalni ścieków dla szkół i wiejskich ośrodków pomocy społecznej
prowadzonych przez zakony i instytucje kościelne udzielono 6 dotacji na budowę
oczyszczalni ścieków na łączna kwotę 165.839 złotych. Dodatkowo pracownicy fundacji
pomogli ośrodkom w realizacji inwestycji – w wyborze technologii, odpowiedniego
wykonawcy i w nadzorze nad inwestycją.
Dotację otrzymały: zarządy gmin w Moskorzewie, Jędrzejowie, Strawczynie, Bielinach i
Czarnocinie na budowę oczyszczalni dla szkól oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia dla
Domu Pomocy Społecznej w Oczach Wielkich.
b) Dotacje dla gmin, które ucierpiały podczas powodzi:
- na odkażanie studni, naprawę wodociągów i kanalizacji zniszczonych podczas powodzi:
udzielono 10 dotacji na łączna kwotę 146.050 zł.
Dotacje otrzymały gminy: Solec n/Wisłą, Nowa Słupia, Zembrzyce, Budzów, Ziębice,
Dwikozy, Łaziska, Dubiecko, Kunów i Łagów.
- na odtworzenie księgozbiorów bibliotektek szkolnych lub gminnych udzielono 5 dotacji
na kwotę 25.000 zł
Dotacje otrzymały gminy: Gródek n/Dunajcem, Gorzyce, Ropczyce oraz gimnazjum i
szkoła podstawowa w Kunowie.
6. Budowa małych elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych
W roku 2001 udzielono 17 pożyczek na budowę nowych małych elektrowni wodnych.
Łączna suma udzielonych pożyczek wynosi 1.965.000 złotych. Uruchomiono 5 nowych
elektrowni wodnych o łącznej mocy 190 KW.
Uruchomione w 2001 roku małe elektrownie wodne pozwoliły na stworzenie retencji o
objętości 160 000 metrów sześciennych w formie kanałów derywacyjnych, zalewów i
stawów.
7. Dotacje udzielone przez Fundację (poza dotacjami na budowę oczyszczalni ścieków)
W roku 2001 przyznano 57 dotacji na różne działania prowadzone przez organizacje
pozarządowe, szkoły i samorządy na terenach wiejskich. Łączna kwota dotacji wyniosła
982.996 zł.
W tym:
 218.950 zł to dotacje udzielone organizacjom, które przedstawiły najlepsze pomysły
w konkursie „Kultura bliska - chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe”;
 179.000 zł to dotacje dla organizacji wyróżnionych w konkursie „Nasz sposób na
biedę na wsi”,
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12.300 zł przeznaczono na wakacje dla najbiedniejszych dzieci organizowane przez
różnego rodzaju instytucje.
71.538 zł przeznaczono dla szkół na podniesienie warunków nauki, pomoce i
wyposażenie dydaktyczne;
5.000 zł dla Stowarzyszenie Rady Polek na zorganizowanie dwóch edycji szkoleń i
współfinansowanie pobytu w Warszawie, w rodzinach dyplomatów i w szkołach
angielskojęzycznych nauczycieli języka angielskiego ze szkół wiejskich.

8. Wspomaganie grup producenckich
W roku 2000 w ramach program wspomagania grup producentów udzielono dotacji 3 grupom
producentów trzody, warzyw i owoców oraz chmielu. Dotacje przeznaczone były na pokrycie
kosztów działalności (koszty osobowe i rzeczowe) oraz na zakup sprzętu komputerowego.
Łączna kwota dotacji wyniosła 64.800 zł.
Przeprowadzono 22 szkolenia i spotkania konsultacyjne dla członków grup i ich zarządów,
łącznie dla 320 osób z około 80 gmin. Tematyka szkoleń i konsultacji obejmowała m.in.
zagadnienia prawne – wybór prawnej formy grupy, opracowanie statutu, dostosowanie statutu
do wymogów ustawy o grupach producentów, umowy spółki, formy zatrudnienia
pracowników. Ponadto omawiano korzyści płynące ze wspólnego działania, planowanie i
organizacja działalności grupy, zasady negocjacji handlowych, inwestycje grupowe,
zarządzanie, wartość dodaną, korzystanie z internetu i poczty elektronicznej.
Udzielono rolnikom ponad 120 porad telefonicznych z zakresu zagadnień związanych z
działalnością grup producentów. Wydano drukiem 80-cie stronicową publikację pt.
„Podstawy prawne tworzenia i działalności grup producentów” – nakład 1700 egz.
9. Program Młodzież Gmina Środowisko
Jest to program badawczo-edukacyjny mający na celu wyłonienie młodych liderów
działających na rzecz lokalnej społeczności. Polega na samodzielnym przeprowadzeniu przez
grupę młodzieży (ochotników współpracujących z lokalnym samorządem) akcji badania
poziomu zanieczyszczenia wody w wybranej wsi (studnie, stawy, cieki wodne), opracowaniu
raportu na ten temat, publicznej prezentacji uzyskanych wyników badań mieszkańcom i
radzie gminy, a także zaplanowaniu działań mających na celu poprawę stanu środowiska
naturalnego, przedstawionego w raporcie.
Fundacja udostępnia grupie młodzieży przenośną aparaturę wraz z odczynnikami do analizy
fizykochemicznej i biologicznej wody jak również zapoznaje ją ze sposobem
przeprowadzania oznaczeń i przygotowania raportu.
Przed przystąpieniem do badań i w czasie ich trwania uczestnicy przechodzą cykl szkoleń
mających na celu: wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji i
nowoczesnych źródeł informacji, przygotowanie do sprostania wymaganiom rynku pracy jak
również zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a przede
wszystkim rozwijanie zdolności przywódczych i organizacyjnych.
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Nie jest to program ekologiczny, a sama akcja badania wody jest metodą edukacyjną mającą
kształtować aktywną postawę obywatelską i zwiększyć świadomość ekologiczną młodzieży, a
za jej pośrednictwem mieszkańców wsi. Działanie na rzecz ochrony środowiska oraz lokalnej
społeczności jest sposobem integracji młodzieży wokół wspólnego celu, okazją do
nawiązania współpracy z lokalnym samorządem, do zapoznania się z procesem
podejmowania decyzji w gminie i nawiązania bezpośredniego kontaktu z jej mieszkańcami.
Akcja badania wody uczy pracy w grupie, planowania zadań, wytyczania celów, a następnie
konsekwentnego ich realizowania. Jest również okazją do sprawdzenia się w samodzielnym
działaniu.

1.

2.
3.
4.
5.

Główne cele programu:
Wyłonienie spośród młodzieży ze wsi i małych miasteczek młodych liderów
wykazujących aktywną postawę obywatelską i propagujących ją wśród mieszkańców lokalnej
społeczności,
Włączenie młodzieży i mieszkańców wsi w proces zrównoważonego rozwoju gminy,
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego młodzieży i mieszkańców gminy objętej programem,
Zwiększenie szans młodzieży wiejskiej na znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej,
Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi i młodzieży o Unii Europejskiej i
procesie negocjacyjnym oraz o szansach i wyzwaniach stojących w związku z tym przed
Polską.
Programem objętych jest 8 gmin (Połczyn Zdrój, Rawa Mazowiecka, Książ Wielki,
Dzierzgoń, Cekcyn, Starachowicewe współpracy z gminą Mirzec, Poddębice we współpracy z
gminą Wartkowice oraz parafią w Dzierżawach). Deklaracje uczestnictwa w programie
zgłosiły kolejne gminy: Baranów w powiecie kępińskim i Zarszyn w powiecie sanockim oraz
Pierzchnica, powiat kielecki.
Gmina Cekcyn zaproponowała nowy przedmiot badania – jezioro Trzebcińskie oraz jego
zlewnię. Do współpracy przy realizacji programu włączają się nie tylko szkoły średnie ale też
gimnazja (Mirzec, Wartkowice, Cekcyn) a nawet szkoły podstawowej (Dzierżawy – klub
młodych ekologów).
W roku 2001 przeprowadzono ankietę podsumowującą dotychczasowy przebieg programu
(327 ankietowanych) oraz warsztaty ,,Akademia MGŚ” dla przyszłych trenerów i liderów
programu.
Tradycją programu stało się to, że jego uczestnicy z własnej inicjatywy prowadzą zajęcia
ekologiczne w przedszkolach oraz w młodszych klasach szkół podstawowych (przedstawienie
,,Ekokakpturek” w Starachowicach).
W liceum w Starachowicach zorganizowana została dla uczniów i nauczycieli tamtejszych
szkół średnich oraz lokalnego samorządu sesja naukowa ,,Woda źródłem życia”.
Gmina Pasłęk już trzeci rok z rzędu zorganizowała dla wiejskich dzieci obóz edukacyjnowarsztatowy ,,Z ekologią na TY” w Kiełpinach.
Utworzony z byłych uczestników MGŚ w Książu Wielkim klub europejski zorganizował i
przeprowadził warsztaty na temat ekologii, integracji europejskiej oraz badań wody dla
uczniów i nauczycieli z Miechowa, z którymi nawiązał współpracę.
Nauczyciele współpracujący przy realizacji programu MGŚ fakt uczestniczenia w programie
wykorzystują do podnoszenia swoich kwalifikacji i uzyskiwania lepszej pozycji w swoim
środowisku zawodowym.
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10. Polsko Kanadyjsko Ukraiński Program Wymiany Młodzieży.
Kolejna edycja tego programu –2000/2001 rozpoczęła się 19 sierpnia, a zakończyła 17 marca
2001r. Wzięły w nim udział dwie grupy młodzieży w wieku 17-22 lata (67 dziewcząt i 16
chłopców – 16 Kanadyjczyków, 4 Ukraińców i 12 Polaków).
Kanadyjczycy pochodzą z terenu całej Kanady, Ukraińcy są studentami Akademii w Ostrogu,
Polacy pochodzą z gminy Barciany i Myszyniec, które współfinansują program.
Kanadyjska faza programu – pobyt, nauka i praca w Kanadzie - zakończyła się 1 grudnia.
Następnie uczestnicy przebywali w Barcianach i Myszyńcu, pracując w małych
przedsiębiorstwach, realizując różne działania dla potrzeb gminy (np. projektowanie stron
www dla gmin, współpraca z klubami młodzieżowymi, 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 2002/2003. Po
tym terminie polsko – kanadyjski program zostanie zakończony. Pozostaje jednak możliwość
udziału 4 uczestników ze strony polskiej w podobnym programie kanadyjsko – ukraińskim
prowadzonym przez Uniwersytet w Ostrodze.
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 przeszkolenie w programie
MGŚ prowadzi część zajęć.
W Szkołach Liderów uczestniczyła również młodzież ze Słowacji i Ukrainy.
Oprócz zajęć mających na celu rozwinięcie umiejętności organizowania działań społecznych
w swoich środowiskach, do programu wprowadzono zajęcia dotyczące kultury ludowej i
ochrony dziedzictwa kulturowego na wsi, procesów integracyjnych na świecie oraz wolnego
rynku.

-

Do końca roku 2001 przeprowadzono sześć Szkół Liderów:
w Janowie Lubelskim (58 uczestników),
w Sztumie (47 uczestników),
w Książu Wielkim (53 uczestników)
w Narewce (45 uczestników).
w Cetniewie (52 uczestników)
w Warszawie Falenicy (24 uczestników).
Uczestnicy Szkół pochodzili z powiatów: bartoszyckiego, bielskiego, elbląskiego, giżyckiego,
hajnowskiego, janowskiego, kętrzyńskiego, kieleckiego, malborskiego, miechowskiego,
pińczowskiego, olsztyńskiego, poddębickiego, rawskiego, słupskiego, stalowowolskiego,
starachowickiego, wielickiego, wysoko mazowieckiego.
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Pięciodniowe zajęcia składały się z następujących bloków tematycznych:
1. „Komunikacja międzyludzka. Jak rozpocząć dzieło.” Cykl warsztatów uczących
planowania i realizacji różnego typu przedsięwzięć w społeczności lokalnej.
2. „Kultura wsi polskiej”. Cykl zajęć praktycznych (taniec, śpiew, film, teatr) i
teoretycznych mających zainteresować uczestników tradycyjną kulturą wiejską. Ponad to
warsztaty zwracają uwagę na konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego zarówno
w sferze kultury wysokiej, kultury materialnej jak i zwyczajów.
3. „Unia Europejska”. Podstawy wiedzy nt. wspólnot europejskich oraz procesów
integracyjnych.
4. „Poruszanie się po rynku pracy w warunkach konkurencji i planowanie ścieżki kariery”.
Warsztaty poświęcone bezrobociu i wolnemu rynkowi.
5. „Jak napisać wniosek o dotację”, praktyczna nauka pisania wniosków o dotację o
rozliczania się z dotacji.
12. Konkursy: „Nasz sposób na biedę na wsi” oraz :Kultura Bliska – chrońmy nasze
dziedzictwo kulturowe”
W 2001 roku, Fundacja wspólnie z Bankiem Inicjatyw Społeczno Gospodarczych BISE,
przeprowadziła drugą edycję konkursów „Nasz sposób na biedę na wsi” oraz „Kultura bliska
– chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe”. Najwyższą kwotą (nagrodą), którą mógł otrzymać
zgłoszony projekt było 10.000 zł.
Na pierwszy konkurs nadesłano 158 projektów, spośród których wyróżniono 22, przyznając
na ich realizacje dotacje od 1.000 zł do 10.000 zł na łączną kwotę 179.000 zł.
Na konkurs „Kultura bliska” nadesłano 252 projekty, spośród których wyróżniono 27,
przyznając na ich realizacje dotacje od 2.500 zł do 10.000 zł, łącznie 218.950 zł.
Szerokie zainteresowanie konkursami i społeczne korzyści z nich płynące (aktywizacja
społeczności lokalnych) spowodowały, że Fundacja będzie przeprowadzała następne edycje.
13. Seminaria i konferencje organizowane lub współorganizowane przez Fundację
1. Seminarium podsumowujące realizację pierwszej fazy„Programu inicjatyw wiejskich”, w
ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, 17-lipca-2001r.
2. Warsztaty organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich – „Stan
obecny i kierunki działania” – Śródborów 29-30 listopada 2001r.

14. Publikacje
W 2001 roku wydano lub przygotowano do druku następujące publikacje:
1. „Co zrobić żeby zarobić” – nakład 2000 egz. Publikacja adresowana jest do mieszkańców
wsi planujących podjęcie poza rolniczej działalności gospodarczej.
2. „Kultura bogactwem turystyki wiejskiej” – nakład 5000 egz. Publikacja stanowi
podręcznik dla realizowanego przez Fundację programu szkoleniowego n.t. podnoszenia
jakości oferty turystyki wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi.
3. „Gdyby wszystkie zwierzęta” – nakład 2000. Książka adresowana do dzieci szkół
podstawowych wskazująca korzyści wspólnego, skoordynowanego działania na rzecz
dobra publicznego.
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4. „Unia Europejska. Nie taki diabeł straszny”. Przygotowanie do znowelizowanego
wznowienia nakładu.
5. „Podstawy prawne tworzenia i działalności grup producentów” – nakład 1700 egz.
Publikacja adresowana do rolników zamierzających utworzyć grupę producentów bądź
już w niej działających.

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 2002
W roku 2002 Fundacja będzie kontynuowała dotychczasową działalność, a ponadto:
 W przypadku uzyskania zlecenia, będzie realizowała program mikropożyczek
finansowany ze środków Banku Światowego tzw. Komponent A „Mikrokredyt” programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego. Fundacja złożyła oferty na
realizację komponentu w 5 województwach: zachodnio-pomorskim, kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i podkarpackim Przetarg został
zamknięty 12 listopada 2001 r.
 Zorganizuje trzy nowe konkursy na tematy:
A) Promocja przedsiębiorczość na terenach wiejskich i w małych miastach;
B) Wykorzystanie posiadanego przez szkoły sprzętu komputerowego na promocję gminy,
lokalnych gospodarstw rolnych i ich produktów, dziedzictwa kulturowego itp.;
C) Kościół, świątynie, ludzie w historii regionu i Polski z uwzględnieniem historii
gospodarczej.

14

3. Finanse
3.1.
Przychody
- % a vista
- % od lokat terminowych
- % od papierów wartościowych
- % od pożyczek otrzymane
- % za zwłokę w płatnościach
- różnice kursowe
- dotacje i darowizny
- spłaty pożyczek
- zwrot przez dłużników kosztu postępowania sądowego
- wynagrodzenie płatnika składek
- prowizje od pożyczek PARP
- drobne salda
Razem przychody
3.2.
Przeznaczenie środków
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne
- spłata pożyczki PL-480 odsetek
- różnice kursowe
- podatek dochodowy za 2001 r.
- darowizny i dotacje inne
- zakup środków trwałych, wyposażenia i wartości
niematerialnych i prawnych
- zapłata składek na rzecz organizacji
- opłaty sądowe
- inne koszty finansowe
- zakup udziałów
Razem
3.3.
Zatrudnienie i wynagrodzenie
3.3.1 Zatrudnienie na 31 XII 2001 roku
Stanowisko
w osobach na
w etatach na
31 XII 2001
31 XII 2001
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
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89.660,32
3.760.991,10
16.690.322,16
1.575.609,48
34.510,37
14,93
2.574.510,48
13.946.975,27
2.195,80
914,13
16.430,00
0,21
38.692.134,25

zł
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

30.949.534,13
1.993.030,79
5.283.803,27
135.071,94
38.492,00
27.389,80

zł
”
”
”
”
”

101.621,82
16.317,91
35.200,68
66.221,91
45.450,00
38.692.134,25

”
”
”
”
”
zł

średnio w etatach
w roku
0,20
1,00
2,00
3,20
1,00
5,25
2,00
11,67
0,50
20,42
23,62

3.3.2. Wynagrodzenie osobowe wypłacone w 2001 r.

2.050.910,40 zł

3.3.3. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu
i Przewodniczącemu Rady Fundacji

407.907,50 zł

Średnie zatrudnienie zarządu – 3,20 etatu
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 10.622,59 zł
3.3.4. Wynagrodzenie z umów-zleceń i umów o dzieło

185.420,00 zł

3.4.
Realizacja celów statutowych
3.4.1. Pożyczki preferencyjne (udzielone przez Fundację w 2001 r. w ramach działalności
statutowej)
treść - cele
wartość umów wartość środków
podpisanych
wypłaconych
Odbudowa szkód po powodzi
340.000,00 zł
340.000,00 zł
Budowa szkół
8.847.000,00 zł
8.277.000,00 zł
Kanalizacja, oczyszczalnie ścieków,
4.971.088,21 zł
5.129.042,21 zł
wodociągi
Rozwój przedsiębiorczości, program
3.373.799,40 zł
Mikropożyczki (AWRSP i PARP)
1.895.000,00 zł
1.396.829,58 zł
Mała retencja
Razem
18.516.665,19 zł
3.4.2. Programy szkoleniowe
1. wymiana młodzieży
2. program „Woda”
3. program „Edukacja”
4. program szkoła liderów
5. mikropożyczki - szkolenia
- inne programy szkoleniowe realizowane przez Fundację

248.192,23 zł
174.375,19 ”
511.427,36 ”
102.372,96 ”
33.578.90 ”
2.023.648,64 ”

3.4.3. Pomoc finansowa bezzwrotna

3.355.874,91 zł

3.5.
Lokaty terminowe na dzień 31 XII 2001.
- lokaty w bankach
- lokaty w papierach wartościowych

26.806.595,24 zł
110.433.520,10 ”

3.6.
Środki trwałe i wyposażenie zakupione do działalności statutowej
- komputery szt. 6
53.179,80
- sprzęt laboratoryjny do badania wody 2 kpl.
8.834,20
- drukarka szt. 1
902,80
- szafka kartotekowa szt. 1
1.387,14
- szafki kuchenne szt.75
2.865,00
- okap kuchenny szt. 1
449,00
- płyta grzejna ceramiczna kuchenna szt. 1
849,00
- regał szt. 4
400,00
- fotele szt. 3
1.470,00
- kanapa szt. 1
470,00
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zł
”
”
”
”
”
”
”
”
”

3.7.
Aktywa na dzień 31 XII 2001.
176.425.365,53 zł
Zobowiązania na 31 XII 01r.
51.626.090,21 ”
z tego: - pożyczka PL-480
51.166.763,13 zł
- z tytułu dostaw
134.834,40 ”
- zob. z tyt. ubezpieczeń społecznych
32.818,94”
- zob. z tyt. pod. doch. od osób fizycznych
35.040,76 ”
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
2.500,00 ”
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników 2.530,61 ”
- pozostałe zobowiązania
251.602,34 ”
3.8.
Podatki
3.8.1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
- należny za rok 2001
- wpłacony za 2001 r.
pozostaje do zwrotu w 2002 roku

38.492,00 zł
746.098,00 ”
707.606,00 zł

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie.
3.8.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- potrącony
259.132,70 zł
- pobrane wynagrodzenie płatnika
773,95 ”
- wpłacony do Urzędów Skarbowych w 2001 r.
223.317,99 ”
- pozostaje do wpłaty w 2021 r.
35.040,76 ”
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 2001r.
- potrącone ubezpieczonemu
429.074,97 zł
- naliczone w koszty
321.632,92 ”
- obciążona składkami inne instytucje
12,16 ”
- wypłacone zasiłki opiekuńcze i zasiłek porodowy
770,63”
- wynagrodzenie płatnika
140,18 ”
- wpłacone do ZUS w 2001r.
716.990,30 ”
- do wpłaty do ZUS w 2002 r.
32.818,94”
3.9.
Wykaz współpracujących banków
Rachunki bieżące:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005-1100 i 1200
- 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
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Rachunki powiernicze:
- ING Bank NV Warsaw Branch, ul. E.Plater 28, 00-950 Warszawa
rach. nr 18000005-34592 i 18000005-34614
- ABN AMRO Bank S.A., ul. 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa
rach. nr 16700004-51775 i 16700004-55-878
- Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A., ul. Nowowiejska 5/7, 00-643 Warszawa
rach. nr 00-19-087267
Rachunki obsługi środków finansowych ze sprzedaży bawełny USA:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa (dla programu MEW)
rach. nr 13701037-3500460-27005-1113
Rachunki obsługi środków finansowych (a) VITA, (b) PARP, (c) AWRSP):
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005- (a) 1115, (b) 1102, (c) 1114
Rachunki dla obsługi kredytów w ramach programów Fundacji:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 13701037-3500460-27005-1200-1101, -1104, -1105, -1106, -1107, -1108, -1109,
-1110. -1112
- 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/Warszawa, ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa
rach. nr 80001016-1922-2700500
- 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
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- Lukas 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 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. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz
rach. nr 95820000-001921-27005-1-23-01
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 43 protokołowane posiedzenia, na których
rozpatrzył 860 spraw. W sprawach określonych statutem, podjął uchwały, których kopie są
załączone do Sprawozdania.
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Warszawa,

marca 2002 r.

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z
działalności w roku 2001.
Pozostajemy z poważaniem,

Załączniki: plik
Do wiadomości (bez załączników):
1. Departament Współpracy z Zagranicą
2. Departament Integracji Europejskiej
3. Departament Rozwoju Wsi
4. Departament Budżetu i Finansów.
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