
 

S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Fundacji Wspomagania Wsi 

w roku 2005 
 

1.   Dane ogólne 
 

1.1. Nazwa Fundacji 

 

Fundacja Wspomagania Wsi 

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa 

tel. 636 25-70 do 75, fax 636-62-70 

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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136874. Numer 

statystyczny Fundacji REGON 016022791. 

 

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. Andrzej Stelmachowski 

5. Andrzej Wąsowicz 

6. 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. 

mailto:fww@fww.org.pl
http://www.fww.org.pl/


 

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). 

 

Realizując misję nałożoną na Fundację przez JE ks. Prymasa Polski, a zapisaną w statucie, w 2005 

roku Fundacja starała się rozwiązywać, lub tworzyć modelowe rozwiązania różnych problemów 

występujących na terenach wiejskich. 

 

Wskutek wieloletnich zaniedbań i nie najlepszej polityki rozwojowej wieś polska ma bardzo 

ograniczony dostęp do Internetu, narzędzia, które nigdzie nie jest tak potrzebne jak właśnie na wsi. 

To ograniczenie dostępu ma generalnie trzy aspekty: brak odpowiedniej infrastruktury, brak 

umiejętności korzystania z Internetu, brak dostępu do komputerów. Korzystając z inicjatywy trzech 

partnerów: Cisco Systems Poland, CISCO Foundation i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Fundacja realizowała program budowania społeczeństwa informacyjnego na wsi adresujący 

wszystkie trzy wymienione powyżej problemy. Zdobyte doświadczenia będą służyć w dalszych 

działaniach Fundacji i innych instytucji lub organizacji.  

 

Realizując program mikropożyczkowy Fundacja wspierała grupę tych mieszkańców wsi, którzy 

chcąc zapewnić utrzymanie swoich, a nie polegać na zasiłku od państwa, podjęli ryzyko 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Znaczna większość z nich nie miała szans na 

uzyskanie pożyczki bankowej ze względu na trudności z przedstawieniem właściwego 

zabezpieczenia kredytu bankowego. Oprócz mikropożyczek mieli oni możliwość korzystania z 

dodatkowego wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa. 

 

W rozwoju terenów wiejskich kluczowe jest włączanie mieszkańców wsi do wszelkich działań i ich 

aktywizacja. Temu służyły konkursy dotacyjne dla organizacji działających na terenach wiejskich, 

oraz kolejne spotkanie liderów organizacji wiejskich zorganizowane w Marózie. Temu służy 

prowadzony od trzech lat cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych w Łowiczu. W programach 

dotacyjnych Fundacja stara się zwrócić uwagę organizacji pozarządowych na największe wyzwania 

jak bieda i wykluczenie społeczne, ochrona dziedzictwa kulturowego. 

 

Wykształcenie młodzieży to nie tylko zajęcia i lekcje w szkole. To także możliwość zdobywania 

informacji, umiejętność działania społecznego, umiejętność korzystania z Internetu i wykorzystania 

tych wszystkich umiejętności praktycznie. Temu służyły dotacje na inicjatywy młodych ludzi 

mieszkających na wsi, konkursy internetowe dla młodzieży. temu ma służyć program budowy 

mikrocentrów (świetlic) informacyjnych w osiedlach popegeerowskich.  

 

2.1   Działalność statutowa 
 

2.1.1 Program mikropożyczkowy  

Programy mikropożyczkowe Fundacji mają na celu stworzenie dostępu do kapitału właścicielom 

małych przedsiębiorstw, zamieszkującym na wsi lub mieście do 20 000 tysięcy mieszkańców. 

Pomoc ta udzielana jest zarówno przedsiębiorcom prowadzącym jak i rozpoczynającym działalność 

gospodarczą, którzy ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń mają trudności w uzyskaniu 

pożyczki bankowej.  

W niniejszym sprawozdaniu omówiono programy mikropożyczkowe od rozpoczęcia tej 

działalności w 2000 roku, finansowane z różnych źródeł. Kilkukrotnie też zmieniano zasady 

regulaminowe, grupę docelową oraz teren, na którym przedsiębiorcy mogli uzyskać pomoc.   



 

Tab. 1. Źródła finansowania kapitału pożyczek i region działania programów 

mikropożyczkowych w 2005 r 

Nazwa 

programu 

Pochodzenie środków na 

kapitał pożyczek 

Wkład 

FWW 

w % 

Region 

Pl-480 FWW  

(pożyczka PL-480)  

100 W 2005 r woj. podkarpackie,  podlaskie, 

warmińsko-mazurskie  

(1999 - 2002 r - 11 woj.) 

ANR* 

(AWRSP) 

Fundusz wspólny ANR i 

FWW  

(pożyczka PL-480). 

 

50 9 województw. Większość pożyczek 

(>90%) na terenie woj. zachodnio-

pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

W 2005 tylko obsługa spłat. 

PARP Dotacja PARP z 

Programu Pomocy dla 

Powodzian 

0 W 2005 r. woj. podlaskie (2001 -2004 

woj. świętokrzyskie, podkarpackie i 

mazowieckie) 

PAOW** Kredyt Banku 

Światowego dla Rządu 

RP, budżet państwa, 

środki własne FWW  

25 Woj. kujawsko-pomorskie, 

podkarpackie i warmińsko-mazurskie.  

W 2005 tylko obsługa spłat. 

C FWW  

(pożyczka PL-480) 

100 Woj.  kujawsko-pomorskie, 

podkarpackie, warmińsko-mazurskie. 

* - Obsługa programu zakończona w 2005 r; ** - Dystrybucja pożyczek i dotacji zakończona w 2004 r 

 

W dwóch z ww. wymienionych programów dodatkowo, beneficjenci mogli uzyskać pomoc w 

postaci dotacji. Możliwość taka była dostępna w programie ANR (dotacje na refundację kosztów 

ZUS) oraz PAOW gdzie nowopowstałe przedsiębiorstwa mogły dostać bezzwrotną pomoc na 

zakupy inwestycyjne.  

Rozwój działalności pożyczkowej uzależniony jest od dostępnego kapitału. W programach ANR i 

PAOW Fundacja korzystała ze środków zewnętrznych, w całości  podlegających zwrotowi.  Z tego 

powodu w 2005 roku nastąpiło zmniejszenie portfela dostępnych środków, a co za tym idzie 

ograniczenie dystrybucji mikropożyczek w stosunku do dwóch poprzednich lat. Widoczne jest to na 

rys. 1. 

Szczególny wpływ na stopniowe zmniejszanie się portfela aktywnych pożyczek miało zakończenie 

we wrześniu 2004 roku realizacji Komponentu A Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

(PAOW). Przedsięwzięcie to finansowane wspólnie przez Bank Światowy, budżet państwa i 

Fundację okazało się dużym sukcesem. Zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi (pomiędzy 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, województwami i FWW) na terenie trzech województw 

rozdysponowano blisko 3.000 pożyczek oraz 2.225 dotacji. Z chwilą wyczerpania się funduszy tego 

programu Fundacja, na podstawie dodatkowej umowy prowadzi obsługę spłat. Główna część tej 

fazy programu PAOW zakończy się w 2007 roku.  

 



1,30
7,27 9,50

14,71

29,69

54,69
51,05

0,20

1,00

1,59

2,58

3,90

5,93
6,31

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

K
a
p

it
a
ł 

p
o

ż
y
c
z
e
k
 (

m
ln

 P
L

N
)

0

1

2

3

4

5

6

7

L
ic

z
b

a
 p

o
ż
y
c
z
e
k
 n

a
ra

s
ta

ją
c
o

 (
ty

s
)

Kapitał pożyczek narastająco (mln PLN)

Liczba pożyczek narastająco (tys)
 

Rys.1.  Rozwój programów mikropożyczkowych FWW w latach 1999 – 2005 

 

W 2005 roku dystrybucja pożyczek finansowana była ze środków własnych (PL-480) oraz z 

kapitału uzyskanego przez Fundację w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP). Dystrybucje pożyczek przedstawia rys 2. 

 

 
 

Rys 2.  Dystrybucja pożyczek w gminach (1999 – 2005 r.) 

(Średnica koła jest proporcjonalna do liczby pożyczkobiorców w gminie. Jaśniejszym kolorem zaznaczono część 

pożyczek udzielona w 2005 r) 

 

Pożyczki udzielane w ramach programów PL-480, PARP i C były w 2005 r nieoprocentowane, 

jednakże doradca pożyczkowy (osoba, która bezpośrednio kontaktowała się z pożyczkobiorcą, 

doradzała mu w sprawie pożyczki i mikroprzedsiębiorstwa) miał prawo pobrać od pożyczkobiorcy 

opłatę wynoszącą do 3% udzielanej pożyczki. Maksymalna wartość pożyczki wynosiła 10 000 zł.  

Pożyczki udzielane były na okres do 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy do dnia spłaty 

ostatniej raty. Karencja w spłacie kapitału wynosiła 2 miesiące. 



 

W 2005 roku programy mikropożyczek prowadzone były na terenie województw: podkarpackiego, 

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego W programach pracowało 14 

doradców pożyczkowych.  

W ramach programu w 2005 roku udzielono 380 pożyczek o wartości 3.648.500 zł., w tym w 

województwie: 

- podlaskim – 66 pożyczek o łącznej wartości 589.000 zł, z czego 37 pożyczek zostało udzielonych 

z funduszu popowodziowego otrzymanego z PARP w 2001 r. 

- warmińsko-mazurskim – 101 pożyczek o łącznej wartości 974.500 zł. 

- podkarpackim – 213 pożyczek o łącznej wartości 2.085.000 zł, 

Średnia wartość pożyczki wyniosła 9.601,31 zł. a więc prawie maksymalną kwotę możliwą do 

udzielenia według obowiązującego w 2005 r. regulaminu. Średnia wartość pożyczek w 2005 r. 

znacznie wzrosła w stosunku do średnich z lat 1999 – 2003, w których to latach był realizowany 

także program mikropożyczkowy. W tamtym okresie wynosiła ona 5.727,14 zł. 

Pożyczki zostały wykorzystane na następujące rodzaje działalności gospodarczej. Dla porównania 

podano także wykorzystanie pożyczek udzielonych w 2003 r.  

Rodzaj działalności 2003 2005 

Usługi 49,8% 43,4% 

Produkcja 13,5% 12,6% 

Handel 36,7% 43,9% 

W ramach działalności zaliczonej do „Usług” wykorzystano pożyczki na działalność 

agroturystyczną w 29 przypadkach (ten rodzaj działalności wspierany jest wyłącznie w woj. 

podlaskim), co stanowi 7,6% do ogólnej ilości udzielonych pożyczek. 

Z ogólnej ilości udzielonych pożyczek 98 pożyczek tj. 25,8% zostało wykorzystane na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

Wśród około 80 wymienionych działalności gospodarczych prowadzonych przez pożyczkobiorców 

w działalności handlowej najliczniej występuje prowadzenie sklepów ogólno spożywczych;  

w działalności zaliczanej do usług najliczniej występują usługi transportowe i związane z 

budownictwem;  

w działalności zaliczanej do produkcji powtarza się produkcja wyrobów z drewna oraz wyrobów 

metalowych i z betonu dla budownictwa. 

 

Tym samym liczba aktywnych pożyczek w portfelu  Fundacji na dzień 31 grudnia wynosiła 2.702 

(o ok. 550 pożyczek mniej niż w końcu 2004 r.), a zaangażowany kapitał warwynosił11.564.664 zł. 

Zbiorcza charakterystyka programów prowadzonych przez Fundację przedstawiona jest w Tab. 2 na 

stronie 6. 

 

Zarówno liczba udzielonych pożyczek jak i zaangażowany kapitał plasuje Fundację w grupie 

największych krajowych organizacji mikropożyczkowych. Niska średnia wielkość pożyczek i 

stosunkowo krótki czas ich zapadalności (okres spłaty) sprawia, że wielkość portfela aktywnych 

pożyczek może ulegać dość szybkim zmianom. 

Podstawowe wskaźniki socjoekonomiczne dotyczące grupy beneficjentów programu takie jak np.: 

udział kobiet, udział rolników, przeciętny wiek pożyczkobiorcy czy struktura rodzaju ich 

działalności gospodarczej  nie ulegają zmianie w stosunku do rezultatów uzyskanych przez 

Fundację w poprzednich latach.  

Nieznacznie spadła liczba pożyczek obsługiwanych przez jednego doradcę pożyczkowego przy 

jednocześnie znaczącym obniżeniu nakładu robocizny na obsługę programów w biurze Fundacji (ze 

124 do 428 pożyczek na 1 etat).  

Bezpieczeństwo portfela należy uznać za zadawalające gdyż w całym okresie realizacji programów 

przez Fundację do końca 2005 r. spisano na straty jedynie 0,01 % kapitału. 

 

 



 

Tab. 2  Charakterystyka programów mikropożyczkowych prowadzonych przez Fundację 

Wspomagania Wsi w 2005 r 

Stan na 31 grudnia 2005 

  

Program 
Razem  

PL-480 [1] ANR [2] PARP [3] C [4] PAOW [5]  

1 2 3  4 5 6 7 

Liczba udzielonych pożyczek 2 332 544 137 313 2 985 6 311 

Kwota udzielonych pożyczek w zł 
13 359 

000 3 269 000 1 138 500 3 049 500 33 876 800 
54 692 

800 

Średnia wysokość pożyczki w zł 5729 6009 8310 9743 11349 8 666 

Liczba aktywnych pożyczek 80 0 81 295 2246 2 702 

Kwota zadłużenia w zł  
(wartość aktywnych pożyczek) liczone z C 0 324 243 2 996 203 8 244 217 

11 564 
664 

Przeciętny wiek pożyczkobiorcy 41 39 40 38 38,0 39,2 

Udział kobiet w % 42 41 33 40 40,0 40,7 

Udział posiadaczy działek rolnych w % 52 22 56 22 35,4 40,2 

Liczba nowych przedsięwzięć gospodarczych   
(% w liczbie udzielonych pożyczek) 1 164 (50) 287 (53) 20 (15) 85 (27) 1578 (53) 

3134 
(50) 

Rodzaj działalności: - Handel w % 28,6 36,8 40,9 49,8 37,1 34,7 

                                    - Usługi w % 56,7 45 43,8 38,7 51,5 52,0 

                                    - Produkcja w % 12,9 7,5 15,3 11,5 11,4 11,7 

                                    - Inne w % 1,81 10,7       1,6 

Liczba pożyczek na 1 etat [6]    428  

Lb.  pożyczek na 1 doradcę pożyczkowego[6]   193  

Wskaźnik pożyczek straconych w % [6]      0,01 

[1] Program finansowany ze środków własnych FWW;  [2] Program wspólny z ANR skierowany do środowisk po 

ppgr. Dystrybucja zakończona w 2003 r; Obsługa zakończona w 2005 r; [3] Środki z dotacji PARP po programie 

pomocy dla powodzian; [4] Program prowadzony na odrębnych zasadach regulaminowych  finansowany ze 

środków własnych FWW;  [5] Program współfinansowany przez Bank Światowy, budżet państwa i FWW;  [6] 

Wyliczone wg.  “Microfinance Consensus Guidelines”, CGAP 2003 . 

 

2.1.2   Program budowania społeczeństwa informatycznego „e – VITA” 

Umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu jest dziś podstawową 

umiejętnością, bez której trudno znaleźć pracę. Internet umożliwia pracę, edukację, udział w 

kursach i szkoleniach, prowadzenie własnej firmy, poszukiwanie funduszy i sponsorów, jest 

najtańszym miejscem, w którym można zamieścić ogłoszenie, pokazać walory swojego 

gospodarstwa agroturystycznego, swojej wsi, zamieścić informację o parafii i jej historii, czytać 

gazety i książki, szukać źródeł do lekcji i prac naukowych i wykonywać jeszcze wiele innych 

czynności, których nie sposób wymienić.  

 

Dane statystyczne wykazują jednak, że polska wieś jest odcięta od Internetu głównie z dwóch 

powodów: słabo rozwiniętej infrastruktury (wliczając w to miejsca publicznego dostępu do 

Internetu, czyli kluby, świetlice, czy kawiarenki internetowe) i niskiej umiejętności korzystania z 

Internetu. 

 

Program realizowano we współpracy z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności (nicjatorem 

programu), Cisco Systems i CISCO Foundation. Wkład poszczególnych organizacji wynosił: 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności 350 000 $; CISCO Systems 550 000 $ w sprzęcie 

najnowszej generacji, CISCO Foundation 170 000 $ przeznaczonych na integrację (zamontowanie i 

uruchomienie sieci internetowej), Fundacja Wspomagania Wsi 90 000 $. W trakcie realizacji 

programy, by zwiększyć jego efektywność Fundacja Wspomagania Wsi, która była realizatorem 

programu zwiększyła swój wkład do 134 000 $ i dodatkowo przeznaczyła po 100 000 zł dla pięciu 

gmin na dostarczenie sygnału internetowego poza obręb miejscowości gminnej. 

Ostateczny kształt programu powstał w wyniku dyskusji i ustaleń pomiędzy wszystkimi partnerami. 
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Celem programu była popularyzacja zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych (IT) 

wśród społeczności wiejskich w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych 

społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te 

technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane były do mieszkańców wsi i 

małych miast w tym do młodzieży, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców (w tym 

rolników), przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenach wiejskich. 

 

Program składał się z trzech zasadniczych elementów: edukacja, system wsparcia, budowa 

infrastruktury teleinformatycznej. 

Edukacja 

W ramach elementu edukacja przeprowadzono cykl szkoleń dla dorosłych z podstawowej obsługi 

komputera i Internetu oraz szkolenia z zaawansowanej obsługi wybranych aplikacji Internetowych 

(w tym szkolenia: poszukiwanie pracy w Internecie, sprzedaż produktów turystycznych przez 

Internet, Budowa i marketing stron internetowych, księgowość elektroniczna dla małych 

przedsiębiorstw i rolników, zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego, szkolenie z zakresu 

systemu Linux, podstaw pakietu biurowego Microsoft Office. Szkolenia objęły 1 168 osób.  

Ogłoszono konkurs i przyznano 22 dotacje na lokalne projekty w dziedzinie zastosowania internetu. 

Zorganizowano 5 seminariów regionalnych (w Łodzi, Krakowie, Międzyzdrojach, Książu, 

Przysieku; wzięły w nich udział 433 osoby). Zorganizowano też konferencję podsumowującą 

program, na której przedstawiono doświadczenia z realizacji programu 

 

Przygotowano i wydano w formie tradycyjnej cztery broszurki: „Internet w mojej społeczności”, 

„Internet w mojej gminie”, „Mój biznes w Internecie”, „Internet – moja przyszłość”. Broszury są 

rozprowadzane bezpłatnie. Dodatkowo na witrynie wiejskiej  umieszczono teksty edukacyjne (np. o 

Internecie m. in.: „e-Świętokrzyskie, projekt budowy sieci dostępowej dla całego województwa”, 

„Otwórzcie szkoły, czyli Inter net po 15.00”, „Jak zamienić remizę OSP w centrum nowoczesnych 

technologii, projekt modelowy do ZPORR”, „Wykluczeni z łączności – Internet w podkarpackiej 

wiosce.”, „Wimax – przyszłość Internetu?”.  

 

Przygotowano oprogramowanie i przeprowadzono pierwsze próbne kursy internetowe dla liderów 

organizacji pozarządowych (wzięło w nich udział 40 uczestników). 

 

System wsparcia 

W ramach systemu wsparcia uruchomiony został specjalistyczny serwis Internetowy 

(www.witrynawiejska.org.pl), który służy pomocą i jest źródłem informacji dla uczestników 

programu jak i dla wszystkich zainteresowanych i zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich.  

Oprócz różnego rodzaju publikacji na witrynie wiejskiej prowadzone są serwisy: informacyjny, 

porad dla organizacji pozarządowych, fora dyskusyjne na których uczestnicy mogą wymieniać 

informacje i doświadczenia. 

Witryna zawiera też bazy danych: inicjatyw obywatelskich i realizowanych przez organizacja 

pozarządowe działające na terenach wiejskich (atlas inicjatyw wiejskich), opisy inicjatyw 

gospodarczych podjętych przez mikropożyczkobiorców Fundacji oraz bibliotekę publikacji 

wydanych przez Fundację.  Może z nich korzystać każdy zainteresowany. 

 

Budowa infrastruktury  

W ramach elementu budowy infrastruktury teleinformatycznej w pięciu gminach zrealizowane 

zostały pilotażowe wdrożenia wybranych elementów infrastruktury, w jednej gminie (Stoszowice) 

zrealizowane zostało pełne, wielofunkcyjne wdrożenie sieci informatycznej, która swoim zasięgiem 

objęła wszystkie instytucje gminne i ok. 80-90% mieszkańców.  

Przygotowano też do wykorzystania „Gminną platformę edukacyjną” portal internetowy służący 

wszystkim instytucjom edukacyjnym w gminie, na którym np. rodzice będą mogli dowiedzieć się o 

postępach w nauce swoich dzieci, prowadzone będą dzienniki lekcyjne, ogłaszane programy 

nauczanie, itp. 

W ramach tych działania przeszkolono też administratorów lokalnych sieci internetowych. 

http://www.witrynawiejska.org.pl/


 

2.1.3   Pożyczki na budowę Małych Elektrowni Wodnych 

Program Fundacji jest jak dotąd jedynym źródłem kredytów na budowę małych elektrowni 

wodnych. Banki stawiają potencjalnym inwestorom wymagania, żądają zabezpieczeń kredytów, 

którym nie są oni sprostać.  

 

Małe elektrownie wodne spełniają kilka ważnych funkcji gospodarczych i przyrodniczych, 

powiększają retencję wodną, stanowią atrakcję turystyczną i często są sposobem na odbudowę i 

utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo wytwarzają dochód, który pozwala 

utrzymać rodzinę, jest źródłem dochodu (podatki) dla samorządu oraz w niektórych przypadkach 

pozwalają na utworzenie miejsc pracy. 

 

W 2005 podpisano 8 nowych umów pożyczkowych na uruchomienie małych elektrowni oraz 

uruchomiono 6 elektrowni budowanych przy pomocy pożyczek udzielonych w latach poprzednich.  

Wartość podpisanych umów pożyczkowych wyniosła 695.000 złotych. 

 

2.1.4  Czwarte ogólnopolskie spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenach  

        wiejskich ( 12-14 marca 2005 r.) 

Na terenach wiejskich w Polsce działa aktywnie co najmniej kilka tysięcy organizacji 

pozarządowych. Prowadzą działalność w różnych dziedzinach od pomocy biednym do budowania 

nowoczesnej infrastruktury technicznej. Ich działania są podstawa rozwoju terenów wiejskich. Im 

sprawniejsi i lepiej przygotowani do działania będą ich liderzy tym bardzie pożyteczne tym 

efektywniejsze będą ich działania. 

Spotkania w Marózie organizowane od kilku lat są okazją do wymiany doświadczeń, okazją do 

zdobycia nowych umiejętności, poznania możliwości pozyskania sponsorów i źródeł finansowania 

inicjatyw. IV spotkanie było poświęcone wykorzystaniu Internetu w rozwoju terenów wiejskich.  

W spotkaniu wzięło udział 495 osób reprezentujących 220 organizacji pozarządowych. Byli to 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów lokalnych i 

nieformalnych grup realizujących ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich.  

Przewodnim tematem spotkania były „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności 

lokalnych” 

 

Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała przegląd zagadnień dotyczących 

m.in. strategii rozwoju IT na poziomie lokalnym i ponad lokalnym oraz funduszy dostępnych na ten 

cel. Drugą część spotkania pt.. „Europejskie szanse” wypełniły warsztaty z zakresu opracowywania 

projektów finansowanych z funduszy europejskich. W trakcie spotkania w Marózie odbyły się sesje 

plenarne i warsztaty przybliżające możliwości wykorzystania IT w rozwoju społeczności lokalnych, 

a w szczególności w pracy lokalnych organizacji. Uczestnikom przekazano wiedze na temat: 

darmowego oprogramowania, prowadzenia księgowości elektronicznej, możliwości poszukiwania 

pracy przez Internet, wykorzystania IT w prowadzeniu lokalnych projektów. Podczas konferencji 

działały punkty informacyjne fundacji, funduszy i programów pomocowych (m.in. Krajowy 

Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Fundusz Współpracy, 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa). Wieczorami odbywały się ogniska i „Jarmark 

Przedsiębiorczości Wiejskiej”. Podczas jarmarku na specjalnie przygotowanych stoiskach 

prezentowane były różne formy przedsiębiorczości organizacji pozarządowych, grup nieformalnych 

oraz twórców ludowych w zakresie produkcji, rzemiosła i usług, odbyła się także prezentacja 

Centrum Wolontariatu. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały szkoleniowe, w skład 

których wchodziły min. cztery publikacje wydane w ramach programu e-VITA. 

 

 

 

 

 



2.1.5   Konkursy internetowe dla młodzieży 

 

2.1.5.1   Know America (Poznawaj Amerykę) – www.know-america.org  

Była to druga edycja konkursu, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy młodzieży na 

temat Stanów Zjednoczonych, a także popularyzowanie Internetu jako narzędzia służącego nauce, 

zdobywaniu informacji i komunikacji.  

 

Konkurs jest organizowany we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Warszawie i Collegium 

Civitas.  W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich z całej Polski. Uczestnicy, po 

zarejestrowaniu się na stronie konkursu w Internecie, odpowiadają na 60 pytań z możliwością 

wyboru czterech odpowiedzi (pierwszy etap ). Następnie 60 zwycięzców pierwszego etapu jest 

zaproszonych do napisania eseju na jeden z 15 tematów do wyboru. Zwycięzcami zostaje 30 osób, 

których eseje zostały najwyżej ocenione.  

Nagrodą główną było spotkanie z Ambasadorem w Ambasadzie USA w Warszawie. Poza tym 

laureaci byli gośćmi Collegium Civitas, gdzie spotykają się ze studentami oraz mają okazję 

wysłuchać wykładu specjalnie dla nich przygotowanego. W 2005 roku tematem wykładu były 

„Amerykańskie aspekty pontyfikatu Jana Pawła II”. Dodatkowo laureaci dostają dyplomy, a szkoły 

z których pochodzą ksiązki przeznaczone do bibliotek. 

 

W 2005 roku w konkursie wzięło udział ponad 1000 osób. 21 z nich było uczniami liceów 

zlokalizowanych w małych miastach, reszta pochodziła z dużych aglomeracji.  

 

2.1.5.2   Poznawaj Polskę www.know-poland.org 

Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży gimnazjalnej z małych miejscowości do 

wykorzystywania Internetu jako narzędzia komunikacji, źródła informacji i do poszerzania wiedzy 

o własnym kraju. 

Konkurs jest skierowany do gimnazjalistów z gimnazjów zlokalizowanych w miejscowościach 

liczących do 20.000 mieszkańców. Uczestnicy, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, 

odpowiadali na 80 pytań z czterema możliwościami wyboru  dotyczących Polski (pierwszy etap), 

do drugiego etapu zaproszono 200 osób, które w pierwszym uzyskały najwięcej punktów zostało 

zaproszonych do 2 etapu, w którym odpowiadały na 30 pytań. Do finału zaproszono 70 

uczestników, którzy mieli napisać esej na jeden z 15 tematów dotyczących Polski. Nagrodą dla 30 

finalistów (i ich opiekunów) był trzydniowy pobyt w Warszawie z bogatym programem 

edukacyjnym. 

 

2.1.6   Konkursy grantowe dla organizacji działających na terenach wiejskich 

 

2.1.6.1   Kultura bliska (szósta edycja) 

Celem konkursu jest wspieranie społeczności małych miejscowości (do 6.000 mieszkańców) w ich 

działaniach na rzecz ochrony i wykorzystania w rozwoju zasobów dziedzictwa lokalnej kultury, 

zarówno materialnej jak i niematerialnej.  

 

Ta edycja konkursu była współfinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego (wspólny fundusz 

z Fundacją Wspomagania Wsi) i Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Na konkurs napłynęło 

298 wniosków. Przyznano 48 dotacji na łączną kwotę 290 500 zł. Dodatkowo, poza konkursem, bo 

wnioski nie spełniały kryteriów formalnych konkursu, przyznano kilkanaście dotacji na prace 

związane z utrzymaniem lub niezbędnymi remontami zabytkowych kościołów i innych budowli 

kultu religijnego (dotacje te są opisane w dziale inne dotacje). 

 

2.1.6.2   Bieda i środowisko naturalne  

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców wsi i miast do 6.000 mieszkańców 

mających na celu ograniczanie biedy i wpieranie rozwoju. W ramach tego konkursu wspierane są 

projekty, które zakładają racjonalną ochronę i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego.   

http://www.know-america.org/
http://www.know-poland.org/


Konkurs organizowany jest we współpracy z Programem Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, 

Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych i Narodowym Bankiem Polski. 

Na konkurs napłynęło 205 projektów. Wyróżniono 27 projektów, które nagrodzono dotacjami od 

4.000 do 10.000 złotych. Łączna suma dotacji wyniosła 243.993 zł.  

 

2.1.6.3   Nasza wieś naszą szansą  

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców wsi i miast do 6.000 mieszkańców wsi 

mających na celu ograniczenie bezradności wobec trudności życiowych i biedy. Konkurs dawniej 

nosił nazwę „Nasz sposób na biedę na wsi” ale w czasie oceny jego efektów mieszkańcy wsi, 

którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach zwrócili uwagę, że taka nazwa konkursu im nie 

odpowiada. W konkursie można było uzyskać dotację do 10 000 złotych. 

na konkurs nadesłano 299 projektów, z których wyróżniono i nagrodzono dotacjami 38. Ogólna 

kwota dotacji wyniosła 359.296,65 zł. 

Konkurs był organizowany we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. 

 

2.1.6.4   Nasza świetlica 

To nowy program Fundacji mający na celu wsparcie inicjatyw obywatelskich mających na celu 

utworzenie w osiedlach popegeerowskich świetlic lub mini centrów informacji. Jak wykazały 

sondaże przeprowadzone przez Fundację mieszkańcy tych osiedli są praktycznie pozbawieni 

dostępu do informacji – dzieci i młodzież na ogół nie mają miejsca, w którym mogłyby znaleźć 

podstawowe informacje czy mieć dostęp do internetu. 

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych, parafii, wspólnot mieszkaniowych, sołectw 

działających w osiedlach popegeerowskich. W ramach konkursu można było otrzymać dotację do 

20 000 złotych na remont, wyposażenie, podłączenie do Internetu i na zatrudnienie opiekuna 

świetlicy. 

Na konkurs napłynęło 582 wnioski, z których 82 otrzymały największą liczbę punktów. Program 

przewiduje też organizację cyklu szkoleń dla osób prowadzących świetlice i dla organizacji 

odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Podpisanie umów o udzielenie dotacji nastąpi w roku 2006. 

 

2.1.7   Konkurs na „Najlepszy agroturystyczny produkt regionalny 2005”  
 

Była to już czwarta edycja tego konkursu organizowanego wspólnie z Międzynarodowymi Targami 

Poznańskimi i Pracownią Agroturystyki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Celem konkursu jest z 

jednej strony zainteresowanie organizacji wiejskich przygotowaniem ciekawych ofert 

agroturystycznych, a z drugiej ich popularyzacja. 

 

Konkurs skierowany był do lokalnych organizacji wspierających rozwój turystyki wiejskiej i 

agroturystyki w swoich rejonach działania.  

Ze środków Fundacji zostały przyznane dwie nagrody finansowe: 10.000 zł dla Suwalskiej Izby 

Rolniczo -Turystycznej za projekt „Błękitna wstęga Suwalszczyzny” i 5.000 zł dla  Buskiego 

Stowarzyszenia Agroturystycznego „Relax” za projekt „Ponidziański wiejski szlak przygód”.  

 

2.1.8    Szkolenia  

 

2.1.8.1   Wieś obywatelska 

Mieszkańcy terenów wiejskich, realizując różnego rodzaju inicjatywy podnoszą poziom życia na 

wsi. Realizacja tych inicjatyw wymaga różnego rodzaju umiejętności. Celem cyklicznych szkoleń 

organizowanych w ramach tego programu jest właśnie rozwój umiejętności działania liderów 

organizacji wiejskich działających na terenie wsi i miast liczących do 6.000 mieszkańców. 

 

W programie szkoleń było: planowanie i realizacja projektów społecznych na terenach wiejskich, 

pozyskiwanie funduszy, wykorzystanie internetu do tych działań. 

 



W ramach szkolenia zorganizowano 7 warsztatów szkoleniowych (wszystkie odbyły się w Łowiczu 

ze względu na położenie niemal w środku Polski i łatwy dojazd). Uczestniczyło w nich 208 osób 

głównie liderów różnych organizacji wiejskich, także sołtysów; reprezentowali oni 107 różnych 

organizacji. Szkolenie było bezpłatne, jednakże uczestnicy musieli dojechać na koszt własny bądź 

na koszt organizacji, którą reprezentowali. 

 

Program był w 75% finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez 

Ministerstwo polityki społecznej. 

 

2.1.8.2   Szkolenia wspierające mikroprzedsiębiorców działających na terenach wiejskich 

Prowadzenie działalności gospodarczej i sprostanie przez mikroprzedsiębiorców coraz to nowym 

wyzwaniom rynku wymaga nowych umiejętności. Celem tego programu jest wsparcie osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą lub podniesienie standardów działania przedsiębiorstw 

już działających. W 2005 roku zrealizowano 15 szkoleń, uczestniczyły w nich 353 osoby. Szkolenia 

były realizowane w sześciu województwach. Tematami szkoleń były: rozwój usług 

agroturystycznych, rozwój i podniesienie jakości usług gastronomicznych, wykorzystanie lokalnego 

dziedzictwa kulturalnego w poszerzaniu oferty turystycznej.  

W ramach programu szkoleń w dziedzinie drobnej przedsiębiorczości zrealizowano też specjalny 

program szkoleniowy (połączony z programem mikropożyczkowym opisanym w rozdziale 

dotyczącym mikropożyczek) na terenie województwa podlaskiego. Program realizowano na terenie 

trzech powiatów: hajnowskiego, bielsko-podlaskiego i siemiatyckiego.  Szkolenia były skierowane 

(podobnie jak w innych programach szkoleniowych wspierających mikroprzedsiębiorców) do 

mieszkańców wsi i miast liczących do 20.000 mieszkańców. 

W 9 szkoleniach uczestniczyły 153 osoby. Program szkoleniowy był finansowany z dotacji 

Fundacji im. Leopolda Kronenberga (dotacja 37.690 zł), a szkolenia obejmowały zagadnienia takie 

jak: wykorzystanie komputera i internetu w działalności gospodarczej, standaryzacja wiejskiej bazy 

noclegowej, szkolenie liderów organizacji społecznych działających na terenach wiejskich. 

Dodatkowo, uczestniczy szkoleń mogli skorzystać z programu mikropożyczkowego.  

 

2.1.8.3   Internet dla 50+ 

Celami projektu były: zdobycie przez uczestników (osób w wieku ponad 50 lat) umiejętności 

posługiwania się komputerem i poruszania się po Internecie; podniesienie poziomu wykształcenia 

dla spełnienia wymagań rynku pracy; rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy; stymulacja 

aktywności społecznej. 

Program był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

zarządzanego przez Ministerstwo polityki społecznej (Fundacja złożyła projekt, który okazał się na 

tyle interesujących dla komisji oceniającej wnioski, że środki zostały przyznane). 

Program był skierowany do mieszkańców terenów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 

w wieku powyżej 50 lat (nie było bariery wieku dla rencistów). 

W 22 szkoleniach uczestniczyło 247 osób. Szkolenia odbywały się w różnych miejscowościach, tak 

aby uczestnicy mieli dogodny dojazd. Koszt programu wyniósł 55 931 zł, z tego dotacja z FIO 

wyniosła 33.993,55zł. 

 

2.1.9.   Netcorps – polsko kanadyjsko ukraiński program wymiany. 

W 1994 roku Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła program wymiany młodzieży z Kanadą, 

który miał trwać trzy lata. W 1996 roku do programu zaproszono Akademię w Ostrogu na Ukrainie. 

Ponieważ rezultaty programu były bardzo zachęcające program wymiany trwał do 2004 roku. 

Polska, po wstąpieniu do Unii Europejskiej i po zbudowaniu stabilnego i demokratycznego systemu 

politycznego, po osiągnięciu wzrostu gospodarczego przestała spełniać warunki „pomocowe” i 

kanadyjski partner zakończył nie mógł zdobyć funduszy na kontynuację programu. Netcorps był 

programem na mniejszą skalę i za cel główny stawiał sobie rozwój umiejętności komputerowych u 

uczestników i w społecznościach zaangażowanych w jego realizację.  



W 2005 przeprowadzono ostatni program wymiany młodzieży z Kanadą finansowany w tak dużym 

stopniu przez stronę kanadyjską. 

 

Cele programu zostały opisane bardzo szeroko: wzrost świadomości mieszkańców wsi i małych 

miast, a w szczególności: kształcenie ich na rzecz rozwoju demokracji i akceptacji 

wielokulturowości (miedzy innymi szacunku i życzliwości dla obcych); wzbudzenie w nich chęci 

poszukiwania, stawiania ważnych pytań i znajdowania odpowiedzi na nie, dokonywania 

krytycznego wyboru i osądu, dążenia do samodzielnego i twórczego myślenia; kształtowanie 

gustów estetycznych i umiejętnego, krytycznego korzystania z nowoczesnych mediów; wskazanie 

im znaczenia respektu do prawa, poszanowania cudzej własności oraz czasu (własnego i innych); 

wzbudzenie w nich poczucia odpowiedzialności za świat (bliski i globalny); rozwinięcie wiedzy 

dotyczącej nowoczesnych technologii komputerowych ICT.  

 

Efekty programu, podobnie jak poprzednich programów wymiany młodzieży, są bardzo pozytywne. 

W gminie Płużnica uczestnicy programu założyli Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica 

(SMGP), które kontynuuje programy wymiany z Ukrainą, organizuje szkolenia dla młodzieży, oraz 

zbudowało radiową sieć internetową.  

Całkowity koszt programu wyniósł (dla strony polskiej) 61.037,60 zł. Z czego uczestnicy wnieśli 

7.265,60 zł, dotacja kanadyjska wyniosła 45.894,00 zł, a koszt Fundacji wyniósł 7.878,00 z 

 

W programie brało udział 13 uczestników z Kanady (6), Polski (4) i Ukrainy (3). Polscy uczestnicy 

pochodzili z gmin: Stoszowice, woj. dolnośląskie; Celestynów, woj. mazowieckie; Mykanów, woj. 

śląskie; Miłki, woj. warmińsko-mazurskie. 

 

2.1.10  Program „Wspieranie rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów regionalnych, 

           lokalnych i tradycyjnych w województwie podlaskim” 

Produkty regionalne, lokalne i tradycyjne mogą stanowić ważną cześć dochodu mieszkańców wsi. 

Dlatego Fundacja zdecydowała się rozpoczęcie tego programu. Program ten jest realizowany we 

współpracy z Fundacją dla Polski i Fundacją im. Leopolda Kronenberga (Fundacja im. Leopolda 

Kronenberga dofinansowała szkolenia w ramach programu kwotą 39.550zł). 

Celem programu jest pomoc producentom produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych w 

rozpoczęciu działalności gospodarczej, zwiększenie konkurencyjności niewielkich przedsięwzięć 

gospodarczych poprzez zwiększenie skuteczności promocji oferowanych produktów regionalnych, 

lokalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie oferty usługowo-produkcyjnej woj. podlaskiego. 

Program jest skierowany do: producentów produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, 

którzy mając zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, chcą zwiększyć 

konkurencyjność swoich wyrobów; producentów produktów regionalnych, lokalnych i 

tradycyjnych, którzy chcą zalegalizować swoją działalność gospodarczą, w tym uzyskać zgodę 

Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wytwarzanie i sprzedaż 

regionalnych, lokalnych i tradycyjnych produktów rolnych i środków spożywczych. 

W ramach programu przewidziane są: szkolenia, warsztaty i wsparcie finansowe (mikropożyczki). 

 

2.1.11  „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju RAZEM” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 

            EQUAL 

W 2004 roku Fundacja złożyła wniosek do Ministerstwa gospodarki na realizację projektu 

„Partnerstwo na rzecz rozwoju RAZEM”. Wniosek został oceniony pozytywnie, Fundacja uzyskała 

na realizację programu kwotę 3 000 288 zł i mogła rozpocząć realizację projektu. 

 

Celem projektu jest: utworzenie i sprawdzenie modelowego rozwiązania w postaci zespołu wsi 

tematycznych, służącego ułatwianiu wchodzenia i powrotu na rynek pracy mieszkańcom wsi na 

obszarach wiejskich o wysokim wskaźniku  bezrobocia;  

 

 



 

Program jest adresowany do mieszkańców pięciu wsi z województwa zachodnio-pomorskiego – 

grupy 160 mieszkańców. Bierze w nim udział Fundacja Wspomagania Wsi oraz  pięć lokalnych 

organizacji pozarządowych. Współpraca odbywa się podstawie umowy o partnerstwie podpisanej 

przez wszystkie sześć organizacji. W ramach projektu nawiązano też współpracę międzynarodową 

z organizacjami z Włoch, Słowacji i Portugalii.  

 

Projekt jest realizowany w 3 etapach: pierwszy etap był poświecony utworzeniu partnerstwa i 

podpisaniu odpowiednich umów; drugi etap (obecnie realizowany) to wdrażanie poprzez szkolenia i 

przygotowanie odpowiedniej infrastruktury; trzeci etap będzie poświęcony ocenie i promocji 

doświadczeń uzyskanych w czasie trwania projektu. Projekt będzie realizowany do 2008 roku. 

 

2.1.12   Pilotowy program edukacji finansowej  

W ramach tego programu (realizowanego we współpracy z Cetrum Mikrofinasowym, Narodowym 

bankiem Polskim, Centrum Edukacji Obywatelskiej) przeszkolono 150 osób mieszkańców. 

Szkolenie dotyczyło zarządzania finansami rodzinnymi. Oceny pilotowej fazy projektu są bardzo 

zachęcające, a uczestnicy szkoleń wysoko oceniali wiedzę, jaką zdobyli (uczestnicy szkoleń, osoby 

z rodzin o bardzo niskich dochodach, które na początku bardzo sceptycznie podchodzili do potrzeby 

szkolenia; diametralnie zmienili zdanie). Program był finansowany ze środków innych organizacji, 

wkład Fundacji polegał na wytypowaniu uczestników szkoleń. 

 

2.1.13   Dotacje różne 

W 2005 roku Fundacja udzieliła 42 dotacji na kwotę 334.840 zł na różnego rodzaju inicjatywy 

podejmowane przez społeczności wiejskie, takie jak remonty i prace zabezpieczające zabytkowych 

kościołów i innych obiektów, wsparcie budowy domów pomocy społecznej, wyjazdy dzieci 

niepełnosprawnych, czy wsparcie organizacji festiwali, na które zapraszani byli uczestnicy z 

Białorusi lub Ukrainy. 

 

2.1.14   Działalność międzynarodowa Fundacji 

Statut Fundacji zezwala na prowadzenie działań za granicą w przypadku, gdy służy to jej celom 

statutowym. Wykorzystując tę możliwość w 2005 roku zrealizowano projekt „Zapobieganie 

wykluczeniom społecznym: polskie doświadczenia w aktywizacji obszarów wiejskich. 

Celem projektu było zaprezentowanie stosowanych w Polsce metod i sposobów aktywizacji 

społeczno-gospodarczej środowisk lokalnych zagrożonych marginalizacją oraz ocena możliwości 

zastosowania ich w Mołdowie. W ramach programu grupa polskich specjalistów (przedstawiciele 

samorządów, dyrektorzy polskich szkół, liderzy organizacji pozarządowych działających na 

terenach wiejskich) przeprowadziła w dniach 12-17 kwietnia szereg szkoleń i odbyła spotkania w 

regionie Cahul w południowej części Mołdowy.  

Dla polskich uczestników szkoleń była to okazja do nawiązania kontaktów i współpracy oraz do 

zdobycia nowych doświadczeń. Koszt całego programu wyniósł 31.547 zł. Był współfinansowany 

przez Fundację im Stefana Batorego kwotą 15.075 zł. 

 

2.1.15   Publikacje 

Wydano katalog wystawy „Bang w bezrobocie” konkursu Fundacji Wspomagania Wsi na komiks 

propagujący przedsiębiorczość na wsi. 

 

Wznowiono broszurkę „O odnowie wsi” przykłady różnych działań i inicjatyw służących 

rozwojowi terenów wiejskich i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. W związku z bardzo dużym 

popytem na tę publikację dodrukowano 3.000 egzemplarzy. Publikacja skierowana jest do liderów 

organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich, sołtysów, pracowników samorządów 

lokalnych. Wykorzystywana jest również przez studentów wiążących swoją edukację z 

perspektywą życia na wsi i aktywnego uczestnictwa w procesach rozwoju miejscowości, w których 

żyją. 



 

Wznowiono też w związku z dużym popytem – dodruk po 2.000 egzemplarzy – cztery broszurki na 

temat internetu: „Internet moja przyszłość”, „Mój biznes w Internecie”, „Internet w mojej gminie”, 

„Internet w mojej społeczności”. Broszurki omawiają w przystępny sposób wykorzystanie Internetu 

do różnych działań i inicjatyw oraz podają przykłady i praktyczne porady. 

W związku z uruchomieniem witryny wiejskiej www.wirynawiejska.org.pl udostępniono na niej 

bibliotekę publikacji, jakie do tej pory wydała Fundacja oraz szereg innych tekstów edukacyjnych. 

Biblioteka zawiera ok. 150 pozycji. 

 

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 objęty jest  przez 

Fundację w 99.2%. 

- ALSYBET sp. z o.o. w Kurzętniku – produkcja betonowych elementów kanalizacyjnych ze 

szczególnym ukierunkowaniem na tereny wiejskie. Kapitał podstawowy spółki wynosi 

1.249.000 zł. Kapitał Fundacji w nominale wynosi 768.000 zł, co stanowi 61,5% udziałów. 

Wszystkie spółki spełniają dość ważną rolę w swoich regionach. Agrosak zatrudnia 235 

mieszkańców Łodzi mieście o wysokim bezrobociu, Alsybet zatrudnia 22 osób i współpracuje z 

kilkudziesięcioma małymi firmami w regionie.  

Podstawowym powodem przystąpienia Fundacji do powyższych przedsięwzięć był ich pozytywny 

wpływ na poprawę zatrudnienia oraz na rozwój gospodarczy wsi. 

 

2.3   Kontrole 

W roku sprawozdawczym, Fundacja poddana była audytowi przez firmę AUDYT C-Land Sp. z o.o. 

ul. Bolecka 68, 01-437 Warszawa, w zakresie działalności za rok 2004 oraz realizacji Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW –  Komponent A-Mikropożyczki. 

Przeprowadzony audyt wykazał prawidłowość działania Fundacji w zakresie merytorycznym i 

finansowym. 

Ponadto, w listopadzie 2005 r. przeprowadzone była kontrola wydatków poniesionych z funduszy  

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu e-Vita przez pion finansowy 

PAFW oraz kontrola działu finansowego Krajowej Struktury Wsparcia w zakresie realizacji 

projektu „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju RAZEM” ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Kontrole potwierdziły prawidłowość prowadzenia i rozliczania obu programów. 

 

 

http://www.wirynawiejska.org.pl/


3. Finanse 
 

Przychody     

dotacje i darowizny    4.089.084,02 

% od pożyczek otrzymane    51.304,58 

% a vista     3.265,04 

% od lokat terminowych   521.301,02 

% od papierów wartościowych   6.775.422,49 

% ustawowe otrzymane   108.399,85 

różnice kursowe    635.437,74 

spisane drobne salda    527,79 

spłaty należności zasądzonych i spornych  199.155,77 

zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorniczych. 25.231,24 

otrzymane dywidendy 545.956,80 

ze sprzedaży środków trwałych 5.000,00 

ze sprzedaży akcji 52.52.598,00 

wynagrodzenie płatnika   1.151,68 

spłaty pożyczek       16.114.381,93 

 Razem przychody   29.129.117,95 

 

 

Przeznaczenie środków    

realizacja celów statutowych   23.355.752,02 

koszty ogólno-administracyjne   1.908.968,49 

spłata pożyczki  PL-480 i odsetek   3.597.303.66 

różnice kursowe    28.158.68 

inne koszty finansowe    41.181,47 

zapłacone składki na rzecz innych organizacji  23.115,70 

opłaty sądowe i komornicze   31.157,51 

spisane drobne salda    1,23 

zwrot dotacji do ANR    39.105,05 

spisane należności umorzone   12.605,40 

zakup śr. trwałych i wart. niematerialnych i prawnych  83.636,64 

zapłacony podatek dochodowy za 2005 r.   8.131,00 

 Razem    29.129.117,95 

      

      

Zatrudnienie i wynagrodzenia  (zatrudnienie na 31 grudnia 2005 r.) 

Stanowisko 
w osobach na 

31.12.05 

w etatach na 

31.12.05 

średnioroczne 

w etatach 

 

 

Przewodniczący Rady 1,00 0,20 0,20  

Prezes   1,00 1,00 1,00  

Członkowie Zarządu 2,00 2,00 2,00  

Razem Zarząd 4,00 3,20 3,20  

Główny Księgowy 1,00 1,00 1,00  

Główni specjaliści 6,00 4,75 5,45  

Specjaliści 6,00 6,00 6,17  

Sam. Pracownicy 12,00 11,40 10,18  

Pomocn. Pracownicy  1,00 0,50 2,71  

Sprzątaczka 1,00 0,50 0,50  

Razem pracownicy  27,00 24,15 25,31  

Ogółem   31,00 27,35 28,51  

      

      



      

Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2005 r.  2.687.079,15 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i    

Przewodniczącemu Rady Fundacji   464.050,90 

 średnie zatrudnienie zarządu w etatach  3,20 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządu 12.084,66 

      

Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło  200.751,00 

      

      

Realizacja celów statutowych   

Pożyczki preferencyjne udzielone w ramach działalności statutowej  

Budowa kanalizacji i oczyszczalni   4.386.849,37 

Budowa szkół i dróg    5.069.498,20 

Internet    150.000,00 

Mała retencja    1.353.110,34 

Mikropożyczki za środków PL-480   3.101.500,00 

Mikropożyczki ze środków PARP  299.000,00 

                     Razem                                                                                               14.359.058,00 

 

      

Programy szkoleniowe     

program wymiany młodzieży   42.194,52 

program MGŚ    78.291,86 

programy EDUKACYJNE   236.337,08 

program E-VITA   889.039,58 

programy KONKURSY    505.147,85 

program EQUAL   289.158,46 

program FIO   160.468,15 

Program mikropożyczkowy PAOW   1.021.548,12 

inne programy    540.684,34 

      

Pomoc finansowa bezzwrotna   3.615.043,02 

      

Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2005 r.   

lokaty w bankach    10.111.307,95 

lokaty w papierach wartościowych   127.105.532,90 

      

Środki trwałe zakupione w 2005 r. dla działalności statutowej 

komputery szt.7    39.109,68 

samochód OPEL ASTRA   44.935,00 

 

Aktywa na dzień 31.12.2005 r.   187.991.809,99 

Zobowiązania    50.479.354,07 

z tego: pożyczka PL-480  33.048.090,62  

 z tyt. dostaw  132.556,30  

 z tyt.  pod. doch. od osób fizycznych 51.556,80  

 pozost. zobow. wobec pracowników 185,78  

 wobec budżetu w ramach progr.PAOW 7.602.577,84  

 pozostałe zobowiązania  510.357,99  

 rozliczenia międzyokr. przychodów 8.988.334,82  

 fundusz świadczeń socjalnych 145.877.70  

      

      



Podatki      

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2005r    

 podatek należny   8.131,00 

 podatek wpłacony w 2005 r.   393.915,00 

 do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2006 r. - 385.784,00 

      

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach 

      

Podatek VAT od importu usług elektronicznych w 2005 r.  

 Podatek należny  4.565,00 

 podatek wpłacony w 2005 r.  4.656,00 

 do wpłaty  do Urzędu Skarbowego w 2006 r.  0,00 

 

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach 

 

  

Podatek VAT od zakupów ze środków pomocowych z międzynar. instyt. finans. w 2004 r. 

 podatek naliczony  9.307,00 

 podatek zwrócony w 2005 r.  9.032,00, 

 Do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2006 r. 275,00 

     

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005 r.  

 potrącony z wynagrodzeń  383.250,00 

 pobrane wynagrodzenie płatnika  1.149,57 

 wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2005 r. 330.541,63 

 do wpłaty do Urzędu Skarbowego w 2006 r. 51.558,80 

      

Deklaracje i zeznania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach 

      

Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2005 r. 

 potrącone ubezpieczonym  556.946,89 

 obciążające płatnika   398.983,27 

 wypłacone świadczenia  2.114.91 

 wynagrodzenie płatnika  2,11 

 wpłacono do ZUS w 2005 r.   953.813.14 

 do wpłaty do ZUS w 2006 r.  0,00 

 

Wykaz współpracujących banków 

 

Rachunki bieżące: 

-  BISE III Oddział, ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa 

   rach. nr 73137010370000170140212700 oraz 55137010370000170640212716 

-  Bank Gospodarstwa Krajowego I/O w W-wie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955Warszawa 

   rach. nr 37113010170200000000168424 

 

Rachunek funduszu świadczeń socjalnych: 

-  BISE III Oddział, ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa   

   rach. nr 59137010370000174140212719 

 

Rachunki powiernicze: 

-  ING Bank Śląski, Warszawa Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-950 Warszawa 

   rach. nr 71105000861000002273650214 oraz 85105000861000002273648119 



 

-  ABN AMRO Bank S.A., ul 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa 

   rach. nr 56167000040000643991051775 oraz 49167000040000639491055878 

 

Rachunki dla obsługi programów Fundacji: 

-  ING Bank Śląski, Warszawa Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-950 Warszawa 

   rach. nr 37105000861000002273650438.  92105000861000002273651485 

               26105000861000002273650636  58105000861000002273651709 

               94105000861000002273650867  39105000861000002273651857 

               18105000861000002273651071  79105000861000002273651446 

               06105000861000002273651287 

 

-  BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa 

   rach. nr 55137010370000170640212716  19137010370000170140212702 

                89137010370000170140212703  40137010370000170140212712 

                46137010370000170140212701  94137010370000370140212700 (USD)   

                62137010370000170140212704  61137010370000270140212717 (EURO) 

                83137010370000170140212714  34137010370000270140212718 (EURO) 

                13137010370000170140212713  51137010370000170140212708 

                78137010370000170140212707  08137010370000170140212706 

 

-  BISE (b. Bank Energetyki S.A. w Radomiu) O/Lublin Filia Zamość ul. Solna 2, 22-400 Zamość 

   rach. nr 81137011830000170149212719 

 

-  Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask ul. Kościuszki 24, 98-100 Łask 

   rach. nr 04926310655017545020050001 

 

 

-  Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 35/37, 95-200 Poddębice 

   rach. nr 42926300000000286020000001  zamknięty 8 IX 2005 r. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31marca 2006 r. 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

 

ul. Wspólna 30,  

00-930 Warszawa 

 

 

 

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z działalności w 

roku 2004. 

 

 

Pozostajemy z poważaniem, 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopie uchwał Zarządu 

2. Wydawnictwo Fundacji 

a) „O odnowie wsi” – Wacław Idziak (dodruk) 

b) „Bank w bezrobocie” – katalog wystawy 

c) „Internet moja przyszłość” – praca zbiorowa 

d) „Mój biznes w interncie” – praca zbiorowa 

e) „Internet w mojej gminie” – praca zbiorowa 

f) „Internet w mojej społeczności” – praca zbiorowa 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Sprawozdania za rok 2005 

Fundacji Wspomagania Wsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł Y 

Z A R Z Ą D U   F U N D A C J I 



 

 

S P R A W O Z D A N I E 

 
Z  DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 

Fundacji Wspomagania Wsi 

w Warszawie 


