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

z działalności Fundacji Wspomagania Wsi 

w roku 2008 

 

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 

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

 

2.1. Programy pożyczkowe 

2.1.1 Programy mikropożyczkowe 

Fundacja Wspomagania Wsi, realizując od 1999 roku jedno ze swych głównych statutowych 

zadań – wspieranie inicjatyw ekonomicznych mieszkańców terenów wiejskich – zapewniła 

miejsca pracy dla ok. 20,6 tys. osób. Udzielane pożyczki umożliwiły powstanie ponad 4,3 tys. 

nowych przedsiębiorstw. 

W 2008 roku wypłacano pożyczki ze środków własnych i Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP). Otrzymywali je mieszkańcy wsi i małych miast, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą podlegającą rejestracji zgodnie z wymogami Ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, a także osoby zajmujące się usługami agroturystycznymi i 

prowadzące pasieki. 

Poniżej przedstawiono rozwój programów mikropożyczkowych FWW w okresie od 1999 do 

2008 roku. 
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Pożyczki Fundacji były nieoprocentowane i udzielane na okres do 24 miesięcy. Maksymalna 

wysokość pierwszej z otrzymanych pożyczek wynosiła 10 tys. zł. Zabezpieczenie pożyczki 

stanowiły: poręczenie co najmniej dwóch osób i weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

wystawioną przez pożyczkobiorcę oraz poręczenie wekslowe wystawione przez poręczycieli, 

potwierdzone przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej. 

Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmował Zarząd Fundacji na podstawie opinii 

inspektorów terenowych – pracowników nadzorujących i współpracujących z określoną grupą 

doradców pożyczkowych. 

W lipcu 2008 r dokonano zmian w regulaminie Programu. W ich wyniku stworzono, między 

innymi, możliwość powtórnego otrzymywanie wyższych pożyczek (do 20 tys. zł) 

przedsiębiorcom, którzy bez opóźnień spłacali raty poprzednich pożyczek.  Dla pożyczek 

powyżej 10.000 zł podwyższono jednocześnie wymagania dotyczące zabezpieczeń. Osoba 

starająca się o wyższą pożyczkę powinna przedstawić poręczenia co najmniej 3 osób.  

Poręczyciele ci winni  posiadać wynagrodzenia min. 150% kwoty minimalnego, krajowego, 

wynagrodzenia. Ponadto, dla pożyczek powyżej 15.000 zł jeden z poręczycieli winien być 

zatrudniony na czas nieokreślony.  

W 2008 roku Fundacja realizowała program głównie na terenie województw podkarpackiego 

(49% pożyczek), warmińsko-mazurskiego (16%), kujawsko-pomorskiego (13%) i lubelskiego 

(11%). Pozostałe pożyczki (11%) uzyskali przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, 

małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego.  

Bezpośredni kontakt z beneficjentami była zapewniona dzięki sieci 17 doradców 

pożyczkowych. Doradcy pożyczkowi prowadzą własne firmy, których zakres obejmuje 

doradztwo finansowe. Wysokość ich wynagrodzenia jest zależna od liczby przyznanych 

pożyczek i terminowości ich spłat. 

W 2008 roku wypłacono 1686 pożyczek na kwotę 20 249 000,-  złotych.  

 

Tabela 1. Liczba umów pożyczkowych podpisanych w 2008 roku i ich wartość w 

poszczególnych województwach. 

Województwo Liczba umów % 
Kwota pożyczek 

wg. umów (zł) 
% 

kujawsko-pomorskie 207  13,2     2 399 000    12,8     

mazowieckie 3   0,2     35 000     0,2     

podlaskie 103   6,6     1 118 000    5,9     

pomorskie 2   0,1     25 000    0,1     

warmińsko-mazurskie 253 16,1     2 945 000    15,7     

wielkopolskie 2  0,1     25 000    0,1     

podkarpackie 763 48,6     9 453 000    50,3     

lubelskie 172 11,0     2 006 000    10,7     

małopolskie 64  4,1     787 000    4,2     

świętokrzyskie 1  0,1     10 000    0,1     

Razem 1570 100,0     18 803 000    100,0     

 

Podstawowe dane socjoekonomiczne dotyczące programów mikropożyczkowych 

prowadzonych przez Fundację przedstawia tabela 2.  
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Tabela 2. Charakterystyka programów mikropożyczkowych prowadzonych przez Fundację 

Wspomagania Wsi. Stan w dniu 31 grudnia 2008 roku. 

  
Program Razem  

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

1 2 3 4 5 6 

Liczba wypłaconych 

pożyczek (od 1999 r) 
6 435 544 318 2985 10 282 

Wartość wypłaconych 

pożyczek w zł(od 1999 r) 
57 118 200 3 269 000 2 960 500 33 876 800 97 224 500 

Średnia wysokość 

pożyczki w zł 
8876 6009 9310 11349 9456 

Liczba aktywnych 

pożyczek (31.12.2008) 
2493 0 118 0 2611 

Kwota zadłużenia w zł = 

Wartość aktywnych 

pożyczek (31.12.2008) 

18 092 124 0 703 249 0 18 795 373 

Przeciętny wiek 

pożyczkobiorcy 
39 39 40 38 39 

Udział kobiet w % 40 41 32 40 40 

Udział posiadaczy działek 

rolnych w % 
37 22 43 29,5 34 

Liczba nowych 

przedsięwzięć 

gospodarczych   

(% w liczbie udzielonych 

pożyczek) 

2 417 (38) 287 (53) 60 (19) 1578 (53) 4342 (42) 

Rodzaj działalności:           

             - Handel w % 
33,9 37,7 40,0 37,1 35,2 

            - Usługi w % 54,1 50,5 45,0 51,5 52,9 

            - Produkcja w % 12 11,8 15,0 11,4 11,9 

Liczba pożyczek na 1 etat 

[5]  
  450 

Liczba pożyczek na 1 

doradcę pożyczkowego[5] 
  137 

Kapitał zagrożony (PAR-

30) w %[5] 
1,2%        -       0,5% - 1,1% 

[1] Środki własne FWW (programy O,C,S) ;  [2] Program wspólny z Agencją Nieruchomości Rolnych skierowany do środowisk po ppgr 
zakończony w 2003 r;  [3] Środki z dotacji PARP po programie pomocy dla powodzian; [4] Program współfinansowany przez Bank 

Światowy, budżet państwa i FWW;  [5] Wyliczone wg.  “Microfinance Consensus Guidelines”, CGAP 2003 . 

37% liczby wszystkich udzielonych w 2008 roku pożyczek stanowią pożyczki dla 

prowadzących działalność gospodarczą kobiet.  

Wśród pożyczkobiorców, którzy otrzymali pomoc znaleźli się przedsiębiorcy, którzy 

korzystają z tej formy pomocy po raz kolejny. Udział osób, które otrzymały pożyczkę po raz 

drugi wynosi 29,5%, po raz trzeci – 10,1%, po raz czwarty – 1,6%. Jeden pożyczkobiorca 

otrzymał pożyczkę po raz piąty. 

Programy mikropożyczkowe Fundacji obsługiwane są przez system komputerowego 

gromadzenia i obróbki danych. Jest on niezbędny na etapie podejmowania decyzji o wypłacie, 

jak i przy obsłudze spłat pożyczek.  

Sprawy pożyczek przeterminowanych Fundacja kieruje  do współpracującej kancelarii 

windykacyjnej.  W końcu 2008 roku w okresie wypowiedzenia było 18 pożyczek (100 599,- 

zł.  W trakcie windykacji było 125 pożyczek.  (695 188,20 zł).  
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2.1.2. Wspieranie budowy małych elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów 

słonecznych 

Program ten jest realizowany przez Fundację od 1991 roku. Od rozpoczęcia programu 

Fundacja udzieliła 258 pożyczek na kwotę 20 767 000 złotych. Wśród inwestycji, którym 

udzielono pomocy było 14 elektrowni wiatrowych i trzy kolektory słoneczne. Łączna moc 

dotychczas wybudowanych elektrowni wodnych i wiatrowych objętych programem wynosi 

13 930 kW. Budowa małych elektrowni wodnych połączona jest najczęściej z odbudową 

małej retencji wodnej i poprawą stanu wód gruntowych. 

Należy zaznaczyć, że jest to praktycznie jedyny program w kraju, wśród wszystkich 

programów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i agencje rządowe, 

który od ponad 15 lat wspomaga produkcję czystej energii. Dopiero w 2005 roku zgodnie z 

wymogiem Unii Europejskiej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Dz. U. Nr 261, poz. 

2187) nałożono na właścicieli systemów energetycznych w Polsce obowiązek zakupu energii 

z odnawialnych źródeł energii. Zniknęła tym samym jedna z podstawowych barier 

powstrzymujących inwestorów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w 2010 roku wzrost 

udziału czystej energii w ogólnej jej produkcji zaplanowano na 10,4%.  

O pomoc finansową, udzielaną przez Fundację od czerwca 2003 roku w formie nie 

oprocentowanych pożyczek, mogą się starać zarówno osoby fizyczne, instytucje kościelne, 

jak i gminy. W 2008 roku Fundacja udzieliła 12 pożyczek na kwotę 1 198 000 złotych, na 

budowę elektrowni o mocy produkcyjnej 1 715 kW. Pożyczki udzielane są do kwoty 200 000 

złotych i nie mogą być większe od 50 % kosztu inwestycji. Okres spłaty wynosi maksymalnie 

pięć lat, przy karencji do 12 miesięcy, nie dłuższej jednak niż trzy miesiące od zakończenia 

inwestycji. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek jest zapis hipoteczny na obiekcie 

inwestycyjnym oraz weksel in blanco. W końcu 2008 roku 8 pożyczek było w trakcie 

procedur windykacyjnych.  Kwota do windykacji wynosiła 409 210,23 zł. Do obsługi 

merytorycznej programu Fundacja zatrudnia jednego specjalistę na ½ etatu. 

 

2.2. Szkolenia 

2.2.1. Przedsiębiorczość i agroturystyka  

W 2008 roku kontynuowano działalność szkoleniową, której celem było wsparcie rozwoju 

turystyki i agroturystyki oraz pszczelarstwa.  

Przeważająca część szkoleń skierowana była do usługodawców turystyki wiejskiej i 

ukierunkowana była na wzrost jakości tych usług oraz różnicowanie oferty turystycznej. 

Szkolenia skierowane do pszczelarzy  zawierały tematy związane z produkcją wysokiej 

jakości miodu i innych produktów pszczelich oraz zapobieganiu spadku zdrowotności 

pszczół. Od pewnego czasu w naszym kraju gwałtownie zaostrza się problem stałego 

pogarszania się stanu zdrowotności pszczół. Coraz głośniej alarmują o tym organizacje 

pszczelarskie, ponieważ problem narasta w szybkim tempie, a skutki zapaści na rynku 

hodowli pszczół negatywnie odbijają się na znaczącej części produkcji rolnej i sadowniczej. 

Łącznie zrealizowano 28 szkoleń, w których uczestniczyło 781 osób. Przeważająca część 

szkoleń (86%) miała miejsce na terenie Polski Wschodniej i Północno-Wschodniej (woj. 

lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), gdzie działalność  szkoleniowa łączona była z 

działalnością pożyczkową (program mikropożyczek).  

Szkolenia organizował jeden pracownik Fundacji we współpracy z lokalnymi i regionalnymi 

organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową na szczeblu gmin. Łączny koszt 

usług zewnętrznych, poniesiony w związku z realizowanymi szkoleniami wyniósł 48 035 zł.  
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2.2.2.   Proekologiczny rozwój sektora usług turystyki wiejskiej w Polsce Wschodniej  

Celem projektu jest ekologizacja usług turystyki wiejskiej w regionie Puszczy Białowieskiej i 

Puszczy Mielnickiej. Zaplanowane działania zawierają szkolenia usługodawców 

turystycznych, liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych i 

mieszkańców wsi oraz szeroką promocję oferty turystycznej. Projekt jest realizowany w 

partnerstwie z Samorządem Bornholmu (Dania) oraz Białowieskim Stowarzyszeniem 

Agroturystycznym „Żubr” i Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Puszcza Mielnicka”. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2008 r . Do końca roku zorganizowano dziewięć 

szkoleń w zakresie produkcji rękodzielniczej opartej na regionalnych, tradycyjnych wzorach 

oraz pięć szkoleń kwaterodawców agroturystycznych w zakresie stosowania odnawialnych 

źródeł energii, głównie kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz w zakresie stosowania 

rozwiązań technicznych sprzyjających oszczędzaniu wody i energii. 

Przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i właściciele 

przedsięwzięć turystycznych z terenu powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego (30 osób) mieli 

okazję uczestniczyć w dwóch wizytach studyjnych w Danii. Celem tych wizyt było 

zapoznanie uczestników z duńskimi doświadczeniami w zakresie wdrażania form turystyki 

przyjaznej środowisku.  

Dla potrzeb promocji regionu opracowano i wydano mapę turystyczną Puszczy Białowieskiej 

i Puszczy Mielnickiej w nakładzie 4 tys. egzemplarzy. Mapa została nieodpłatnie przekazana 

lokalnym i regionalnym organizacjom pozarządowym i jednostkom administracji 

samorządowej.  

Dodatkowo zorganizowano Międzynarodowy Plener Malarski „Przyroda Wschodniej Polski”, 

w którym wzięło udział 20 twórców z Polski i Białorusi. Plonem pleneru były trzy wystawy 

prac, których celem było propagowanie walorów przyrodniczych Polski Wschodniej. Prace 

wystawiono w  Siedlcach, Siemiatyczach i Mielniku. 

Zasadnicza część finansowania projektu pochodzi  ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Geograficznego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 

budżetu państwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP). Kwota 

przyznanej dotacji wynosi: 677 096 zł co pokryje ok. 75 % kosztów (całkowity koszt wynosi 

905 912 zł). Pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych Fundacji.  

W 2008 r. łączny koszt zrealizowanych w ramach projektu działań wynosi 329 232 zł, w tym 

246 074 zł ze środków FOP i 83 158 zł ze środków Fundacji. 

Patrząc na efekty działalności Fundacji w regionie podlaskim, w okresie  od 2000 roku do 

chwili obecnej, można stwierdzić, że sposób wsparcia zastosowany w regionie przez Fundację 

(współpraca programu mikropożyczkowego z programami szkoleniowymi, autentyczne 

partnerstwo z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, podejmowanie 

kolejnych tematów do realizacji w oparciu o bieżącą analizę potrzeb społecznych) przyczynia 

się do trwałego rozwoju regionu, budując jednocześnie wizerunek Fundacji jako organizacji 

stabilnej, ściśle ukierunkowanej na realizację celów społecznych.  

 

2.2.3. Rozwój kapitału społecznego środowisk wiejskich – „Planowanie i realizacja projektów 

na rzecz społeczności lokalnych“  

Celem tego od trzech lat realizowanego programu jest rozwijanie umiejętności i poszerzenie 

wiedzy osób aktywnych społecznie na temat planowania i realizacji projektów na rzecz 

społeczności lokalnych oraz na temat sposobów pozyskiwania funduszów. Cel ten był 

realizowany poprzez organizację warsztatów szkoleniowych „Planowanie i realizacja 

projektów na rzecz społeczności lokalnych”.  
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W dziesięciu trzydniowych warsztatach uczestniczyły 244 osoby, pochodzące ze wsi i 

miasteczek o ludności do 6 tysięcy mieszkańców i uznane przez lokalną społeczność za 

liderów organizacji lub grup nieformalnych.  

Koszty projektu wyniosły  88 715,- zł.  Dziewięć warsztatów odbyło się w Ośrodku 

Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Łowiczu, jeden warsztat (styczniowy) odbył się w 

Gnieźnie i został zorganizowany we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Światowid z 

Łubowa.  Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie otrzymano 

zgłoszenia od 394 osób.  Niestety nie wszystkie osoby mogły być zakwalifikowane. 

Wysoki poziom warsztatów został potwierdzony bardzo pozytywnymi rezultatami 

otrzymanymi z ankietowych badań ewaluacyjnych. 

Z ankiety ewaluacyjnej wynika także, że w przypadku 31% uczestników, warsztaty zostały im 

polecone przez osobę znajomą, co może oznaczać, że zostały one polecone przez byłych 

uczestników warsztatów, którzy brali w nich udział w latach poprzednich.   

 

2.2.4. „Internet dla seniora“  

Program ten realizowany był w formie szkoleń informatycznych,  których celem było nabycie 

przez uczestników umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania się w Internecie, 

rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy i stymulacja aktywności społecznej. 

Adresatami programu były osoby z terenów wiejskich i małych miast województw 

podlaskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego w wieku powyżej 50 lat. W przypadku 

rencistów dopuszczano możliwość uczestniczenia osób młodszych. 

W trakcie 49 szkoleń 625 osób nabyło umiejętności obsługi komputera i używania Internetu. 

Średni wiek uczestników wyniósł 58 lat. 76% kursantów stanowili emeryci lub renciści. 98% 

uczestników oceniło szkolenia dobrze lub bardzo dobrze.  

W poprzednich latach program był finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich.  Jednak w 2008 r. wniosek Fundacji nie uzyskał dotacji z tego źródła. 

W lipcu Zarząd podjął decyzję o realizacji programu ze środków własnych, zakładając przy 

tym możliwość znalezienia partnerów. W październiku podpisano z trzema podwykonawcami 

umowy dotyczące organizacji szkoleń oraz list intencyjny z Grupą Onet S.A. dotyczący 

objęcia patronatem medialnym programu. 

Poniesione koszty programu wyniosły 156 000 zł 

 

2.2.5. Maróz 2008 - spotkania organizacji działających na terenach wiejskich 

VII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbyło się 

pod hasłem „Dziedzictwo Kulturowe”.  Organizatorzy - Fundacja Wspomagania Wsi i 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, chcieli tym razem podkreślić znaczenie dziedzictwa 

kulturowego wsi dla jakości życia społeczeństwa. Chodziło też o przekazanie uczestnikom 

wiedzy na temat narzędzi i informacji na temat środków finansowych, umożliwiających 

realizację projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego wsi, oraz określenie nowych 

funkcji dziedzictwa kulturowego i zdobycie dla nich akceptacji społecznej. W spotkaniu 

uczestniczyło prawie 445 przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność 

związana jest z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W czasie spotkania uczestnicy brali 

udział w warsztatach i wykładach poświęconych problemom zachowania dziedzictwa 

kulturowego na wsi. Prowadzącymi byli eksperci i praktycy, którzy zrealizowali podobne 

projekty. Spotkania w Marózie zawsze są znakomitą okazją do lepszego zrozumienia 

zachodzących obecnie procesów oraz do wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy 

najbardziej aktywnymi mieszkańcami wsi, którzy w coraz większym stopniu starają się wziąć 

dotyczące ich sprawy w swoje własne ręce. Aby podkreślić wagę problemu uczestnicy 

(zarówno liderzy organizacji lokalnych jak i zaproszeni eksperci) przygotowali wspólną 
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deklarację, która w szczególny sposób podkreśliła znaczenie dziedzictwa kulturowego dla 

utrwalania lokalnej tożsamości kulturowej, podnoszenia jakości życia mieszkańców i rozwoju 

obszarów wiejskich. Poza uczestnikami spotkania adresatami Deklaracji są władze rządowe i 

samorządowe, którym Deklaracja zostanie przekazana. 

Dodatkowym efektem spotkania była decyzja o powstaniu Kanonu Dobrej Praktyki - zbioru 

zasad i standardów, którymi powinny posługiwać się organizacje pozarządowe i lokalni 

liderzy w swoich działaniach na rzecz zachowania kultury. Zapraszamy wszystkich do 

współtworzenia Kanonu.  

 

2.2.6.  Prawo a praktyka działania w organizacjach wiejskich 

Celem programu było podniesienie wiedzy i umiejętności osób aktywnych społecznie w 

zakresie zarządzania organizacjami wiejskimi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 

formalno – prawnych. Te trzy dniowe szkolenia odbywały się w formie warsztatów w 

Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Łowiczu. 

W warsztatach uczestniczyły 39 osoby będące przedstawicielami 35 organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, w tym tych, które uzyskały dotacje z FWW w ramach 

konkursu „Nasza wieś naszą szansą – 2007”.  

Zarówno program warsztatów jak i ich przygotowanie zyskało wysoką ocenę uczestników.  

Koszt projektu wyniósł 14 255,- zł i został pokryty ze środków własnych Fundacji.  

 

2.2.7.  Global Learner  

W ramach programu 21 uczniów szkoły średniej Ecole Francois Perrault w Montrealu 

(Kanada) w wieku 15-17 lat przebywało przez ok. trzy tygodnie w gminie Płużnica (w. 

kujawsko-pomorskie).  W trakcie pobytu Kanadyjczycy mieszkali u 13 polskich rodzin i 

pracowali w szeregu lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. 

Głównym celem programu było kształtowanie zrozumienia i pozytywnej postawy 

uczestników wobec społeczno-ekonomicznej rzeczywistości ich własnego kraju oraz kraju 

wymiany. Z drugiej strony chodziło o wzmacnianie w uczestnikach oraz mieszkańcach 

polskiej gminy goszczącej przekonania, że ogólne zrozumienie jest podstawą do efektywnej 

współpracy na rzecz w lokalnego i międzynarodowego rozwoju. Chodziło też o rozwijanie 

wśród uczestników oraz mieszkańców polskiej gminy goszczącej poczucia bycia częścią 

współzależnego świata.  

Koszty projektu wyniosły 48 693,70 zł.  W tym 39 149,18 zł pokryła dotacja organizacji 

Canada World Youth i 9 544,52 zł wkład FWW. 

 

2.3. Budowanie społeczeństwa informacyjnego na wsi – „e-VITA II“  

Celem programu jest pobudzanie społecznego i gospodarczego rozwoju terenów wiejskich 

poprzez wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych przez ich mieszkańców. Druga 

edycja rozpoczętego w 2004 roku programu była realizowana przez Fundację w partnerstwie 

z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW).  

Program składał się z trzech głównych elementów: wsparcia wybranych społeczności w 

wykorzystaniu technologii informacyjnych, przekazywania zbieranych doświadczeń szerokiej 

grupie odbiorców oraz zapewnienia mieszkańcom wsi doradztwa w zakresie działań 

społecznych, gospodarczych i wykorzystania technologii informacyjnych poprzez portal 

Witryna Wiejska. Zgodnie z uzgodnieniami z PAFW 2008 rok był w programie czasem 

przeznaczonym na dokończenie działań podjętych w poprzednich latach, rozszerzenie 

zasobów merytorycznych i przygotowanie trzeciej edycji programu. 

 



 

9 

W ramach działalności wydawniczej wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej 

opracowano poradnik, dotyczący budowy gminnych, szerokopasmowych sieci 

komputerowych. Poradnik zawiera praktyczne informacje i dokumenty, które zastosowane 

przez samorządy inwestujące w infrastrukturę teleinformatyczną pozwolą uniknąć 

kosztownych błędów. Publikacja w elektronicznej formie została zamieszczona na stronie 

UKE, promowana jest na Witrynie Wiejskiej. Książkę wydano w nakładzie 2000 

egzemplarzy. Połowa egzemplarzy trafiła w ręce samorządowców, druga część zostanie 

przekazana w ramach kolejnej edycji programu. 

Przygotowano też katalog 400 firm i instytucji zaangażowanych w informatyzację terenów 

wiejskich oraz opracowano katalog funduszy dostępnych na realizację projektów budowania 

społeczeństwa informacyjnego. Wszystkie zebrane informacje dostępne są na Witrynie 

Wiejskiej. 

Równolegle prowadzono prace nad nowym podręcznikiem korzystania z komputera i 

Internetu. 

Dystrybuowano też wydane wcześniej publikacje. Łącznie w programie e-VITA II 

czytelnikom przekazano 15 100 książek. Wszystkie publikacje wydane w programie e-VITA 

można uzyskać bezpłatnie w wersji elektronicznej na Witrynie Wiejskiej.  

Zasoby portalu Witryna Wiejska były systematycznie rozbudowywane. Rozwijano zasoby 

serwisów poświęconych wykorzystaniu Internetu, przedsiębiorczości i działaniu organizacji 

pozarządowych na wsi. Co miesiąc skupiano się na innym, przewodnim temacie. Tylko w 

2008 r. na stronach Witryny zamieszczono 217 nowych artykułów, 953 informacji i 

wiadomości, 326 ilustracji, wyprodukowano i opublikowano 23 filmów do nowego działu 

„Filmoteka Witryny Wiejskiej”. Powstało kolegium redakcyjne złożone z redaktorów portalu 

oraz pracowników Fundacji. Prowadzono bieżącą aktualizację informacji zawartych w Atlasie 

Inicjatyw. Odnowiono wygląd i rozszerzono możliwości edytorskie portalu. Co miesiąc 

rozsyłano informacyjne biuletyny do ponad 1300 osób i instytucji. W okresie od stycznia do 

grudnia 2008 roku Witrynę odwiedziło 266,8 tys użytkowników (dla porównania w 2007 

roku liczba ta wyniosła 177,5).  

Fundacja włączyła się w ogólnopolską debatę, dotyczącą możliwości wykorzystania 

technologii informacyjnych w rozwoju wsi. Doświadczenia programu e-VITA 

zaprezentowano podczas sześciu konferencji organizowanych przez inne instytucje. 

Zorganizowano też spotkanie „przy okrągłym stole” na temat: „Jak skutecznie wprowadzać i 

wykorzystać technologie informacyjne do rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?”.   Wzięli 

w nim udział przedstawiciele urzędów centralnych, samorządów, instytucji badawczych, 

przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania uzgodnili postulaty 

dotyczące działań, jakie powinny być podjęte, by zwiększyć skuteczność informatyzacji 

obszarów wiejskich w Polsce. Efektem spotkania był list otwarty, który wysłano do 

ministrów, marszałków, wójtów i burmistrzów, starostów oraz mediów. Przebieg debaty 

opublikowano na Witrynie Wiejskiej.  

 

Równolegle do działań ogólnopolskich wspierano rozwój dostępu do Internetu w wybranych 

społecznościach. Zakończono budowę dwóch ostatnich, spośród 11 niekomercyjnych sieci 

tworzonych w ramach programu e-VITA (w gminach Mały Płock i Borne Sulinowo). 

Możliwość dostępu do Internetu uzyskali mieszkańcy 3 miejscowości. Działania prowadzone 

w ramach programu spowodowały, że Telekomunikacja Polska zaoferowała mieszkańcom 

tych gmin swoje usługi dostępu do sieci. Powstał też kolejny, publiczny, bezpłatny punktu 

dostępu do Internetu w gminie Dobrcz. Utworzono go w świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Trzebień. 

Łącznie w ramach programu e-VITA II umożliwiono dostęp do Internetu mieszkańcom 67 

wsi i miasteczek, a wśród abonentów są szkoły, ośrodki zdrowia, świetlice i biblioteki.  
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Prowadzono wsparcie doradcze, związane z budową ponadgminnych sieci komputerowych. 

W efekcie tego działania 5 gmin sąsiadujących z gminą Stoszowice przystąpiło do wspólnego 

projektu rozbudowy sieci komputerowej w oparciu o urządzenia Cisco, zainstalowane w 

ramach pierwszej edycji programu w Stoszowicach. Opracowano koncepcję budowy sieci i 

zaprezentowano ją osobom odpowiedzialnym za dysponowanie funduszami Regionalnego 

Programu Operacyjnego, z których sfinansowana ma być inwestycja. Wsparcie doradcze 

udzielono też 4 innym grupom gmin (grupie Wińsko, Żmigród i Jemielna, Związkowi Gmin 

Zagłębia Miedziowego, grupom skupionym wokół gmin Dobrcz i Cekcyn). 

 

W 2008 roku prowadzono przygotowania do trzeciej edycji programu. Rozliczono i 

ostatecznie zamknięto program e-VITA II. Przeprowadzono badanie: „Diagnoza barier w 

wykorzystaniu środków UE na budowanie społeczeństwa informacyjnego”. Diagnoza objęła, 

obok badania jakościowego (pogłębione wywiady z ekspertami i przedstawicielami gmin), 

ankiety telefoniczne przeprowadzone z wójtami i burmistrzami 300 gmin. Badanie wskazało, 

że jedną z najważniejszych barier w realizacji programów budowania społeczeństwa 

informacyjnego przez samorządy jest brak liderów oraz kadr, posiadających odpowiednią 

wiedzę. Wynikami przeprowadzonych badań posłużono się podczas warsztatu, poświęconego 

planowaniu trzeciej edycji programu. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele PAFW, 

FWW i zaproszeni eksperci.  

W efekcie rozmów z PAFW ustalono, że główne działania w trzeciej edycji programu będą 

nakierowane na świadczenie usług doradczych dla samorządów, wydawanie opinii, 

komentarzy, publikacji, prowadzenie debat, seminariów promujących i analizujących kwestie 

budowania społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich.  

2 grudnia 2008 obie Fundacje (FWW i PAFW) podpisały umowę, dotyczącą realizacji trzeciej 

edycji programu e-VITA, która będzie realizowana do końca 2010 roku. 

 

Wkład FWW w realizację programu e-VITA w 2008 roku wyniósł 477 348 zł (w tym 441 722 

zł na e-VITĘ II i 35 626 zł na e-VITĘ III), natomiast wkład PAFW wyniósł 313 961 zł (305 

057 zł na e-VITĘ II i 8 904 zł na e-VITĘ III). 

 

2.4. Program „Partnerstwo RAZEM” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

Celem programu Partnerstwo RAZEM było utworzenie i sprawdzenie w działaniu modelu 

wiosek tematycznych  jako rozwiązania służącego tworzeniu miejsc pracy na wsi. 

Program miał charakter innowacyjny i realizowany był w pobliżu Koszalina przez 6 

zgrupowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych: Fundację Wspomagania Wsi, 

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, Stowarzyszenie Rozwoju  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego i wsi Podgórki, Stowarzyszenie Hobbiton, Fundację 

Odnowa Wsi z Malechowa i Stowarzyszenie Edukacja Inaczej. 

Każda z tych organizacji pełniła w projekcie określoną funkcję, posługując się przyznanym na 

ten cel budżetem. 

W roku 2008, który był ostatnim rokiem trwania  programu (realizowanego od grudnia 2004 

do marca 2008) wykonane były jednocześnie dwa etapy projektu:  - Działanie 2 (szkolenie 

mieszkańców wsi w tworzeniu wiosek tematycznych) i Działanie 3 (upowszechnianie i 

promocja projektu). 

W ramach Działania 2 zorganizowano warsztaty i szkolenia dla wszystkich mieszkańców wsi 

tematycznych, dla  dziennikarzy, dla młodych liderów wiejskich oraz ,wizytę studyjną w 

Wielkiej Brytanii dla 25 uczestników.   

Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 300 mieszkańców z 5 wsi tematycznych. Każdy 

uczestnik programu posiadał swoją kartę beneficjenta zarejestrowaną w europejskiej bazie 

danych. 
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W Działaniu 3  zrealizowano: 

1. Spotkanie dla  przedstawicieli samorządów lokalnych i kadry zarządzającej szkół na 

temat „Rola szkół wiejskich w tworzeniu wiosek tematycznych”, 

2. Seminarium na Politechnice Koszalińskiej pn. "Nauka i edukacja w rozwoju obszarów 

wiejskich, 

3. Spotkanie dyskusyjne w Ministerstwie Edukacji Narodowej „Jak wprowadzać 

społeczność wsi do gospodarki wiedzy? Specjalizacja szkół wiejskich i wsi”, 

4. Spotkanie w Sejmie RP, na którym zaprezentowano wyniki programu i dyskutowano 

nad  ich praktycznym wykorzystaniem, 

5. TV POLSAT nakręciła 40 minutowy film o wioskach tematycznych, a stacja TVN w 

programie „Kawa czy Herbata” pokazała beneficjentów i ich nowe zajęcia w ramach 

tematu wsi Paproty  (dysk golf). 

W grudniu 2008 otrzymano potwierdzenie poprawności rozliczeń finansowych i 

merytorycznych dla Działania 2 i uznano tę część programu za całkowicie i poprawnie 

rozliczoną.  Do końca roku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) nie przekazało do 

Fundacji potwierdzenia rozliczenia Działania 3. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 kontrole programu:  audyt przez firmę C-land 

Polska sp. z o.o.  (raport z audytu nie stwierdza żadnych uchybień w prowadzeniu projektu od 

strony finansowej i merytorycznej) oraz kontrola merytoryczna i finansowa przez 

przedstawicieli Krajowej Struktury Wsparcia w ramach IW Equal.  Do końca lutego 2008 

wprowadzono wszystkie zalecenia pokontrolne. 

Trwałymi efektami realizacji programu jest utworzenie na terenie województwa zachodnio-

pomorskiego 5 wsi tematycznych i przygotowanie lokalnych liderów do kontynuacji działań 

rozwijających te wsie.  Ponadto powstały 3 lokalne stowarzyszenia, 3 małe przedsiębiorstwa,  

5 gospodarstw edukacyjnych i 2 gospodarstwa agroturystyczne. 15 organizacji lokalnych z 

innych terenów Polski poszło w ślady wsi Paproty i rozpoczęło sadzenie żywych rzeźb z 

wikliny jako atrakcji turystycznej. 

Wydano też  publikację pt. „Wymyślić wieś od nowa” autorstwa Wacława Idziaka jednego z 

głównych pomysłodawców projektu. 

 

Program został nagrodzony dwoma wyróżnieniami:  Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego „Jaskółki na Rynku Pracy” oraz wyróżnieniem Komisji Europejskiej 

„Powering in New Future”.  

Łączny koszt projektu w poszczególnych działaniach realizowanych w 2008 r wynosił: 

Działanie 2 – 3 075 946,- zł,  Działanie 3 – 458 690,- zł.  

dopisane przez Piotra: Przychód w 2008 roku 906.314,93 zł 

    koszty w 2008 roku 983.256,81 zł 

2.5. Kluby przedszkolaka na wsi 

Rozpoczęty w 2007 roku Program Kluby Przedszkolaka na Wsi  współfinansowany był ze 

środków Europejskiego  Funduszu Społecznego (EFS)  Instytucją Wdrażająca było 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).  Fundacja jako lider działała w partnerstwie z 

Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (odpowiedzialną za kształt merytoryczny 

programu) oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach 

i Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie  

Celem programu  było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, w 

miejscowościach, w których nie ma przedszkoli, poprzez prowadzenie alternatywnych 

ośrodków edukacji przedszkolnej.  
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W pierwszej połowie 2008 trwał ostatni etap projektu, w ramach którego przez 1,5 roku  

założono i prowadzono 62 kluby przedszkolaka w gminach województw podlaskiego i 

lubelskiego.  

Większość wysiłków, jakie nastręcza wdrożenie nowatorskiej idei, przypadła na rok 2007,  

natomiast w ciągu ostatnich 6 miesięcy projektu kluby przedszkolaka jako forma 

organizacyjna okrzepły i wrosły w lokalną społeczność. Działały jeszcze pod nadzorem 

FWW, ale w nadchodzącej perspektywie przejęcia ich przez samorządy. W tym ostatnim 

okresie uzupełniono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne, zakupiono zestaw książek do 

wypożyczania dla rodziców oraz pomoce metodyczne dla nauczycieli.  

Każdy  klub raz w miesiącu był odwiedzany przez dwoje specjalistów, którzy obserwowali 

dzieci, diagnozowali problemy rozwojowe, udzielali wskazówek nauczycielkom oraz 

rodzicom. 

Kluby działały w 11 gminach województwa lubelskiego (Dębowa Kłoda, Gościeradów, 

Głusk, Krzywda, Lubartów, Niedrzwica Duża, Poniatowa, Strzyżewice, Wisznice, Włodawa i 

Wohyń) i w 9 gminach województwa podlaskiego (Augustów, Bargłów Kościelny, 

Ciechanowiec, Dubicze Cerkiewne, Krasnopol, Mały Płock, Narewka, Szudziałowo i 

Szypliszki). Łącznie do klubów uczęszczało w I połowie 2008 ok. 796 dzieci. 

Na podstawie sprawozdań oraz deklaracji od przedstawicieli samorządów ustalono, że z 

początkiem roku szkolnego 2008/2009 wszystkie 62 kluby założone w ramach projektu 

wznowiły działalność, niezależnie od źródeł finansowania.   

Pracownicy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej i  Białymstoku na 

zamówienie FWW przeprowadzili badania wśród nauczycieli, rodziców oraz koordynatorów 

gminnych (ankiety, wywiady) i  przygotowali raport ewaluacyjny, który potwierdził, że 

projekt został przyjęty bardzo pozytywnie przez całą społeczność zgromadzoną wokół 

klubów: rodzice, dzieci i nauczycielki.  

W maju przeprowadzono zewnętrzny audyt projektu. Nie stwierdzono żadnych uchybień, 

oraz nie wystosowano żadnych zaleceń.  

Projekt zakończył się 30 czerwca 2008.  Łączne koszty poniesione w 2008 r przez FWW 

wyniosły 134 300,- zł. 

 

2.6. Atlas Wsi 

Ten rozpoczęty w końcu 2008 roku program polega na przygotowaniu, wdrożeniu oraz 

rozpowszechnieniu aplikacji internetowej umożliwiającej użytkownikom sieci stworzenie 

wirtualnej encyklopedii wsi i małych miasteczek w Polsce. Celem programu poza 

stworzeniem użytecznego kompendium wiedzy jest mobilizacja młodych ludzi, a także 

innych internautów, i zarazem pasjonatów swojej okolicy, do zbierania informacji i 

udostępniania ich w atrakcyjnej i estetycznej formie. 

Do końca roku we współpracy z firmą Kompan opracowano i wstępnie przetestowano 

narzędzie elektroniczne do obsługi Atlasu, które od początku 2009 roku zostanie publicznie 

udostępnione. 

 

2.7. Konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych  

2.7.1. Nasza wieś naszą szansą 2008 

Konkurs miał aktywizować społecznie i gospodarczo mieszkańców wsi i małych miasteczek 

(do 6 tys. mieszkańców). Działania podejmowane w ramach projektu miały tworzyć lub 

przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania 

dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie 

realizowany. Działania te miały ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych 

sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania 
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podnoszące ich jakość życia. W działaniach tych należało wykorzystać lokalne zasoby 

przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne. 

Wnioski mogły składać lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, towarzystwa, 

fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety 

społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, 

organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, 

koła gospodyń wiejskich).  

Nadesłano 359 projektów.  Komisja Konkursowa wyróżniła 36 projektów i przyznała na ich 

realizację dotacje w wysokości od 4 140,- zł do 10 000,- zł w łącznej kwocie 334 815,-zł. 

Wszystkie nagrodzone projekty są w fazie realizacji, której koniec przewidywany jest 

najpóźniej na październik 2010. 

Największa liczba wniosków wpłynęła z województwa lubelskiego (47).  Najmniejsza z 

lubuskiego (8).  

Zakładano nagrodzenie ok. 30 projektów, za całkowitą kwotę dotacji w wysokości 300 tys. zł. 

Jednakże z uwagi na dużą liczbę nadesłanych wniosków, oraz niewykorzystaną pulę dotacji z 

konkursu „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą 2008” zdecydowano o 

zwiększeniu ogólnej kwoty dotacji o ponad 34 tysiące złotych, a co za tym idzie nagrodzenie 

dotacją 5 projektów więcej.  

 

2.7.2.  Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą 2008  

Celem konkursu była ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk lub 

rodzimych ras zwierząt hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych 

połączona z aktywizacją społeczną mieszkańców wsi i małych miasteczek. Działania 

podejmowane w ramach projektu miały przyczyniać się do odradzania lub zachowania 

różnorodności gatunkowej i siedliskowej. W działaniach tych należało wykorzystać lokalne 

zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne. 

Beneficjentami konkursu byli mieszkańcy osiedli popegeerowskich, wsi i miasteczek nie 

większych niż 6 tyś. mieszkańców. W konkursie mogły brać udział różne organizacje 

pozarządowe z ww. terenów.  

Na konkurs nadesłano 56 projektów. Komisji Konkursowej wyróżniła 20 projektów i 

przyznała na ich realizację dotacje w wysokości od ok. 5 do 10 tys. zł. Jedna organizacja 

zrezygnowała z dotacji z uwagi na brak zainteresowania przyszłych beneficjentów w udziale 

w projekcie. W efekcie przyznano 19 dotacji w łącznej kwocie 172 101,- zł. Wszystkie 

nagrodzone projekty są w fazie realizacji, której koniec przewidywany jest najpóźniej na 

styczeń 2010.  Najwięcej wniosków napłynęło z województwa mazowieckie (9). 

Żadnego wniosku nie  otrzymano tylko z województwa pomorskiego.  

Ogólny cel konkursu został zrealizowany częściowo. Zakładano nagrodzenie ok. 30 

projektów, za całkowitą kwotę dotacji w wysokości 300 tys zł. Jednakże z uwagi na małą 

liczbę nadesłanych wniosków, rozdysponowano jedynie część planowanej kwoty.  

 

2.7.3. Kultura bliska  

Celem konkursu jest zachęcenie społeczności małych miejscowości (do 6 000 mieszkańców) 

do zwrócenia uwagi na dziedzictwo kulturowe, zarówno w wymiarze materialnym, jak i 

niematerialnym. Projekty dofinansowywane w ramach konkursu dotyczą zarówno ochrony 

dziedzictwa, jak i wykorzystywania jego elementów w edukacji młodzieży, integracji pokoleń 

czy  rozwoju gospodarczym (np. przy tworzeniu oferty turystycznej). 

W 2008 roku na konkurs (ogłoszony na początku marca) napłynęło 605 wniosków.  

90 ocenionych najwyżej podczas wstępnej oceny  zostało przekazanych komisji.  
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19 czerwca komisja zdecydowała o przyznaniu dotacji 53 organizacjom, ogólna kwota dotacji 

wynosi 397 890 zł.  

W tegorocznej edycji konkursu wprowadzono zmianę polegająca na tym, że można było 

zgłaszać dwa rodzaje projektów: koncentrujące się na trosce o zachowanie dziedzictwa 

kulturowego oraz dotyczące organizacji wartościowych wydarzeń kulturalnych w małych 

miejscowościach.  

Do końca sierpnia podpisano wszystkie umowy i przekazano dotacje na realizację projektów. 

Realizacja projektów potrwa do września 2009.  

 

2.7.4. Nasza świetlica, nasz klub  

Zamierzeniem programu jest zapewnienie dostępu do informacji i stworzenie możliwości 

racjonalnego spędzania czasu mieszkańcom terenów wiejskich. Chodzi szczególnie o wsie 

„na uboczu”, z których jest daleko do miejscowości gminnej, będącej zwykle siedzibą 

biblioteki, szkoły czy domu kultury.  

Program ma przywrócić do życia ideę świetlic czy też klubów wiejskich, jednak w nowej 

formie i w inny sposób. Chodzi o samodzielne tworzenie przez mieszkańców miejsc 

wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu.  

W styczniu 2008 r. rozstrzygnięto ogłoszony w 2007 r. konkurs „Nasza Świetlica, Nasz Klub” 

(trzeci z kolei). Na konkurs wpłynęło 527 wniosków.  z czego 5 wniosków po terminie. Do 

oceny przekazano zatem 522 wnioski.  Najwięcej z województwa warmińsko-mazurskiego 

(48). Najmniej z w. opolskiego i podlaskiego (po 17).  Nagrodzono 69 wniosków. Łącznie 

dotacje na nagrodzone projekty wyniosły 1 282 778 zł (średnio 18 590 zł na projekt). 

Ponadto udzielono trzy dotacje na sumę 42 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Cierzpiętach (gmina Orzysz), dla Świetlicy w Chrustach (gmina Lisewo) i  dla 

Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego.  

Dla realizatorów projektów nagrodzonych w konkursie przeprowadzono 5 turnusów 

warsztatów, których celem było umożliwienie wymiany doświadczeń i zwiększenie 

umiejętności przydatnych do prowadzenia działań w świetlicach i klubach. Razem 

przeszkolono 118 osób. Łączny koszt warsztatów wyniósł 32 456 zł. 

Warsztaty, mimo kłopotów z naborem spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród 

uczestników. Spotkanie z uczestnikami potwierdziło ich bardzo słabą orientację w 

zagadnieniach prawnych i finansowych dotyczących prowadzenia organizacji 

pozarządowych.  U uczestników stwierdzono ponadto słabe umiejętności społeczne, słabe 

umiejętności planowania działań w tym brak podstawowych wiadomości technicznych 

umożliwiających zaplanowanie remontu, a do tego mierną orientację w możliwościach 

pozyskania środków finansowych na działalność własnych organizacji z równoczesną 

niechęcią w uczestniczeniu w jakichkolwiek szkoleniach. Okazało się również, że mimo 

deklaracji większość  uczestników w praktyce nie korzysta z poczty elektronicznej ani 

Internetu ( co tłumaczy brak odpowiedzi lub powracające maile), nie wiedziała co to Witryna 

Wiejska i nie bardzo wiedziała  czym się zajmuje Fundacja Wspomagania Wsi. 

Warsztaty potwierdziły pozytywne działanie konkursu, który umożliwił naturalnym liderom 

wiejskim konkretne działania i zapoczątkowanie pozytywnych procesów na wsi.  

 

2.7.5. Pożyteczne ferie  

Program ten ma na celu organizację ferii dla dzieci wiejskich, które nie wyjeżdżają w tym 

czasie ze swoich domów. Jednym z wymogów konkursu jest zorganizowanie zajęć w miejscu 

zamieszkania lub w jego okolicy. Ponadto zajęcia muszą mieć charakter edukacyjny, być 

pożyteczne i angażować do współpracy rodziców lub mieszkańców wsi. Wnioski o dotację 

mogą składać zarówno organizacje posiadające osobowość prawną, jak i podmioty 
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niezarejestrowane. Po przesłaniu do Fundacji wnioski są oceniane przez komisję przy użyciu 

odpowiedniego systemu punktacji.  

W 2008 roku na piąty już konkurs „Pożyteczne ferie” nadesłano 292 wniosków, z których 

dotacjami o wysokości do 2 000,- złotych nagrodzono 179 projektów.  Łączna kwota dotacji 

wyniosła 347 117 złotych. 

 

2.7.6. Pożyteczne wakacje  

Była to już czwarta edycja konkursu „Pożyteczne wakacje”. Jego zasady są podobne do zasad 

obowiązujących w konkursie „Pożyteczne ferie”. Wyższa była jednak kwota możliwej do 

otrzymania dotacji (3000,- zł). 

Z 527 wniosków, które wpłynęły Fundacja nagrodziła 242 projektów łączną kwotą 700 540,- 

złotych. Z pozostałych 285 wniosków duża część osiągnęła wymaganą liczbę punktów, a 

nawet ją znacznie przekroczyła. Przyjęto jednak zasadę, że nagrodzone zostaną projekty, 

które otrzymają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel 

kwoty.  

 

2.8. Konkursy internetowe dla młodzieży 

 

2.8.1.  Poznawaj Polskę  2008 

Internetowy konkurs „Poznawaj Polskę” jest corocznym projektem mającym na celu zarówno 

rozwijanie wiedzy gimnazjalistów (z gimnazjów mieszczących się miejscowościach do 

20 000 mieszkańców) o Polsce, jak również promowanie Internetu jako źródła informacji i 

pomocnego narzędzia w rozwoju intelektualnym. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne (1000zł) i książki oraz zostali zaproszeni do 

Warszawy na uroczyste wręczenie dyplomów. Nagrody otrzymały również szkoły sześciu 

gimnazjalistów, których prace zostały ocenione najwyżej. 

Od września 2007 roku trwały przygotowania do konkursu, który rozpoczął się w 

październiku i składał się z trzech etapów. W pierwszym z nich uczestnicy musieli 

odpowiedzieć na 80 pytań testowych, w drugim- na 30 pytań testowych, a w trzecim- napisać 

esej na jeden z wybranych tematów. Wyłoniono 32 laureatów. 

Spotkanie laureatów rozpoczęło się 8 kwietnia w auli Collegium Civitas i trwało trzy dni. 

Pobyt gimnazjalistów w Warszawie obejmował zwiedzanie miasta, zapoznanie się z jego 

historią (zwiedzanie Zamku Królewskiego i kompleksu pałacowego w Wilanowie) oraz 

życiem kulturalnym (wyjście do teatru i trójwymiarowego kina IMAX; warsztaty w CSW).  

W konkursie zarejestrowało się 2 425 uczestników z czego tylko 925 odpowiedziało na 

pytania z I etapu. Do II etapu weszło 181 osób, a laureatami zostały 32 osoby. Autorzy 

sześciu najlepszych esejów wygrali nagrody specjalne dla swoich szkół – książki Umberto 

Eco „Historia Piękna”. 

Laureaci byli bardzo zadowoleni z pobytu w Warszawie, poszerzyli swoje horyzonty. 

Szczególnie podobało im się wyjście do Teatru Narodowego na sztukę „Iwanow”. Wielu 

uczestników „Poznawaj Polskę” 2008 zapowiedziało już przystąpienie do kolejnej edycji 

konkursu (2009), a ci, którzy ukończyli już gimnazjum, planują wziąć udział w konkursie 

„Know America”.  Koszt przeprowadzenia konkursu wynosi około 71 tys. zł.  

 

2.7.2.  Poznawaj Amerykę 2008  

Internetowy konkurs „Know America” jest corocznym projektem mającym na celu 

przybliżenie młodzieży w wieku licealnym kultury Stanów Zjednoczonych i promowanie 

Internetu jako źródła wiedzy z różnych dziedzin i pomocnego narzędzia w rozwoju 

intelektualnym. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
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Od września 2007 trwały przygotowania do ogłoszenia kolejnej piątej edycji konkursu który 

wystartował 1 października 2007 i składał się z trzech etapów. Do udziału w konkursie  

zarejestrowało się 1099 uczniów.  

W pierwszym etapie uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na zestaw pytań 

testowych. Odpowiedzi na wszystkie 80 pytań udzieliły 403 osoby. Z tej grupy wyłoniono 64 

osoby, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu polegającego na napisaniu eseju na 

jeden z 15 tematów. Po drugim etapie wyłoniono 31 osób zaproszonych do Warszawy na trzy 

dniowe spotkanie. Autorzy 15 najlepszych esejów zakwalifikowali się do ścisłego finału 

składającego się z części pisemnej (testu) i ustnej.    

Zwycięzca ostatniego etapu edycji Know America 2008, otrzymał indeks na Amerykanistykę 

w Collegium Civitas (3 letnie studia licencjackie). Zdobywca 2 nagrody w III etapie konkursu 

otrzymał roczne stypendium ufundowane przez Fundację Wspomagania Wsi na pokrycie 

kosztów dwóch semestrów Amerykanistyki w Collegium Civitas. Ponadto laureaci pierwszej 

i drugiej nagrody zostali zaproszeni (nowy element programu) do udziału w trzytygodniowym 

Letnim Instytucie dla Młodzieży „The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative” 

organizowanym przez Wake Forest University w Winston-Salem w stanie Karolina Północna 

w USA. Główną nagrodą dla wszystkich laureatów II etapu był trzydniowy pobyt połączony 

ze spotkaniem z ambasadorem USA Victorem Ashem i zwiedzaniem Warszawy na koszt 

organizatorów.  Nagrody dodatkowe stanowiły książki związane z tematyką konkursu.  

Trzydniowe spotkanie laureatów rozpoczęło się 26 marca 2008; pierwszym punktem była 

konferencja pt. „Stany Zjednoczone w świecie w perspektywie dwóch dekad” Tego samego 

dnia odbyło się przyjęcie wydane na cześć uczniów przez Ambasadora USA w jego 

rezydencji 

Uczniowie wzięli również udział w specjalnie dla nich zorganizowanym w Ambasadzie USA 

spotkaniu „Meet America” podczas którego kilku dyplomatów przedstawiło prezentacje 

dotyczące różnych aspektów amerykańskiej polityki i kultury. Laureaci wzięli również udział 

w dyskusji w szkole amerykańskiej w Konstancinie. Dyskusja dotyczyła podstawowych 

zagadnień życia politycznego oraz systemu edukacji i codziennego życia uczniów w Polsce i 

w USA. Pozostałe punkty spotkania to zwiedzanie Łazienek i spacer z przewodnikiem po 

Starym Mieście. 

 

2.7.3.  Dyplomacja i sprawy międzynarodowe 

Internetowy konkurs dla młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich pod nazwą 

„Dyplomacja i sprawy międzynarodowe” zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Euro-Atlantyckim. Konkurs składał się z dwóch etapów, a pytania dotyczyły dyplomacji, 

prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego i 

geografii. Celem projektu było podniesienie wiedzy uczestników o dyplomacji i sprawach 

międzynarodowych, zainteresowanie tymi zagadnieniami oraz zachęcenie ich do korzystania 

z Internetu w celu wyszukiwania informacji. 

Do konkursu zarejestrowało się 757 gimnazjalistów, na pytania I etapu odpowiedziało 239 

uczestników, do II rundy przeszło 154. Laureatami konkursu zostało 46 gimnazjalistów. 

Pierwsza edycja konkurs zakończył się w maju 2008 r. 

Budżet projektu wynosi 180 000 zł. Zakończenie II edycji projektu planowane jest na 

październik 2009 roku. 
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2.8. Dotacje udzielone na podstawie porozumień z innymi organizacjami  

2.8.1. Stypendia pomostowe „Dyplom z marzeń” – program Fundacji Edukacyjnej 

Przedsiębiorczości  

Program stypendiów pomostowych jest częścią rozbudowanego systemu stypendialnego, 

prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi we współpracy m.in. z 

Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Agencją 

Nieruchomości Rolnych, firmą „Polskie Młyny”, Fundacją im. Jana K. Steczkowskiego, 

Fundacją PZU i in. Jego celem jest pomoc młodym ludziom ze wsi i małych miast w 

zrealizowaniu aspiracji edukacyjnych i wyrównywanie ich szans dostępu do edukacji.  

W 2008 roku Fundacja Wspomagania Wsi udzieliła Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 

w Łodzi dotacji w kwocie 254 980 zł na realizację powyższego programu. 

 

2.8.2. Program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia  

Program polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej 

młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Fundacja Dzieło Nowego 

Tysiąclecia (FDNT) stawia sobie za cel objęcie pomocą zdolnych uczniów przez wiele lat: od 

gimnazjum, przez naukę w liceum, aż po okres studiów.  

W 2008 roku Fundacja Wspomagania Wsi wsparła działania FDNT dotacją w wysokości 

254 980 złotych.  

 

2.9.   Wydawnictwa Fundacji 

W 2008 roku Fundacja wydała cztery książki poświęcone problematyce rozwoju lokalnego i 

wykorzystania Internetu:  

o „Wymyślić wieś od nowa” – Wacław Idziak 

o „Każde miejsce opowiada swoja historię” – praca zbiorowa (wydanie sfinansowane 

przez Fundację 

o „Jak skutecznie prowadzić informatyzacje wsi – poradnik dla samorządowców” – praca 

zbiorowa 

o „Budowa sieci szerokopasmowych, planowanie i przygotowanie koncepcji – poradnik 

dla samorządowców” – praca zbiorowa 

o „Dzika rzeka dzika puszcza”– mapa turystyczna 

o Międzynarodowy plener malarski „Przyroda Wschodniej Polski” 

Książki przekazywano podczas spotkań i konferencji oraz wysyłano pocztą.  

 

2.10.   Sytuacja spółek, w których Fundacja posiada udziały 

W 2008 roku Fundacja była większościowym udziałowcem dwóch spółek: ALSYBET Sp. z 

o.o. i AGROSAK S.A. 

ALSYBET Sp. z o.o.: W związku i uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku 2008 roku 

Fundacja otrzyma dywidendę w kwocie 345 600 zł. 

AGROSAK S.A.: spółka rozpoczęła w II połowie 2008 roku działalność w nowej siedzibie, 

dopasowanej powierzchnią do produkcji spółki w roku 2008 i w latach następnych. 

Zwiększone koszty, spowodowane zatrzymaniem produkcji w dawnej siedzibie i jej 

uruchomienie w nowej, a także znaczne ograniczenie sprzedaży eksportowej w IV kwartale, 

spowodowały stratę w wyniku finansowym. 
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Podstawowe dane charakteryzujące stan spółek podano w poniższej tabeli. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 J
ed

n
o
st

k
i ALSYBET Sp. z o. o. AGROSAK S.A. 

rok rok 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Kapitał zakładowy tys. zł. 1.249,0 1.249,0 1.249,0 5.890,5 5.890,5 5.890,5 

Udział Fundacji % 61,5 61,5 61,5 99,2 99,2 93,5 

Majątek trwały  tys. zł. 1.832,1 3.116,2 2.116,2 9.605,4 10.912,4 15.784,3 

Zobowiązania  tys. zł. 104,4 567,2 722,7 7,986,9 5.494,5 4.895,7 

Przychody ze sprzedaży tys. zł. 7.401,8 8.461,8 6.940,9 26.550,5 22.450,0 22.682,8 

Zysk netto tys. zł. 1.395,4 1.456,4 579,9 -476,8 14.206,7 -2.614,1 

Liczba zatrudnionych osób 21 23 23 200 189 173 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

2.11. Kontrole zewnętrzne 

W okresie sprawozdawczym następujące programy Fundacji poddane były kontroli 

zewnętrzneych: 

o Program „Partnerstwo Razem” (str. 10/11) 

a)    audyt przez firmę C-Land Polska sp. z o.o. (raport z audytu nie stwierdza żadnych 

uchybień w prowadzeniu projektu od strony finansowej i merytorycznej) oraz  

b)  kontrola merytoryczna i finansowa przez przedstawicieli Krajowej Struktury 

Wsparcia przy Fundacji Fundusz Współpracy w ramach I.W. Equal. Do końca lutego 

2008 wprowadzono wszystkie zalecenia pokontrolne. 

 

o Program „Kluby przedszkolaka” (str.11/12) 

a) kontrola „ad hoc” instytucji wdrażającej MEN (styczeń 2008) 

b) audyt przeprowadzony przez firmę C-Land Sp. z o.o. w Warszawie (kwiecień – maj 

2008) 

c) kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji programu i wydawania 

środków finansowych (sierpień – wrzesień 2008) 

Wszystkie wątpliwości i zalecenia zostały wyjaśnione i wprowadzone. 
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3.  Finanse       

  Przychody      

        

 dotacje i darowizny    4 358 967,97  

 % a vista     15 001,02  

 % od lokat terminowych   2 052 924,16  

 % od papierów wartościowych   4 207 810,11  

 % ustawowe otrzymane   89 378,64  

 różnice kursowe    1 136 593,37  

 spisane drobne salda    483,22  

 spłaty należności zasądzonych i spornych  88 995,50  

 zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorn. 28 536,91  

 otrzymane dywidendy    974 156,82  

 Zwroty dotacji wypłaconych w poprzednich latach  5 063,53  

 wynagrodzenie płatnika   1 323,13  

 spłaty pożyczek       18 740 855,66  

  Razem przychody   31 700 090,04  

        

  Przeznaczenie srodków     

        

 realizacja celów statutowych   26 831 795,35  

 koszty ogólnoadministracyjne   2 157 390,51  

 spłata pożyczki  PL-480 i odsetek   2 544 026,40  

 różnice kursowe    265,54  

 inne koszty finansowe    85 331,22  

 % ustawowe zapłacone   2 468,20  

 zapłacone składki na rzecz innych organizacji  26 221,29  

 opłaty sądowe i komornicze   5 992,07  

 zwrot dotacji do ANR    7 988,16  

 pozostałe koszty operacyjne   32,44  

 zakup śr.trwałych i wart.niemater.i prawnych  38 578,86  

 zapłacony podatek dochodowy za 2008 r.   0,00  

  Razem    31 700 090,04  

        

 Zatrudnienie i wynagrodzenia     

        

  Zatrudnienie na 31.12.2008 r.    

        

 
Stanowisko 

w osobach na 
31.12.08 

w etatach na 
31.12.08 

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 7,00 5,75 5,75   

 Specjaliści 5,00 5,00 5,50   

 Sam.Pracownicy 15,00 13,75 12,99   

 Pomocn. Pracownicy  0,00 0,00 1,18   

 Sprzątaczka 1,00 0,50 0,50   

 Razem pracownicy  29,00 26,00 26,92   

 Ogółem   33,00 29,20 30,12   
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 Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2008 r.  3 164 489,29  

        

 Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i     

 Przewodniczącemu Rady Fundacji   511 887,50  

  średnie zatrudnienie zarządu w etatach  3,20  

  przeciętne m-czne wynagrodzenie zarządu 13 330,40  

 Wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji   7 544,00  

 Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło  322 960,79  

        

 Realizacja celów statutowych     

        

Pożyczki preferencyjne udzielone w 2008 r. przez Fundację w ramach działalności statutowej  

        

 Mała retencja    1 498 790,84  

 Pożyczki dla GMIN WKO   3 113 000,00  

 Mikropożyczki za środków PL-480   19 507 000,00  

 Mikropożyczki ze środków PARP      752 000,00  

  Razem    24 870 790,84  

        

        

 Programy szkoleniowe      

        

 kluby przedszkolaka    1 663 156,93  

 program E-VITA    812 115,46  

 program EQUAL    1 014 777,53  

 program - TURYSTYKA   304 112,56  

 program - EDUKACJA FINANSOWA  280 333,16  

 programy - KONKURSY   661 692,20  

 programy  EDUKACYJNE   450 461,51  

 Programy mikropożyczkowe    1 177 168,08  

 Inne programy    332 500,50  

        

 Pomoc finansowa bezzwrotna   5 513 764,05  

        

        

 Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2008 r.    

        

 lokaty w bankach    44 849 146,12  

 lokaty w dłużnych papierach wartościowych  17 830 710,00  

 lokaty w obligacjach skarbowych   59 483 150,16  

 lokaty w akcjach    139 408,53  

 lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ARKA  3 278 215,00  

        

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2008 r. dla działalności statutowej  

        

 komputery szt.7    32 883,96  

 urządzenie alarmowe    5 694,00  
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 Aktywa na dzień 31.12.2008 r.   
165 210 
057,64  

        

Zobowiązania     34 897 324,98  

z tego: pożyczka PL-480   24 010 507,41   

 z tyt.dostaw   142 896,44   

 z tyt.podatku dochodowego od osób fizycznych 202,00   

 z tyt.wynagrodzeń   1 244,00   

 pozost.zobow.wobec pracowników  4 611,72   

 wobec BGK w ramach progr.PAOW 218 712,88   

 wobec budżetu w ramach progr.Kl.Przedszkolaka 1 653,84   

 wobec NBP w ramach progr.Edukacja Finansowa 250 055,24   

 wobec ECORS POLSKA w ramach progr.TURYSTYKA 133 236,80   

 pozostałe zobowiązania  289 188,33   

 rozliczenia międzyokr.przychodów  9 618 632,92   

 fundusz świadczeń socjalnych  226 383,40   

        

        

        

 Podatki       

        

 Podatek dochodowy od osób prawnych za 2008 r.    

        

  podatek należny   0,00  

  podatek wpłacony w 2008 r.   6 445,00  

  do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2009 roku -6 445,00  

        

Zeznanie zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie.   

        

        

 Podatek VAT od importu usług elektronicznych w 2008 r.   

        

  podatek należny   2 963,00  

  podatek wpłacony w 2008 r.   2 963,00  

  do wpłaty / do zwrotu    0,00  

        

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach.  

        

        

Podatek VAT od zakupów z środków pomocowych z międzyn.instyt.finans. w 2008 r.  

        

  podatek naliczony   1 328,00  

  podatek zwrócony w 2008 r.   1 328,00  

  do wpłaty / do zwrotu    0,00  

        

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach.  

        

 Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.    

        

  potrącony z wynagrodzeń  492 054,00  
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  pobrane wynagrodzenie płatnika  1 309,00  

  wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2007 r. 490 543,00  

  do wpłaty w 2009 roku   202,00  

        

Deklaracja i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych w obowiązujących terminach.  

        

        

 Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2008 r.  

  potrącone ubezpieczonym  591 129,04  

  obciążające płatnika   440 855,42  

  wypłacone świadczenia   14 137,10  

  wynagrodzenie płatnika   14,13  

  wpłacono do ZUS w 2007 r.   1 022 699,40  

  do zwrotu przez ZUS w 2009 roku   -4 866,17  

        

 Wykaz współpracujących banków    

        

DnB NORD II O/W-wa, ul.Dubois 5a,  00-184 WARSZAWA    

        

ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14,  00-950 WARSZAWA   

        

ABN AMRO Bank S.A.  Ul.1-go Sierpnia 8a,  02-134 WARSZAWA   

        

BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7,  00-955 WARSZAWA    

        

POLBANK Bank EFG, ul.Mokotowska 19,  00-560 WARSZAWA   

        

BZ WBK AIB Asset Management S.A.  Plac Wolności 16,  61-739 POZNAŃ   

        

KB PBI IV O/W-wa, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 WARSZAWA   

        

 
Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 
31.12.2008     

        

DnB NORD II O/W-wa, ul.Dubois 5a,  00-184 WARSZAWA    

rach. Nr 73 1370 1037 0000 1701 4021 2700   0,00  

rach. Nr 55 1370 1037 0000 1706 4021 2716   0,00  

rach. Nr 73 1370 1037 0000 1701 4021 2710   1 653,84  

rach. Nr 73 1370 1037 0000 1701 4021 2715   200 438,84  

rach. Nr 59 1370 1037 0000 1741 4021 2719   0,00  

rach. Nr 51 1370 1037 0000 1701 4021 2708   0,00  

rach. Nr 78 1370 1037 0000 1701 4021 2707   0,02  

rach. Nr 61 1370 1037 0000 2701 4021 2717 EUR-27,18  113,41  

rach. Nr 34 1370 1037 0000 2701 4021 2718 EUR-9,66  40,31  

        

ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14,  00-950 WARSZAWA   

rach. Nr 71 1050 0086 1000 0022 7365 0214   1 617,03  

rach. Nr 85 1050 0086 1000 0022 7364 8119   5 000,22  

rach. Nr 37 1050 0086 1000 0022 7365 0438   6 483,34  

rach. Nr 26 1050 0086 1000 0022 7365 0636   5 739,79  

rach. Nr 94 1050 0086 1000 0022 7365 0867   0,00  

rach. Nr 18 1050 0086 1000 0022 7365 1071   3 255,59  

rach. Nr 06 1050 0086 1000 0022 7365 1287   2 580,69  

rach. Nr 92 1050 0086 1000 0022 7365 1485   0,00  
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rach. Nr 58 1050 0086 1000 0022 7365 1709   1 934,39  

rach. Nr 39 1050 0086 1000 0022 7365 1857   3 516,83  

rach. Nr 79 1050 0086 1000 0022 7365 1446   0,00  

        

ABN AMRO Bank S.A.  Ul.1-go Sierpnia 8a,  02-134 WARSZAWA   

rach. Nr 56 1670 0004 0000 6439 9105 1775   170 034,33  

        

POLBANK Bank EFG, ul.Mokotowska 19,  00-560 WARSZAWA   

rach. Nr 76 2340 0009 9010 9050 0000 0127   0,00  

rach. Nr 50 2340 0009 9010 9050 0000 0207   31,03  

        

BZ WBK AIB Asset Management S.A.  Plac Wolności 16,  61-739 POZNAŃ   

rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037   19 182,05  

    21    

BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7,  00-955 WARSZAWA    

rach. Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424   1 070,07  

        

 Lokaty terminowe      

        

DnB NORD II O/W-wa, ul.Dubois 5a,  00-184 WARSZAWA  7 163 796,85  

        

ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14,  00-950 WARSZAWA 102,00  

        

ABN AMRO Bank S.A.  Ul.1-go Sierpnia 8a,  02-134 WARSZAWA 7 984 495,00  

        

POLBANK Bank EFG, ul.Mokotowska 19,  00-560 WARSZAWA 29 656 823,03  

        

KB PBI IV O/W-wa, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 WARSZAWA 43 929,24  

(14 831,94 USD)       

        

Rozliczenia środków      

        

Projekt Partnerstwo na rzecz Rozwoju RAZEM - finansowany w 100% ze środków EFS w ramach    

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt dotyczył twirzenia wiosek tematycznych jako modelowego   

rozwiązania zapewniającego wejście lub powrót na rynek pracy mieszkańcom wsi.   

        

Działanie II       

otrzymana dotacja 2006-2007    3 075 946,00  

odsetki bankowe i inne przychody 2006-2007   5 316,47  

odsetki bankowe i inne przychody 2008   3 094,90  

wydatki 2005-2007     2 231 101,16  

wydatki 2008         681 619,98  

zwrot do Ministerstwa w 2008 roku   171 636,23  

Projekt zakończony i rozliczony      

        

Działanie III       

otrzymana dotacja 2007    458 690,00  

odsetki bankowe 2007    976,93  

odsetki bankowe  2008    1 590,14  

wydatki 2007     148 714,10  

wydatki 2008         224 694,95  

zwrot do Ministerstwa w 2008 roku   87 848,02  

Projekt zakończony i rozliczony      
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Projekt Kluby Przedszkolaka - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu   

Europejskiego, Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2   

(Ministerstwo Edukacji Narodowej).     

        

otrzymana dotacja 2006-2007    1 365 737,20  

otrzymana dotacja 2008    2 536 008,00  

odsetki bankowe 2006-2007    89,75  

odsetki bankowe  2008    14,51  

wydatki 2006-2007     1 365 826,95  

wydatki 2008         2 534 368,67  

zwrot do Ministerstwa w 2008 roku   1 653,84  

Projekt zakończony, rozliczenie w 2009 roku     

Projekt TURYSTYKA - finansowany w 74,74% ze środków ECORYS     

        

otrzymana dotacja 2008    362 613,00  

wydatki 2008         229 376,20  

do rozliczenia     133 236,80  

Projekt w trakcie realizacji      

        

        

Projekt Edukacja Finansowa - wspólfinansowany ze środków NBP     

        

otrzymana dotacja 2008    504 522,00  
wydatki 
2008      254 466,76  

do rozliczenia     250 055,24  

Projekt w trakcie realizacji      
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Załącznik nr 1 

do Sprawozdania za rok 2008 

Fundacji Wspomagania Wsi 
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Warszawa, 31 marca 2009 r. 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

 

ul. Wspólna 30,  

00-930 Warszawa 

 

 

 

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z 

działalności w roku 2008. 

 

 

Pozostajemy z poważaniem, 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopie uchwał Zarządu 

2. Wydawnictwo Fundacji 

o „Wymyślić wieś od nowa” – Wacław Idziak 

o „Każde miejsce opowiada swoja historię” – praca zbiorowa (wydanie sfinansowane 

przez Fundację 

o „Jak skutecznie prowadzić informatyzacje wsi – poradnik dla samorządowców” – praca 

zbiorowa 

o „Budowa sieci szerokopasmowych, planowanie i przygotowanie koncepcji – poradnik 

dla samorządowców” – praca zbiorowa 

o „Dzika rzeka dzika puszcza”– mapa turystyczna 

o Międzynarodowy plener malarski „Przyroda Wschodniej Polski” 

 

 


