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

z działalności Fundacji Wspomagania Wsi 

w roku 2009 

 

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 

dnia 25 10 2002 roku. Numer statystyczny Fundacji REGON 016022791. 

 

1.2 Władze Fundacji 

Zarząd Fundacji: 

1. Piotr Szczepański – prezes 

zam. ul. Wyszogrodzka 3 m 60, 03-337 Warszawa 

2. Andrzej Kuliszewski 

zam. ul. J.Sibeliusa 31, 02-641 Warszawa 

3. Mikołaj T. Steppa 

zam. ul. Sobieskiego 6 m 30, 02-957 Warszawa 

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek i 

pełnomocnik powołany przez Zarząd. 

 

Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła działalność z dniem 30 czerwca 1999 roku jako 

następca prawny, przejmujący wszystkie prawa i zobowiązania na zasadzie sukcesji 

uniwersalnej, wykreślonych z rejestru fundacji Fundacji Rolniczej i Fundacji Wspomagającej 

Zaopatrzenie Wsi w Wodę. (postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział 

Gospodarczy  Rejestrowy  XVI  z  dnia  30  czerwca  1999 r.  (1)  sygn.  Akt  XVI  Ns. Rej. 

F-1026/99  w  sprawie  powołania  Fundacji  Wspomagania  Wsi,  (2) sygn. akt XVI Ns. Rej. 

F-1025/99  w  sprawie  wykreślenia  z  rejestru  Fundacji  Rolniczej,  (3)  sygn. akt   Ns. Rej. 

F-809/99 w sprawie wykreślenia z rejestru Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w 

Wodę). 

 

Działalność statutowa w 2009 roku 
 

2.1  Cele statutowe Fundacji 

Cele statutowe Fundacji Wspomagania Wsi, zgodnie § 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. 
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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. 

 

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich 

poprzez: 

1) udzielanie ze środków pieniężnych Fundacji kredytów przez banki, z którymi 

Fundacja ma podpisane umowy o współpracy, na realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych w zakresie działalności objętej celami statutowymi, 

2) udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej na warunkach  preferencyjnych na 

realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, 

3) prowadzenie doradztwa techniczno-ekonomicznego, 

4) prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, 

organizowanie wymiany młodzieży, 

5) organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć. 

 

Swoje cele, Fundacja realizuje przez bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie 

przedsięwzięć lub w formach pośrednich, przez udzielanie pomocy organizacyjnej lub 

finansowej instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w zakresie zgodnym z celami 

Fundacji. 

W 2009 r. nie wystąpiły zdarzenia prawne, które wpłynęły na działalność Fundacji. 

 

2.2. Działalność statutowa  

2.2.1. Mikropożyczki 

Program „Mikropożyczki” ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich i w 

małych miastach do 20.000 mieszkańców (w województwach warmińsko-mazurskim i 

kujawsko-pomorskim do 30.000 mieszkańców) poprzez stworzenie możliwości uzyskania 

niewielkiego kapitału w formie pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności 

gospodarczej.  

O pożyczkę mogą się ubiegać: osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające nie 

więcej niż 5 pracowników najemnych, osoby pracujące o wynagrodzeniu do półtorakrotnej 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, emeryci bądź renciści, osoby bezrobotne oraz 

właściciele gospodarstw rolnych. 

Pożyczki udzielane są na: działalność gospodarczą, działalność pszczelarską, uprawę ziół; 

usługi turystyczne i kolektory słoneczne. 

Pożyczki Fundacji są nieoprocentowane, udzielane do kwoty 15.000,00 zł, przy okresie spłaty 

do  36 miesięcy,  w tym  karencja  do  2  miesięcy.   Zabezpieczeniem  spłaty  jest  weksel 

„in-blanco” oraz poręczenie przynajmniej dwóch osób. 

Utrzymanie bezpośredniego kontaktu z beneficjentami programu jest możliwe dzięki sieci 

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 programie pracuje 17 doradców na terenie  

jedenastu województw. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. obsługiwali oni 2978 aktywnych 

pożyczek.   

W ciągu roku wypłacono 1461 pożyczek na łączną kwotę 16.267 mln zł. Kwota ta jest 

mniejsza o ok. 4 miliony złotych od kwoty pożyczek wypłaconych w 2008 roku.  
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Pomoc ta finansowana była w większości ze środków własnych i pochodzących z pożyczki 

PL-480. Niewielką część pożyczek (ok. 4%) sfinansowano ze środków Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.   

Rozkład dystrybucji pożyczek w ujęciu terytorialnym przedstawiał się następująco: - w 

województwie: - podkarpackim wypłacono 717 pożyczek, warmińsko-mazurskim 214, 

lubelskim 167, kujawsko-pomorskim 139, małopolskim 109, podlaskim 89, świętokrzyskim 

13, mazowieckim 10, łódzkim 1, śląskim 1 i wielkopolskim 1.   

Wśród przedsiębiorców, którzy uzyskali pożyczki w 2009 roku największa część (ok. 58%) 

prowadziło przedsiębiorstwa handlowe głównie sklepy, 29% posiadała przedsiębiorstwa 

usługowe, 13% zajmowało się produkcją. 

Nieco wzrósł procentowy udział kobiet wśród pożyczkobiorców. Wyniósł on 37% wobec 

trzydziesto-cztero procentowego ich udziału w poprzednim roku. Zwiększył się procent 

pożyczek wypłaconych nowopowstałym przedsiębiorstwom. Wyniósł on 33% gdy w 

poprzednim roku stanowił 26% (w latach 2004÷5 dochodził do 45%). Jak wynika z 

dotychczasowego doświadczenia Fundacji nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa 

portfela pożyczek. 

Charakteryzujący bezpieczeństwo portfela wskaźnik zagrożenia kapitału PAR-30 utrzymuje 

się na poziomie 1,7% co należy uznać za świadectwo małego zagrożenia kapitału. 

 

2.2.2.  Wspieranie budowy niekonwencjonalnych źródeł energii 
Program ma na celu finansowe wspieranie budowy bądź odbudowy małych elektrowni 

wodnych, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych lub innych niekonwencjonalnych 

źródeł energii. 

O pożyczki na powyższe cele mogą ubiegać się osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, 

instytucje kościelne, gminy. 

Kwota pożyczki nie może przekroczyć 200.000 zł lub 50% wartości nakładów 

inwestycyjnych. Pożyczka jest nieoprocentowana, udzielana na okres do 5 lat w tym okres 

karencji w spłacie do 1 roku, jednak nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu inwestycji. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka własna lub osoby trzeciej oraz weksel własny 

„in blanco” z poręczeniem wekslowym, 

W roku 2009 rozpatrzono łącznie 18 wniosków, udzielono 9 pożyczek na budowę małych 

elektrowni wodnych na kwotę 1.800 tys. zł, 2 pożyczki na budowę elektrowni wiatrowych 

(400 tys. zł) i 2 pożyczki na budowę kolektorów słonecznych (100 tys. zł). W okresie spłaty 

pozostawało 59 pożyczek na kwotę 5.305 tys. zł.   

Od rozpoczęcia programu udzielono 271 pożyczek w łącznej wysokości 23.067 tys. zł, w tym 

16 pożyczek wsparło budowę elektrowni wiatrowych i 15 kolektorów słonecznych.   

W związku z zaległościami w spłatach pięć pożyczek, (o kwocie zaległego kapitału 161.720 

zł, skierowano do sądu. 

 

2.2.3.  Program pożyczek inwestycyjnych dla gmin  

Celem programu jest wspieranie inwestycji gminnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i 

gospodarki ściekowej, inwestycji szkolnych i teleinformatycznych, drogowych i innych 

uzgodnionych z Zarządem Fundacji wspomagania Wsi. 

O pożyczki inwestycyjne mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie o 

liczbie mieszkańców do 20.000. Pożyczki udzielane są na dofinansowanie inwestycji 

gminnych, takich jak: budowa i modernizacja sieci wodociągowych i stacji ujęć wody, 

budowę sieci kanalizacji sanitarnych i grupowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację szkół i obiektów towarzyszących, budowę 

społeczeństwa informacyjnego, budowę dróg bądź  inne inwestycje uzgodnione z Fundacją.  
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Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł. Pożyczki udzielane są na okres 

3 lat wraz z możliwością uzyskania w tym okresie karencji w spłacie pożyczki do 1 roku, nie 

dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu inwestycji. 

Pożyczka  jest nieoprocentowana.   Zabezpieczeniem   spłaty   pożyczki   są  dwa   weksle 

„in-blanco” podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli gminy oraz deklaracja 

wekslowa. 

W 2009 roku podpisano z urzędami gmin 2 umowy (200 i 150 tys. zł). Środki te przeznaczone 

są na rozbudowę infrastruktury sportowej (Borne Sulinowo w woj. zachodnio-pomorskim) i 

rozbudowę ośrodka edukacji regionalnej (Podedwórze w woj. lubelskim).  

W końcu 2009 r. w okresie spłaty było 21 pożyczek o kwocie łącznej 1.905,38 tys. zł, 

zaciągniętych przez urzędy gmin w latach ubiegłych. Pomoc finansowa Fundacji wsparła 

głównie inwestycje szkolne, drogowe i wodociągowe we wschodniej części kraju (12 

pożyczek).  Nie odnotowano opóźnień w spłatach kwartalnych rat udzielonych pożyczek. 

 

2.2.4.  Szkolenia 

2.2.4.1.  Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i agroturystyki  

Celem tego programu jest wsparcie rozwoju turystyki i agroturystyki oraz pszczelarstwa. 

Przeważająca część szkoleń skierowana była do usługodawców turystyki wiejskiej i 

ukierunkowana była na wzrost jakości usług turystycznych oraz różnicowanie oferty 

turystycznej. Pozostałe szkolenia zawierały tematy związane z produkcją wysokiej jakości 

miodu i innych produktów pszczelich oraz zapobieganiem spadku zdrowotności pszczół.  

Ponadto zrealizowano warsztaty „Tworzenie regionalnych i lokalnych produktów 

turystycznych”, skierowane do liderów organizacji pozarządowych z obszaru powiatu 

bialskopodlaskiego. Celem warsztatów było przygotowanie organizacji pozarządowych do 

tworzenia produktów turystycznych opartych o lokalne i regionalne zasoby kulturowe. 

Partnerem było starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej, które uczestniczyło w organizacji i 

finansowaniu warsztatów.  

Łącznie zrealizowano 21 szkoleń, w których uczestniczyło  530 osób. Przeważająca część 

szkoleń (86%) miała miejsce w woj. lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim gdzie 

działalność  szkoleniowa łączona była z działalnością pożyczkową. Szkolenia organizowane 

były we współpracy z doradcami pożyczkowymi programu mikropożyczek FWW, lokalnymi 

i regionalnymi organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową na szczeblu gmin 

i powiatów. Łączny koszt usług zewnętrznych, poniesiony w związku z realizowanymi 

szkoleniami wyniósł 46.402 zł.  

 

2.2.4.2.  Proekologiczny rozwój sektora usług turystyki wiejskiej w Polsce Wschodniej  

Wsparcie finansowe projektu pochodzi  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Geograficznego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w 

ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP), jak również ze środków własnych 

Fundacji. Celem projektu jest wdrożenie przyjaznych środowisku (ekologizacja) usług 

turystyki wiejskiej w regionie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Mielnickiej.  Cel ten 

realizowany jest przez prowadzenie szkoleń 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”. 
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W 2009 roku zrealizowano następujące działania: 

1. Trzy szkolenia usługodawców turystycznych w zakresie budowy i eksploatacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków (68 osób).  

2. Cztery szkolenia usługodawców turystycznych w zakresie urządzeń technicznych 

pozwalających ograniczyć zużycie wody i energii w obiektach wiejskiej bazy noclegowej 

(62 osoby). 

3. Czternaście szkoleń mieszkańców wsi w zakresie produkcji rękodzielniczej opartej na 

regionalnych, tradycyjnych wzorach (160 osób). 

4. Zorganizowano trzy wystawy prac malarskich będących efektem zrealizowanego w 2008 

roku Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Przyroda Polski Wschodniej”. Miejsca 

wystaw: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, Ośrodek Kultury 

Białoruskiej w Hajnówce.   

5. Zorganizowano uczestnictwo Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Żubr” 

i Stowarzyszenia Agroturystycznego „Puszcza Mielnicka” w prezentacjach organizacji i 

gmin wiejskich woj. podlaskiego w Warszawie. 

6. Cztery szkolenia usługodawców turystycznych w zakresie serwisowania i naprawy 

rowerów (35 osób). 

7. Jedno szkolenie usługodawców turystycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii 

(15 osób) 

8. Trzy wyjazdy studyjne (1 związany z  przydomowymi oczyszczalniami ścieków i 2 

związane ze stosowaniem oszczędnych rozwiązań technicznych w zakresie zużycia wody 

i energii). 

9. Siedemnaście szkoleń mieszkańców wsi w zakresie produkcji rękodzielniczej opartej na 

regionalnych, tradycyjnych wzorach (182 osoby). 

10. Wydany został informator turystyczny obejmujący Region Puszczy Białowieskiej i 

Puszczy Mielnickiej (nakład 2000 egz.). Publikacja została przekazana partnerom 

Fundacji, z regionu objętego projektem, do dalszej dystrybucji. 

11. Zorganizowano seminarium podsumowujące projekt, połączone z wystawą prac 

rękodzielniczych i prac z pleneru malarskiego (84 uczestników), zrealizowane w 

Kleszczelach, dnia 27.11.2009 r.  

 

2.2.4.3.  Szkolenia w zakresie planowania i realizacji projektów społecznych. 

Szkolenia te mają na celu  wspieranie środowisk wiejskich poprzez podnoszenie wiedzy na 

temat prowadzenia projektów działających na rzecz społeczności lokalnych oraz sposobów 

pozyskiwania funduszy na ich realizację.  

Odbiorcami prowadzonych metodami warsztatowymi szkoleń są aktywne społecznie osoby 

będące  liderami  formalnych organizacji lub grup nieformalnych.  Do udziału zapraszane są 

po dwie osoby z tej samej organizacji.  

W trakcie ośmiu cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem trzydniowych warsztatów 

(po 20 godzin zajęć każdy) przeszkolono 191 osób - aktywnych członków 99 organizacji lub 

grup działających we wsiach i miasteczkach do 6 tys. mieszkańców. Wszystkie warsztaty 

odbyły się w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Łowiczu.   

 

2.2.4.4.  Szkolenia „Prawo a praktyka działania w organizacjach wiejskich” 

Celem programu jest podniesienie wiedzy i umiejętności osób aktywnych społecznie w 

zakresie zarządzania organizacjami wiejskimi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 

formalno – prawnych.  

Beneficjentami programu są osoby działające aktywnie na rzecz rozwoju swojej społeczności, 

będące przedstawicielami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które uzyskały 
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dotacje Fundacji w ramach konkursu „Nasza wieś naszą szansą – 2008”.  Do udziału w 

warsztatach zapraszano jednego przedstawiciela z każdej organizacji.  

W trakcie 17-to godzinnych warsztatów (16 – 18 stycznia 2009 r) przeszkolono 22 osoby 

reprezentujące 22 organizacje i grupy nieformalne.  

Ponieważ u przedstawicieli zarządów organizacji zaobserwowano niski poziom wiedzy 

dotyczącej obowiązujących przepisów księgowo-prawnych, postanowiono uzupełnić i 

rozszerzyć zakres warsztatów i kontynuować je, pod nazwą „Księgowo-prawne podstawy 

działania organizacji wiejskich”.  

 

2.2.4.5.  Szkolenia w zakresie księgowo-prawnych podstaw działania organizacji 

wiejskich  

Celem programu był wzrost wiedzy i umiejętności członków zarządów organizacji lokalnych 

na temat obowiązujących w Polsce, księgowo-prawnych zasad funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. Prowadzone w formie warsztatów szkolenia nie były skierowane do 

księgowych. Do udziału w warsztatach zapraszano jednego przedstawiciela danej organizacji.  

W trakcie dziewięciu czterodniowych warsztatów (28 godzin) przeszkolono 176 osób – 

członków zarządów 169 organizacji pozarządowych.  Dodatkowo w warsztatach wzięło 

udział 5 pracowników Fundacji. 

 

2.2.4.6.  Szkolenia na temat zarządzania projektami społecznymi 
Celem programu był wzrost wiedzy i umiejętności aktywnych członków lokalnych 

organizacji pozarządowych dotyczącej prawidłowego koordynowania, ewaluowania i 

promowania planowanych lub realizowanych projektów.  

Do udziału w szkoleniu zapraszano po dwie osoby z tej samej organizacji, które planowały 

być lub były koordynatorami projektów. 

W trakcie czterech trzydniowych warsztatów (18 godzin zajęć) przeszkolono 90 osób, które 

są aktywnymi członkami 45 organizacji  działających we wsiach i miasteczkach do 6 tyś. 

Mieszkańców oraz 4 pracowników Fundacji.  

 

2.2.4.7.  Program edukacji finansowej dla osób o niskich dochodach z terenów wiejskich  

(Zaplanuj Swoją Przyszłość) 

Wspierany finansowo przez Narodowy Bank Polski  program realizowany był w dwu 

częściach. Pierwsza rozpoczęta we wrześniu 2008 r. i zakończyła się w czerwcu 2009 r.  

Projektem zarządzała Fundacja Wspomagania Wsi prowadząc go wspólnie z Fundacją 

Centrum Organizacji Pożyczkowych Microfinance Center, Fundacją Komunikacji Społecznej  

i Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych.  Łączny budżet całego projektu to 574,5 tys. zł w tym 

70 tys. zł stanowiło wkład własny Fundacji.  

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej i finansowej mieszkańców 

wsi w zakresie zarządzania domowym budżetem poprzez szkolenie trenerów edukacji 

finansowej i organizację szkoleń w terenie . 

Łącznie przeszkolono 140 trenerów, którzy zorganizowali i przeprowadzili szkolenia dla 1045 

mieszkańców wsi. 

Kontynuowano ponadto program udzielania dotacji na realizacje szkoleń z zakresu edukacji 

finansowej. W okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku udzielono 32 takich dotacji (łączna 

ilość udzielonych dotacji wynosi 51). W ten sposób w każdym z województw znajduje się 

jeden lub więcej organizacji przygotowanych do organizowania tego rodzaju szkoleń. 

Istotną częścią programu była kampania edukacyjno – informacyjna. W 12 lokalnych 

rozgłośniach radiowych emitowano cztery 20-to minutowe słuchowiska poruszające kwestie 

domowych finansów. Po czym następowała część konkursowa w trakcie której słuchacze 

odpowiadali na pytania z dziedziny edukacji finansowej. Nagrodami były odtwarzacze MP3. 
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Łącznie rozdano w konkursie 96 nagród. Kampania radiowa wspierana była przez lokalne 

gazety, w których publikowano zarówno informacje o odbywających się szkoleniach, jak 

również informacje o programie. 

Do celów informacyjnych wykorzystano też portal Witryna Wiejska, gdzie w lutym 

publikowano artykuły dotyczące edukacji finansowej. 

W trakcie realizacji projektu, informacja o potrzebie edukacji finansowej zagościła na antenie 

Polskiego Radia, gdzie wyemitowano 2 audycje na powyższy temat.  

Umowa pomiędzy NBP i Fundacja z września 2009 r. dała możliwość kontynuacji programu 

„Zaplanuj Swoją Przyszłość”. Cel główny i grupa odbiorców pozostała taka sama. 

Działaniami edukacyjnymi objęci zostali też trenerzy z I edycji uczestnicząc w seminarium 

uzupełniający z wykorzystania komputera do zarządzania domowymi finansami, produktów 

bankowych dla klienta indywidualnego i bankowości elektronicznej (dla 56 trenerów). 

Przygotowano też i wydano publikację „Zaplanuj swoją przyszłość- poradnik dla uczestników 

szkoleń z edukacji finansowej”, która przesłana zostanie do wszystkich organizacji 

realizujących szkolenia w obu edycjach projektu. Od września do grudnia 2009 

przeprowadzono warsztaty trenerskie dla kolejnych 100 osób. Udzielono 14 dotacji (na 

planowanych 50) na przeprowadzenie szkolenia w środowisku wiejskim. 

Program, który objął zasięgiem całą Polskę, realizowany będzie do 30 kwietnia 2010 roku. 

Zarówno I-sza jak i II-ga edycja programu edukacji finansowej spotykała się z wielkim 

zainteresowaniem lokalnych organizacji i mieszkańców wsi. Jak sami mówią, jest to 

dotychczas jedyne w kraju źródło elementarnej wiedzy finansowej.  

 

2.2.5.  Program wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego – E-VITA III 

„E-VITA III” to kontynuacja programu rozpoczętego w 2004 roku. Jego celem jest 

pobudzanie społecznego i gospodarczego rozwoju terenów wiejskich poprzez wsparcie 

wykorzystania technologii informacyjnych przez ich mieszkańców. Trzecia edycja programu 

jest realizowana od grudnia 2008 przez Fundację w partnerstwie z Polsko-Amerykańską 

Fundacją Wolności.  

Jednym z trzech głównych elementów programu jest bezpośrednie wsparcie wybranych grup 

samorządów w planowaniu projektów budowania społeczeństwa informacyjnego, w tym w 

uzyskaniu dofinansowania budowy szerokopasmowych sieci teleinformatycznych.  W 2009 

roku w efekcie otwartego naboru, wyłoniono 5 międzygminnych partnerstw z województw: 

podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, w skład których wchodzi łącznie 26 

gmin. Zakwalifikowane partnerstwa otrzymują systematyczne wsparcie ekspertów Fundacji w 

planowaniu budowy sieci teleinformatycznych i przygotowaniu wniosków o dofinansowanie 

inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Eksperci FWW wspierają też samorządy w 

rozmowach z instytucjami grantodawczymi (Urzędami Marszałkowskimi) i z wykonawcami. 

Do końca 2009 roku podpisano  umowy o współpracy oraz przekazano dotacje (25.000 zł) 

trzem partnerstwom. Cekcyn, Dzierżoniów i Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.  

W partnerstwie „Zawady” z województwa podlaskiego trwają rozmowy pomiędzy 

samorządowcami dotyczące realizacji wspólnego projektu.  Zakończono natomiast 

współpracę z Partnerstwem „Osielsko” z województwa kujawsko- pomorskiego gdzie 

pomimo przeprowadzonych przez Fundację mediacji nie udało się samorządowcom dojść do 

porozumienia. Pod koniec 2009 roku do programu przystąpiło nowe partnerstwo z 

województwa dolnośląskiego, którego  liderem jest Gmina Rudna.  

W ramach merytorycznego wsparcia liderów wybranych gmin odbyły się dwa warsztaty. 

Wzięli w nich udział wójtowie, burmistrzowie i gminni koordynatorzy rozwoju ICT. W 

każdym ze spotkań uczestniczyło 31 osób. Omówiono organizacyjne, techniczne i społeczne 

aspekty prowadzenia inwestycji teleinformatycznych przez samorząd.  
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Drugim elementem programu jest przekazywanie szerokiej grupie odbiorców wiedzy 

dotyczącej wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi. Realizacji tego celu 

służy organizacja konferencji, działalność wydawnicza i prowadzenie serwisu internetowego. 

Największą konferencją zorganizowaną i sfinansowana w ramach programu było VIII 

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie.  

Spotkanie to opisano w p. 2.7.1.   

We współpracy z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w kwietniu 2009 

zorganizowano konferencję „Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i 

możliwości dla samorządów”. Celem spotkania było przekazanie przedstawicielom 

samorządów informacji na temat planowania i prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych 

oraz zarządzania wybudowaną siecią. W konferencji uczestniczyło 220 osób w tym 

przedstawiciele Rządu.  

Program e-VITA był też gościem specjalnym VI Forum Usług Szerokopasmowych, 

organizowanego przez tygodnik Computerworld. Jednym z celów konferencji było 

przygotowanie samorządowców, decydentów politycznych oraz przedsiębiorców do 

wdrożenia założeń projektu ustawy o inwestycjach szerokopasmowych. 

W 2009 roku w ramach programu e-VITA rozwijano zasoby Witryny Wiejskiej, zgodnie ze 

strategią jej rozwoju. Przygotowano i opublikowano 13 poradników, 282 artykułów, 748 

informacji do rubryki „Warto przeczytać”, 171 artykułów do „Przeglądu prasy krajowej”, 440 

ilustracji do artykułów. Wyprodukowano i opublikowano 31 filmów. Opracowano i 

opublikowano 10 nowych tematów miesiąca oraz 1 temat okolicznościowy i stałą rubrykę 

„Zdrowie”. Co miesiąc rozsyłano informacyjne biuletyny do ponad 8100 osób i instytucji.  

W 2009 roku Witrynę odwiedziło ponad 344 tys. użytkowników. W poprzednim roku liczba 

ta wyniosła 267 tys., co oznacza wzrost liczby użytkowników o 29%. 

Powstał i jest stale rozbudowywany specjalistyczny serwis „Internet na wsi” zawierający m. 

in. informacje potrzebne samorządowcom w budowie ICT na terenie gmin, relacje z debat, 

spotkań i konferencji organizowanych w ramach programu e-VITA. Prowadzono prace nad 

inwentaryzacją zasobów programu, które zostaną zamieszczone w serwisie. 

Rozwijano merytoryczne zasoby programu. Przygotowano i opublikowano w bibliotece 

Witryny Wiejskiej „Podręcznik obsługi komputera”. We współpracy z UKE trwały prace nad 

wydaniem poradnika „Budowa sieci szerokopasmowych. Poradnik dla samorządowców. 

Część II.” 

Ważnym zadaniem, kontynuowanym w pierwszej połowie 2009 roku było upowszechnianie 

doświadczeń programu e-VITA. Prowadzono stałą dystrybucję wydanych publikacji. Ponadto 

doświadczenia programu e-VITA zaprezentowano podczas 4 konferencji organizowanych 

przez inne instytucje.  

Trzecim zadaniem programu e-VITA jest inicjowanie debaty, która poprzez wskazywanie 

istniejących barier i możliwych rozwiązań sprzyja efektywnemu wykorzystania środków Unii 

Europejskiej przeznaczonych na rozwój ICT na terenach wiejskich. 

Na zamówienie Fundacji powstał „Raport z wykorzystania środków UE na budowanie 

społeczeństwa informacyjnego”. Z raportu wynika, że dotychczasowy proces absorpcji 

funduszy pomocowych na projekty społeczeństwa informacyjnego na wsi przebiega w sposób 

nieefektywny.  

Przeprowadzono trzy debaty „przy okrągłym stole”, mające na celu wypracowanie 

rekomendacji bardziej efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na budowanie 

społeczeństwa informacyjnego. W marcu oraz w czerwcu przeprowadzono debaty we 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Ich celem było wskazanie głównych 

problemów z jakimi borykają się podmioty realizujące projekty ICT na wsi. W debatach 

uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji samorządowej 

szczebla gminnego i regionalnego, administracji państwowej oraz środowisk gospodarczych. 
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Efektem debat było wypracowanie zbioru rekomendacji, dotyczących usprawnienia procesu 

informatyzacji wsi, które następnie przesłano do odpowiednich instytucji rządowych i 

samorządowych, MSWiA, UKE, MI, urzędów marszałkowskich oraz do wszystkich wójtów i 

burmistrzów wiejsko-miejskich gmin. 

Trzecia debata zorganizowana została we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem 

Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem debaty było udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, co utrudnia małym i średnim operatorom efektywne wykorzystanie 

środków z działania 8.4. PO IG. Zbiór rekomendacji przesłano do MSWiA, UKE i 

Ministerstwa Infrastruktury. Minister Witold Drożdż odpowiedział na postulaty w liście, 

który następnie był wykorzystany podczas czatu na temat działania 8.4 PO IG, 

organizowanego na łamach portalu Forum Szerokopasmowe. 

Wyniki debat były cytowane przez media (tygodnik POLITYKA, serwis samorządowy PAP, 

Rzeczpospolita, tygodnik Computerworld, portal NGO.PL) i inne strony internetowe.  

W ramach programu e-VITA przekazano Fundacji Ośrodka Karta dotacje, przeznaczone na 

organizację XIII edycji konkursu „Historia bliska” oraz programu „Razem 89” (109,5 tys. zł 

ze środków PAFW oraz 90 tys. zł ze środków FWW). Temat XIII Konkursu „Historii 

Bliskiej” był „Rok 1989: koniec, przełom, początek...?”. 

Trudności w realizacji założonych efektów wystąpiły we współpracy z samorządami. Jak już 

wspomniano pomimo mediacji zakończono współpracę z jednym z partnerstw.  

Opóźnienia w realizacji założonych celów dotyczą też serwisu internetowego „Internet na 

wsi” Opóźnienia w przebudowie serwisu, realizacji cyklu porad serwisu „Tydzień z 

ekspertem” i aktualizacji baz danych funduszów dostępnych w serwisie wynikły z zerwania 

współpracy z jego redaktorem, ze względu na nie wywiązywanie się z obowiązków.  

 

2.2.6.  Atlas Wsi 

Celem tej inicjatywy jest stworzenie internetowej encyklopedii polskich wsi. Encyklopedia ta 

– analogicznie do Wikipedii – byłaby tworzona przez internautów-ochotników. W zamyśle 

Atlas ma służyć:  

- zgromadzeniu informacji o polskich wsiach na  ogólnodostępnej platformie, 

- zachęcaniu osób z terenów wiejskich do rozwijania umiejętności komputerowych, a 

przede wszystkim do aktywnego korzystania z Internetu (nie tylko czerpania z zasobów, 

ale też ich tworzenia); 

- zachęcaniu do myślenia o swojej miejscowości w kategoriach promocji, 

przedsiębiorczości, unikatowości. 

Użytkownicy mogą dodać do Atlasu miejscowość, a następnie opisać ją w kilku zakładkach 

tematycznych – położenie, historia, architektura, ludzie, atrakcje. Miejscowość można 

zaznaczyć na mapie, zamieścić zdjęcia, pliki audio, oraz linki do innych stron powiązanych z 

miejscowością. |Dodano także zakładkę „Z czym do gości”, gdzie można zamieszczać 

informacje o lokalnych usługach, produktach, gastronomii i agroturystyce.  

W pierwszym kwartale 2009 roku Atlas działał w wersji testowej, od marca z nowym logo i 

wystrojem strony. Reklamowany był w Gazecie Sołeckiej (pierwszy kwartał 2009), 

kwietniowym newsletterze FWW,  na spotkaniu wiejskich organizacji pozarządowych w 

Marózie (maj 2009). Od kwietnia rośnie liczba wpisów. W pierwszym półroczu łącznie 

zarejestrowało się ok. 100 użytkowników, dodano ok. 100 miejscowości. 

W połowie października ogłoszono konkurs adresowany do nauczycieli i uczniów gimnazjów 

na obszarach wiejskich na najciekawszy opis miejscowości. Rozstrzygnięcie przewidziane 

jest na I kwartał 2010. Do końca roku zgłosiło się ok. 100 grup uczniów. 
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2.2.7.  Konkursy dotacyjne 

2.2.7.1. Kultura Bliska 09 

Celem konkursu - podobnie jak w poprzednich latach - jest ochrona zasobów kultury lokalnej; 

chęć ich pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nie, a także – od 

zeszłorocznej edycji - wspieranie organizatorów wydarzeń wzbogacających życie kulturalne 

w małych miejscowościach (z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury, itp.). Projekty w tej 

edycji konkursu mogą być realizowane między 1 września 2009 a 31 grudnia 2010 roku. 

W roku 2009 zmieniono regulamin. Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie organizacje 

proszone były o nadesłanie skróconych opisów projektów (do 27 marca), spośród których 

wybrano najciekawsze . Zmiana ta wynikała z doświadczeń poprzednich lat, w których 

napływała na konkurs duża liczba wniosków, z których większość nie była zgodna z jego 

założeniami. Napłynęło ponad 800 zgłoszeń.  Do II etapu zakwalifikowano 131 zgłoszeń. 

W II etapie napłynęło 112 wniosków zawierających szczegółowy opis, budżet i harmonogram 

projektu. Komisja złożona z 3 przedstawicieli FWW oraz 3 osób spoza Fundacji przyznała 

dotacje w ogólnej kwocie 394,56 tys. zł pięćdziesięciu dwóm (52) organizacjom.  

 

2.2.7.2.  Nasza świetlica, nasz klub 

W I półroczu 2009 r. organizacje nagrodzone dotacjami w ubiegłorocznej edycji konkursu 

kontynuowały realizację 69 projektów. Najwięcej projektów zlokalizowanych było w 

województwie warmińsko-mazurskim (11), najmniej w województwach małopolskim, 

opolskim i zachodniopomorskim (po 1).  Do końca 2009 roku nie przesłano rozliczenia 7 

projektów w tym jednego dwuletniego projektu (termin zakończenia do czerwca 2010). 

Zakończyła się też realizacja 2  (spośród 3) dodatkowych projektów, które otrzymały dotacje 

w 2008 r w ramach konkursu.  

W końcu czerwca 2009 r. w Unikowie (woj. warmińsko- mazurskie) zrealizowano letnie 

warsztaty dla podopiecznych i opiekunów świetlic/klubów biorących udział w konkursie. 

Uczestniczyło w nich 45 dzieci wraz z opiekunami z 7 gmin. Organizatorem warsztatów był 

ksiądz proboszcz Marek Kazimierczak. Pomysł przeprowadzenia wakacyjnego ,,obozu” 

powstał podczas szkolenia dla realizatorów projektów nagrodzonych w konkursie ,,Nasza  

świetlica, nasz klub”, które odbyły się w Łowiczu. Celem warsztatów było umożliwienie 

wymiany doświadczeń i zwiększenie umiejętności przydatnych do prowadzenia działań w 

świetlicach i klubach. Dodatkowo uczestnikom zaproponowano współpracę między klubami 

świetlicami na terenie całej Polski.  

 

2.2.7.3.  Pożyteczne wakacje 09 

Konkurs „Pożyteczne wakacje 09” skierowany był do lokalnych organizacji działających na 

wsiach, które mogły się podjąć zorganizowania dla dzieci i młodzieży zajęć o walorach 

społecznych i edukacyjnych.  Beneficjentami programu byli mieszkańcy wsi nie będących 

siedzibami urzędu gminnego oraz wsi będących siedzibami gminy pod warunkiem, że 

wnioskujące organizacje samodzielnie realizują swoje cele statutowe.  

W 2009 roku, wzorem roku ubiegłego, hasłem konkursu było „Nasza wieś najpiękniejsza”. 

Zgodnie z regulaminem Fundacja poddała ocenie wnioski, w których oprócz zorganizowania 

wypoczynku wakacyjnego przewidziano wykonanie prac, we wsiach zamieszkałych przez 

dzieci i młodzież będących uczestnikami wakacji, związanych z ochroną środowiska lub ze 

zwiększeniem estetyki swojej wsi, jej części, najbliższego otoczenia lub otoczenia siedzib 

instytucji znajdujących się na jej terenie.  

Projekt miał zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży 

przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez co najmniej 10 dni. 

W konkursie mogły uczestniczyć organizacje lokalne z wyłączeniem szkół i organizacji 

szkolnych, przedszkoli, drużyn harcerskich, gmin, gminnych ośrodków kultury, rekreacji i 
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sportu, bibliotek publicznych działające przy gminie i ich filie oraz innych organizacji 

prowadzących działalność dla zysku. 

W terminie przewidzianym w regulaminie konkursu do Fundacji wpłynęło 756 wniosków ze 

wszystkich stron Polski o otrzymanie dotacji w ogólnej kwocie 2.215,51 tys. złotych 

Pierwotna pula dotacji będąca nagrodą w konkursie ze względu na wielką ilość wniosków 

dobrze przygotowanych od strony formalnej i merytorycznej została zwiększona z kwoty 400 

tys. zł. do kwoty 600 tys. zł. 

Pozwoliło to przekazać dotacje o wysokości nie przekraczającej 3 tys. zł do 203 organizacji 

ze 173 gmin, których wnioski oceniono najwyżej.  

 

2.2.7.4.  Pożyteczne ferie 09 

Celem tegorocznej edycji konkursu „Pożyteczne ferie 09” było stworzenie dzieciom i 

młodzieży możliwości spędzenia ferii zimowych w sposób pożyteczny i atrakcyjny.  

Zaproponowano również by wśród zaproponowanych zajęć znalazły się zajęcia edukacyjne 

przygotowujące szóstoklasistów do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. 

Wnioski konkursowe mogły składać organizacje działające lokalnie i planujące 

zorganizowanie ferii we wsiach nie będących siedzibą gminy. 

Maksymalna dotacja wynosiła 2 tys. zł. i mogła być przeznaczona tylko na zakup rzeczy i 

usług ściśle związanych z planowanym programem zajęć. 

Fundacja otrzymała 360 wniosków konkursowych ze wszystkich województw, z których 

nagrodzono 242 wnioski. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 473 tys. zł. 

W porównaniu do konkursu „Pożyteczne ferie 2008” znacznie zwiększył się względny udział 

nagrodzonych wniosków z województwa zachodniopomorskiego i lubelskiego, natomiast 

zmalał udział nagrodzonych wniosków z województwa kujawsko-pomorskiego i 

małopolskiego. 

 

2.2.8  Konkursy internetowe 

2.2.8.1.  „Konkurs 1989” 

Fundacja pragnąc przypomnieć i upamiętnić wydarzenia roku 1989, które przyczyniły się do 

odzyskania przez Polskę suwerenności i do zmiany jej ustroju ogłosiła w lutym  2009 konkurs 

internetowy. 

Konkurs był skierowany do zespołów rodzinnych lub sąsiedzkich złożonych  z trzech do 

pięciu osób, w tym co najmniej jednej osoby dorosłej. Konkurs przeznaczony jest dla osób 

mieszkających w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. 

Pytania dotyczyły zarówno przełomu lat 1989/1990 w Polsce i w innych krajach, które w tym 

samym okresie zaczęły wychodzenie z komunizmu jak i okresu strajków latem 1980 i 

powstania Solidarności.  

Konkurs składał się z dwóch etapów. W obu uczestnicy odpowiadali na pytania (test 

wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. 

Oprócz tego, w drugim etapie zespoły mogły nadesłać relacje dotyczące wydarzeń 1989 w ich 

miejscowościach. Zebrano czterdzieści relacji. Większość z nich opublikowano na witrynie 

wiejskiej (w ramach tematu miesiąca) 

Do udziału w konkursie zarejestrowały się 182 zespoły (najczęściej 5 osobowe), 129 

zespołów zakwalifikowało się do drugiej rundy, a 20 zostało laureatami. Laureaci przyjechali 

do Warszawy 4 czerwca by uczestniczyć w imprezie plenerowej pod hasłem: „Wyłącz 

system” przy Krakowskim Przedmieściu. Odbywały się tam happeningi, instalacje, wystawy i 

koncerty ulicznych artystów.  

Wcześniej, w Collegium Civitas odbyło się wręczenie nagród i dyplomów zwycięskim 

drużynom.  
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Wykład na temat transformacji ustrojowej wygłosił prof. Antoni Dudek  uzupełniając swoją 

wypowiedź  filmem pt. „Okrągły stół i wybory” będącym drugą częścią cyklu „Tamtego 1989 

roku” autorstwa Jolanty Chojeckiej. 

 

2.2.8.2.  Poznawaj Polskę 2009 

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

rozwijanie wiedzy gimnazjalistów (z gimnazjów mieszczących się miejscowościach do 20 

tys. mieszkańców) o Polsce, jak również promowanie Internetu jako źródła informacji i 

pomocnego narzędzia w rozwoju intelektualnym. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne (1 tys. zł) i książki oraz zostali zaproszeni do 

Warszawy na uroczyste wręczenie dyplomów.  

Nagrody otrzymały również szkoły sześciu gimnazjalistów, których prace zostały ocenione 

najwyżej. 

Konkurs rozpoczął się w październiku 2008 r. 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 31 laureatów. 

W dniach 26÷28 kwietnia odbyło się spotkanie laureatów w Warszawie. Pierwszego dnia 

obejrzeli oni musical p.t. „Romeo i Julia”  w teatrze Studio Buffo. Drugiego dnia laureatów 

przyjął ksiądz Prymas Józef Glemp, który po krótkim wykładzie na temat historii i roli 

prymasów w Polsce, uroczyście rozdał laureatom dyplomy. Również tego samego dnia goście 

zwiedzali Pałac i Park w Wilanowie. Ostatniego dnia laureaci obejrzeli piątą edycję 

„Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej” w Centrum Sztuki Współczesnej na 

Zamku Ujazdowskim. 

W konkursie brało udział 3037 uczestników z czego 980 odpowiedziało na pytania I etapu. 

Do II etapu weszło 194 osób, a do finału- 78. Zgłoszono do niego 75 prac. Komisja 

Konkursowa wyłoniła 31 laureatów 

2.2.8.3.  Poznawaj Amerykę 2009  / Know America 2009 

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, pomocnego narzędzia w rozwoju intelektualnym. 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs wystartował we 

wrześniu 2008 i składał się z trzech etapów. Do udziału w konkursie  zarejestrowało się 701 

uczniów. 

Zwyciężczynie (2 uczennice) ostatniego etapu edycji Know America 2009, otrzymały roczne 

stypendium ufundowane przez Fundację na pokrycie kosztów dwóch semestrów studiów. 

Ponadto laureatki III etapu zostały zaproszone do udziału  w pięciodniowej The Benjamin 

Franklin Transatlantic Fellows Initiative Conference 2009 (Blagovgrad, American University 

in Bulgaria). Przyznano także jedno wyróżnienie; nagrodzony uczeń otrzymał możliwość 

odbycie stażu w American Chamber of Commerce w Warszawie. 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.  
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2.2.9.  Inne działania Fundacji 

2.2.9.1. Maróz 2009 - coroczne ogólnopolskie spotkania organizacji działających na 

terenach wiejskich. 
Tegoroczne, ósme Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach 

Wiejskich w Marózie odbyło się w maju.  Konferencja ta, tak jak w latach poprzednich, była 

organizowana i finansowana w ramach programu e-VITA.  Spotkanie poświęcone było tym 

razem wykorzystaniu technologii informacyjnych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.  

W trzydniowym spotkaniu wzięło udział 474 uczestników głównie przedstawicieli lokalnych 

organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych i instytucji samorządowych. 

Uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach plenarnych, wykładach i kilkunastu warsztatach. W 

pierwszym rzędzie uzyskali oni wiedzę z zakresu wykorzystania IT w działaniach związanych 

z ochroną dziedzictwa kulturowego (krajobrazu, architektury, pamięci) oraz edukacji w 

zakresie kultury. Ponadto poruszona była tematyka ochrony krajobrazu, przyszłości bibliotek 

gminnych, zapomnianych pomników, kaplic i cmentarzy. Szczególnie interesujące okazały 

się warsztaty na temat pozostałości kultury żydowskiej i tradycji ludowej kultury muzycznej 

prowadzony przez góralski zespół Trebunie Tutki.  Wielką atrakcją, jak co roku, był Jarmark 

Inicjatyw Wiejskich.  

 

2.2.9.2 Kluby przedszkolaka: profesjonalni nauczyciele i zaangażowani rodzice 

Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (FRD) od 

stycznia do grudnia 2009 roku w ramach umowy o współpracy z FWW.   

Celem programu jest stworzenie jak najlepszych warunków edukacyjnych dzieciom wiejskim, 

zapewniających im dobry start szkolny, poprzez:  

- podniesienie umiejętności pedagogicznych nauczycieli, zwłaszcza w zakresie rozwijania 

kompetencji językowych dzieci oraz partnerskiej współpracy z rodzicami; 

- rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i przygotowanie ich do rozwijania aspiracji 

edukacyjnych u dzieci. 

W programie uczestniczy 91 nauczycielek z 30 gmin wiejskich prowadzących Kluby 

Przedszkolaka lub Ośrodki Przedszkolne w województwie podlaskim i lubelskim. 

W trakcie programu osoby te przechodzą szkolenie w zakresie „Stymulowania rozwoju 

językowego dzieci.  Moduł szkoleniowy trwa 30 godzin, następnie nauczycielki wykonują 

zadania utrwalające umiejętności oraz dokonują auto-ewaluacji rozwoju dzieci. Szkolenie 

wypracowano we współpracy z psychologami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 

prowadzenia szkoleń przygotowanych jest 6 trenerów Akademii Komeńskiego. Do końca 

roku w 6 szkoleniach wzięło udział 96 nauczycielek. W czerwcu zorganizowano też dla grupy 

20 nauczycielek szkolenie podstawowe przygotowujące do pracy w Klubie Przedszkolaka  

W ramach programu zostaje przygotowana grupa mentorów- konsultantów (pedagogów, 

psychologów, logopedów), których zadaniem jest wspólna z nauczycielem praca nad 

spełnianiem standardów jakości – czyli podnoszeniem zarówno własnych umiejętności 

profesjonalnych jak i tworzeniem warunków do rozwoju dzieci.  

W 2009 roku odbyły się dwa spotkania szkoleniowe mentorów (34 osoby). Każdy z 

mentorów ma pod opieką od 2 do 5 nauczycielek. Mentorzy odbyli łącznie 246 spotkań z 

nauczycielkami. 

Opracowano ponadto 30 scenariuszy półtoragodzinnych warsztatów dla rodziców wraz ze 

wskazówkami i propozycjami aktywności do przeprowadzenia z dziećmi, jakie rodzice będą 

dostawać po każdym warsztacie. Tematy warsztatów dotyczą spraw wychowawczych, m.in. 

narodziny rodzeństwa, karmienie piersią, zapobieganie awanturom w sklepie, jak pomóc 

niejadkom, kłamstwo czy fantazja, zabawy na czekanie i nudę, jak i za co chwalić dzieci,) 

oraz roli rodzica jako pierwszego nauczyciela swojego dziecka m.in. pierwsze dni w 

przedszkolu, przygotowanie dziecka do szkoły, matematyka na co dzień, myślenie naukowe, 
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mistrz planowania, zabawy ruchowe, słuchanie świata, przygotowanie do czytania, 

obserwowanie świata z własnym dzieckiem, obserwowanie własnego dziecka i upamiętnianie 

jego rozwoju). Scenariusze były podstawą trzydniowych warsztatów dla nauczycielek, 

przeprowadzonych w okresie październik – grudzień 2010 roku. W szkoleniach wzięło udział 

łącznie 78 nauczycielek.  

Ponieważ do końca grudnia 2009 roku tylko 12 nauczycielek przeprowadziło 17 warsztatów 

dla rodziców postanowiono przedłużyć program o trzy miesiące (do III 2010), tak aby mogły 

się odbyć wszystkie planowane warsztaty.  Z relacji nauczycielek wynika, że warsztaty cieszą 

się dużym zainteresowaniem rodziców.  

2.9.3.3. Warszawski Obóz Teatralny (WOT) 

Realizowany co roku program jest inicjatywą edukacyjną Instytutu Teatralnego, Narodowego 

Centrum Kultury i Fundacji Wspomagania Wsi, kierowaną do nauczycieli z małych 

miejscowości. W ramach drugiej edycji programu zrealizowano serię wykładów, spotkań i 

warsztatów dotyczących teatru współczesnego i pedagogiki teatru. Pięciodniowy obóz jest 

integralnym elementem Warszawskich Spotkań Teatralnych. W 2009 roku ze środków 

Fundacji udzielono dotację w wysokości 18,540 tys. zł.  

2.2.9.4.  Członkowstwo Fundacji w organizacjach i inne działania 

Fundacja prowadziła szereg  dodatkowych działań na rzecz obszarów wiejskich: są to 

konsultacje i porady dla mieszkańców gmin i samorządów w dziedzinie budowy kanalizacji i 

oczyszczania ścieków, budowy sieci internetowych, prowadzenia księgowości przez 

organizacje lokalne.  

Fundacja jest też członkiem następujących sieci organizacji: Forum Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich, Forum Darczyńców, Microfinance Centre oraz European Microfinance Network. 

 

3.  Działalność gospodarcza 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2009 roku. 

 

4.  Uchwały 

Kopie uchwał Zarządu zamieszczone są w Załączniku nr 1. 
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Finanse      

5.  Informacja o uzyskanych przychodach    

 dotacje i darowizny    1 291 283,52 

 % a vista     5 185,09 

 % od lokat terminowych   2 624 346,08 

 % od papierów wartościowych   3 173 933,39 

 % ustawowe otrzymane   84 928,83 

 różnice kursowe    777 724,83 

 spisane drobne salda    400,40 

 spłaty należności zasądzonych i spornych  90 748,98 

 zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorników 30 190,36 

 otrzymane dywidendy    346 593,89 

 Zwroty dotacji wypłaconych w poprzednich latach 31 925,55 

 wynagrodzenie płatnika   1 156,27 

 sprzedaż samochodu osobowego   5 000,00 

 spłaty pożyczek       18 298 682,75 

  Razem przychody   26 762 099,94 

       

6.  Informacja o ponoszonych kosztach     

 realizacja celów statutowych   21 660 708,18 

 koszty ogólno-administracyjne   1 834 066,39 

 spłata pożyczki  PL-480 i odsetek   2 996 589,92 

 różnice kursowe    1 774,75 

 inne koszty finansowe    54 090,44 

 % ustawowe zapłacone   0,00 

 zapłacone składki na rzecz innych organizacji  31 503,21 

 opłaty sądowe i komornicze   11 547,84 

 zwrot dotacji do ANR    1 995,81 

 pozostałe koszty operacyjne   33,58 

 

zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych  169 789,82 

 zapłacony podatek dochodowy za 2009 r.   0,00 

  Razem    26 762 099,94 
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7.  Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniu   

7.1.  Zatrudnienie na 31.12.2009 r.   

 
Stanowisko 

w osobach 

na 31.12.09 

w etatach na 

31.12.09 

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 6,00 5,50 5,40  

 Samodzielni Pracownicy 14,00 12,75 13,28  

 Pomocniczy Pracownicy  0,00 0,00 0,00  

 Sprzątaczka 1,00 0,50 0,50  

 Razem pracownicy  29,00 25,50 25,93  

 Ogółem   33,00 28,70 29,13  

       

7.2.  Dane o kwocie wynagrodzeń    

        Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2009 r.  3 337 497,88 

 Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i    

 Przewodniczącemu Rady Fundacji   532 513,00 

 średnie zatrudnienie zarządu w etatach 3,20 

7.2.1 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządu 13 867,53 

 Wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji   6 926,00 

 W Fundacji nie ma systemu nagród i premii   

7.2.2.Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło  335 652,00 

       

7.3.  Realizacja celów statutowych    

7.3.1 Pożyczki preferencyjne udzielone w 2009 r. przez Fundację  

 Pożyczek udzielano na podstawie statutu Fundacji  

 Mikropożyczki ze środków własnych (2.2.1.)  11 523 000,00 

 Mikropożyczki za środków PL-480    (2.2.1.)  4 099 000,00 

 Mikropożyczki ze środków PARP      (2.2.1.)  644 500,00 

 Pożyczki na budowę niekonwencjonalnych źródeł energii (2.2.2.)  2 214 392,54 

 Pożyczki dla gmin (2.2.3.)   350 000,00 

  Razem    18 830 892,54 

7.3.2. Programy Fundacji    

 kluby przedszkolaka    37 485,77 

 program E-VITA    763 936,89 

 program EQUAL    16 624,93 

 program - TURYSTYKA   381 652,36 

 program - EDUKACJA FINANSOWA  519 503,69 

 programy - KONKURSY   1 081 105,13 

 programy  EDUKACYJNE   592 108,78 

 Programy mikropożyczkowe    1 295 937,47 

 Inne programy    166 489,83 
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 Pomoc finansowa bezzwrotna   3 757 533,51 

       

7.4.  Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  

7.4.1.  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 

       

7.4.2.  Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 31.12.2009   

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  0,00 

rach. Nr 73 1370 1037 0000 1701 4021 2715  14 507,99 

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  0,00 

rach. Nr 61 1370 1037 0000 2701 4021 2717 EUR-27,21  111,78 

rach. Nr 34 1370 1037 0000 2701 4021 2718 EUR-9,67  39,73 

       

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

rach. Nr 71 1050 0086 1000 0022 7365 0214  3 456,34 

rach. Nr 85 1050 0086 1000 0022 7364 8119  5 000,00 

rach. Nr 37 1050 0086 1000 0022 7365 0438  6 400,51 

rach. Nr 26 1050 0086 1000 0022 7365 0636  3 994,79 

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

rach. Nr 18 1050 0086 1000 0022 7365 1071  3 192,02 

rach. Nr 06 1050 0086 1000 0022 7365 1287  568,23 

rach. Nr 92 1050 0086 1000 0022 7365 1485  0,00 

rach. Nr 58 1050 0086 1000 0022 7365 1709  1 859,49 

rach. Nr 39 1050 0086 1000 0022 7365 1857  2 717,23 

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

       

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  99 447,71 

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

rach. Nr 56 1670 0004 0000 6439 9105 1775  511 995,13 

       

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

rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037  11 346,94 
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BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7,  00-955 WARSZAWA  

rach. Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424  3 905,67 

       

7.4.3.  Lokaty terminowe     

DnB NORD II O/W-wa, ul. Dubois 5a,  00-184 WARSZAWA 6 930 301,33 

ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14,  00-950 WARSZAWA 27,60 

ABN AMRO Bank S.A.  ul. 1-go Sierpnia 8a,  02-134 WARSZAWA 0,00 

POLBANK Bank EFG, ul. Mokotowska 19,  00-560 WARSZAWA 37 687 802,06 

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

WARSZAWA (14 898,68 USD) 42 465,71 

       

7.5.  Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2009 r.   

 lokaty w bankach    44 660 596,70 

 lokaty w dłużnych papierach wartościowych  11 870 622,00 

 lokaty w obligacjach skarbowych   59 155 837,86 

 lokaty w akcjach    107 997,46 

 lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ARKA  3 278 215,00 

       

7.6.  Informacja o udziałach w spółkach    

    

Wyszczególnienie 

 

Jedn. 

 

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

rok rok 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Kapitał zakładowy 
tyś. 

zł 
1.249,0 1.249,0 5.890,5 5.890,5 5.890,5 5.890,5 

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

Majątek trwały 
tyś. 

zł 
2.116,2 2.119,9 2.020,4 10.912,4 15.784,3 16.001,1 

 

     

Adresy spółek: 

 ALSYBET Sp. z o.o. – ul. Sienkiewicza 13, 13-306 Kurzętnik 

 AGROSAK S.A. – ul. Kilińskiego228, 93-124 Łódź 

   

       

7.7.  Informacja o nabytych nieruchomościach   

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła nieruchomości  

       

7.8.  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2009 r dla 

 dla działalności statutowej    

 komputery szt.7    39 223,58 

 2 samochody osobowe Opel Astra   77 266,00 

 2 kamery cyfrowe    44 703,24 

 2 licencje na programy komputerowe  8 597,00 

  Razem    169 789,82 

       

7.9.  Dane o wartości aktywów i zobowiązań  

 Aktywa na dzień 31.12.2009 r.   159 110 577,97 
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Zobowiązania    32 031 690,76 

z tego: pożyczka PL-480  21 181 056,61  

 z tyt. dostaw   124 031,25  

 z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00  

 z tyt. wynagrodzeń   0,00  

 pozostałe zobowiązania wobec pracowników 1 719,19  

 wobec BGK w ramach programu PAOW 153 190,46  

 wobec budżetu w ramach programu Kl. Przedszkolaka 0,00  

 wobec NBP w ramach programu Edukacja Finansowa 331 255,01  

 

wobec ECORS POLSKA w ramach programu 

TURYSTYKA 9 066,94  

 pozostałe zobowiązania  29 608,73  

 

rozliczenia międzyokresowe 

przychodów  

9 645 

655,37  

 fundusz świadczeń socjalnych   266 918,87  

  Razem  31 742 502,43  

       

8.   Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe 
Projekt TURYSTYKA – finansowany w 74,74% ze środków Europejskiego Mechanizmu 

Finansowego Obszaru Geograficznego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za 

pośrednictwem firmy EKORYS 

dotacja do rozliczenia z 2008   133 236,80 

otrzymana dotacja 2009    160 271,00 

wydatki 2009         284 440,86 

do rozliczenia     9 066,94 

       

Projekt w trakcie realizacji    

       

Projekt Edukacja Finansowa I – współfinansowany ze środków NBP   

dotacja do rozliczenia z 2008   250 055,24 

wydatki 2009     221 981,90 

zwrot do NBP       28 073,34 

do rozliczenia     0,00 

       

Projekt zakończony i rozliczony    

       

Projekt Edukacja Finansowa II – współfinansowany ze środków Narodowego Banku 

Polskiego   

otrzymana dotacja 2009    464 053,10 

wydatki 2009         132 798,09 

do rozliczenia     331 255,01 

       

Projekt w trakcie realizacji    
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9.   Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych 

 Podatek dochodowy od osób prawnych za 2009 r.   

  podatek należny   0,00 

  podatek wpłacony w 2008 r.   6 975,00 

  do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2010 roku -6 975,00 

       

Zeznanie zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie. 

       

 Podatek VAT od importu usług elektronicznych w 2009 r.  

  podatek należny   5 070,00 

  podatek wpłacony w 2009 r.   5 070,00 

  do wpłaty / do zwrotu    0,00 

       

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach. 

       

 

Podatek VAT od zakupów ze środków pomocowych z międzynarodowych instytucji 

finansowych W 2009 r. 

  podatek naliczony   1 599,00 

  podatek zwrócony w 2009 r.   1 202,00 

  do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2010 roku 397,00 

       

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym  

       

 Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.   

  potrącony z wynagrodzeń  380 699,00 

  pobrane wynagrodzenie płatnika  1 143,00 

  wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2009 r. 379 556,00 

  do wpłaty / do zwrotu    0,00 

       

Deklaracja i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych   

       

 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2009 r. 

  potrącone ubezpieczonym  638 962,79 

  obciążające płatnika   468 242,25 

  wypłacone świadczenia   13 260,10 

  wynagrodzenie płatnika   13,27 

  wpłacono do ZUS w 2009 r.   1 093 931,67 

  do wpłaty / do zwrotu    0,00 

       

       

       

10.  Informacja w sprawie przeprowadzanych kontroli  

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była poddana kontrolom zewnętrznym. 
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Załącznik nr 1 

do Sprawozdania za rok 2009 

Fundacji Wspomagania Wsi 
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Z A R Z Ą D U   F U N D A C J I 
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Warszawa, 31 marca 2010 r. 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

 

ul. Wspólna 30,  

00-930 Warszawa 

 

 

 

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z 

działalności w roku 2009. 

 

 

Pozostajemy z poważaniem, 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopie uchwał Zarządu 

2. Wydawnictwo Fundacji: 

o „Budowa sieci szerokopasmowych – poradnik dla samorządowca” – Eugeniusz  

o „Przewodnik po prawie autorskim” – Małgorzata Gradek-Lewandowska 

o „Kraina Żubra” Puszcza Białowieska, Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Mielnicka – 

Informator turystyczny – praca zbiorowa 
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S P R A W O Z D A N I E 

z działalności w roku 2009 

 
Fundacja Wspomagania Wsi 

Warszawa 


