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

z działalności Fundacji Wspomagania Wsi 

w roku 2013 

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 

2. Andrzej Kuliszewski – członek zarządu 

3. Mikołaj T. Steppa     – członek zarządu 

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 2013 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. 

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. 

mailto:fww@fww.org.pl
http://www.fww.org.pl/
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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 2013 r. nie wystąpiły zdarzenia prawne, które wpłynęły na działalność Fundacji. 

 

2.2. Działalność statutowa  

2.2.1      Mikropożyczki 

Działalność mikropożyczkowa Fundacji ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze 11 województw, głównie w Polsce Wschodniej1.   

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku piętnastu współpracujących z Fundacją doradców 

pożyczkowych obsługiwało 2.207 pożyczek, a saldo zadłużenia z tytułu aktywnych pożyczek 

wynosiło 19,968 mln zł. Każdy doradca opiekował się przeciętnie 147 pożyczkobiorcami.  

Realizacja programów mikropożyczkowych była finansowana z pięciu źródeł: -ze środków 

Programu Wspierania Przedsiębiorczości RPO w województwie podkarpackim (dwie odrębne 

umowy z UM Podkarpacia), ze środków programu Mikropożyczki dla Polski Wschodniej 

(umowa z BGK),  ze środków będących w dyspozycji Fundacji (pożyczka PL480 i środki 

własne). Pożyczki wypłacane ze środków Fundacji są nieoprocentowane i udzielane na okres 

do 24 miesięcy.  W prowadzonym na Podkarpaciu programie RPO pożyczki były 

oprocentowane (5,8%). Wysokość pożyczek nie mogła  przekroczyć 20.000 zł.  

W sumie, w ciągu 2013 roku wypłacono 1033 pożyczki na łączną kwotę 18,802 mln zł.   

Wśród przedsiębiorców, którzy uzyskali pożyczki  największa część-  ok. 55,0%, prowadziła 

przedsiębiorstwa usługowe, 27,8% posiadała przedsiębiorstwa handlowe, 17,2% zajmowało 

się produkcją, Udział kobiet wśród pożyczkobiorców wyniósł 37%. Odsetek pożyczek 

wypłaconych nowopowstałym przedsiębiorstwom wyniósł 37%.  

Charakteryzujący bezpieczeństwo portfela wskaźnik zagrożenia kapitału PAR302 pozostaje 

na niskim poziomie 3,5%, co należy uznać za świadectwo małego zagrożenia kapitału. 

W pierwszej połowie roku obserwowano spadek zainteresowania przedsiębiorców 

możliwością korzystania z pożyczek.  Było to wywołane ogólną sytuacja gospodarczą.   

                                                 
1 Województwa: podkarpackie (45,4% aktywnych pożyczek).  Odpowiednio w województwo lubelskie było 
15,7% pożyczek, warmińsko-mazurskie 10,6%,  małopolskie 11,0%, kujawsko-pomorskie 9,7%, podlaskie 3,1%. 
Pozostałe aktywne pożyczki (4,5%) znajdowały się w województwach: śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim i  
wielkopolskim.   
2 PAR30 –  Jest to iloraz kapitału aktywnych pożyczek, które mają jedną lub więcej rat spóźnionych więcej niż 30 
dni do całego kapitału aktywnych pożyczek (%).  Podaną wartość wyliczono jako średnią ważoną dla wszystkich 
aktywnych pożyczek w dniu 30 czerwca 2013 r. 
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W drugiej połowie 2013 r. Fundacja podpisała nowe umowy z doradcami pożyczkowymi 

mobilizujące ich do wydajniejszej pracy, wprowadziła zmiany w systemie zabezpieczeń 

umów pożyczkowych3. Podwyższono też maksymalne kwoty możliwych do uzyskania 

pożyczek z 20 tys. zł na 40 tys. zł. Działania te wraz z poprawą koniunktury w gospodarce 

zwiększyły zainteresowanie programem.  

 

2.2.2.    Alternatywne źródła energii 

Jest to jeden z najdłużej prowadzonych programów finansowanych ze środków  Fundacji4.  

Ma on na celu pomoc finansową i doradczą w budowie małych elektrowni wodnych, 

elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych i i innych alternatywnych źródeł energii.   

W  2013 r. rozpatrzono łącznie 15 wniosków i udzielono 12 pożyczek  na budowę małych 

elektrowni wodnych  na kwotę 1.720 tys. zł. W okresie spłaty pozostawały 64 pożyczki na 

kwotę 5 408,2 tys. zł. 

Od rozpoczęcia programu udzielono 314 pożyczek o łącznej wysokości 30.052 tys. zł, w tym 

22 pożyczek wsparło budowę elektrowni wiatrowych, 15 kolektorów słonecznych i 2 

elektrownię biogazową. Pozostałe pożyczki (306) wsparły budowę elektrowni wodnych. 

 
2.2.3    Szkolenia  
2.2.3.1.  Akademia Wójta 
Celem Akademii Wójta jest uzupełnianie wiedzy samorządowców, głównie wójtów i 

burmistrzów, w zakresie zmieniającego się prawa,  postępu technologicznego i społecznego.  

W pierwszym półroczu 2013 roku przeprowadzono 3 spotkania na temat: „Jak inwestować 

bez środków unijnych”.   

W drugiej połowie roku odbyły się 3 kolejne spotkania pod hasłem „Jak wygrać wybory?”.  

W szczególności dużo miejsca poświęciliśmy problemom budżetowym. Wiele gmin staje prze 

dylematem nadmiernego zadłużenia. Zaproponowaliśmy zatem samorządowcom udział w 

warsztatach typu „studium przypadku”, gdzie na przykładzie wymyślonej przez nas gminy 

próbowali się zmierzyć z jej budżetem. Zajęcia poprowadził skarbnik z jednej z gmin 

mazowieckich.  Dodatkowo przygotowaliśmy wykłady na temat oświaty (problem 

przedszkoli), kolejnym zobowiązaniom rządu przekazanym do samorządów oraz wdrażaniu 

ustawy „śmieciowej”. Łącznie w naszych spotkaniach uczestniczyło 132 przedstawicieli 

samorządów.   

Dla potrzeb programu przygotowano też dwa „Zeszyty Akademii Wójta”. zawierające zbiory 

artykułów na temat: gospodarki odpadowa w gminie, inwestycji bez pomocy środków 

unijnych oraz budżetu zadaniowego i gospodarki energią w gminie. 

W wersji elektronicznej ukazała się też specjalna publikacja na temat energii w gminie pod 

tytułem „Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik po rynku 

energetycznym”.  

 

2.2.3.2.. Przedsiębiorczość i agroturystyka na terenie Podlasia. Edukacja zawodowa twórców 

ludowych 

Celem szkolenia jest wsparcie pszczelarstwa w województwie podlaskim oraz pobudzenie 

aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców wsi położonych w sąsiedztwie 

planowanego szlaku rowerowego Polski Wschodniej, który będzie tworzony w 2014 roku ze 

środków PORPW5.  

                                                 
3 Zmniejszono liczbę niezbędnych poręczycieli do jednego. 
4 Program istnieje od 1992 r 
5 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 
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Szkolenia pszczelarzy obejmowały zagadnienia związane z produkcją wysokiej jakości miodu 

oraz zwiększenia efektywności ekonomicznej prowadzenia gospodarki pasiecznej.   

Zrealizowano 12 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 646 osób.  Jak podkreśla Rejonowe 

Koło Pszczelarzy w Białymstoku dzięki prowadzonym od kilku lat przy wsparciu Fundacji 

szkoleniom, udało się zapobiec masowemu ginięciu pszczół w podlaskich pasiekach, które 

zdziesiątkowało wielką liczbę rodzin pszczelich w innych regionach kraju. 

Zrealizowano ponadto trzy szkolenia w leżącej na przyszłym szlaku rowerowym 

miejscowości Niemirów, gm. Mielnik.  Jedno z nich (60 godz., 12 uczestników) dotyczące 

nauki tkactwa artystycznego zostało zorganizowane we współpracy z nieformalną grupą 

kobiet – mieszkanek Niemirowa.  Dodatkowe dwa szkolenia dotyczyły wiejskiej architektury 

drewnianej.   Pierwsze   szkolenie   (8 godz.)    zrealizowane    zostało   w    formie    wykładu 

i prezentacji. Stanowiło ono wprowadzenie do dwudniowych (16 godz.), specjalistycznych  

warsztatów zrealizowanych również w Niemirowie, wykonywania charakterystycznych dla 

Podlasia elementów zdobniczych drewnianych budynków.  W szkoleniach tych wzięło udział, 

odpowiednio, 25 i 16 osób. Powyżej wymienione szkolenia sfinansowano ze środków 

Fundacji. 

W maju rozpoczęto w powiecie bielsko podlaskim realizację projektu „Edukacja zawodowa 

twórców  ludowych”.   Jego celem  jest  aktywizacja  zawodowa  lokalnych  twórców.  

Chodzi  o  osoby  zajmujące się  tkactwem, koronkarstwem, plastyką ludową (pisanki, 

wyroby z filcu, słomy, bibuły) i garncarstwem. 

W ramach projektu do końca ubiegłego roku zorganizowano 3 szkolenia dla 80 osób. Ich 

absolwenci będą pełnić funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt uzyskał 

dofinansowanie MKiDN6 w wysokości 70 tys. zł.   

Łącznie zorganizowano 18 szkoleń, w których uczestniczyło 780 osób. 

 

2.2.3.3.  Powódź! Razem damy radę!  

W końcu stycznia złożono w FIO MPiPS7 sprawozdanie końcowe z realizacji tego 

dwuletniego projektu. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń a projekt rozliczony.  

Pierwszoplanowym celem projektu ,,Powódź! Razem damy radę!” było przygotowanie 

mieszkańców wybranych czterech gmin do podjęcia właściwych działań w przypadku 

nadejścia powodzi, do bezpiecznego jej przetrwania oraz do podejmowania długofalowych 

działań na rzecz zapobiegania i minimalizowania skutków katastrofy. Poza dostarczeniem 

podstawowej wiedzy o istocie zagrożenia, wyjaśnienie mechanizmów powstawania powodzi 

oraz poznanie sposobów zmniejszenia spowodowanych przez nią strat projekt  kształtował 

prospołeczne postawy oraz bezpieczne grupowe i indywidualne zachowania w obliczu klęski 

żywiołowej.   

Realizacja projektu utwierdziła Fundację w przekonaniu o wielkiej potrzebie zwielokrotnienia 

tego rodzaju akcji edukacyjnej - tak by mogli z niej skorzystać mieszkańcy innych terenów 

zagrożonych powodzią.  W październiku złożono więc na konkurs ogłoszony przez Fundację 

im. Stefana Batorego  i  Polską  Fundację  Dzieci  i  Młodzieży  wstępny  projekt  tematyczny 

pt. ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”.  

Projekt został zaakceptowany i zaproszony do następnego etapu konkursu. Pełny projekt 

został złożony 20 grudnia 2013.  

Poza kolejnymi warsztatami dla powodzian z różnych części kraju, w 2014 r. planuje się 

napisanie  praktycznego  i  przystępnego  poradnika,  skierowanego  bezpośrednio do 

sołtysów i mieszkańców wsi zagrożonych powodzią. Głównym zagadnieniem będzie 

tworzenie się grup samopomocowych na wsi, co jest bardzo istotne dla rozwoju kapitału 

                                                 
6 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
7 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 
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społecznego na wsi i polepszania jakości życia i budowania więzi międzyludzkich . Poradnik 

zawierać będzie wszystkie przydatne i praktyczne informacje umożliwiające samodzielne 

przygotowanie się i zmniejszenie ewentualnych strat jeszcze przed rozpoczęciem działań 

służb kryzysowych, co znacznie ułatwiłoby im zadanie nie tylko w przypadku powodzi ale też 

huraganów, gradobić itp.  

 

2.2.3.4.   Szkolenia dla liderów organizacji lokalnych w Łowiczu 

Szkolenia  te  podnoszą  umiejętności  osób  prowadzących  lokalne  organizacje pozarządowe 

w planowaniu i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.  Fundacja oferuje cztery 

tematy szkoleń: - „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”, projekt. „I co 

dalej?”, „Komunikacja w społeczności lokalnej” i „Księgowo-prawne podstawy zarządzania 

wiejską organizacją pozarządową”.  

W pierwszej połowie 2013 r. odbyło się 19 warsztatów, w których wzięło udział 325 osób 

reprezentujących 199 organizacji lokalnych. 

Przez wiele lat szkolenia w Łowiczu cieszyły się dużą popularnością, jednak w ostatnim 

okresie odnotowano zmniejszenie liczby chętnych do udziału w warsztatach. Przyczyny tego 

stanu rzeczy nie są jasne. Można przypuszczać, że jakiś wpływ ma tu nasycenie rynku 

ofertami szkoleniowymi oraz wejście organizacji pozarządowych w przejściowy okres 

finansowania ze środków unijnych.  

 

2.2.3.5.  Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi 

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności właścicieli 

małych  gospodarstw  rolnych  (do 15 ha)  i  ich  rodzin      zakresie   prostej   rachunkowości 

i opracowywania analiz  finansowych oraz sprawozdań na potrzeby gospodarstwa domowego 

i rolnego.  Cel ten realizowany był poprzez wskazanie beneficjentom bezpośrednich korzyści 

płynących z systematycznego analizowania sytuacji finansowej gospodarstwa dla 

zapewnienia bieżącej i przyszłej stabilizacji finansowej rodziny. Narzędziem do osiągnięcia 

celu były prowadzone przez trenerów edukacji finansowej spotkania edukacyjne dla 

mieszkańców wsi. Miały one podnieść ich świadomości ekonomiczną i finansową szczególnie 

w odniesieniu do planowanych przez rząd zmian w systemach podatkowym i emerytalnym 

rolników. W ramach programu zrealizowano 50 takich spotkań, w których wzięło udział 803 

mieszkańców wsi ( planowano 750 uczestników).  W pierwszej fazie programu, w grudniu 

2012 r. przeszkolono 48 trenerów edukacji finansowej – członków utworzonej w poprzednich 

latach sieci. Przedmiotem szkolenia było podniesienie ich umiejętności w zakresie 

korzystania z dostępnych internetowych źródeł informacji, oraz przygotowywania krótkich 

tematycznych spotkań upowszechniających potrzebę edukacji finansowej na obszarach 

wiejskich.  Kolejnym zadaniem zrealizowanym w marcu 2013r. było  seminarium poświęcone 

zagadnieniom przedsiębiorczości na wsi, prostej rachunkowości w gospodarstwie rolnym, 

oraz korzyściom z działania w grupach producenckich. Seminarium prowadzili eksperci- 

praktycy z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, SGGW, Stowarzyszenia Rozwoju 

Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy, i przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Minikowie. 

W seminarium udział wzięło 55 osób: nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy naukowi 

SGGW, doradca pożyczkowy FWW, przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego oraz 

trenerzy edukacji finansowej. Obecny był również przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP. 

Najciekawsze fragmenty seminarium można zobaczyć na stronie www.edufin.pl. Materiały 

zebrane w czasie seminarium umożliwiły wydanie podręcznika dla trenerów edukacji 

finansowej i materiałów edukacyjnych dla mieszkańców wsi. Wydane one zostały w wersji 

papierowej i elektronicznej i rozdystrybuowane wśród beneficjentów programu. 
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W trakcie programu zorganizowano łącznie 3 warsztaty dla trenerów edukacji finansowej 

podnoszące ich umiejętności merytoryczne i metodyczne. W kolejnym etapie programu 

trenerzy organizowali i prowadzili spotkania edukacyjne z mieszkańcami wsi. W roku 2013 

zrealizowano 50 takich spotkań. Uczestnikom przekazano materiału szkoleniowe, a trenerzy 

wyposażeni zostali w materiały promocyjne – plakaty i ulotki wyprodukowane w czasie 

trwania programu. Spotkania finansowane były dotacjami w wysokości 2 tys. zł każda. 

Łącznie na ten cel przekazano 100 tys. zł . 

Po zakończeniu szkoleń dla mieszkańców wsi, trenerzy edukacji finansowej organizowali 

dodatkowe spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacji i instytucji, 

które wspierały lub mogłyby w przyszłości wspierać działania edukacji finansowej. Łącznie 

przeprowadzono 47 takich spotkań, w których wzięło udział 1700 osób. Z relacji trenerów 

można wnioskować iż to działanie przyniosło zamierzony efekt: deklaracje samorządów,  

dyrekcji Szkół, MOPS i GOPS dotyczące wsparcia zarówno finansowego jak i niefinan-

sowego przyszłych szkoleń dla mieszkańców wsi.  

W trakcie  realizacji  programu  na  stronie www.edufin.pl  ukazywały się artykuły eksperckie 

o tematyce związanej z programem. 

Na zakończenie programu zrealizowano krótki film obrazujący beneficjentów programu 

„ABC przedsiębiorczości na wsi”.  Film został umieszczony na stronie www.edufin.pl 

 

2.2.3.6.  Wszechnica – www.wszechnica.org.pl 

Wszechnica  jest  internetową platformą prezentacji wykładów, debat i wywiadów. Powstała 

w 2009 roku jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas i Fundacji Wspomagania Wsi.  Jej 

celem jest stworzenie mieszkańcom odległych ośrodków dostępu do wykładów i materiałów z 

różnych konferencji, jakie odbywają się w różnych ośrodkach naukowych.  

Do 31 grudnia 2013 roku w ramach Wszechnicy przygotowanych zostało 420 nagrań. 

Obecnie materiały filmowe zamieszczane są na portalu wszechnica.org.pl  oraz na kanale 

Wszechnicy na portalu YouTube . 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. na portalu Wszechnica umieszczono 149 materiałów 

filmowych. Dziedziny, na temat których ukazało się najwięcej wykładów lub wywiadów to: 

„Społeczeństwo”, „Dziedzictwo kulturowe”, „Historia” .   

Zdobywanie wartościowych materiałów dla Wszechnicy nie byłoby możliwe bez współpracy 

z czołowymi w kraju instytucjami systemu edukacji i kultury.  W 2013 roku Wszechnica 

współpracowała z: Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka, Gimnazjum i Liceum im. 

Tadeusza Reytana  w  Warszawie,   Domem   Spotkań   z   Historią,   Muzeum   Narodowym 

w Warszawie, Kołem Naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Samorządem Studentów 

Centrum Europejskiego UW, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 

Zamkiem Królewskim w Warszawie, Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Centrum Sztuki Współczesnej, 

Collegium Civitas, Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona 

Koźmińskiego, Collegium Humanitatis, Fundacją MaMa. Ponadto na Wszechnicy 

umieszczane są także nagrania z programów Fundacji Wspomagania Wsi „Powódź! Razem 

damy radę”, „Edukacja Finansowa” oraz konferencji (np. konferencji o dziedzictwie 

kulturowym) i spotkań (np. XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich 

w Marózie). Realizowane są także wywiady prowadzone przez pracowników Fundacji 

Wspomagania Wsi (np. cykl „Zanim wyjedziesz na studia”).  

 

2.2.3.7.  Poznawaj Amerykę 2012 /  Know America - www.know-america.org 

Internetowy konkurs Know America to projekt mający na celu przybliżenie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej Stanów Zjednoczonych. Drugim celem konkursu  jest 
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promowanie Internetu jako źródła wiedzy z zakresu różnych dziedzin i narzędzia pomocnego 

w rozwoju intelektualnym.  

X edycja konkursu ruszyła w październiku 2012. Konkurs składał się z trzech etapów. Do 

udziału zarejestrowało się aż 1525 uczniów (w IX edycji 591). By zostać laureatem trzeba 

było zwycięsko przejść przez trzy etapy: I. – poprawnie odpowiedzieć na 80 pytań testowych, 

II –  napisać esej na zadany temat. III – pozytywnie przejść test i rozmowę w języku 

angielskim z komisją złożoną z pracowników Ośrodeka Studiów Amerykanistycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywców głównych nagród wyłoniono biorąc pod uwagę 

łączny wynik z obu części ostatniego etapu. Zwycięzcy X edycji Know America, Monika de 

Silva i Maciej Szybiak, zostali zaproszeni do udziału w letnim programie dla młodzieży The 

Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative organizowanym przez dwa amerykańskie 

uniwersytety: Wake Forest University oraz Purdue University.   

Chcąc rozszerzyć pozytywny wpływ konkursu na społeczność Fundacja rozpatruje myśliwość 

ich rozbudowania o wolontariat uczestników. Oferta wolontariatu byłaby skierowana do 

wszystkich uczestników, ale nacisk powinno się położyć szczególne na osoby wyróżnione, 

zaszczepiając im przekonanie, że warto by podzieliły się swoja wiedzą i umiejętnościami z 

innymi (np. młodszymi dziećmi), a także, że ich poniekąd uprzywilejowana pozycja (jako 

laureatów i ludzi obdarzonych równymi talentami) nakłada na nich rodzaj społecznego 

zobowiązania do pracy na rzecz innych. 

 

2.2.3.8.  Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotekach 

Projekt ten Fundacja realizowała od września 2012 r. do czerwca 2013 r.  w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek prowadzonego i finansowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego (FRSI). 

Celem  projektu  było  wzbogacenie  oferty  bibliotek  o  usługę  łatwego  dostępu  do  wiedzy 

i informacji na temat zarządzania domowymi finansami oraz o działania edukacyjne w tej 

dziedzinie wiedzy. Wzięło w nim udział 30 wytypowanych przez obie Fundacje bibliotek. 

W ramach projektu uczestniczący  w nim bibliotekarze zdobyli nowe kompetencje, które 

pozwolą im być dla użytkowników bibliotek przewodnikami po edukacji finansowej.  Dzięki 

swojej nowej wiedzy będą mogli zachęcać klientów bibliotek do wyszukiwania w Internecie 

(i nie tylko) materiałów na temat zarządzania domowymi finansami. 

Projekt składał się z 4 etapów oraz towarzyszących im działań: - rekrutacji, warsztatów dla 

bibliotekarzy,    przyznawania    grantów    dla   bibliotekarzy-trenerów   i   spotkań   trenerów 

z mieszkańcami w bibliotekach.  Łącznie odbyły się 122 spotkania, w których uczestniczyło 

2040 mieszkańców 

Dzięki projektowi użytkownicy bibliotek mogli uczestniczyć w spotkaniach z trenerami 

edukacji finansowej (4 dwugodzinne wykłady), a biblioteki zostały wyposażone w pakiet 

edukacyjny składający się z: publikacji, poradników, filmów z wykładów i rozmów oraz 

innych materiałów. Zasoby w wersji elektronicznej (bądź linki do nich) zostały zamieszczone 

w  serwisie  edukacji  finansowej  www.edufin.pl,   natomiast  każda   biblioteka   stworzyła 

w swojej przestrzeni miejsce zwane "E-tażerką”, w którym znajdą się zasoby papierowe i na 

płytach CD. 

W ocenie uczestników miłym odkryciem było, że biblioteki stały się miejscem spotkań 

niekoniecznie związanych z wypożyczaniem książek.  Najważniejsza zmiana, jaka dokonała 

się w bibliotekarkach, to znaczący wzrost świadomości istnienia elektronicznych źródeł  

wiedzy.  Doświadczenie jakie zdobyła Fundacja może być wykorzystane w innych projektach 

wspierających biblioteki wiejskie. 

 

2.2.4.     Konkursy internetowe 

2.2.4.1. Atlas wsi - www.atlaswsi.pl 

http://www.edufin.pl/
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Program ten powstał w 2009 r. Od 2012 roku skoordynowano go z prowadzonymi przez 

Fundację programami grantowymi Pożyteczne Ferie i Pożyteczne Wakacje.  

Jego celem jest zainspirowanie internautów do stworzenia – na wzór Wikipedii – internetowej 

encyklopedii polskich wsi.  

Zimowa edycja Pożytecznych Ferii pt. „Nasi wspaniali sąsiedzi” zaowocowała w Atlasie 

wieloma   nowymi   zdjęciami,   np.  lokalnych   potraw,   przygotowywanych   przez   dzieci 

w ramach dnia zdrowego żywienia, wytworów rzemiosła, trofeów; a także portretami 

ciekawych osób i ich pasji. Niektórzy zamieszczali także zapis wywiadów, 

przeprowadzonych w czasie ferii przez dzieci. Jedne z najciekawszych relacji dotyczyły np. 

miejscowości Rzezawa, Bagienica, Zalesie (gmina  Milejewo), Gawłowa k. Bochni, Łośnicy.  

W 2013 r. uzupełniono strony ok. 400 miejscowości. Dodano 140 nowych miejscowości. 

Obecnie jest ich 1931. 

 

2.2.4.2.   Archiwum Wspomnień Jana Pawła II . III edycja - www.wspomnieniajp2.pl  

Konkurs organizowany jest  od 2010 r.  we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II.  

Finansowany jest ze środków FWW i Instytutu.  Jego celem jest zebranie wspomnień 

zarówno prywatnych, jak i wpisujących się w kontekst społeczno- polityczny czasów Jana 

Pawła II i stworzenie archiwum historii mówionej.  Udział w projekcie stwarzał szansą  na 

przekonanie się, że odkrywanie historii może być fascynującą przygodą, dla każdego kto 

zaangażuje się w zbieranie wspomnień świadków. Ważnym celem konkursu jest też nauka 

pracy w grupie.  

Do udziału w trzeciej edycji zgłosiło się 56 drużyn, jednak relacje nadesłały tylko 24 drużyny 

złożone głównie z uczniów gimnazjów w mniejszych miejscowościach.  Zadaniem drużyny 

konkursowej   było   przygotowanie   i   nagranie   rozmowy   z   osobą,   która   brała   udział 

w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do Polski. Relacja mogła mieć 

postać pliku dźwiękowego lub pliku wideo.  Komisja przyznała nagrody (pobyt w Warszawie, 

udział  w  warsztatach   dziennikarskich)  trzem   drużynom,   które   nadesłały   najciekawsze 

i najlepsze pod względem technicznym prace. Ponadto dyplomami wyróżniono 5 innych 

drużyn. 

Obie organizacje (FWW i IPJPII) rozważają zorganizowanie nowego, wspólnego projektu, 

którego celem byłoby  zainteresowanie myślą i skłonienie do refleksji nad nauczaniem J.P II 

dotyczącym tematów takich jak wzajemne relacje wiary i nauki, kwestie bioetyczne czy los 

ludzi starszych w społeczeństwie. 

 

2.2.5.   Inne działania Fundacji 

2.2.5.1.  Film pt. „Pszczoła środkowoeuropejska - linia augustowska” z cyklu polskie rasy 

rodzime www.youtube.com/watch?v=fAfbYZh5qdo 

Rok temu Fundacja zrealizowała i zamieściła na swoich stronach internetowych8 film 

popularyzujący  ideę  zachowania  koni rasy  sokólskiej.  Ponieważ publikacja ta spotkała się 

z dużym zainteresowaniem postanowiono kontynuować ten pomysł i w czerwcu bieżącego 

roku wyprodukowano film o polskich pszczołach.  W pierwszej połowie 2013 r. odnotowano 

2013 wejść na stronę tych fundacyjnych filmów. W ramach cyklu popularyzującego ideę 

ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunkowej zwierząt w następnej kolejności planuje 

się realizację filmów o następujących tematach: polskie trzmiele, kurki zielononóżki, krowa 

polska czerwona. 

 

 

 

                                                 
8 www.wszechnica.pl,  www.witrynawiejska.pl  
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2.2.5.2.  XII Spotkanie  w Marózie 

Hasłem XII Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich 

było:  „Ja i sąsiedztwo, społeczność, samorząd”.   Odbyło się ono jak zwykle w maju.   Tak 

jak w poprzednich latach, zorganizowano je wspólnie z  NNiiddzziicckkąą  FFuunnddaaccjjąą  RRoozzwwoojjuu  

„„NNIIDDAA””,,  zz  uuddzziiaałłeemm  ffiinnaannssoowwyymm  PPoollsskkoo--AAmmeerryykkaańńsskkiieejj  FFuunnddaaccjjii  WWoollnnoośśccii..  TTeeggoorroocczznnee  

Spotkanie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   

W spotkaniu wzięło udział 454 osób.  

Tematyka koncentrowała się wokół przestrzeni pomiędzy samorządem a „poszczególnym” 

obywatelem, członkiem danej społeczności.  Celem spotkania było pokazanie, jak 

zaangażowanie mieszkańców – członków wspólnoty lokalnej –  w sprawy publiczne 

przyczynia się do poprawy jakości życia. 

Poruszano zagadnienia takie jak: rola radnych, komunikacja obywateli z władzami 

samorządowymi oraz rola organizacji społecznych w tej komunikacji, dostęp do informacji 

publicznej czy konstruktywny potencjał tkwiący w sytuacjach konfliktowych; mechanizmy 

zawarte w obowiązującym prawie, które mogą być wykorzystane przez obywateli do wpływu 

na decyzje samorządu lokalnego. 

Warsztaty dla uczestników oparte były na doświadczeniach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, 

masz wybór”, którą organizuje Fundacja im. Stefana Batorego:  

Spotkanie  rozpoczął  wykład  inauguracyjny  Ludwiki  i Henryka Wujców „Ja – my, 

obywatel – wspólnota”. Ponadto odbyły się wykłady dotyczące budżetu gminy, konfliktów 

społecznych oraz praw mieszkańców.  Dodatkowo w trakcie prezentacji „dobrych praktyk” 

uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń w ramach omawiania szczegółowych 

zagadnień. 

Ostatnią częścią spotkania była  „Open space” -  innowacyjna technika dyskusji, podczas 

której każdy ma szansę wypowiedzieć się na dany temat i opowiedzieć o swoim 

doświadczeniu. Uczestnicy sami zgłaszają tematy i je moderują.  W tym roku zgłoszono 

kilkanaście tematów. W grupach dyskutowano m.in. na temat diagnozowania potrzeb 

młodzieży i zachęcenia młodzieży do działania, motywowania mieszkańców do działania na 

rzecz wspólnego dobra, tworzenia spółdzielni socjalnych, organizacji imprez i małych loterii, 

współpracy organizacji z samorządem. 
Trwają prace nad ewolucją formuły spotkania w takim kierunku, aby zwiększyć 

zaangażowanie i wkład samych uczestników w proces edukacyjny.  Zebrane przez lata 

wnioski pokazują, że działacze lokalnych społeczności traktują to spotkanie jako okazję do 

wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Pragniemy wypracować formę zajęć, która 

ułatwiłaby im skoncentrowanie się na konkretnych, praktycznych problemach, jakie 

napotykają na co dzień i uczenie się nawzajem od siebie samych.  

 

2.2.5.3.  Debaty organizowane przez Fundację 

Celem tego stałego projektu Fundacji jest wsparcie podejmowania publicznych dyskusji na 

tematy związane z rozwojem terenów wiejskich w Polsce. W marcu  2013 roku FWW 

zorganizowała i przeprowadziła debatę okrągłego stołu, poświęconą poprawie dostępu 

mieszkańców wsi do różnych form uprawiania sportu. W debacie wzięli udział 

przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich organizacji zajmujących się sportem z całego 

kraju, samorządów lokalnych, przedstawiciele świata nauki i Sejmu. Jako kluczowe 

uczestnicy wskazali potrzebę lepszej koordynacji działań sportowych prowadzonych na wsi, 

skuteczniejszego wykorzystania infrastruktury i lepszej informacji z tym związanej. Brakuje 

lokalnych  animatorów  sportu,  opłacanych  i  rozliczanych.  Mieszkańcom  brakuje   wiedzy 

i motywacji. Na poziomie państwa postulowano zaangażowanie innych obok Ministerstwa 

Sportu i Rekreacji resortów we wspieranie powszechnego sportu w Polsce.  
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We  współpracy  z  Forum  Darczyńców  przygotowano   też   debatę   na   temat   zarządzania 

w instytucjach grantodawczych. Ze względu na niedostępność najważniejszych uczestników 

debaty przełożono jej organizację na jesień. 

 

 

 

2.2.5.4. Strona internetowa Fundacji – www.fww.org.pl 

Strona internetowa Fundacji istnieje od początku lat 2000. Strona jest swego rodzaju 

wizytówką organizacji, na której w atrakcyjny wizualnie sposób prezentowana jest bieżącą 

działalność FWW (mikropożyczki, konkursy, warsztaty, projekty, konferencje, debaty). Na 

stronie promowane są również serwisy internetowe prowadzone przez FWW – Wszechnica, 

Witryna Wiejska, Edufin, Atlas Wsi. Na stronie zamieszczono dział zawierający publikacje 

wydane przez FWW. Wszystkie książki dostępne są w formacie PDF, dodatkowo część z nich 

można przeczytać w postaci e-BOOKów. Są to publikacje, które powstały w ramach 

programów: e-VITA, Edukacja finansowa oraz Dziedzictwo kulturowe.  

W styczniu i lutym 2013 r. prowadzono prace nad przygotowaniem maszynki rekrutacyjnej, 

która została podłączona do strony internetowej FWW. Moduł został wykorzystany do 

elektronicznej  rekrutacji  na  Spotkanie  Organizacji  Działających  na Obszarach  Wiejskich 

w Marózie oraz na konferencję o dziedzictwie kulturowym w Biedrzychowicach.  Obecnie 

planuje się zmianę układu graficznego strony. 

Statystyki strony pokazują, że największy ruch na stronie był w okresie lutego i marca. 

Można wnioskować, że zwiększona ilość odsłon i odwiedzin związana była z elektroniczną 

rekrutacją na spotkanie w Marózie. Najczęściej osoby odwiedzające stronę zainteresowane są 

ogłoszeniami  o  konkursach  „Pożyteczne ferie”  i  „Pożyteczne wakacje”,  informacje o 

naborach na warsztaty szkoleniowe w Łowiczu, a także o programach pożyczkowych FWW. 

 

2.2.5.5.  Witryna Wiejska – www.witrynawiejska.pl 

Portal Witryna Wiejska istnieje od września 2006 roku. Przez ostatnie 7 lat istnienia portal 

służy internautom, jako baza praktycznych informacji pomocnych w rozwoju indywidualnym 

oraz  rozwoju  lokalnych  społeczności.   Grupą  docelową  portalu  są  aktywni  gospodarczo 

i społecznie mieszkańcy wsi i małych miast.  

Propozycje tematyczne wpływają poprzez komunikację bezpośrednią z zespołem 

redakcyjnym jak i poprzez listy do redakcji. Pytania kierowane do redakcji są często podobne 

do siebie, np. w okresie ostatniego półrocza powtarzały się pytania o prowadzenie 

agroturystyki i o produkcję żywności.   

Od lat powtarzają się pytania o zewnętrzne źródła finansowania różnych, lokalnych inicjatyw 

oraz pytania związane z zarządzaniem sołectw czy świetlic wiejskich.  Wśród osób, które 

wysyłają pytania do redakcji są osoby prywatne, które chcą uruchomić własną działalność 

gospodarczą na wsi lub obecni albo przyszli liderzy organizacji społecznych lub sołectw. 

Ważnym  źródłem   nformacji   o   zainteresowaniach   czytelników   są   coroczne   spotkania 

w Marózie, gdzie od dwóch lat umieszczana jest skrzynka kontaktowa Witryny Wiejskiej. 

Tematyka cyklicznej rubryki Temat Miesiąca kształtowana jest często przez rzeczywistość. 

Przykładem tego było opracowanie tematu w kwietnia 2013 ,  którym była edukacja 

powodziowa.  

W najbliższym czasie planowane jest odnowienie portalu, poprzez użycie nowego szablonu 

układu treści. Będzie on podobny do nowego szablonu strony internetowej Fundacji, bardziej 

nowoczesny, przejrzysty i uporządkowany w sposobie podawania konkretnych informacji. 
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2.2.5.6.  Internet na wsi – www.internetnawsi.pl 

Serwis Internet na Wsi, poświęcony problematyce budowy społeczeństwa informacyjnego, 

stanowi integralną część Witryny Wiejskiej od początku jej powstania. Zadaniem serwisu jest 

prezentacja tematów związanych z realizacją programu e-VITA w latach 2004-2011 oraz 

prezentacja aktualnych wydarzeń związanych z informatyzacją wsi. 

Odbiorcami treści są przede wszystkim samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy i organizacje 

pozarządowe wspierające rozwój Internetu na wsi.  

Serwis zawiera informacje, które pomagają rozwijać Internet na wsi: planować rozwój 

wykorzystania Internetu w gminie lub w powiecie, rozwijać dostęp do Internetu, w tym 

prowadzić budowę sieci teleinformatycznej i ją eksploatować, rozwijać lokalne zasoby i 

usługi w Internecie. Doświadczenia i materiały prezentowane w serwisie promują metodę e-

VITA dostosowaną do polskich realiów metodę informatyzacji, wypracowaną w czasie 

programu w latach 2004-2011. 

W serwisie  zamieszczane  są  również  informacje  i  artykuły na temat bieżących problemów 

i wyzwań  związanych z budową społeczeństwa informacyjnego na wsi, a także materiały 

jakościowe - raporty, prezentacje i publikacje poświęcone temu zagadnieniu.  Od stycznia do 

grudnia 2013 roku w serwisie zamieszczono 56 aktualnych informacji. Aktualizowana jest 

również biblioteka, do której wprowadzane są pozycje w formacie e-book. 

W 2013 roku odnotowano ponad 14 000 unikalnych wejść, co dało ponad 35.000 odsłon 

serwisu. Największą popularnością cieszył się dział „Krok po kroku”, „Dla kogo”, 

„Aktualności”, „Biblioteka”, „Program e-VITA”. 

 

2.2.5.7.  Pożyteczne ferie 2013 

Ten stały konkurs9 skierowany jest do lokalnych organizacji działających na terenach 

wiejskich, które mogą się podjąć zorganizowania dla dzieci i młodzieży zajęć o walorach 

społecznych i edukacyjnych, w okresie ferii zimowych, W tym roku konkurs odbywał się pod 

hasłem: -„Nasi wspaniali sąsiedzi”.  Głównym zadaniem było odnalezienie wśród 

mieszkańców swojej miejscowości osób lub grupy osób szczególnie wyróżniających się 

poprzez swoje pasje, działania na rzecz innych, wykonywany zawód, działalność artystyczną, 

społeczną  lub  gospodarczą.  Prosiliśmy  także  o  zorganizowanie  spotkań  lub  warsztatów 

z tymi osobami, aby uczestnicy mogli poznać ich działania, nauczyć się od nich czegoś 

nowego i przedstawić swojej społeczności.  Drugim zadaniem w konkursie było 

zorganizowanie chociaż jednego dnia „zdrowego żywienia”, trzecim natomiast 

obserwowanie, w jakich warunkach przebywają zwierzęta domowe.  

Projekt powinien zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 10-ro dzieci i młodzieży 

przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez co najmniej 10 dni. 

Do Fundacji wpłynęło 390 wnioski ze wszystkich stron Polski. Pula dotacji będąca nagrodą w 

konkursie wynosiła 440.000,00 zł.  Pozwoliło to przekazać dotacje do 212 organizacji, co 

stanowi 54,4% ilości wszystkich nadesłanych wniosków. Łączna kwota dotacji wyniosła 

438.239.00 zł.   W zimowych   zajęciach   wzięło  udział  około 4,3 tys.  dzieci   i   młodzieży 

a wartość dotacji na jednego uczestnika zajęć zimowych wyniosła średnio 102 zł. 

 

2.2.5.8.  Pożyteczne wakacje 2013 

Program ten prowadzony jest od 2002 r.  Zasady tegorocznego konkursu wakacyjnego były 

podobne jak w konkursie zimowym. Konkurs o dotacje Fundacji odbył się tym razem pod 

hasłem „Pokaż co masz na strychu – wystawa staroci”. Głównym zadaniem było odnalezienie 

wśród mieszkańców swojej miejscowości osób lub grupy osób szczególnie wyróżniających 

się poprzez swoje pasje, działania na rzecz innych, wykonywany zawód, działalność 

                                                 
9 Pierwszy taki konkurs zorganizowano w 2003 roku. 
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artystyczną, społeczną lub gospodarczą. Do organizatorów wpłynęło 615 wniosków.  

Najwyższe  oceny  otrzymały  wnioski,  w  których  wnioskodawcy  wzbogacali  swoje 

projekty o praktyczne wykorzystanie i wypróbowanie pozyskanych przedmiotów, np. pranie 

na tarze, wyrabianie masła w maselnicach, prasowanie żelazkiem na duszę, itp. Inni z kolei 

segregowali swoje znaleziska w zależności od zastosowania –skupiając się np. na 

odnajdowaniu przedmiotów służących do gaszenia pożarów, czy wykorzystywanych przy 

pieczeniu chleba, itp. 

Dotacje otrzymało 154 organizacji, co stanowi 25% wszystkich nadesłanych wniosków. 

Łączna kwota dotacji wyniosła 452,2 tys. zł.  

W finansowanych przez Fundację zajęciach wzięło udział 3 142 dzieci i młodzieży, a wartość 

dotacji na jednego uczestnika wakacji wyniosła średnio 144 zł. 

 

2.2.5.9.  Rzecz o dziedzictwie na wsi 

Działania w tej dziedzinie służą propagowaniu ochrony i zachowania wiejskiego dziedzictwa 

kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych. Projekt 

ten  promuje  jednocześnie  wydaną   rzez   Fundację   w   2011   roku   publikację pt.  „Rzecz 

o dziedzictwie na wsi” W  2013 roku cele były realizowane poprzez zorganizowanie dwóch 

konferencji regionalnych a także publikacje na portalu internetowym.  Zadaniem konferencji 

regionalnych  jest  budowa  koalicji   sób  i   instytucji   działających   na   rzecz   dziedzictwa 

w danym regionie.  

Ponad 140 osób wzięło udział w czerwcowej konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. 

opolskiego i śląskiego - wiedza, dobre praktyki, wyzwania” w Biedrzychowicach. 

Przedsięwzięcie  zorganizowano  przy  współpracy  Wojewody opolskiego. Celem spotkania 

w biedrzychowickiej Farskiej Stodole była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi 

dla społeczności lokalnych woj. śląskiego i opolskiego, a także nad możliwościami jego 

spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. Do udziału w konferencji zaproszono 

zarówno specjalistów z instytucji działających w regionie na rzecz dziedzictwa kulturowego, 

naukowców,  jak  i  przedstawicieli  lokalnych  społeczności  obu  województw.  Znaleźli się 

w tym gronie liderzy grup Odnowy Wsi, sołtysi, reprezentanci prężnie działających 

organizacji pozarządowych. Wykłady wygłosili specjaliści jak i działacze lokalni. Po każdym 

z wykładów lub prezentacji miała miejsce ożywiona dyskusja (relacja, fotorelacja i inne 

materiały z konferencji, dostępne są pod adresem www.org.pl/strona.php?p=3556).  

Na portalach www.witrynawiejska.org.pl oraz www.wszechnica.org.pl opublikowano 

artykuły, filmy, wywiady, służące pogłębianiu wiedzy o dziedzictwie.  Zaktualizowano też 

poradnik na temat źródeł finansowania projektów z dziedzictwa oraz opublikowano filmy.  

Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. 

świętokrzyskiego  i  Północnego  Podkarpacia”  w  „Szklanym Domu”  na  Żeromszczyźnie 

(25-26.10 br.). Spotkanie zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Wspierania 

Przedsiębiorczości w Sandomierzu i Centrum Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Ważną 

częścią wydarzenia była wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. W czasie spotkania zaprezentowały 

się instytucje mogące służyć radą i pomocą w czasie realizacji projektów np. Wojewódzki 

Konserwator Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Wsi Kieleckiej. Miały 

miejsce liczne szczegółowe wykłady i prezentacje, w tym nt. ochrony krajobrazu i zabytków 

w krajobrazie. Okazało się, że temat „tkaniny” i kieleckiego pasiaka spotkał się z na tyle 

dużym zainteresowaniem uczestników, że postanowili połączyć siły i dalej wspólnie 

pracować nad rozwinięciem tego pomysłu.  

Do tej pory odbyły się trzy konferencje poświecone dziedzictwu, w których udział wzięło 

ponad 400 osób. Następna konferencja planowana jest pod koniec marca br. w Białowieży 

(obejmie woj. podlaskie i lubelskie). 

http://www.witrynawiejska.org.pl/
http://www.wszecnica.org.pl/
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3.  Działalność  gospodarcza 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

4.  Kopie uchwał zarządu Fundacji 

Kopie uchwał podane są w Załączniku nr 1 do Sprawozdania 

Finanse      

5.  Informacja o uzyskanych przychodach    

 dotacje i darowizny    152 3057,69 

 % od pożyczek PWP    386 162,31 

 % a vista     3 372,45 

 % od lokat terminowych   760 242,45 

 % od papierów wartościowych   3 889 360,38 

 % ustawowe otrzymane   156 786,50 

 różnice kursowe    599 967,10 

 spisane drobne salda    986,98 

 spłaty należności zasądzonych i spornych  169 244,70 

 zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorniczych 42 484,50 

 otrzymane odszkodowania 0,00 

 otrzymane dywidendy    206 099,35 

 zwroty dotacji wypłaconych w poprzednich latach 1 094,92 

 wynagrodzenie płatnika   1.0433,80 

 sprzedaż środków trwałych   200,00 

 pozostałe przychody   17,00 

 spłaty pożyczek       14.995.861,03 

  Razem przychody   22.736.371,27 

       

6.  Informacja o ponoszonych kosztach     

 realizacja celów statutowych   17.806.876,65 

 koszty ogólno-administracyjne   1.873.808,66 

 spłata pożyczki  PL-480 i odsetek   2.907.251,07 

 różnice kursowe    1.525,01 

 inne koszty finansowe    67.752,49 

 zapłacone % podatkowe    414,00 

 zapłacone składki na rzecz innych organizacji  12.177,69 

 opłaty sądowe i komornicze   17.671,99 

 pozostałe koszty operacyjne   3.789,70 

 zakup śr. trwałych i wart. niematerialnych i prawnych  44.962,56 

 zapłacony podatek dochodowy za 2012 r.   141,45 

  Razem    22.736.371,27 
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7.  Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniu   

7.1.  Zatrudnienie na 31.12.2013 r.   

 
Stanowisko 

w osobach 

na 31.12.13 

w etatach na 

31.12.13 

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 6,00 6,01  

 Specjaliści 8,00 8,00 7,72  

 Samodzielni Pracownicy 11,00 10,50 10,64  

 Pomocniczy Pracownicy  1,00 1,00 0,80  

 Razem pracownicy  28,00 26,50 26,17  

 Ogółem   32,00 29,70 29,37  

       

7.2.  Dane o kwocie wynagrodzeń    

        Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2013 r.  3.907.575,20 

 Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i    

 Przewodniczącemu Rady Fundacji   615.172,50 

 średnie zatrudnienie zarządu w etatach 3,20 

7.2.1 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządu 16.020,12 

 Wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji   7.945,00 

 W Fundacji nie ma systemu nagród i premii   

7.2.2.Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło  264.850,00 

       

7.3.  Realizacja celów statutowych    

7.3.1 Pożyczki preferencyjne udzielone w 2013 r. przez Fundację  

 Pożyczek udzielano na podstawie statutu Fundacji  

 Pożyczki na budowę niekonwencjonalnych  źródeł energii 1.599.658,00 

 Mikropożyczki ze środków własnych (2.2.1.)  2.603.500,00 

 Mikropożyczki za środków PL-480    (2.2.1.)  1.090.000.00 

 Mikropożyczki program PWP             (2.2.1.)  4.235.000.00 

 Mikropożyczki program Polska Wschodnia   6.570.000,00 

 Mikropożyczki program PWP II   4.314.000,00 

  Razem    20.412.158,00 

    

7.3.2. Programy Fundacji    

          fundusz wspólny – program PWP                                                                   502.932,80 
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          Fundusz wspólny – program PWP II                                                              285.041,54 

 program E-VITA    331.311,19 

 program – FIO POWÓDŹ   166.367,66 

 program - EDUKACJA FINANSOWA  513.005,82 

 program - BIBLIOTEKI   156.890,54 

 program – POLSKA WSCHODNIA   216.597,76 

 Program – KULTURA    73.251,87 

 programy - KONKURSY   240.788,05 

 programy  EDUKACYJNE   1.052.980,84 

 programy mikropożyczkowe    586.752,73 

 program DZIEDZICTWO KULTUROWE  146.324,92 

 program WITRYNA WIEJSKA  218.732,72 

 program na budowę niekonwencjonalnych  źródeł  energii 92.962,43 

 inne programy    248.088,80 

 pomoc finansowa bezzwrotna   1.828.538,66 

       

7.4.  Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  

7.4.1.  Wykaz współpracujących banków   

DnB NORD II O/W-wa, ul. Postępu 15c, 02-676  WARSZAWA  

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

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

PKO BP Dom maklerski ul. Puławska 15, 02-515 WARSZAWA  

       

7.4.2.  Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 31.12.2013   

DnB NORD II O/W-wa, ul. Postępu 15c, 02-6 WARSZAWA  

rach. Nr 61 1370 1037 0000 2701 4021 2717 EUR-17,21  120,18 

rach. Nr 34 1370 1037 0000 2701 4021 2718 EUR-9,67  42,71 

       

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

rach. Nr 71 1050 0086 1000 0022 7365 0214  5 000,00 

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

rach. Nr 37 1050 0086 1000 0022 7365 0438  237,31 

rach. Nr 26 1050 0086 1000 0022 7365 0636  874,63 

rach. Nr 18 1050 0086 1000 0022 7365 1071  98,32 

rach. Nr 06 1050 0086 1000 0022 7365 1287  216,52 

rach. Nr 58 1050 0086 1000 0022 7365 1709  206,39 

rach. Nr 39 1050 0086 1000 0022 7365 1857  1 974,15 

       

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

rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037  71 729,18 

       

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

rach. Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424  805,74 
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7.4.3.  Lokaty terminowe     

DnB NORD II O/W-wa, ul. Postępu 15c 02-676 WARSZAWA 23.022.233,25 

ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14,  00-950 WARSZAWA 603.427,82 

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

WARSZAWA (15 085,85 USD) 45.620,32 

       

       

       

7.5.  Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2013 r.   

 lokaty w bankach    23.671.281,39 

 lokaty w obligacjach skarbowych  101.822.350,49 

 lokaty w akcjach  117.283,86 

 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 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Kapitał zakładowy 
tyś. 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 93,5 93,5 93,5 

Majątek trwały 
tyś. zł 

1.299,3 1.426,0 1.195,6 14.440,3 15.393,0 14.614,4 
 

     

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 2013 .r dla 

 działalności statutowej    

 komputery szt.5    25 963,98 

 kopiarka    12 140,10 

 licencja za program komputerowy antywirusowy    6 858,48 

       

7.9.  Dane o wartości aktywów i zobowiązań  

 Aktywa na dzień 31.12.2013 r.   165 592 633,97 

     

Zobowiązania    49 466 596,76 

z tego: pożyczka PL-480  14 243 521,32  

 z tyt. dostaw   68 844,39  

 z tytułu wynagrodzeń za posiedzenia Rady Fundacji                  72,24  

 pozostałe zobowiązania wobec pracowników 3 870,94  

 wobec BGK w ramach programu PAOW 26 670,27  

 wobec NBP w ramach programu Edukacja Finansowa 280 000,00  
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 wobec BGK program POLSKA WSCHODODNIA       7 218 913,20  

 pozostałe zobowiązania  11 390,17  

          rozliczenia międzyokresowe przychodów                       5 373 477,17 

          fundusz wspólny – program PWP                                  11 030 923,11  

 fundusz wspólny – program PWP II                      10 788 337,76 

 fundusz świadczeń socjalnych                                              420 576,19 

 

       

8.   Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe 

Projekt Edukacja Finansowa V – współfinansowany ze środków NBP 

dotacja do rozliczenia na01.01.2013                                                                         371.766,51 

wydatki 2013                                                                                                             345 541,66 

zwrot do NBP w 2013                                                                                                 26 224,85 

do rozliczenia                                                                                                                      0,00 

projekt zakończony i rozliczony 

 

Projekt Edukacja Finansowa VI – współfinansowany ze środków NBP 

otrzymana dotacja 2013                                                                                           280 000,00 

wydatki 2013                                                                                                                       0,00 

do rozliczenia                                                                                                           280 000,00 

projekt w trakcie realizacji 

 

Projekt FIO POWÓDŹ – współfinansowany ze środków MPiPS 

dotacja do rozliczenia na 01.01.2013                                                                        40 425,24 

przychody - % od rachunku 2013.                                                                                   42 ,09 

zwrot do MPiPS w 2013                                                                                            40 467,33 

do rozliczenia                                                                                                                      0,00 

projekt rozliczony i zakończony 

 

Projekt BIBLIOTEKI – współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego 

dotacja do rozliczenia na 01.01.2013 2013                                                                68 873,46 

dotacja otrzymana w 2013 r.                                                                                     139 728,13 

przychody - % od rachunku 2013                                                                                 1 212,96 

wydatki 2013                                                                                                             202 182,81 

zwrot do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego                                       7 630,74  

do rozliczenia                                                                                                                       0,00 

projekt zakończony i rozliczony 

 

Projekt KULTURA – współfinansowany ze środków MKiDzN 

dotacja otrzymana w 2013 roku                                                                                 40 000,00 

przychody -% od rachunku 2013                                                                                     249,32 

wydatki 2013                                                                                                               38 008,00 

do rozliczenia                                                                                                                2 241,32 

 

projekt w trakcie realizacji 
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Fundusz wspólny – program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w woj. 

podkarpackim PWP  

stan funduszu na 01.01.2013                                                                                10 945 959,99 

przychody funduszu w 2013 r.                                                                                  528 306,77 

wydatki funduszu w 2013 r.                                                                                      443 343,65 

stan funduszu na 31.12.2032 r.                                                                            11 030 923,11 

projekt w trakcie realizacji 

 

Fundusz wspólny – program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w woj. 

podkarpackim PWP II  

Stan funduszu na 01.01.2013                                                                               10 811 686,56 

przychody funduszu 2013                                                                                         247 349,58 

wydatki funduszu w 2013                                                                                         270 698,40 

stan funduszu na 31.12.2013                                                                                10 788 337,76 

 

 

9.   Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych 

 Podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 r.   

                            podatek należny od otrzymanej dywidendy                                        141,45 

                           podatek potrącony w 2013 r. przy wypłacie dywidendy                      141,45 

                  do zwrotu / do wpłaty  0,00 

 

Zeznanie zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie. 

       

 Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r.   

  potrącony z wynagrodzeń  475 889,00 

  pobrane wynagrodzenie płatnika  1 427,00 

  wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2013 r. 474 499,00 

  do zwrotu    - 37,00 

       

Deklaracja i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych. Nadpłatę podatku 

potrącono przy wpłacie 2014 r.  

       

 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2013 r. 

  potrącone ubezpieczonym  750 475,73 

  obciążające płatnika   572 177,60 

  wypłacone świadczenia   80 120,20 

  wynagrodzenie płatnika   6,80 

  wpłacono do ZUS w 2013 r.   1 315 846,53 

  do wpłaty / do zwrotu    0,00 

       

Deklaracja i informacje zostały przekazane do ZUS  

       

10.  Informacja w sprawie przeprowadzanych kontroli  

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

do Sprawozdania za rok 2013 

Fundacji Wspomagania Wsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł Y 

Z A R Z Ą D U   F U N D A C J I 
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Warszawa,  25 kwietnia, 2014 r. 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

ul. Wspólna 30,  

00-930 Warszawa 

 

 

 

 

 

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z 

działalności w roku 2013. 

 

 

Pozostajemy z poważaniem, 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopie uchwał Zarządu 

2. Wydawnictwa Fundacji: 
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S P R A W O Z D A N I E 

z działalności w roku 2013 

 

Fundacja Wspomagania Wsi 

Warszawa 


