SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
w roku 2014
dla Ministerstwa Rolnictwa
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. Justyna Duriasz – Bułhak członkini zarządu (od 1 lipca 2014 roku)
3. Andrzej Kuliszewski – członek zarządu (do 1 lipca 2014 roku)
4. 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 2014 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.
4.
5.
6.
7.

Rozwój społeczny i kulturalny wsi,
Rozwój oświaty wśród ludności wsi,
Ochrona środowiska naturalnego,
Wspieranie niekonwencjonalnych źródeł energii,
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 2014 r. nie wystąpiły zdarzenia prawne, które wpłynęły na działalność Fundacji.
2.2. Działalność statutowa
Fundacja prowadzi działalność kierując się celami statutowymi, możliwościami
finansowymi, potencjałem pozafinansowym (zgromadzoną przez lata działalności wiedzą
i umiejętnościami pracowników) oraz na podstawie analiz potrzeb rozwojowych terenów
wiejskich.
Sformułowanie celów statutowych pozostawia Fundacji pewną dowolność, jeśli
chodzi o rodzaj i cele szczegółowe podejmowanych działań, a także dobór partnerów i
podmiotów, do których FWW kieruje wsparcie.
Niezmiernie istotna przy podejmowaniu decyzji co do prowadzenia (bądź zaniechania)
poszczególnych działań jest zatem ocena potrzeb rozwojowych mieszkańców obszarów
wiejskich oraz ogólnego kierunku (trendów) rozwoju, w którym podążają Polska, Unia
Europejska i gospodarka globalna.
Mając na uwadze własne możliwości finansowe (w ostatnich latach uszczuplone
z uwagi na kryzys gospodarczy), to na jakiego typu działania Fundacja może pozyskać
środki zewnętrze oraz to jakie wsparcie z innych źródeł (publicznych i prywatnych)
otrzymują mieszkańcy obszarów wiejskich, Zarząd uznaje za zasadne skoncentrowanie
działań Fundacji na zagadnieniach:
I. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
II. Edukacja i wspieranie liderów wiejskich – przedstawicieli organizacji i grup
nieformalnych,
III. Podnoszenie poziomu wiedzy (czyli podnoszenie jakości kapitału ludzkiego)
mieszkańców obszarów wiejskich,
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IV.

Współpraca z władzami samorządowymi, wspieranie samorządów w podnoszeniu
jakości ich działań.
Programy realizowane przez Fundację muszą odpowiadać nie tylko na problemy takie
jak niewystarczająca ilość miejsc pracy czy niedostosowanie edukacji formalnej do wyzwań
jakie stawia funkcjonowanie we współczesnym świecie, ale w coraz większym stopniu
muszą kłaść nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców wsi. Fundacja
planuje w coraz większym stopniu koncentrować się na podnoszeniu umiejętności
niezbędnych do współpracy, podejmowania działań w grupie, samoorganizacji i
współpracy sektora społecznego z samorządem lokalnym i światem biznesu. Tylko dzięki
poprawie w tych sferach możliwe jest uruchomienie rezerw rozwojowych wspólnot
lokalnych.

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
1) PROGRAMY MIKROPOŻYCZKOWE
Działalność mikropożyczkowa Fundacji ulega ciągłej ewolucji. Główną przyczyną
zmian w ostatnich latach jest to, że przeważająca część kapitału pożyczkowego pochodzi
ze środków Unii Europejskiej. Udzielanie i obsługa pożyczek z tych środków są
obarczone dużo większymi wymogami biurokratycznymi, którym podlega zarówno
Fundacja jak i poszczególni pożyczkobiorcy. Olbrzymia większość klientów to
przedsiębiorcy prowadzący działalność na bardzo małą skalę, część z nich nie do końca
zdaje sobie sprawę z obowiązków, które na siebie przyjmują wraz z podpisaniem umowy
pożyczkowej. Dotyczy to zarówno tego, że pożyczka może być przeznaczona wyłącznie
na rozwój przedsiębiorstwa, jak i tego, że każdy poniesiony wydatek musi być
udokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można spojrzeć na relacje
Fundacji z pożyczkobiorcami dotyczące tych kwestii jako na działania edukacyjne, w
wyniku których podnosi się wśród nich świadomość konieczności przestrzegania
przepisów. Zacieśniono również współpracę z doradcami w terenie, to od nich zależy w
znacznym stopniu, czy Fundacja dociera z pożyczkami do odbiorców, którzy nie tylko
potrzebują pożyczek ale też rozumieją, że mają one służyć rozwojowi firmy, a nie
konsumpcji.
W 2014 r. udzielano pożyczek w ramach siedmiu programów: trzech programów
korzystających ze środków będących w dyspozycji Fundacji (środki własne, PL-480
i PARP), dwóch programów finansowanych ze środków unijnych będących w dyspozycji
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego i dwóch finansowanych ze środków będących
w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.
W związku ze zbliżaniem się do końca okresu wykorzystania środków z programu PL480 rozpoczęto zmniejszanie ich zaangażowania w kapitale pożyczek jak i w kosztach
obsługi programu. Podobną politykę wprowadzono w odniesieniu do środków własnych.
W związku z tym, całkowita liczba wypłaconych przez Fundację pożyczek (w 7
programach) spadła do 716. W ubiegłym roku wypłacono 1033 pożyczki.
Przeciętna wysokość pożyczki wyniosła ok. 22 848 zł a całkowita kwota wypłaconych
pożyczek zmniejszyła się z 18 802 tys. zł (w roku 2013) do 16 359 tys. zł.
Zarówno Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jak i Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadziły w 2014 r. kontrole zarządzanych przez
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te instytucje programów. W wyniku kontroli „Programu pożyczkowego wspierania
przedsiębiorczości w województwie podkarpackim” (PWP I) Fundacja i pożyczkobiorcy
zostali zobligowani do przechowywania dokumentacji programu do końca 2025 r.
Ponadto wprowadzono konieczność kontroli i archiwizowania dokumentów
potwierdzających poprawne wydatkowanie środków wszystkich udzielonych pożyczek na
podstawie dowodów księgowych pożyczkobiorców. Decyzje Instytucji Zarządzającej (UM
woj. Podkarpackiego) miały poważny wpływ na zmiany w procedurze monitorowania
pożyczek oraz na system wynagradzania doradców pożyczkowych. Zwiększyły też
znacząco zakres koniecznych prac niezbędnych do prawidłowej obsługi programu.
Mimo iż BGK do końca 2014 roku nie przedstawił protokołu pokontrolnego,
Fundacja podjęła działania zmierzające do kontroli wykorzystania pożyczek
w programach zarządzanych przez BGK analogicznie do zaleceń UM w Rzeszowie.
W porównaniu z rokiem 2013 wzrosło zagrożenie portfela aktywnych pożyczek.
Wskaźnik PAR-30 wyniósł 4,4% (3,5% w 2013r.). Szczegółowa analiza zaawansowania
spłat pożyczek w poszczególnych programach nie stwarza jednak podstaw do
zaniepokojenia.
Niestabilna sytuacja gospodarcza wpływa na niechęć przedsiębiorców do zadłużania
się, wyrażają oni obawy co do utrzymania się popytu na oferowane przez nich
produkty/usługi i co do przyszłości prowadzonej firmy. Jednocześnie zmniejszenie
zainteresowania pożyczkami spowodowane jest ograniczeniem w elastycznym korzystaniu
ze środków z pożyczek, spowodowanym kontrolą dowodów księgowych
pożyczkobiorców. Kolejnym powodem zmniejszonego popytu na pożyczki jest stale
rosnąca konkurencja innych funduszy pożyczkowych działających na tym terenie.
Wszystko to powoduje, że nie istnieje pewność co do osiągnięcia w 100% założonych
celów programów w woj. podkarpackim, zarówno jeśli chodzi o liczbę jak i łączną
wartość udzielonych pożyczek.
Pamiętać należy, że wskaźniki ilościowe i wartościowe planowane były w okresie
rosnącego popytu na mikropożyczki.
2) POŻYCZKI WSPIERAJĄCE BUDOWĘ ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Program miał na celu pomoc finansową i doradczą w budowie małych elektrowni
wodnych, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych i innych alternatywnych źródeł
energii.
W 2014 r. rozpatrzono 9 wniosków i udzielono 4 pożyczek na budowę 3 małych
elektrowni wodnych i jednej wiatrowej na kwotę 800 000 zł. W okresie spłaty
pozostawało 58 pożyczek na kwotę 4 423 193 zł.
Od początku programu udzielono 326 pożyczek w łącznej wysokości 31 722 000 zł, w
tym 23 pożyczki na budowę elektrowni wiatrowych, 15 kolektorów słonecznych i 1
elektrownię biogazową. Pozostałe 309 pożyczek zostało udzielonych na wsparcie budowy
elektrowni wodnych. Program został zamknięty 31 XII 2014, obecnie monitoruje się
jedynie stan inwestycji będących w toku i spłaty wcześnie udzielonych pożyczek.
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3) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AGROTURYSTYKA NA TERENIE PODLASIA.
EDUKACJA ZAWODOWA TWÓRCÓW LUDOWYCH
Kontynuowano wsparcie pszczelarstwa w województwie podlaskim. Szkolenia
pszczelarzy obejmowały zagadnienia związane ze zwiększeniem efektywności
ekonomicznej prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz specyfiką działalności
pszczelarskiej w warunkach klimatycznych Suwalszczyzny. Zorganizowano 7 wykładów
dla 4 grup pszczelarzy: z okolic Białegostoku (88 osób), Hajnówki (38 osób), Augustowa
(47 osób) i Sejn (45 osób), łącznie w wykładach uczestniczyło 218 pszczelarzy.
Partnerami w tych działaniach były Rejonowe Koła Pszczelarzy w Białymstoku i
w Augustowie. Szkolenia stanowią wsparcie aktywności zawodowej osób starszych,
mieszkających na terenach wiejskich. Prowadzone są przez specjalistów – praktyków,
przygotowują do racjonalnego leczenia pszczół, bez szkody dla ich produktywności
i zdrowia konsumentów produktów pszczelich.
W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Tradycja i Współczesność” oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej kontynuowany był w powiecie bialskim projekt
„Edukacja zawodowa twórców ludowych”. Celem projektu była aktywizacja zawodowa
50 twórców ludowych.
30 twórców ludowych w czasie siedmiu dwudniowych warsztatów podniosło swoje
kwalifikacje do poziomu umożliwiającego pełnienie funkcji instruktorów praktycznej
nauki zawodu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2010 roku w
sprawie praktycznej nauki zawodu). Wydano też własne materiały zawierające moduły
szkoleniowe dotyczące szkoleń zawodowych oraz promowano (broszura i film) twórców
w charakterze instruktorów. Zarówno broszurę jak i film umieszczono na portalu
www.witrynawiejska.org.pl. Opracowano również program dwuletniego szkolenia
zawodowego w zakresie tradycyjnych zawodów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawnych. Realizacja projektu była współfinansowana z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4) EDUKACJA FINANSOWA – ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI
Rozpoczęty w grudniu 2013 projekt jest szóstą edycją programu dotyczącego edukacji
finansowej realizowanego od 2008 roku przez FWW we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim. Głównym celem tej edycji programu jest zachęcenie mieszkańców wsi
do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu
wiedzy i umiejętności niezbędnych do uruchomienia własnej firmy. W ramach projektu
uczestnicy otrzymują informacje dotyczące przeprowadzenia analizy własnych zasobów
finansowych, oraz tego jak poszukiwać i jak wykorzystywać zewnętrzne źródła
finansowania. Obejmie on docelowo ok. 1 000 osób, które wezmą udział w
szesnastogodzinnych szkoleniach.
W pierwszej połowie 2014 roku przeprowadzono dodatkowe warsztaty dla
współpracujących od kilku lat z Fundacją trenerów edukacji finansowej przygotowujące
ich do pracy w tej edycji programu. Zaoferowano też udział w programie trzydziestu
nowym kandydatom na trenerów, przeszkoliwszy ich uprzednio podczas specjalnie dla
nich zorganizowanych czterodniowych warsztatów. Kandydaci na trenerów musieli
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legitymować się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i spotkań edukacyjnych
związanych z finansami lub przedsiębiorczością, umiejętnościami komunikacyjnymi,
minimum średnim wykształceniem i być (jak dotychczasowi trenerzy) przedstawicielami
lokalnych organizacji pozarządowych.
Proces przygotowywania trenerów zakończono wspólną dla obu grup sesją
warsztatową. Wzięło w niej udział 50 trenerów.
Opracowano i przekazano trenerom materiały dydaktyczne i merytoryczne
wprowadzające w temat przedsiębiorczości. Uzupełniają one wiedzę przekazywaną w
czasie poprzednich edycji programu. Materiały zarówno dla trenerów (scenariusze
spotkań i materiały merytoryczne) oraz zeszyty ćwiczeń dla uczestników uzyskały
akceptację NBP.
Do końca 2014 r. podpisano 36 umów z 23 lokalnymi organizacjami na realizację
szkoleń. 27 trenerów edukacji finansowej przeprowadziło 30 (z 50 planowanych) szkoleń.
Szkolenia wspierane są dotacjami w wysokości 2 tyś. zł, przeznaczonymi na pokrycie
kosztów związanych z ich organizacją i prowadzeniem. Realizacja szkoleń w terenie
zakończy się 30 marca 2015 roku. Pełne dane znajdą się w kolejnym sprawozdaniu.
Oprócz wzrostu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu planowania i
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, rezultatem szkoleń są opracowywane
podczas zajęć, a następnie przesyłane do Fundacji, biznes plany. Do oceny biznes planów
zaangażowano ekspertów, komentujących wybrane prace (ok. 70 BP łącznie). Uwagi
ekspertów są przekazywane autorom planów i stanowią pomoc w doskonaleniu ich
pierwszych, własnych biznesplanów.
Na stronie www.edufin.pl ukazało się 9 artykułów poszerzających przekazywane
podczas szkoleń informacje dotyczące opracowywania biznes planów i prowadzenia
przedsiębiorstwa. Rozpoczęto produkcję 20-minutowego filmu prezentującego przebieg
projektu, który również zostanie umieszczony na tej stronie.
Projekt został poddany zewnętrznej ewaluacji dokonanej przez Instytut Badawczy Pro
Publicum zleconej przez sponsora. Wyniki ewaluacji są pozytywne i NBP wyraził chęć
kontynuowania współpracy z Fundacja w 2016 roku.
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EDUKACJA, ANIMACJA I WSPIERANIE LIDERÓW WIEJSKICH –
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI I GRUP NIEFORMALNYCH

1) SZKOLENIA DLA LIDERÓW ORGANIZACJI LOKALNYCH W ŁOWICZU
Fundacja prowadzi szkolenia dla osób prowadzących lokalne organizacje w czterech
blokach tematycznych:
 Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw,
 Projekt. I co dalej?,
 Komunikacja w społeczności lokalnej,
 Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową.
Celem tych szkoleń jest podnoszenie umiejętności planowania i realizacji projektów na
rzecz społeczności lokalnych. Wykorzystując doświadczenia z Akademii Wójta, w drugiej
połowie 2014 r. do warsztatu „Komunikacja w społeczności lokalnej” dodano
jednodniowy moduł dotyczący współpracy organizacji z samorządem lokalnym.
W 13 warsztatach zrealizowanych w 2014 r. uczestniczyły 244 osoby, przedstawiciele
145 lokalnych organizacji. 49% uczestników to osoby, które w latach wcześniejszych nie
brały udziału w warsztatach organizowanych w Łowiczu. Podobnie jak w poprzednich
latach do udziału w warsztatach zgłosiło się więcej osób niż byliśmy w stanie przeszkolić.
Uczestnicy podkreślają, że możliwość poznania się i wymiany doświadczeń i kontaktów
między przedstawicielami organizacji i grup działających w różnych regionach Polski jest
dodatkową wartością warsztatów.
Łącznie od 2005 r. do końca 2014 r. w 149 sesjach warsztatowych uczestniczyło
3336 osób, przedstawicieli 1888 organizacji.
2) PRZYGOTUJMY SIĘ RAZEM ! SPOŁECZNE KONSULTACJE ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM POWODZIOWYM

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Na Dobre” na terenie gminy
Wilków w woj. lubelskim, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest
przygotowanie mieszkańców i samorządu do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą
Powodziową1 konsultacjach społecznych przy tworzeniu planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.
Uczestnicy projektu to dziesięciu aktywnych mieszkańców Wilkowa oraz dziesięciu
ochotników pochodzących z innych wiejskich terenów zalewowych w Polsce.
Zadaniem przeszkolonych w ramach projektu uczestników/wolontariuszy jest
szerzenie zdobywanej wiedzy (dotyczącej edukacji powodziowej, planowania
przestrzennego, konsultacji społecznych) i umiejętności społecznych (posługiwanie się
narzędziami komunikacji) poprzez organizowanie spotkań informacyjnych i otwartych
Dyrektywa Powodziowa to potoczna nazwa aktu prawnego UE w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim.
1
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wykładów dla mieszkańców gminy. Są pośrednikami pomiędzy mieszkańcami
a samorządem we wspólnym identyfikowaniu lokalnych problemów powodziowych, nie
tylko dotyczących zagrożenia i klęski żywiołowej, ale i codziennego życia (np. wysoki
poziom wód gruntowych, podtopienia, nieuszczelnione fundamenty, ograniczana
powierzchni naturalnej retencji). Dzięki prowadzonym z mieszkańcami rozmowom, z
udziałem wolontariuszy i z pomocą merytoryczną ekspertów, w Wilkowie podjęto próbę
identyfikacji lokalnych problemów i wypracowania w drodze konsultacji sposobu ich
rozwiązania. Ułatwieniem przy przekazywaniu specjalistycznej wiedzy jest wykonany
przez Fundację „Na Dobre” trójwymiarowy model gminy Wilków, przy pomocy którego
podczas spotkań z mieszkańcami przedstawiana jest symulacja powodzi. Doświadczenia
zebrane w gminie Wilków posłużą do opracowania poradnika (e-book) zawierającego
model prowadzenia konsultacji powodziowych w wiejskiej gminie, a na portalu
Wszechnica zostanie umieszczony film powstający w trakcie realizacji projektu.
Projekt jest finansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji (tzw.
fundusze norweskie). Kwota dofinansowania wynosi 299 997 zł, przy całkowitym
budżecie projektu 453 648 zł. Realizacja potrwa do jesieni 2015 roku.
3) XIII SPOTKANIE W MARÓZIE
Trzynaste spotkanie pt. „Nowe wyzwania, nowe metody” w odróżnieniu od
poprzednich koncentrowało się na 4 tematach. Wprowadzono nową metodę pracy, zwaną
„koszykami tematycznymi”, której celem jest większe zaangażowanie uczestników, ich
wzajemne inspirowanie się, dzielenie się praktyczną, konkretną wiedzą i wspólne
dochodzenie do nowych rozwiązań. Uczestnicy spotkania wzięli udział w
czterogodzinnych moderowanych dyskusjach grupowych z udziałem ekspertów oraz
wybranych praktyków.
Dyskutujące grupy poruszyły następujące zagadnienia: młodzież, seniorzy, świetlice
wiejskie i wewnętrzne problemy małych organizacji (wyłonione w trakcie poprzednich
spotkań w Marózie podczas dyskusji typu „open space”). Odbyły się także
czterogodzinne warsztaty, ćwiczące umiejętności praktyczne, ważne dla każdego
społecznika:
 Organizacja w sieci powiązań,
 Współpraca i komunikacja między samorządem a społecznością lokalną,
 Jak mówić, żeby budować poparcie,
 Potencjał zasobów lokalnych.
Zaprezentowano też kilkanaście przykładów inspirujących „dobrych praktyk” (m. in.
„Po prostu film!”, „Twój pies może ci dać więcej niż myślisz”, „Crowdfunding”,
„Seniorzy dla najmłodszych”, „Działania z młodzieżą w Krzakach i Olsztynku”).
Wieczorna oferta kulturalna to koncert zespołu Czeremszyna, spektakl teatralny Edyty
Kozak „Fanny Panda – Moje własne interview”, poprzedzony prelekcją film „Z miłości
do ...” oraz wieczór autorski lokalnej poetki Ewy Bucały.
Spotkanie, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowano we współpracy
z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, sfinansowane zostało wspólnie przez FWW i
Polsko- Amerykańską Fundację Wolności (dotacja 96 000 zł bezpośrednio przekazana
współorganizatorowi). Wzięło w nim udział 326 osób, w tym 307 przedstawicieli
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lokalnych organizacji pozarządowych. Budżet został również uzupełniony kwotą 8 735 zł
pochodzącą z wpłat uczestników.
Mimo, że spotkania w Marózie od początku służą temu samemu ogólnemu celowi
wzmacniania wiejskich organizacji lokalnych, to zarówno tematyka, jak i forma zajęć
podlegają nieustannym modyfikacjom uwzględniającym zmiany, jakie zachodzą w
wiejskich organizacjach (m.in. dopływ wykształconych osób, poszukiwanie nowych form
działań, doświadczenia z projektów unijnych). W roku 2014 pierwszy raz posłużono się
metodą peer-to-peer learning w zorganizowany sposób, w odpowiedzi na sugestie
uczestników, że wyraźnie bardziej niż wykłady ekspertów przydatne są im wzajemne
doświadczenia.
4) POŻYTECZNE FERIE 2014
Organizowany przez Fundację od 2003 r. konkurs skierowany do organizacji wiejskich
planujących zorganizować dla dzieci i młodzieży minimum 10-cio dniowe zajęcia o
walorach społecznych i edukacyjnych w okresie ferii zimowych. W tym roku, hasłem
konkursu było „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”. Głównym zadaniem było
zorganizowanie pomocy dla najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi w
trudnym dla nich okresie zimowym. W nadesłanych projektach zaplanowano pomoc ze
strony dzieci w czynnościach takich jak m.in.: robienie zakupów, sprzątanie domu i
obejścia, a także czytanie na głos książek i gazet, wspólne spędzenie czasu na rozmowie,
opieka nad małymi dziećmi, pomoc w wyjściu z domu na spacer czy do najbliższego
sklepu.
W terminie przewidzianym w regulaminie konkursu do Fundacji wpłynęło 306
wniosków ze wszystkich stron Polski. Pula przeznaczona na dotacje w konkursie wynosiła
300 000 zł.
Przekazano dotacje 154 organizacjom. Łączna kwota dotacji wyniosła 306 084 zł.
5) DZIEDZICTWO KULTUROWE
Program służy propagowaniu ochrony i zachowania wiejskiego dziedzictwa
kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych.
W 2014 roku zorganizowano 3 kolejne konferencje regionalne. Ich celem jest budowa
koalicji osób i instytucji działających na rzecz dziedzictwa w danym regionie oraz
tworzenie przestrzeni do wspólnej dyskusji ekspertów, samorządowców i lokalnych
aktywistów zajmujących się dziedzictwem. Do tej pory odbyło się sześć konferencji z tego
cyklu i wzięło w nich udział blisko 750 osób.
W konferencji w Białowieży „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. lubelskiego
i podlaskiego - wiedza, dobre praktyki, wyzwania” uczestniczyło ponad 140 osób, w
spotkaniu w Swołowie „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. pomorskiego i
zachodniopomorskiego…” - ponad 100 osób, a w Bóbrce „Dziedzictwo kulturowe wsi
woj. podkarpackiego i małopolskiego…” - ponad 120. W każdym przypadku byli to
zarówno czołowi specjaliści z instytucji działających w regionach na rzecz dziedzictwa,
naukowcy, jak i przedstawiciele lokalnych społeczności m.in. sołtysi, członkowie
organizacji pozarządowych i przedstawiciele samorządów.
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Rezultatem spotkań jest integracja środowisk zajmujących się dziedzictwem na
poziomie regionów oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.
Na portalach www.witrynawiejska.org.pl oraz www.wszechnica.org.pl opublikowano
kolejne artykuły, filmy, wywiady, służące pogłębianiu wiedzy o dziedzictwie.
6) NASZA PRZESTRZEŃ – NASZA SPRAWA . KONSULTACJE SPOŁECZNE
PLANÓW MIEJSCOWYCH

Celem projektu, który zrodził się jako reakcja na postępujący chaos przestrzenny wsi i
degradację wiejskiego krajobrazu jest wypracowanie metody zwiększenia udziału
mieszkańców wsi w tworzeniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
W trakcie pracy z mieszkańcami zwracamy szczególną uwagę na znaczenie przestrzeni
wspólnych i możliwości wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego przy tworzeniu
planów. Działania są prowadzone w 3 gminach – Dobrcz, Inowłódz, Wieprz we
współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i ekspertami.
Równolegle z działaniami w gminach (spotkania, warsztaty, konsultacje) prowadzono są
prace nad metodą, która zostanie opisana - powstaną broszura i film do szerokiej
dystrybucji. Do końca 2014 roku prowadzono ustalenia z samorządami oraz
przeprowadzono rekrutację uczestników, a także zaplanowano serię warsztatów oraz
spotkań w gminach.
Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach programu „Obywatele dla demokracji”
prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego kwotą 232 729 zł przy całkowitym
budżecie 348 857 zł. Realizacja rozpoczęła się w październiku 2014 r. i trwać będzie do
połowy kwietnia 2016.
7) ATLAS WSI - WWW.ATLASWSI.PL
Program prowadzony jest od pięciu lat. Jego celem jest zainspirowanie internautów do
stworzenia – na wzór Wikipedii – internetowej encyklopedii polskich wsi. W 2014 r.
internauci dodali 28 nowych miejscowości oraz uzupełnili strony ok. 200. Obecnie
w Atlasie figuruje 1 959 wsi. Wpisy użytkowników dotyczyły głównie wydarzeń w ramach
konkursu dotacyjnego „Razem 89”, a także wydarzeń cyklicznych i tradycji lokalnych.

PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH
1) WSZECHNICA – WWW.WSZECHNICA.ORG.PL
Wszechnica to platforma prezentacji wykładów, debat i wywiadów. Powstała w 2009
roku jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas i Fundacji Wspomagania Wsi. W 2014
roku Wszechnica współpracowała z wieloma instytucjami, m. in. z Muzeum Narodowym,
Festiwalem Nauki, Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka, koalicją Razem 89,
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytutem Pamięci Narodowej. Na
Wszechnicy umieszczane są także liczne nagrania z konferencji i spotkań oraz projektów
realizowanych przez Fundację.
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W 2014 r. zespół Wszechnicy przygotował 108 nagrań, które zamieszczane były
średnio dwa razy w tygodniu na portalu Wszechnica oraz na Wszechnicowym kanale
YouTube. Według szacunków w 2014 roku treści Wszechnicy dotarły do co najmniej 457
500 użytkowników. Statystyki wskazują, iż portal Wszechnica jest coraz szerzej znany.
Według kanału Wszechnicy na YouTube największą popularnością w 2014 r. cieszyły się
filmy:
1. Fizyka a wiara. Wykład prof. Krzysztofa Meissnera (34 645 wyświetleń)
2. Konie zimnokrwiste w typie sokólskim (27 943 wyświetleń)
3. Dlaczego ZSRR przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki
upadku komunizmu (21 178 wyświetleń)
Portal nagrodzony został wyróżnieniem w kategorii „Nauka w Internecie” w
Konkursie „Popularyzator Nauki” organizowanym co roku przez Polską Agencję
Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2) WITRYNA WIEJSKA – WWW.WITRYNAWIEJSKA .PL
Celem portalu Witryna Wiejska jest pomoc aktywnym mieszkańcom wsi, osobom
zaangażowanym w rozwój osobisty i rozwój własnej społeczności.
Publikowane materiały zawierają: teksty metodyczne (poradniki), informacje związane
z tematyką edukacyjną, programami pomocowymi krajowymi i unijnymi oraz teksty
publicystyczne opisujące wartościowe lokalne inicjatywy i ludzi, którzy są wzorem dla
innych i źródłem inspiracji dla swoich społeczności. Portal jest prowadzony z myślą o
ludziach aktywnych na polu społecznym lub gospodarczym oraz o takich, którzy planują
podjęcie tego typu działań.
W ciągu pierwszych 10 lat istnienia portalu w niezmiennej formie powstała duża ilość
różnorodnych treści. Aby uporządkować te zasoby i udostępniać je w sposób bardziej
dostosowany do współczesnych standardów zaprojektowano i opublikowano
nowocześniejszą w formie wersję Witryny Wiejskiej. Inauguracja nowej wersji nastąpiła w
ostatnim tygodniu maja 2014 roku. Została ona zbudowana z wykorzystaniem otwartego
systemu zarządzania treścią (wolnego oprogramowania). W odróżnieniu od
dotychczasowego, autorskiego i zamkniętego systemu, obecny system może być
obsługiwany i modyfikowany przez dowolną osobę posiadającą wiedzę informatyczną. W
efekcie tej zmiany koszty związane z obsługą portalu znacząco się zmniejszyły, a w razie
potrzeby wprowadzania modyfikacji lub rozbudowy serwisu redakcja może
współpracować z dowolną firmą. Istotną zaletą nowej wersji jest użycie szablonu
zgodnego ze standardami wyświetlania treści na nowych urządzeniach, takich jak
smartfony i tablety, które w szybkim tempie zastępują tradycyjne komputery i laptopy.
Na portalu poruszane są również zagadnienia, które jako interesujące i wymagające
dokładniejszego omówienia wskazują sami internauci. Propozycje tematów pojawiają się
dzięki komunikacji bezpośredniej zespołu redakcyjnego z użytkownikami za pomocą
nowo powstałych profili w serwisie społecznościowym oraz poprzez kontakt mailowy.
Równie ważnym źródłem informacji o tematach uznawanych za ważne i potrzebne są
głosy uczestników corocznych spotkań w Marózie.
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Witryna ma także własny kanał na YouTube, znajdują się na nim 352 materiały
filmowe, w roku 2014 zostały one łącznie wyświetlone 65 362 razy. W porównaniu
z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost wejść o blisko 35%. Wyjątkową popularnością
cieszą się materiały o zwierzętach (zarówno o pszczołach - dotyczące gospodarki
pasiecznej jak i o psach- dotyczące zaburzeń ich zachowania).
Witryna współpracuje z instytucjami zewnętrznymi m.in. z IRWiR PAN i Forum
Darczyńców, rejestrując i udostępniając w sieci organizowane przez te podmioty
seminaria. W ramach współpracy z FDPA witryna jest patronem medialnym konkursu
„Polska wieś, dziedzictwo i przyszłość”.
Mając na uwadze rosnące znaczenie mediów społecznościowych zdecydowano
o uruchomieniu profilu Witryny Wiejskiej na FB: www.facebook.com/wwiejska. Przez
okres 7 miesięcy istnienia profilu akceptację dla niego wyraziło ponad 900 osób (tzw.
polubień). Statystyki pokazują, że większość postów dociera do grubo ponad tysiąca
internautów, a najbardziej popularne wpisy przeczytane zostały przez około 3,5 tys.
unikalnych odbiorców. Dzięki profilowi na FB badamy popularność publikowanych przez
nas treści, wyraża się ona liczbą odsłon konkretnych postów oraz ilością polubień.
Możemy określić kierunek, w którym powinna ewoluować zdaniem jej użytkowników
Witryna. Internauci najbardziej cenią sobie teksty poradnikowe, publikacje prezentujące
dobre praktyki, wywiady z interesującymi ludźmi.
W 2014 roku statystki zanotowały 266 451 użytkowników witryny, odwiedzili oni
stronę 597 293 razy.
3) POZNAWAJ AMERYKĘ 2014 WWW.KNOW-AMERICA.ORG
Internetowy konkurs Know America ma na celu przybliżenie uczniom szkół
ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej Stanów Zjednoczonych. Równie ważnym celem
jest promowanie Internetu jako źródła wiedzy z zakresu różnych dziedzin i narzędzia
pomocnego w rozwoju intelektualnym. Pomyślne przejście przez trzy etapy konkursu
wymaga od uczestników wytrwałości (projekt trwa pół roku), krytycznego podejścia do
wyszukiwanych informacji i zdobycia wiedzy znacznie wykraczającej poza wymagania
szkolne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ambasadą USA, Ośrodkiem Studiów
Amerykańskich UW i Collegium Civitas.
W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się XI edycja konkursu. Wzięło w niej udział 948
uczniów ze szkół w całej Polsce.
Od 5 lat zwycięzcy konkursu biorą udział w letnim międzynarodowym programie dla
młodzieży The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative organizowanym przez
dwa amerykańskie uniwersytety: Wake Forest University oraz Purdue University. W 2014
troje laureatów uzyskało wstęp na studia licencjackie w Ośrodku Studiów Amerykańskich
UW.
4) ARCHIWUM WSPOMNIEŃ JANA PAWŁA II WWW.WSPOMNIENIAJP2.PL
Skierowany do grup młodzieży konkurs organizowany jest od 2010 r. we współpracy z
Instytutem Papieża Jana Pawła II. Celem jest zebranie wspomnień, zarówno prywatnych,
jak i wpisujących się w kontekst społeczno - polityczny czasów pontyfikatu Jana Pawła II
i stworzenie archiwum historii mówionej. Udział w projekcie stwarzał szansę na
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przekonanie się, że odkrywanie historii może być fascynującą przygodą, dla każdego kto
zaangażuje się w zbieranie wspomnień świadków. Ważnym celem konkursu jest nauka
pracy w grupie.
IV edycja konkursu trwała od listopada 2013 do czerwca 2014 r. Wzięły w niej udział
liczące od 3 do 5 osób drużyny z 31 szkół; grono organizatorów poszerzyło się o nowego
partnera – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wyróżniono zespoły
z następujących szkół: Gimnazjum w Samorządowym Zespole Szkolnym im. Dzieci
Zamojszczyzny w Biszczy, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej, Zespól
Szkół im. H. Sienkiewicza w Sobolewie oraz z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Zamoyskiego w Warszawie. Nagrodą w konkursie był udział w warsztatach
dziennikarskich w Warszawie.

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI
ICH DZIAŁAŃ

1) AKADEMIA WÓJTA
Akademia Wójta powstała jesienią 2011 roku. W spotkaniach Akademii uczestniczą
burmistrzowie i wójtowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski. Pracując
w małych 20-osobowych grupach mają okazję dyskutować o ważnych problemach
dotyczących samorządów. W dotychczas zrealizowanych spotkaniach wzięło udział
prawie 150 samorządowców, w tym 93 wójtów i burmistrzów.
W I połowie 2014 r. odbyły się dwa spotkania Akademii pod tytułem: „Pytania
przedwyborcze”. Sesja wiosenna podsumowała trzyletni okres działania Akademii.
Nastąpił powrót do tematów wcześniej omawianych, ale mających duże znaczenie dla
samorządów, szczególnie wobec zbliżających się wyborów:
 Wdrożenie „Ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach”,
 Współpraca czy konfrontacja, czyli organizacje pozarządowe w gminach,
 Obywatel w urzędzie,
 Dostęp do informacji publicznej narzędziem walki wyborczej.
Ze względu na wybory następna sesja spotkań zaplanowana jest na I połowę 2015 r.
W roku 2014 w spotkaniach uczestniczyło łącznie 42 przedstawicieli samorządów
lokalnych.

DZIAŁANIA RÓŻNE

1) STRONA INTERNETOWA FUNDACJI – WWW.FWW.ORG.PL
Strona internetowa Fundacji jest wizytówką organizacji. Jej celem jest prezentowanie
bieżącej działalności FWW (programy pożyczkowe, konkursy, warsztaty, projekty,
konferencje). Na stronie promowane są również serwisy internetowe prowadzone przez
FWW – Wszechnica, Witryna Wiejska, Edufin, Atlas Wsi. Istnieje też 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
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powstały w ramach programów: e-VITA, Edukacja finansowa oraz Dziedzictwo
kulturowe.
Do strony podłączono dwa moduły do tworzenia formularzy, które wykorzystywano
do elektronicznej rekrutacji na Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach
Wiejskich w Marózie oraz na kolejne konferencje o dziedzictwie kulturowym.
Największym zainteresowaniem w 2014 r. cieszyły się informacje dotyczące Spotkania
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie, Konkursu Razem 89 i
Programu ABC przedsiębiorczości. W grudniu 2014 r. rozpoczęto prace nad nową szatą
graficzną strony. Zmiany mają uczynić stronę bardziej czytelną i uatrakcyjnić ją wizualnie
a także dostosować ją do zmieniających się trendów w Internecie. Ułatwiona zostanie
nawigacja i wyszukiwanie informacji na stronie. Treści zostaną zaktualizowane i
przeredagowane, tak by pasowały do nowego układu strony.
2) KONKURS RAZEM’89 I UDZIAŁ FWW W PRACACH KOALICJI RAZEM’89
Z okazji obchodzonej w 2014 roku 25. rocznicy demokratycznych przemian w Polsce,
Fundacja Wspomagania Wsi zorganizowała konkurs dotacyjny mający na celu zachęcenie
mieszkańców obszarów wiejskich do wspólnego świętowania wolności. Fundacja
Wspomagania Wsi podjęła się działania jako współzałożyciel obywatelskiej Koalicji
Razem'89 (Koalicja została utworzona z okazji poprzedniej okrągłej rocznicy 5 lat temu i
zrzesza kilkadziesiąt organizacji pozarządowych).
Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 21 738 zł. Drobne dotacje (300 zł –
1000 zł) przyznawane były jako dofinansowanie na realizację różnorodnych działań
i inicjatyw lokalnych związanych z obywatelskim świętowaniem rocznicy. Spośród
nadesłanych wniosków dofinansowane zostało 27 najciekawszych pomysłów. Były to
m.in. debaty publiczne o wolności czy solidarności, lekcje lub projekty edukacyjne
w szkołach, bibliotekach, świetlicach, domach kultury, spotkania z lokalnymi
współtwórcami polskiej wolności, osobami aktywnymi w 1989 roku, gry terenowe,
wydarzenia sportowe, biegi, koncerty, wystawy, festyny czy pikniki.
Konkurs przeznaczony był dla organizacji i grup nieformalnych działających
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Wszystkie inicjatywy miały opierać się na
współpracy międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej. Ważny był również aspekt
edukacyjny planowanych wydarzeń – celem konkursu było upowszechnianie wiedzy
o wydarzeniach roku 1989. Część z nagrodzonych projektów zakładała zorganizowanie
pojedynczego wydarzenia, część natomiast dotyczyła całych cykli różnorodnych
wydarzeń. Zgłoszenia przyjmowane były od 20 stycznia do 15 czerwca 2014 roku
w pięciu turach, a wyniki kolejnych edycji ogłaszane były co miesiąc na stronach fundacji,
stronie koalicji Razem’89 i na portalu Facebook.
Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w planowaniu organizowanych przez Koalicję
Razem’89 wydarzeń (m.in. inauguracji działań koalicji w rocznicę rozpoczęcia obrad
Okrągłego Stołu, debaty z udziałem polskich opozycjonistek, Toastu za Wolność pod
dawną Niespodzianką 4 czerwca). Część z wydarzeń i wywiadów dotyczących przemian
1989 roku została nagrana i umieszczona na portalu Wszechnica.
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3) WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ CEMENTOWNI GÓRAŻDŻE „AKTYWNI W
REGIONIE”
Doświadczenie Fundacji zdobyte na Podlasiu wykorzystane zostało w ramach
współpracy z fundacją cementowni Górażdże „Aktywni w regionie”. Konsultowano dla
tej fundacji projekt wsparcia osób 60+ z regionu opolskiego. Prowadzono też warsztaty
dla liderów wiejskich z obszaru trzech powiatów województwa opolskiego. Celem
warsztatów była diagnoza potrzeb i problemów seniorów oraz opracowanie wstępnego
planu działań aktywizujących to środowisko.
4) UCZESTNICTWO W PRACACH KOMITETU STERUJĄCEGO W RAMACH
FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZWAJCARSKOPOLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Uznanie dla doświadczenia i wiedzy Fundacji zostało potwierdzone przez zaproszenie
jej przedstawiciela do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
5) ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY W RAMACH PROJEKTU „NASZA PRZESTRZEŃ”
Odbyło się spotkanie dla pracowników Fundacji na temat dostępu do informacji
publicznej, w roli prowadzących wystąpili Krzysztof Izdebski z Sieci Obywatelskiej –
Watchdog Polska i Arkadiusz Godula, audytor samorządowy. Wybrano firmę badawczą,
która przygotuje i przeprowadzi badania ilościowe i jakościowe trzech programów
edukacyjnych prowadzonych przez Fundację: Akademii Wójta, szkoleń w Łowiczu oraz
Spotkań Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie.
3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Kopie uchwał zarządu Fundacji
Kopie podane są w załączniku do sprawozdania
Finanse
5. Przychody
dotacje i darowizny
% od pożyczek PWP
% a vista
% od lokat terminowych
% od papierów wartościowych
% ustawowe otrzymane
różnice kursowe

1 294 642,01
451 873,92
2 078,63
357 758,42
4 148 722,59
130 634,31
550 871,21
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spisane drobne salda
spłaty należności zasądzonych i spornych
zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorn.
otrzymane dywidendy
zwroty dotacji wypłaconych w poprzednich latach
wynagrodzenie płatnika
sprzedaż środków trwałych
pozostałe przychody
spłaty pożyczek
Razem przychody

734,18
152 472,30
58 739,13
353 727,00
1 486,42
1 467,50
5 030,00
58 506,18
14 995 861,03
22 564 604,83

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej –nie było więc wpływu z tej działalności
6. Przeznaczenie środków
realizacja celów statutowych
koszty ogólnoadministracyjne
spłata pożyczki PL-480 i odsetek
632 654,47
różnice kursowe
inne koszty finansowe
zapłacone % podatkowe
zapłacone składki na rzecz innych organizacji
opłaty sądowe i komornicze
pozostałe koszty operacyjne
zakup śr. trwałych i wart. niemater.i prawnych
zapłacony podatek dochodowy za 2014 r.
Razem

17 751 943,35
1 967 899,32
2 667 443,24
421,74
43 144,50
1 993,00
12 503,30
19 945,09
9 827,17
89 484,12
0,00
22 564 604,83

7. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Zatrudnienie na 31.12.2014 r.
Stanowisko

w osobach na
31.12.14

Przewodniczący
Rady
Prezes
Członkowie Zarządu
Razem Zarząd
Główny Księgowy
Główni specjaliści
Specjaliści
Sam.Pracownicy
Pomocn.
Pracownicy
Razem pracownicy
Ogółem

w etatach na
31.12.14

średnioroczne w
etatach

1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
8,00
5,00
11,00

0,20
1,00
2,00
3,20
1,00
7,00
5,00
10,50

0,20
1,00
2,00
3,20
1,00
6,33
7,66
10,33

0,00
25,00
29,00

0,00
23,50
26,70

0,58
25,90
29,10

8. Wynagrodzenia w 2014 r
Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2014 r.
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3 594 455,00

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i
Przewodniczącemu Rady Fundacji
średnie zatrudnienie zarządu w
etatach
przeciętne m-czne wynagrodzenie zarządu
Wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło

638 858,40
3,20
16 636,94
9 136,00
142 930,00

9. Realizacja celów statutowych
Pożyczki preferencyjne wypłacone w 2014 r. przez Fundację w ramach działalności statutowej
Mała retencja
Pożyczki ze środków PARP
Mikropożyczki za środków własnych
Mikropożyczki za środków PL-480
Mikropożyczki program PWP
Mikropożyczki program Polska Wschodnia
Mikropożyczki program Polska Wschodnia II
Mikropożyczki program PWP II

663 972,00
249 000,00
65 000,00
424 000,00
6 214 000,00
1 150 000,00
5 263 000,00
2 994 000,00
17 022 972,00

Razem

Programy Fundacji
fundusz wspólny - program PWP
fundusz wspólny - program PWP
II
program E-VITA
program - Nasza Sprawa
program - EDUKACJA FINANSOWA
program - NASZA PRZESTRZEŃ
program - POLSKA
WSCHODNIA
program - POLSKA WSCHODNIA II
program - KULTURA
program - Dziedzictwo kulturowe
program Witryna Wiejska
Programy mikropożyczkowe
program Gimnet
program
EDUKACJA
Program pożyczkowy MEW
Program - POZNAJ AMERYKĘ
Program – KONKURSY
program - INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
program - POŻYTECZNE WAKACJE
program – WSZECHNICA
program - WBŚ
Pomoc finansowa bezzwrotna

485 672,07
293 427,97
169 662,04
258 068,97
350 968,59
42 479,57
195 989,81
96 003,27
52 391,86
160 286,69
212 870,00
491 272,48
83 399,14

Razem
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641 222,49
103 710,92
87 173,72
32 038,99
99 611,33
40 142,65
190 088,09
4 158,26
855 504,40
4 946 143,31

Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2014 r.
lokaty w bankach
lokaty w obligacjach skarbowych
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ARKA
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych Skarbiec
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ING

22 015 481,17
98 762 640,89
3 835 106,86
500 000,00
500 000,00

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2014 r. dla działalności statutowej

komputery szt.4
samochód
ekspektatywa udziału w współwłasności garażu

22 432,22
51 400,00
15 651,90

Aktywa i zobowiązania nadzień 31.12.2014
Aktywa na dzień 31.12.2014 r.

165 592 633,97

Zobowiązania
z tego:
pożyczka PL-480
z tyt. Dostaw
z tyt. wynagrodzeń za posiedzenia Rady
Fundacji
wobec BGK w ramach progr. PAOW
wobec NBP w ramach progr. Edukacja
Finansowa
wobec BGK progr. POLSKA WSCHODNIA II
wobec BGK progr. POLSKA WSCHODNIA I
Fundacji Batorego progr. NASZA
PRZESTRZEŃ
Fundacji Batorego progr. NASZA SPRAWA
pozostałe zobowiązania
rozliczenia międzyokr.
Przychodów
fundusz wspólny - program PWP
fundusz wspólny - program PWP
II
fundusz świadczeń socjalnych

49 248 758,24
14 215 958,43
47 589,13
72,24
20 335,19
110 535,82
4 870 083,44
4 982 757,16
18 528,71
58 484,38
7 130,52
2 598 611,70
11 068 776,59
10 797 097,58
452 797,35

10. Podatki
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r.
Zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc październik
Należny podatek w związku z poniesioną stratą na koniec roku
do zwrotu
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7 567,00
0,00
7 567,00

Zwrot nastąpił w miesiącu maju 2015

Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r.
podatek potrącony
pobrane wynagrodzenie płatnika
wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2014 r.
nadpłata z roku 2013 rozliczona w 2014 r.
do zwrotu

435 619,00
1 306,00
434 276,00
37,00
0,00

Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2014 r.
potrącone ubezpieczonym
obciążające płatnika
wypłacone
świadczenia
wynagrodzenie
płatnika
wpłacono do ZUS w 2014 r.
do wpłaty / do zwrotu

705 327,35
551 544,29
161 480,00
161,50
1 095 230,14
0,00

11. Wykaz współpracujących banków oraz innych instytucji
DnB NORD ul.Postępu15c 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 Wealth Management S.A. Ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
PKO BP Dom Maklerski ul.Puławska 15 02-515 WARSZAWA
Copernicus Securities S. A. ul Grójecka 5 02-019 Warszawa
Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 31.12.2014
DnB NORD ul.Postępu15c 02-676 WARSZAWA
rach. Nr 94 1370 1037 0000 3701 4021 2700
USD-15 149,70
rach. Nr 61 1370 1037 0000 2701 4021 2717
EUR-17,21
rach. Nr 34 1370 1037 0000 2701 4021 2718
EUR-9,67
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA
rach. Nr 71 1050 0086 1000 0022 7365 0214
rach. Nr 85 1050 0086 1000 0022 7364 8119
rach. Nr 37 1050 0086 1000 0022 7365 0438
rach. Nr 26 1050 0086 1000 0022 7365 0636
rach. Nr 18 1050 0086 1000 0022 7365 1071
rach. Nr 06 1050 0086 1000 0022 7365 1287
rach. Nr 58 1050 0086 1000 0022 7365 1709
rach. Nr 39 1050 0086 1000 0022 7365 1857
BZ WBK Wealth Management S.A. Ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037
BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA
rach. Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424
Copernicus Securities S. A. ul Grójecka 5 02-019 Warszawa
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53 133,03
73,35
41,21
5 000,00
5 000,00
142,41
749,31
54,02
518,26
136,19
829,51
26,11
572,06

rach. Nr 41 1500 0044 0027 0000 0000 0410

1 100 192,36

Lokaty terminowe
DnB NORD ul.Postępu15c 02-676 WARSZAWA
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA

21 935 475,55
80 005,62

Rozliczenia środków i poszczególnych programach zleconych przez instytucje państwowe i samorządowe
Projekt Edukacja Finansowa VI - współfinansowany ze środków NBP
dotacja do rozliczenia 2014 roku
wydatki 2014
do rozliczenia

280 000,00
208 320,18
71 679,82

Projekt w trakcie realizacji
Projekt Przygotujmy się razem - współfinansowany ze środków Fundacji IM. Stefana Batorego.
Otrzymana dotacja w 2014
90 000,00
przychody - % od rachunku 2014
721,08
Wydatki 2014
72 192,37
do rozliczenia
18 528,71
Projekt w trakcie realizacji
Projekt NASZA PRZESTRZEŃ - współfinansowany ze środków Fundacji IM. Stefana Batorego.
otrzymana dotacja w 2014
70 000,00
wydatki 2014
11 515,62
do rozliczenia
58 484,38
Projekt w trakcie realizacji
Projekt Kultura - współfinansowany ze środków MKiDzN
dotacja otrzymana w 2013 roku
przychody - % od rachunku 2013
wydatki 2013
dotacja otrzymana w 2014 roku
przychody - % od rachunku 2014
wydatki 2014
Zwrot środków do MKiDzN
do rozliczenia

40 000,00
249,32
38 008,00
30 000,00
121,74
29 972,20
2 390,86
0,00

Projekt zakończony i rozliczony
Fundusz wspólny - Program pożyczkowy PWP
Stan funduszu na 01.01.2014
przychody funduszu 2014
wydatki funduszu w 2014 roku
stan funduszu na 31.12.2014 r.
Projekt w trakcie realizacji
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11 030 923,11
450 825,90
412 972,42
11 068 776,59

Fundusz wspólny - Program pożyczkowy PWP II
stan funduszu na 01.01.2014 r.
przychody funduszu 2014
wydatki funduszu w 2014 roku
stan funduszu na 31.12.2014 r.

10 788 337,76
274 772,94
266 013,12
10 797 097,58

Projekt w trakcie realizacji

Rozliczenie środków PL-480 za 2014 r.

Wpływy
% a vista
% od lokat terminowych
% od papierów wartościowych
% ustawowe otrzymane
różnice kursowe
otrzymane dywidendy
spisane drobne salda
spłaty należności zasądzonych i spornych
zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorniczych.
spłaty mikropożyczekpożyczek
Razem przychody

159,23
52 538,16
570 270,00
37 306,04
542 948,11
51 871,00
158,51
58 840,45
18 618,55
1 383 512,50
2 716 222,55

Wydatki
koszty realizacji celów statutowych
koszty ogólno administracyjne
spłata raty pożyczki PL-480
spłata raty % od pożyczki PL-480
inne koszty finansowe
opłaty sądowe i komornicze
wypłaty mikropożyczek
Razem wydatki

187 844,13
89 444,57
2 034 788,77
632 654,47
4 743,60
3 167,76
424 000,00
3 376 643,30

Aktywa na dzień 31.12.2014 r.

24 027 596,11

z tego:
udziały w spółce z o.o.
obligacje skarbowe
lokaty terminowe
środki pieniężne w kasie
środki pieniężne na rachunku
należności z tyt. udzielonych mikropożyczek
pozostałe należności

172 000,00
17 300 791,10
5 058 489,98
80,69
5 572,06
608 202,40
882 459,88

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.

18 813 642,04

z tego:
z tyt. pożyczki PL-480 /4 728 924,74 USD wg kursu śred.NBP/
z tyt.dostaw
pozostałe zobowiązania
rezerwy na róznice kursowe z tyt. pożyczki PL-480
z tyt. odsetek od pożyczki PL-480 /756 627,96 USD wg kursu śred.NBP/

14 215 958,43
8 334,11
503,61
2 598 611,70
1 990 234,19
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12. Wykaz programów i projektów zleconych (realizowanych ze środków
publicznych) realizowanych w 2014 roku
1. Program „Edukacja Finansowa” – współfinansowany przez Narodowy Bank
Polski.
2. Projekty ”Przygotujmy się razem” i „Nasza przestrzeń nasza sprawa” –
współfinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego .
3. Programy „Pożyczki dla Polski Wschodniej 1 i 2 – współfinansowane ze środków
Banku Gospodarstwa Krajowego
4. Projekt „Edukacja twórców ludowych” finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Programy „Pożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego 1 i 2”
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
realizowanego przez Podkarpacki Samorząd Wojewódzki.
13. Informacja o kontrolach w 2014 roku
W 2014 roku Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę programu
mikropożyczkowego dla przedsiębiorców w województwie podkarpackim. W wyniku
kontroli przedstawiono szereg zaleceń, które konsekwentnie są wprowadzane przez
Fundację.
Warszawa, listopad 2015 r.
Zarząd Fundacji
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