
 
 

 
 

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

z działalności Fundacji Wspomagania Wsi 
w roku 2019 

dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

1. DANE FUNDACJI, CELE STATUTOWE, ZDARZENIA PRAWNE 
 

1.1 NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA, AKTUALNY ADRES 
Fundacja Wspomagania Wsi 
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa 
tel. 22 636 25-70 do 75, fax 22 636-62-70 
e-mail: fww@fww.pl, strona: www.fww.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 ZARZĄD FUNDACJI 
Zarząd Fundacji: 
Piotr Szczepański – prezes 
Justyna Duriasz-Bułhak – członkini zarządu  
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 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). 

1.3 CELE STATUTOWE 
Od lipca 2019 roku (wpisanie do Krajowego rejestru Sądowego) obowiązują rozszerzone cele 
działalności statutowej Fundacji (zmiana ta była wspomniana w p. 1.4  sprawozdaniu z działalności 
za 2018 r.) Obecnie celem Fundacji jest:  
 

1) wspomaganie rozwoju gospodarczego terenów wymienionych w § 5 w tym rozwoju 
przedsiębiorczości, 

2) prowadzenie działalności charytatywnej na terenach wymienionych w §  5, 
3) działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wymienionych w 

§5, 
4) działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych, 
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5) działanie na rzecz integracji cudzoziemców, 
6) działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym zamieszkujących tereny wymienione w §5, 
7) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wymienione w §5, 
8) działanie na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenach 

wymienionych w § 5 ust. 5, 
9) działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenach 

wymienionych w § 5 ust. 5, 
10) działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenach wymienionych w § 5 ust. 5, 
11) działania na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania na terenach wymienionych w § 5 

ust. 5, 
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 
13) działanie na rzecz porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym na 

terenach wymienionych w § 5 ust. 5, 
14) działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na terenach 

wymienionych w § 5 ust. 5, 
15) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich wśród 

osób wymienionych w § 5 ust. 5, 
16) wspomaganie rozwoju demokracji na terenach wymienionych w § 5 ust. 3, 
17)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 
18) działanie i wspomaganie działań na rzecz integracji europejskiej oraz na rzecz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami prowadzone wśród mieszkańców terenów 
wymienionych w § 5 ust. 5, 

19) promocja i rozwój wolontariatu na terenach wymienionych w  § 5 ust. 5, 
20) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje 

pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie, w którym wyżej wymienione 
organizacje i podmioty prowadzą działalność określoną w pkt 1 – 19 niniejszego ustępu 
(Dz.U. z 8 listopada 2016 r. Poz. 1817 ),  

21) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa 

22) Działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wymieniany powyżej § 5 statutu brzmi: 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
2.  Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i poza granicami R.P. 
3. Fundacja działa na rzecz mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. 
4. W szczególnych przypadkach, dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność na rzecz wszystkich mieszkańców terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych 
obszarów. 

5.  Obszar działania Fundacji jest określany w poszczególnych programach jej działania. 

Sposób realizacji celów statutowych:  
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1. Cele, o których mowa w powyżej, Fundacja realizuje poprzez:   
1) udzielanie bezzwrotnej lub zwrotnej pomocy finansowej,  
2) udzielanie pożyczek, 
3) prowadzenie konsultacji i doradztwa techniczno-ekonomicznego,  
4) tworzenie i rozwój mediów cyfrowych w szczególności portali internetowych, 
5) prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, organizowanie 

wymiany młodzieży,  
6) organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć.  

2. W ramach dążenia do rozwoju edukacji i oświaty, Fundacja może, w szczególności, wspomagać 
budowę szkół lub zakładać i prowadzić szkoły.  

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzenie przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji tych celów lub w formach pośrednich, poprzez prowadzenie działalności 
wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 
i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. R.P. poz. 1817). 
 

1.4 ZDARZENIA PRAWNE 
10 grudnia 2018 roku Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie statutu Fundacji. Zmiany te zostały 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w lipcu 2019 roku. 

2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2019 ROKU 

W roku 2019 Fundacja, kierując się celami statutowymi, kontynuowała głównie realizację 
programów, które rozpoczęła w przeszłości. Prowadzenie tych programów jest uzasadnione 
bieżącymi analizami potrzeb rozwojowych terenów wiejskich. Tak więc, wysiłek finansowy i 
organizacyjny miał na celu nie tylko wspieranie liderów wiejskich, współpracę z władzami 
samorządowymi, uzupełnianie wiedzy z wykorzystaniem IT, wspomaganie edukacji nieformalnej i 
edukację obywatelską, ale również wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców wsi i małych miast.  

Znacząca liczba programów finansowana lub współfinansowana była ze środków zewnętrznych. 
Procentowo największą część tych środków uzyskuje Fundacja w programach finansujących 
mikroprzedsiębiorczość oraz wsparcie procesów konsultacji w planowaniu 
przestrzennym.  Programy finansowane środkami unijnymi lub z krajowych źródeł publicznych 
wymagają wkładu własnego, ale umożliwiają działalność w skali znacznie większej niż gdyby  
całkowite koszty ich realizacji Fundacja ponosiła z własnych środków. Od roku  2018 Fundacja 
prowadzi statutową działalność odpłatną w dziedzinie mikropożyczek.   

Realizowanie programów współfinansowanych środkami publicznymi nakłada jednak na Fundację 
sporo obciążeń biurokratycznych oraz zmniejsza często możliwość elastycznego reagowania na 
zmieniające się potrzeby beneficjentów. Mimo tych niedogodności, nie ma innej drogi utrzymania 
aktywności Fundacji na dotychczasowym poziomie. Poleganie wyłącznie na środkach własnych 
prowadziłoby do coraz szybszego wyczerpywania zasobów, które powinny stanowić źródło stałych 
przychodów. Dlatego Fundacja nadal będzie starała się pozyskiwać środki zewnętrzne, by poprzez 
realizację programów odpowiadać na zidentyfikowane wyzwania. 

W 2019 roku w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach i innych wydarzeniach o charakterze 
edukacyjnym zorganizowanych przez Fundację wzięło udział tysiąc sto (1100) osób. W programach 
edukacyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat uczestniczyło tysiąc pięćset (1500) osób.  Z witryn 
internetowych prowadzonych przez Fundację skorzystało około dwóch i pół miliona (2 500 000) 
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użytkowników. Z pożyczek na rozwój działalności gospodarczej udzielonych przez Fundację w 
łącznej kwocie 15 733 000 zł skorzystało czterystu dwudziestu dwóch  (422) przedsiębiorców. 

 

2.1.1 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 programu jest wspieranie aktywnych społecznie osób ze wsi i małych miasteczek, poprzez 
podnoszenie ich umiejętności planowania i realizacji projektów na rzecz własnych społeczności. 
Udział w warsztatach ma również zachęcać do pełniejszego aktywnego uczestnictwa w życiu 
wspólnoty samorządowej. Szczegółowa zawartość poszczególnych bloków warsztatowych jest na 
bieżąco modyfikowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb uczestników. Materiały 
szkoleniowe do wszystkich zajęć są stale aktualizowane i odnoszą się do obowiązujących w danym 
momencie zasad i przepisów. Zdaniem uczestników dodatkową wartością warsztatów, jest 
możliwość poznania się i wymiany doświadczeń i kontaktów między przedstawicielami organizacji i 
grup działających w różnych regionach Polski. 

W siedmiu (7) spotkaniach w Łowiczu udział wzięło 138 osób, przedstawicieli 88 lokalnych 
organizacji.  

Łącznie od 2005 r. do końca 2019 r. 196 warsztatów zgromadziło 4 316 uczestników z 2 515 
organizacji.  

Wszystkie spotkania w Łowiczu są systematycznie ewaluowane. W dalszym ciągu często 
pojawiającym się komentarzem uczestników jest stwierdzenie „najlepsze szkolenie, w jakim 
uczestniczyłem/łam”. Prawdopodobnie zawdzięczamy taka opinię umiejętności dostosowywania na 
bieżąco tematów i zakresu prowadzonych przez nas szkoleń do aktualnych potrzeb odbiorców 
będących lokalnymi liderami.  

W 2019 roku największym zainteresowaniem odbiorców cieszył się warsztat  „Planowanie 
i realizacja projektów społecznych i partnerstw” oraz szkolenie „Księgowo-prawne podstawy 
zarządzania wiejską organizacją pozarządową”. Uwagę zwraca niższy niż w poprzednich trzech 
latach (2016 - 2018) poziom wiedzy uczestników. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że duża 
część zgłaszających się to przedstawicielki i przedstawiciele nowopowstałych Kół Gospodyń 
Wiejskich zarejestrowanych w 2018 i 2019 roku w Krajowym Rejestrze ARiMR, a więc osoby z 
nikłym doświadczeniem działalności społecznej. Poziom warsztatów został dostosowany do ich 
potrzeb. 

2.1.2 XVII Spotkanie w Marózie 

Celem spotkania jest wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi poprzez edukację i 
wymianę doświadczeń aktywistów i członków organizacji pozarządowych z terenów wiejskich. 

W dniach 23-25 maja 2019 odbyło się XVIII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach 
Wiejskich w Marózie pt. „Akademia Skutecznego Działania”.  
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W spotkaniu wzięło udział 366 osób z całej Polski. Wśród nich było 297 wiejskich liderów, 
społeczników, sołtysów i radnych, przedstawicieli lokalnych wiejskich organizacji pozarządowych i 
grup nieformalnych, kół gospodyń i innych środowisk z obszarów wiejskich. Program Spotkania 
obejmował zagadnienia  takie jak: klimat, przyroda, demografia, prawa człowieka, konflikty 
społeczne. Dyskutowano również o tym, co zrobić, aby nie czuć się bezradnym wobec wielkich 
wyzwań, na które, jak się wydaje, nie mamy wpływu.     

Zajęcia podczas Spotkania odbywały się w formie wykładów, warsztatów, dobrych praktyk oraz tzw. 
speed dating („Nasze działania, nasze sukcesy”). Każdy uczestnik brał udział w każdej z wyżej 
wymienionych form zajęć. Warsztaty dotyczyły kwestii takich jak: prowadzenie zebrań, radzenie 
sobie z emocjami i wypaleniem, aktywne i twórcze podejście do  problemów, formy pracy z 
elementami dziedzictwa takimi jak historia czy opowieści. Dobre praktyki pokazywały konkretne 
przykłady działań w następujących obszarach: praca z młodzieżą i dziećmi, kultura i historia lokalna, 
ochrona środowiska, tradycje zielarstwa, spółdzielnie socjalne, tworzenie konsorcjów małych 
organizacji, praca Wikipedysty itp.). Podobnie sesja współprowadzona przez uczestników pt. „Nasze 
działania, nasze sukcesy”, która polegała na dzieleniu się doświadczeniami ze zrealizowanych 
działań w grupach tematycznych (m. in. kultura, integracja, praca z młodzieżą, działania opiekuńcze 
i profilaktyczne, współpraca międzynarodowa, sport i turystyka).  Podczas wykładów i jarmarku idei 
omawiano rozmaite zagadnienia wychodzące poza bieżącą pracę w organizacjach;  w tym  ochronę 
przyrody, demografię, fakenewsy, przemysłową hodowlę zwierząt i ocieplenia klimatu. 

Jak co roku gościliśmy przedstawicieli  Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy wystąpili 
podczas inauguracji oraz poprowadzili jedną z sesji  dobrych praktyk.  

W obsłudze Spotkania pomagali wolontariusze (w tym roku były to osoby z programu „PROJEKTOR 
– wolontariat studencki oraz młodzież ze szkół z Nidzicy). Ich głównym zadaniem była obsługa sal 
szkoleniowych oraz pomoc trenerom i uczestnikom w przypadku pojawiających się problemów. 
Średnia ocena całego Spotkania wyniosła 4,82 (ocena z roku 2018 - 4,72). Relacja ze spotkania 
ukazała się na portalu ngo.pl, w  Gazecie Sołeckiej, a także na stronach FWW. 

Organizatorami Spotkania byli: Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju 
„NIDA”. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków FWW i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 

2.1.3 CIVIC UP! ACADEMY  

Civic UP! Academy to dziesięciodniowe (10) zajęcia edukacyjne prowadzone metodami aktywnymi, 
przeznaczone dla uczniów w wieku 15 – 18 lat zainteresowanych działalnością społeczną. Jest to 
szkoła letnia organizowana we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ambasadą Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie. 

Druga edycja Civic Up! Academy  odbyła się w dniach  23.06 - 02.07.2019 r. w Warszawie. 
W zajęciach wzięło udział 24 uczestników z całej Polski, którzy zdobywali wiedzę na temat 
angażowania się i świadomego uczestniczenia w życiu publicznym oraz prowadzenia dialogu z 
instytucjami publicznymi. Uczestnicy przećwiczyli też pracę w grupach (m.in. gry strategiczne i 
negocjacyjne) oraz planowanie i realizowanie projektów społecznych. Dyskutowana też o 
podobieństwach i różnicach między demokracją polską i amerykańską. 

W drugim półroczu 2019 r. przeprowadzono konkurs grantowy dla uczestników pierwszej edycji 
Civic UP! Academy w celu dofinansowania ich pomysłów na lokalne działania społeczne. W tym 
czasie rozpoczęto też przygotowania do trzeciej edycji Civic UP! Academy, planowanej na przełom 
czerwca i lipca 2020 r. [W związku z epidemią realizację przesunięto na 2021 rok.] 
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Pozytywnym i oczekiwanym efektem szkoły letniej jest wzmocnienie zainteresowania działalnością 
społeczną również tych uczestników, którzy zgłosili się do udziału w programie bez wcześniejszego 
doświadczenia w pracy na rzecz innych. Dodatkowym rezultatem warsztatu jest intensywna 
integracja (nie tylko na poziomie towarzyskim) młodzieży miejskiej i wiejskiej. Z relacji uczestników 
wynika, że grupy te wymieniały się doświadczeniami z działań społecznych i wzajemnie inspirowały 
odmiennymi pomysłami na korzystanie z lokalnych zasobów, rozumienia funkcjonowania lokalnych 
grup wpływu itd.  

Obserwacja późniejszych działań absolwentów szkoły skłania do refleksji, że warto  inwestować czas 
i środki w rozwijanie programów dla aktywnej młodzieży wiejskiej. Uczestnicy często podkreślali, że 
mają pomysły na działania, ale nie zawsze są w stanie realizować je w pojedynkę. Warto pomyśleć o 
wspieraniu i tworzeniu lokalnych i regionalnych siatek młodych aktywistów. W ten sposób młodzież 
mogłaby współpracować nie tylko z rówieśnikami z najbliższego otoczenie (szkolonego czy 
sąsiedzkiego). 

 
2.1.4 POLE DZIAŁANIA  

Pole Działania to roczny program dla młodych (15-19 lat) aktywistów ze wsi i miast do 20 tys. 
mieszkańców, którzy chcą samodzielnie zaplanować i przeprowadzić działanie społeczne w swojej 
gminie. Program składa się z cyklu czterech weekendowych warsztatów i pracy własnej uczestników 
w ich miejscach zamieszkania.  Program dostoswany jest do rytmu roku szkolnego. W 2019 r. odbyły 
się dwa z czterech zaplanowanych spotkań. Cykl zamknie się w roku 2020. 

Celem Pola Działania jest zwiększenie wrażliwości społecznej, przełożenie ogólnej chęci bycia 
aktywnym na konkretne działania, zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach wiążących się 
z zaangażowaniem społecznym  oraz wzmocnienie poczucia wpływu i wiary we własne możliwości u 
młodych osób.  

W trakcie pierwszego warsztatu (w czerwcu 2019) uczestnicy rozmawiali o doświadczeniu bycia 
młodym aktywistą oraz o motywacjach, które za tym stoją. Wtedy też zapoznali się z wiedzą o 
narzędziach do przeprowadzenia diagnozy lokalnej, której wyniki zaprezentowali na kolejnym 
spotkaniu (w październiku 2019). Omówiono również specyfikę środowiska interesariuszy wiejskich 
i zagadnienia związane z planowaniem działań. Po drugim warsztacie uczestnicy wybrali mentorów 
spośród pracowników FWW zaangażowanych w program (każdy pracownik opiekuje się 2-3 
grupami) i z ich pomocą przeszli do planowania swoich działań, a następnie do wypełnienia 
wniosków o ich dofinansowanie, którego udziela FWW. 

Kolejne etapy rocznego cyklu toczyły się w roku 2020, finał zaplanowany na czerwiec został 
przesunięty w czasie z powodu epidemii COVID-19. 

W programie bierze udział 11 grup projektowych, w działania których zaangażowanych jest ok. 30 
młodych aktywistów z siedmiu (7) województw. Mniejsza część uczestników jest zrzeszona w 
organizacjach działających na rzecz młodzieży lub włączających młodzież do działań prowadzonych 
przez dorosłych i posiada doświadczenie w realizacji własnych projektów. Pozostałe osoby to 
młodzież, która wcześniej działała akcyjnie lub wcale nie działała społecznie. Zróżnicowanie grupy 
umożliwia wymianę doświadczeń i wzajemne inspirowanie się uczestników. 

2.1.5 Akademia Wójta 
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Celem Akademii, powstałej w 2011 roku w wyniku refleksji po zakończonym wtedy programie e-
VITA, jest stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich w tych dziedzinach, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców.  

Program jest realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerskiej współpracy 
z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Spotkania Akademii organizowane są cyklicznie wiosna i jesienią. W każdym z nich uczestniczy ok. 
60 samorządowców. Od początku istnienia Akademii w spotkaniach uczestniczyło ok. 150 wójtów. 

Wiosna 2019 była początkiem nowej (dla części uczestników - kolejnej) kadencji samorządowej. 
Dlatego, jak zawsze, pierwsze spotkanie po wyborach poświęcone było próbie określenia wyzwań 
stojących przed wójtami.  

Sesje wiosenne Akademii odbyły się pod hasłem „JA, MY, ONI, czyli nowa kadencja”. Początek 
kadencji to dobra chwila, by przygotować urząd do pracy na najbliższe 5 lat. Wspólnie zastanawiano 
się, jak zachowywać niezbędny dystans emocjonalny do spraw toczących się w urzędzie. Uczestnicy 
rozmawiali o tym, jak utrzymać równowagę psychiczną i nie zatracić się w pracy, o tym jak rozłożyć 
siły na całą kadencję oraz jak planować i rozdzielać zadania, a także je egzekwować. 

Spotkania odbyły się w Turznie pod Toruniem w dniach 13-15 marca i 10-12 kwietnia.  

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 51 przedstawicieli samorządów. W tym 10 wójtów pierwszej 
kadencji. 

Jesienna sesja nosiła tytuł „Twoje odpady, nasz problem”. Problemy z tzw. śmieciami zaprzątają 
samorządy od momentu przyjęcia ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, która 
przeniosła odpowiedzialność za gospodarkę odpadami na lokalne władze. Dyskutowano o tym, kto 
jest odpowiedzialny za właściwie prowadzoną segregację, jak wpływa to na koszty zbiórki śmieci i 
czy można je obniżyć. Pierwszy dzień otworzył wykład „Po co nam woda” (koordynatora Akademii 
Wójta, FWW). Wykład dał asumpt do dyskusji o globalnym ociepleniu i potrzebie oszczędzania 
wody. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania raportu Fundacji Batorego „Polska 
samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo” i dyskusji nad tzw. 21. postulatami 
samorządowymi. Dyskusję poprowadzili współautorzy raportu.  

Spotkania odbyły się w Hotelu Zamek Bobolice w terminach: 13-15 listopada i 27-29 listopada. 
Łącznie wzięło w nich udział 52 uczestników. 

2.1.6  Nasza przestrzeń II i III 

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych  

Od 2015 roku pod hasłem „Nasza przestrzeń” Fundacja podejmuje działania poświęcone 
upowszechnianiu dialogu w planowaniu przestrzennym. Realizowane projekty mają za zadanie 
przeciwdziałanie degradacji przestrzeni na wsi oraz zwiększenie udziału mieszkańców w 
podejmowanie decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Działania są skierowane do 
urzędników odpowiedzialnych za procesy planowania przestrzennego w gminach, którzy przy 
wsparciu Fundacji planują i prowadzą konsultacje dokumentów planistycznych. Fundacja udziela 
grantu oraz czuwa nad przebiegiem konsultacji. Urzędnicy organizują i prowadzą spotkania oraz 
warsztaty, dbają o obieg informacji pomiędzy stronami konsultacji, rozwiązują problemy i konflikty 
pojawiające się wokół konkretnych decyzji planistycznych. Samorządy mają zapewnione dodatkowe 
wsparcie doradców – planistów i specjalistów od partycypacji. W 2019 roku zakończono prace nad II 
edycją projektu i rozpoczęto prace nad III.  
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Nasza przestrzeń II 

Pod koniec stycznia 2019 r. złożono sprawozdanie końcowe z projektu, które w czerwcu 2020 
zaakceptowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.   

Projekt był skierowany do gmin do 20 tys. mieszkańców, otrzymał dofinasowanie w wysokości 1,56 
mln. W 29 gminach odbyły się pogłębione konsultacje dokumentów planistycznych. W każdej z nich 
dokumenty te trafiły do gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych, a do końca 2019 roku 
18 samorządów zakończyło procedury i przyjęło nowe prawo miejscowe.  

Fundacja wsparła prowadzenie dialogu z mieszkańcami i wypracowanie satysfakcjonujących 
rozwiązań przestrzennych w następujących obszarach tematycznych: ochrona krajobrazu, poprawa 
estetyki otoczenia, zagospodarowanie centrów miejscowości, lokalizacja uciążliwych inwestycji 
rolnych i przemysłowych, ustalenie warunków dla nowej zabudowy i wyznaczenie nowych układów 
drogowych. W sumie 55 urzędników i urzędniczek przeszło szkolenia (w tym dodatkowe szkolenie z 
moderowania spotkań) oraz przygotowało, zaplanowało i zrealizowało konsultacje w swoich 
gminach. W konsultacjach w trakcie trwania programu uczestniczyło łącznie 3500 mieszkańców i 
mieszkanek.   

Równocześnie wraz z działaniami w gminach pracowano nad rozwojem metodologii oraz technik 
prowadzenia konsultacji przestrzennych na obszarach wiejskich. Znalazły one swój wyraz w 
publikacjach oraz filmach wydanych w 2019 roku przez Fundację. Wśród wniosków na zakończenie 
drugiej edycji projektu (do spożytkowania w III), znalazły się m.in. zachęcanie samorządów do 
sięgania po nieformalne techniki prowadzenia konsultacji, łączenie ich z aktywnościami na świeżym 
powietrzu i działaniami na rzecz społeczności; przygotowanie materiałów edukacyjnych dla 
urzędników poświęconych kolejnym tematom związanym z planowaniem przestrzennym na wsi 
(m.in. farmy wiatrowe, hodowle wielkoprzemysłowe, wyznaczanie i budowa nowych dróg, 
biogazownie).   

Nasza przestrzeń III 

W lutym 2019 Fundacja rozpoczęła realizację kolejnej edycji projektu „Nasza Przestrzeń”, na którą 
otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wysokości 1,95 mln zł, projekt 
potrwa do końca 2022 roku. Do projektu mogą zgłosić się 24 gminy, do 30 tys. mieszkańców, z 
trudną sytuacją planistyczną (m.in. brak lub nieaktualne dokumenty planistyczne, konflikty wokół 
decyzji planistycznych, tereny przeznaczone pod rewitalizację). Tak jak w poprzednich edycjach, 
przez cały okres współpracy z Fundacją gminy otrzymają zindywidualizowane wsparcie na etapie 
prowadzenia konsultacji m. in. w postaci sfinansowania pracy ekspertów - specjalistów od istotnych 
dla poszczególnych gmin zagadnień, a także środków na opracowanie koncepcji. 

Opracowano ulotkę informacyjną o projekcie. Fundacja w 2019 r. wydała 2 publikacje poświęcone 
prowadzeniu dialogu z mieszkańcami „Niezbędnik moderatorki” oraz „Wszystko jasne. Jak 
informować o konsultacjach społecznych na wsi i w małych miastach” oraz 3 filmy z konsultacji. 
Regularnie publikowano relacje z działań podejmowanych w gminach. Powstała strona www, które 
zbiera dotychczasowy dorobek programu. 

W 2019 prowadzono otwartą rekrutację samorządów. Do udziału zakwalifikowano 17 gmin: trzy (3) 
z województwa wielkopolskiego, po dwie (2) z województw: warmińsko-mazurskiego, 
małopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz po jednej (1) w województw: opolskiego, 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.  
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Odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządów oraz przystąpiono do prac nad planami 
konsultacji. Podpisano pierwsze umowy i przekazano granty na konsultacje.   

Projekt jest finansowany ze środków z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), 
działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.  

Działania podejmowane przez Fundację mają na celu wsparcie samorządów w planowaniu rozwoju 
przestrzennego gminy. Obszary wiejskie są terenami inwestycyjnymi, a nowe inwestycje nie zawsze 
są związane z wsią i jej specyfiką. Brak dokumentów planistycznych powoduje, że samorządy są 
bezbronne wobec inwestorów, którzy chcą wybudować w bliskim sąsiedztwie terenów z zabudową 
mieszkalną obiekty mogące negatywnie wpływać na życie i zdrowie mieszkańców. Równocześnie 
brak tych dokumentów nie pozwala na wskazanie obszarów, gdzie nowe inwestycje mogą być 
bezpiecznie lokowane. Obszary wiejskie to również tereny pod zabudowę jedno i wielorodzinną. 
Nowi mieszkańcy, to nie tylko wpływy z podatków do budżetu, ale też koszty dla gmin związane z 
budową infrastruktury oraz wyzwania związane z integracją społeczności. Pogłębione konsultacje, 
angażujące różne grupy pozwalają z wyprzedzeniem zaplanować rozwój przestrzenny gminy, lepiej 
zintegrować mieszkańców oraz zabezpieczyć interesy wspólnot samorządowych.  

 
2.1.7 Wszechnica www.wszechnica.org.pl 

Wszechnica jest platformą prezentacji wykładów, debat i wywiadów. Powstała w 2009 roku jako 
wspólna inicjatywa Collegium Civitas i Fundacji Wspomagania Wsi. Od początku jednak wszystkie 
działania prowadzone są przez FWW. Celem Wszechnicy jest ułatwienie dostępu mieszkańcom 
obszarów wiejskich do wydarzeń naukowych i kulturalnych dziejących się w Warszawie. Wszechnica 
rejestruje pojedyncze wydarzenia lub ich cykle organizowane przez partnerów serwisu. 

W 2019 roku przygotowanych zostało siedemdziesiąt siedem (77) nagrań, które zamieszczano  
średnio dwa razy w tygodniu na portalu Wszechnica oraz na Wszechnicowym kanale YouTube. 
Wszechnica współpracowała m.in. z: Klubem Inteligencji Katolickiej, Instytutem Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Muzeum Ziemi w 
Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Festiwalem Nauki w Warszawie, Kawiarnią 
Naukową 1a, Kawiarnią Naukowa Festiwalu Nauki, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego, Kampusem Ochota UW (Dni Odkrywców), Mokotowskim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, Szkołą Edukacji PAFW i UW, Niemieckim Instytutem Historycznym i Centrum Myśli Jana 
Pawła II.  

Ponadto na portalu umieszczane są także wywiady nagrywane w studiu Wszechnicy.   

Według szacunków kanału YouTube w 2019 roku treści Wszechnicy wyświetlone zostały prawie 2 
mln razy. Największą popularnością (w nawiasach podano liczbę wyświetleń)  cieszyły się 
następujące materiały: Bitwa pod Grunwaldem, dr Krzysztof Kowalewski  (161 818), Dlaczego ZSRR 
przegrał zimną wojnę? Geostrategiczne i ekonomiczne przesłanki upadku komunizmu, prof. Dariusz 
Stola (160 865), Fizyka a wiara, prof. Krzysztof Meissner (151 981), Czarnobyl po ćwierćwieczu (102 
404), Ocieplenie klimatu. Fakty i mity, dr  Marcin Popkiewicz (65 007). 

Średni czas oglądania wykładów w 2019 roku wyniósł 21,5 minuty. W 2019 roku przybyło 8 800 
nowych subskrybentów kanału Wszechnicy. W analizowanym roku 24 155 użytkowników sieci 
pozytywnie oceniło treści Wszechnicy (ocen negatywnych było 3 452). Internauci pozostawili w tym 
czasie 2 692 komentarzy pod wykładami.  

Poniżej przedstawiamy niektóre z nich: 
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- To jest ta lekcja, która pomijają wszyscy nauczyciele historii w szkołach podstawowych i średnich. 
(Polska i Europa w 1989 r.  Przełomowe wydarzenia i pamięć o nich / Prof. Antoni Dudek) 

- Co mnie najbardziej uderzyło w wypowiedziach pana profesora, to nawoływanie do działania w 
lokalnych społecznościach. Chyba jeszcze nigdy w polskim wykładzie nie spotkałam się z takim 
podejściem i taką wiarą w oddolne działanie. Coś fantastycznego. (Czytanie i rozmowa z dzieckiem a 
sukces w szkole / Prof. Barry Zuckerman) 

- Piękny wykład. Bardzo pozdrawiam pana prowadzącego. (Co to jest czas? - Stanisław Bajtlik)  

- Super materiał dwa wielkie umysły, miło posłuchać. (Wszechświat - prosty czy złożony? Debata S. 
Bajtlik, M. Demiański, K. Meissner) 

- Pani doktor mega wiedza. (Badania na zwierzętach jako motor nauki, dr hab. Elżbieta Salińska) 

- Dawno się nie widzieliśmy Panie Krzysztofie:). Internet jest taki wspaniały, że brak mi czasu  na 
słuchanie wszystkich ulubionych naukowców. (Co wnieśli do nauki tegoroczni nobliści? prof. L. 
Bużańska, dr B. Hamankiewicz, prof. K. Meissner.) 

2.1.8  Witryna Wiejska www.witrynawiejska.pl 

Misją portalu jest tworzenie i udostępnianie praktycznych, aktualnych informacji pomocnych w 
rozwoju lokalnych społeczności wiejskich oraz w rozwoju indywidualnym. Dodatkowym celem 
działania portalu jest promocja działań Fundacji i informowanie o działaniach innych organizacji 
pracujących na rzecz wsi i działających na wsi.  

W 2019 roku przygotowano i opublikowano: 2009 artykułów, 13 filmów i 24 odpowiedzi na pytania 
czytelników (teksty poradnikowe) w rubryce Ludzie Listy Piszą. Pytania te dotyczyły głównie 
pozyskiwania i prawidłowego wydatkowania funduszy na inwestycje takie jak remonty świetlic 
wiejskich i obiektów sportowych, budowa chodników czy placów zabaw. Pojawiają się także pytania 
dotyczące funduszy dla KGW, dla OSP, na rozwój sołectwa, spraw formalnych związanych z 
funkcjonowaniem KGW, funduszem sołeckim czy prowadzeniem agroturystyki.  

Na Witrynie opublikowano relacje z wielu wydarzeń; były to m.in.: konferencja „Wykorzystanie 
potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”, uroczystość wręczenia nagród w X 
edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, Promocja książki „Jedzie Pan Jazz…”, 
Seminarium  IRWiR PAN „Rozwój regionalny Polski a doktryna polityki regionalnej”. 

Witryna objęła patronatem medialnym XXIII edycję imprezy plenerowej „Prezentacje Twórczości 
Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków” w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, i Konkurs 
„Polska wieś, dziedzictwo i przyszłość”. 

Witryna wiejska na Facebooku 

Witryna Wiejska nadal rośnie w przestrzeni facebookowej. Funpage Witryny śledzi blisko siedem 
tysięcy (7 000) internautów. Na osi czasu prezentujemy fragmenty większości witrynowych 
publikacji, dzięki czemu docieramy z naszymi treściami do szerokiego grona odbiorców. 

Grupa Działamy Dla Wsi na FB to sprawnie działający mechanizm wymiany doświadczeń, platforma 
pomocowa i promocyjna. W gronie jej członków znajdują się sołtysi, przedstawiciele organizacji 
działających na wsi, samorządowcy i przedstawiciele LGD (Lokalnych Grup Działania). Grupa żyje 
aktualnymi problemami, z którymi boryka się wiejska Polska pozarządowa. Stale przybywa nowych 
członków, obecnie jest ich pięć tysięcy (5 000). 
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Liczba unikalnych użytkowników portalu w roku 2019 to 374 775 (wobec 198 467 w roku 2018). 
Zanotowano w tym czasie 744 205 odsłon (wobec  441 859 odsłon w roku 2018). Treści witryny w 
serwisie YouTube zostały wyświetlone  27 512 razy. 

2.1.9  Poznawaj Amerykę 2018 www.know-america.org 

Internetowy konkurs wiedzy i Stanach Zjednoczonych „I Know America” jest projektem, który ma na 
celu przybliżenie młodzieży szkół średnich kultury i historii Stanów Zjednoczonych. Ponadto, 
inicjatywa promuje Internet jako skarbnicę tekstów kultury oraz narzędzie pomocne w rozwoju 
intelektualnym. Konkurs jest organizowany we współpracy z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich 
UW i Ambasadą Amerykańską.   

W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się szesnasta edycja konkursu. Do udziału zgłosiło się 1448 
uczniów. Konkurs składa się z trzech etapów (test, esej, prezentacja wideo i wypowiedź ustna po 
angielsku przed komisją). Do finału każdorazowo dopuszczonych jest 15 osób.  

W 2019 r. wyjazd naukowy do USA w ramach programu The Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellowship wygrała uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. Program ten 
organizowany jest przez Departament Stanu USA we współpracy z Wake Forest University w 
Winston-Salem w stanie Karolina Północna. 

Trzy zdobywczynie drugiego miejsca ex aequo, otrzymały indeksy na studia pierwszego stopnia w 
Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, kolejna laureatka otrzymała 
zaproszenie do odbycia stażu w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie oraz nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez Fundację Wspomagania Wsi z przeznaczeniem na pokrycie części 
kosztów pobytu w Warszawie podczas stażu. 

We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się siedemnasta edycja konkursu, chęć udziału zgłosiło 1389 
uczniów. W pierwszym półroczu przeprowadzono etap I (test wielokrotnego wyboru) oraz część 
etapu II (prace pisemne).  

Ciągle dostosowujemy formułę konkursu, tak by udział w nim był okazją do trenowania potrzebnych 
we współczesnym świecie umiejętności. W tym roku zmieniono formułę etapu I. Odpowiedzi na 
pytania w coraz większym stopniu wymagają od uczestników pogłębiania biegłości analizy źródeł 
dotyczących obszarów wiedzy o USA, do których uczniowie zwykle nie docierają w szkole. W efekcie 
uczestnicy mieli okazję zetknąć się z takimi tematami, jak epidemia opioidowa, przywłaszczanie 
kultur mniejszości etnicznych przez przedstawicieli białej większości czy zjawisko tzw. odwróconego 
rasizmu. 

Konkurs wspiera uczniów nie tylko w pogłębianiu wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Umożliwia im 
też rozwój umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczeń, które są niezbędne zarówno na 
studiach, jak na rynku pracy (umiejętność weryfikowania informacji, formułowania krytycznych 
opinii, pracy na źródłach, prezentowania i argumentowania). Program ulega systematycznym 
modyfikacjom, tak by zawierał możliwie dużo różnorodnych elementów edukacyjnych. 

 
2.1.10 Programy mikropożyczkowe 

W roku 2019 Fundacja kontynuowała działalność pożyczkową wspierającą przedsiębiorczość  na 
obszarach wiejskich i w miastach  do 40 tys. mieszkańców. 
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Realizowano trzy (3) programy. W tym dwa: PWP 1 i PWP 2 finansowane były ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a  jeden w ramach działalności odpłatnej pożytku 
publicznego finansowany był ze  środków własnych. 

Dla programów prowadzonych w województwie podkarpackim był to ostatni rok dystrybucji 
pożyczek.  Zakończyła się ona 31 grudnia 2019 r.  Program PWP 1 rozpoczął się  w 2010 r, a PWP 2  
w 2012 roku. Była to więc najdłużej realizowana przez Fundację akcja pożyczkowa finansowana ze 
środków zewnętrznych.  Oba programy zakończyły swoją  podstawową fazę realizacji w grudniu 
2015 r. 1 stycznia 2016 r. rozpoczął się kolejny okres realizacji obu tych programów tzw. „Strategia 
Wyjścia”, której termin upłynął w grudniu 2019 r.  Od stycznia 2020 roku Fundacja zwraca w 
okresach kwartalnych do Podkarpackiego Funduszu Rozwoju (PFR) kapitał i odsetki spłacane przez 
pożyczkobiorców. Całkowity zwrot środków do PFR planowany jest na grudzień 2023 r.  Rezultaty 
programów przedstawiają tabele zamieszczone w dalszej części sprawozdania. 

Fundacja wykorzystała w PWP1 100%, a w programie PWP2 98% przyznanego limitu przyznanego 
na pokrycie kosztów. Straty odnotowano (stan na 31 XII 2019 r.) tylko w jednym z programów, 
PWP1  w kwocie 75 102 zł , co stanowi 0,8% przyznanego na ten program kapitału.  Do grudnia 
2023 roku koszty obu programów będą nadal pokrywane ze środków zewnętrznych, w  formie 
ryczałtu w wysokości 4% od kwoty  zadłużenia u pożyczkobiorców.  Przewidujemy że ryczałt ten w 
pełni pokryje koszty związane z monitoringiem spłat, sprawozdawczością i bieżącym kontaktem z 
pożyczkobiorcami korzystającymi z obu programów.  

W 2019 roku  przedsiębiorcom z 7 województw udzielono 422 pożyczek na łączną kwotę 15 733 000 
zł. Z tego 325 pożyczek przypadło na województwo podkarpackie.  

W tabeli nr 1 przedstawiono (w ujęciu narastającym) syntetyczną informację o rezultatach 
działalności pożyczkowej od roku 1998. Szczegółowe dane dotyczące realizacji aktywnych 
programów pożyczkowych w 2019 roku obrazuje tabela nr 2. Wskaźnik opóźnień w spłatach PAR30 
(Portfolio at Risk 30 days) w dniu 31 grudnia 2019 roku wyniósł 3,8 % co  świadczy o wysokim 
bezpieczeństwie portfela.  

Szczegółowe dane dotyczące realizacji programów pożyczkowych przez Fundację Wspomagania Wsi 
narastająco od 1998 roku.
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Tabela 1 PROGRAMY POŻYCZKOWE REALIZOWANE PRZEZ FWW OD POCZĄTKU PROGRAMU, STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU  
  

FWW  
(śr. własne  

+PL-480) ANR PARP PAOW PWP I PWP II PW 1 PW 2 PW 4 

Działalność 
odpłatna 
FWW Razem 

Liczba wypłaconych pożyczek 
10 930 544 673 2 985 

                                                  
2 402 836 358 170 83 

 
195 19 176 

Wartość wypłaconych 
pożyczek w zł 107 504 

700 
3 269 

000 
7 603 

000 
38 876 

800 
47 209 

500 
31 450 

300 
7 920 

000 
5 263 

000 3 160 000 

 
 

6 564 000 
253 820 

300 
Średnia wysokość pożyczki w 
zł 

      9 835        6 009       11 297          11 349          19 654       37 620 22 123    
    30 
959        38 072    

 
 

33 662         13 236 
Liczba aktywnych pożyczek 
(na 31.12.2019) 

125 0 39 0 456 467 0 0 57 

 
 

194 1 338 
Kwota zadłużenia w zł = 
Wartość aktywnych pożyczek 
(na 31.12.2019) 

1 001 268  0 320 732 0 
10 047 

010 9 492 215 0 0 656 971 

 
 

5 195 711 26 713 906 
Przeciętny wiek 
pożyczkobiorcy 39 39 41 38 39 42 41 42 42 

 
44 40,07 

Udział kobiet w % 
39 41 36 40 33 28,5 40 43 34 

 
28 36,2 

Liczba nowych przedsięwzięć 
gospodarczych  (% w liczbie 
udzielonych pożyczek) 3784 (35) 287 (53) 128 (19) 1578 (53) 547 (23) 90 (11) 70 (20) 24 (14) 5 (6) 

 
 
 

25(13) 6 471 (35) 
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FWW  

(śr. własne  
+PL-480) ANR PARP PAOW PWP I PWP II PW 1 PW 2 PW 4 

Działalność 
odpłatna 
FWW Razem 

Rodzaj działalności:  Handel 
w % 30,5 37,7 36,4 37,1 29,68 24,5 34,6 34,64 28,9 

 
27,64 32,1 

Usługi w % 
55,4 50,5 49 51,5 59,66 65,44 56,4 56,42 61,5 

 
60,3 56,6 

Produkcja w % 
14,1 11,8 14,4 11,4 10,66 10,07 8,9 8,94 9,6 

 
12,06 11,3 

 PAR-30 w % 4,3 - 4,4 - 2,7 3,3 0 0 4  3,8 
 

 
Tabela 2 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI AKTYWNYCH PROGRAMÓW POŻYCZKOWYCH W 2019 ROKU 

 
  FWW + PARP PWP I PWP II Działalność 

odpłatna 
PW 1 PW 2 PW 4 Razem 

PL-480 
Udział środków zewnętrznych 
w kapitale % 0 0 90,1 91,84 0 0 0 95 23 
Liczba wypłaconych pożyczek 0 0 175 146 101 0 0 0 422 
Kwota wypłaconych pożyczek 
w zł 0 0 8 191 000 4 020 000 3 522 000 0 0 0 15 733 000 
Przeciętna wysokość  pożyczki 
zł 0 0 46 806 34 957 34 871 0 0 0 37 282  

Koszt obsługi programu tys. zł 
(źródła zewnętrzne + udział 
własny) 130 386 11 133 841 384 677 400 170 069 25 396 25 831 40 840 1 922 439 
 w tym udział własny FWW W 
% 100 100 17 20 100 100 100 48 34 
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Dla programu pożyczkowego w ramach działalności odpłatnej rok 2019 był pierwszym 
pełnym rokiem obrachunkowych. Mimo podwyższenia od 1. stycznia oprocentowania 
(z 2,87% do 3,87%) pożyczki cieszyły się nadal dużym zainteresowaniem 
mikroprzedsiębiorców. Rozwój programu obrazują tabele: nr 3 w układzie narastającym i  nr 
4 z informacjami za rok 2019. 
  

Tabela 3 DYSTRYBUCJA POŻYCZEK W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO, STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

  Środki PARP 
Środki Własne PL 

480 
Środki własne 

FWW RAZEM 

Okres dystrybucji pożyczek od 1.08.2018 r 
od 1.02.2019 

roku  
Liczba wypłaconych pożyczek 26 109 60 195 
Kwota wypłaconych pożyczek w 
zł 746 500 3 682 000 2 135 500 6 564 000 
Przeciętna wysokość  pożyczki 
zł 28 712 33 780 35 592 33 662 
Średni okres spłaty pożyczki w 
miesiącach 40 43 42 42 
Koszt obsługi programu w zł 40 609 134 731 53 271 228 611 
Przychody z tytułu odsetek w zł 9 869 61 360 20 743 91 972 
Inne przychody finansowe 
(odsetki bankowe) w zł 504 1174 494 2172 
Koszt /1 pożyczkę zł 1 562 1 236 888 1 172 
PARR 30 1% 2% 1% 1% 
 
 

Tabela 4 REZULTATY PROGRAMÓW POŻYCZKOWYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI 
ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU 

  Środki PARP 
Środki Własne PL 

480 
Środki własne 

FWW RAZEM 

Okres dystrybucji pożyczek od 1.08.2018 r 
od 1.02.2019 

roku  
Liczba wypłaconych pożyczek 16 25 60 101 
Kwota wypłaconych pożyczek w 
zł 435 500 951 000 2 135 500 3 522 000 
Przeciętna wysokość  pożyczki zł 27 219 38 040 35 592 34871 
Średni okres spłaty pożyczki w 
miesiącach 40 43 42 42 
Koszt obsługi programu  w zł 34 199 82 599 53 271 170 069 
Przychody z tytułu odsetek w zł 9 087 56 121 20 743 85 951 
Inne przychody finansowe 
(odsetki bankowe) 497 985 298 1780 
Koszt /1 pożyczkę 2 137 3 304 888 6 329 
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  Środki PARP 
Środki Własne PL 

480 
Środki własne 

FWW RAZEM 
PARR 30 6,91 1,2 0 1,2 
ilość etatów    1 
 

W roku 2019 pożyczki w ramach działalności odpłatnej oprocentowane były  w wysokości od  
3,87%  do max 6,87% (ta stawka dotyczyła pożyczek przeznaczonych na finansowanie 
środków na obrót). Programem objętych było 6 województw, łącznie z woj. podkarpackim, 
które dołączono w drugiej połowie grudnia 2019 roku,  po zakończeniu dystrybucji pożyczek 
ze środków zewnętrznych. 

W 2019 roku zmniejszył się stan zatrudnienia w programach pożyczkowych o 1 osobę 
pracującą w Fundacji i o 2 współpracujących doradców pożyczkowych z woj. podkarpackiego.  
W grudniu 2019 roku Fundacja rozszerzyła jednocześnie  program pożyczkowy ze środków 
własnych w ramach działalności odpłatnej również na teren woj. podkarpackiego. Według 
stanu na koniec roku 2019  zatrudnionych było 5 osób. W terenie współpracowało z 
Fundacją 15 doradców pożyczkowych.  

Nowe programy pożyczkowe 

W kwietniu 2019 roku Fundacja złożyła ofertę do BGK, na dystrybucję pożyczek dla 
mikroprzedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim, jednak z uwagi na błąd 
formalny, wniosek Fundacji został odrzucony. Fundacja  zdecydowała się odpowiedzieć na 
kolejną ofertę BGK na realizację programu w tym województwie. Ukazała się ona w grudniu 
2019 roku. W wyniku przetargu Fundacja uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 000 000 zł. 
Umowa z BGK została podpisana  5 marca 2020 roku. 

2.1.11 Edukacja finansowa – „ABC przedsiębiorczości na wsi IV i V” 

Program prowadzony jest od 2008 roku we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. 
Celem kolejnej edycji, rozpoczętej w styczniu 2018 roku i zakończonej w marcu 2019 roku, 
był  wzrost wiedzy o przedsiębiorczości i podniesienie umiejętności prowadzenia 
indywidualnej działalności gospodarczej. Głównym elementem projektu były szkolenia 
mieszkańców wsi i małych miast. Projekt wpisuje się w misję Fundacji w zakresie wspierania 
inicjatyw gospodarczych i społecznych związanych z poprawą jakości życia na wsi.    

W ramach projektu ABC przedsiębiorczości IV przeszkolono dwudziestu (20) nowych 
trenerów edukacji finansowej, którzy wraz z dotychczasowymi trenerami, przeprowadzili 
siedemdziesiąt (70), osiemnastogodzinnych (18) szkoleń w terenie. Na przeprowadzenie 
jednego szkolenia trenerzy uzyskiwali dofinansowanie w kwocie 2 300 zł. W jednym 
szkoleniu uczestniczyło od dwunastu (12) do dwudziestu (20) osób w wieku od szesnastu 
(16) lat. W roku 2019 przeszkolono 500 osób. Pozostałe osoby zostały przeszkolone w roku 
2018. Na realizację projektu NBP przyznał dotację w wysokości 268 558 zł.   
Tak jak w poprzedniej edycji programu i tym razem wiedzę teoretyczną dotyczącą 
prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej uzupełniono zagadnieniami 
praktycznymi odnoszącymi się do sporządzenia biznesplanu. Jego sformułowanie pozwoliło 
uczestnikom zainteresowanym (w bliższej lub dalszej perspektywie) otworzeniem własnej 

 
1 Wysoki wskaźnik  PARR jest czasowy, przeterminowany kapitał do 60 dni wynosił 1 311 zł 
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firmy, określić krótko i długoterminowe cele przedsięwzięcia, zakres oferowanych 
produktów i usług oraz pomogło w analizie możliwości rynkowych oraz środków 
umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu. Wszystkie te 
elementy prowadzą do rozbudzania u uczestników szkoleń postaw przedsiębiorczych 
przejawiających się w ich kreatywności, umiejętności dojrzenia możliwości własnych i 
otoczenia oraz wykorzystania ich w odpowiedniej sytuacji, co  oznacza wzięcie 
odpowiedzialności za stan własnych finansów. 
Powstałych podczas szkoleń biznesplany przesłane do oceny ekspertek zewnętrznych, a ich 
opinie trenerzy przekazali autorom planów – uczestnikom szkoleń.  
 Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przesłane do NBP w kwietniu 2019 r. i w maju 
zostało zaakceptowane przez donatora.  Od czerwca do października 2019 r. przebudowano 
stronę www.edufin.pl, która została unowocześniona i zaktualizowana. Jej nowa formuła 
pomoże w dotarciu do szerszej grupy odbiorców i popularyzacji edukacji finansowej na 
obszarach wiejskich.  
W czerwcu i październiku 2019 r., odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez trenerki i 
trenerów ABC przedsiębiorczości, wykorzystując środki FWW, przeprowadzono dwa 
trzydniowe warsztaty podnoszące ich umiejętności trenerskie. W szkoleniach wzięło udział 
26 osób. 
We wrześniu 2019 roku do Narodowego Banku Polskiego złożono wniosek na realizację 
kolejnej, piątej edycji projektu, którego koszt całkowity wyniesie 520 729 zł. Dotacja w 
wysokości 366 207 zł została przyznana i przelana na konto FWW w grudniu 2019 r. Projekt 
będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Zaplanowano w nim między 
innymi przeszkolenie dwunastu  (12) nowych trenerów oraz przeprowadzenie 
osiemdziesięciu (80) szkoleń dla tysiąca dwustu (1200) osób w miejscowościach do 20 tysięcy 
mieszkańców. 
 

2.1.12 Pożyczki wspierające budowę alternatywnych źródeł energii 

Program został zamknięty 31 XII 2014. Obecnie monitoruje się stan spłat wcześniej 
udzielonych pożyczek. Według stanu na 31 XII 2019 roku w trakcie spłat pozostawały 4 
pożyczki, a kwota należnego Fundacji zadłużenia z ich  tytułu wynosiła 99 033 zł. Ponadto 5 
pożyczek znajdowało się w postępowaniu sądowym (w sądzie lub u komornika), należność z 
ich tytułu to 536 699 zł, z czego kapitał to 454 682  zł, odsetki - 77 714 zł, a koszty sądowe – 
4 303 zł.   

2.1.13 Dotacja dla Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 

Od roku 2002 Fundacja jest członkiem koalicji skupionej wokół Fundacji Edukacyjnej 
Przedsiębiorczości w Łodzi. FEP prowadzi m. in. program stypendiów pomostowych 
kierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, którzy chcą studiować 
na uczelniach akademickich, a pochodzącą z niezamożnych rodzin. Otrzymują oni 
stypendium w wysokości 5 000 zł, wypłacane w 10 ratach w ciągu roku akademickiego. 
Stypendyści są rekrutowani przez kilkadziesiąt lokalnych organizacji, których zadaniem jest 
również pozyskanie wsparcie finansowego z terenu działania tych organizacji. Corocznie 
FWW przeznacza środki na dofinansowanie stypendiów. W roku 2019 dotacja dla FEP 
wyniosła 168 800 zł. Kwota ta została przeznaczona na wkład do 221 indywidulanych 
stypendiów.  
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Od początku istnienia programu FWW wsparła go kwotą bliską 2 650 000 zł, co zasiliło ponad 
3 500 indywidulanych stypendiów. Fundacja uzupełnia wkład organizacji lokalnych, które 
prowadzą akcję zbierania pieniędzy lokalnie. 

2.1.14 Spotkanie edukacyjne dla sołtysek i sołtysów  

We wrześniu 2019  podjęto decyzję o zorganizowaniu pilotażowego szkolenia dla sołtysek i 
sołtysów z całej Polski. Szkolenie dla 50 osób zaplanowano na styczeń 2020 roku. 
W październiku ustalono program, obejmujący zagadnienia takie jak: prawidłowe 
organizowanie i przeprowadzanie zebrań sołeckich, sprawniejsze radzenie sobie z 
formalnościami dotyczącym zadań sołtysa – statutem sołectwa, funduszem sołeckim, 
skuteczne rozmawianie z mieszkańcami i motywowanie do wspólnych aktywności. 
W grudniu odbył się nabór chętnych, zgłosiło się 250 osób, z których wybrano 60 osobową 
grupę osób wstępnie zakwalifikowanych na szkolenie (odbyło się ono zgodnie z planem w 
styczniu 2020). 

2.1.15 Strona internetowa Fundacji i media społecznościowe  

Strona internetowa www.fundacjawspomaganiawsi.pl oraz media społecznościowe Fundacji 
(profil w serwisie Facebook.com) umożliwiają informowanie beneficjentów i partnerów 
Fundacji oraz wszystkich innych zainteresowanych o aktualnych działaniach Fundacji. Media 
te umożliwiają też dostęp do publikacji i artykułów tworzonych przez pracowników Fundacji 
w ramach działań wszystkich programów. 

Na stronie fundacjawspomaganiawsi.pl umieszczane są informacje o trwających i 
zakończonych rekrutacjach do programów, relacje z prowadzonych działań, materiały (teksty 
i filmy) wypracowane w toku poszczególnych projektów. Umieszczane są tam też fundacyjne 
sprawozdania. Strona pełni rolę wizytówki organizacji - zawiera kontakty do wszystkich 
pracowników i krótkie opisy prowadzonych programów. W 2019 roku stronę Fundacji 
odwiedziło 34 971 unikalnych użytkowników. Liczba odsłon w tym okresie (czyli suma 
wszystkich wejść na stronę Fundacji) to 110 436.  

3 939 osób (według stanu na 31.12.2019 r.) obserwuje profil Fundacji na portalu Facebook. 

2.1.16 Fundacja w stowarzyszeniach, porozumieniach i grupach nieformalnych 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Fundacja jest jednym z założycieli Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (www.faow.org.pl). Powstało ono w 2002 r jako pierwsze, 
ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące 
w FAOW (85) współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii 
Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w 
procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. 
Fundacja bierze udział w pracach zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

W drugiej połowie 2019 roku FAOW  zakończyło trzyletni, finansowany ze środków PO WER 
projekt Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa.  Była to ostatnia część prac nad 
zleconym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) projektem. Projekt realizowany 
był w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Głównym jego celem było 
działanie na rzecz podniesienia kompetencji przedstawicieli wiejskich wspólnot lokalnych 
służące aktywniejszemu  udziałowi tych wspólnot w procesie stanowienia prawa lokalnego i 
ogólnokrajowego.  
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Forum Darczyńców – Fundacja jest jednym z założycieli powołanego do życia w roku 2004   
Forum (www.forumdarczyncow.pl) i od początku istnienia organizacji bierze aktywny udział 
w jej działaniach m. in. na rzecz podnoszenia standardów działalności 
grantodawczej i monitorowania prawa kształtującego warunki działania organizacji 
pozarządowych w Polsce.  

W roku 2019 Forum kontynuowało monitoring prawa, szczególnie jeśli chodzi o prace nad 
nowymi regulaminami Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i regulaminu dotyczącego dotacji 
na wsparcie budowy kapitałów żelaznych. FD monitorowało także proces praca nad 
projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Oprócz tego Forum 
na bieżąco śledzi propozycje i wydaje opinie  w kwestii zmian ustawy o fundacjach. Co kilka 
miesięcy pojawiają się głosy różnych środowisk o konieczności zmiany tej ustawy. Pod koniec 
roku 2019 środowisko przedsiębiorców skupione w konfederacji Lewiatan zintensyfikowało  
działania mające na celu powstanie odrębnej instytucji prawnej, fundacji rodzinnej (celu 
prywatnego). FD wzięło udział w konsultacjach społecznych prowadzonych w tej sprawie 
przez MIiR. 

Forum aktywnie uczestniczyło w działaniach rzeczniczych europejskiej sieci skupiającej 
związki stowarzyszeń i fundacji z 27 krajów.  Celem tych działań jest wpływ na kształt 
regulacji prawnych dotyczących działań filantropijnych na poziomie UE.  

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2019 roku. 

4.  ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI ORAZ UCHWAŁA RADY FUNDACJI W SPRAWIE 

ZMIAN STATUTU - W ZAŁĄCZENIU 
 
5.  Finanse 

5. Przychody  za rok 2019 
 
 
Przychody  Forma płatności 

  Gotówka Przelew 
Otrzymane dotacje i darowizny           1 603 142,86 zł  
w tym:     
Dotacje Ze środków budżetu państwa:              259 234,70 zł  

Dotacje 
Ze środków budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego:           1 060 547,14 zł  

Dotacje Od osób prawnych krajowych:              283 361,02 zł  
Darowizna Od osób fizycznych krajowych:                                -   zł  
% od pożyczek w ramach funduszy PWP I i PWP II              448 478,26 zł  
% od rachunków bankowych                 80 803,41 zł  
% od lokat terminowych              181 964,15 zł  
% od papierów wartościowych           2 529 741,22 zł  
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Otrzymane dywidendy              583 680,00 zł  
% ustawowe otrzymane i odsetki zasądzone                 61 150,08 zł  
różnice kursowe                 60 464,67 zł  
spisane drobne salda                         73,53 zł  
zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorn.                 27 363,21 zł  
wynagrodzenie płatnika                   1 142,17 zł  
sprzedaż środków trwałych                      150,00 zł  
pozostałe przychody                 22 428,43 zł  

 

 
Pozostałe wpływy pieniężne Forma płatności 

  Gotówka Przelew 
Spłaty pożyczek w ramach prowadzonej działalności statutowej           1 400,00 zł     13 232 173,95 zł  

 

 
5.1  Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego za rok 2019 
  
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego Forma płatności 

  Gotówka Przelew 
% od pożyczek udzielonych w ramach działalności odpłatnej                 85 950,94 zł  
Koszty działalności odpłatnej              120 520,80 zł  

 

 
5.2  Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2019 roku i nie uzyskała 
przychodów z tego tytułu  

 
6. Poniesione koszty w roku 2019 

 
a) Poniesione wydatki na realizację celi 
statutowych Forma płatności 

  Gotówka Przelew bankowy 
Koszty realizacji zadań statutowych 2 328,72 zł 4 700 870,57 zł 

 
Programy Fundacji (bez działalności odpłatnej) Koszt realizacji programu 
fundusz wspólny - program PWP 876 090,13 zł 

fundusz wspólny - program PWP II 763 771,30 zł 

program - Nasza Prestrzeń II 58 622,35 zł 

program – Nasza Przestrzeń III 328 026,87 zł 

program – Edukacja finansowa  289 143,42 zł 

program – Polska Wschodnia I 19 762,44 zł 

program – Polska Wschodnia II 18 209,96 zł 

program – Polska Wschodnia IV 31 693,63 zł 

program – Maróz 313 510,76 zł 

program – PAOW 12 707,19 zł 

program – PL-480 52 496,78 zł 

program – PARP 8 745,52 zł 



 

Strona 21 z 28 

program – Strona fww.org.pl 31 366,25 zł 

program  - Civic Up Academy 36 149,18 zł 

programy - mikropożyczkowe  60 156,22 zł 

program  - Witryna Wiejska 206 538,39 zł 

program - CMR 38 343,42 zł 

program - pożyczkowy MEW  46 051,68 zł 

program – Akademia Wójta 134 532,39 zł 

program – Szkolenia dla organizacji - Łowicz 202 038,25 zł 

program – Inna działalność statutowa 346 629,14 zł 

program – Pole działania 147 619,23 zł 

program – Nowe programy poz. środków 9 836,97 zł 

program – Wszechnica 170 382,08 zł 

program – Poznaj Amerykę 77 030,86 zł 

program – Archiwum Wspomnień JP II 9 596,02 zł 

program – Patriotyzm Jutra 485,74 zł 

program - E-Vita II 879,45 zł 

program – Akademia Sołtyski 32 391,67 zł 

Pomoc finansowa bezzwrotna 380 392,00 zł 

Razem 4 703 199,29 zł 

 
b)  Pozostałe koszty  Forma płatności  

   Gotówka   Przelew bankowy  
Odsetki od pożyczki PL-480              219 357,24 zł  
Różnice kursowe zrealizowane                           2,41 zł  
Koszt zakupu sprzedanych papierów wartościowych              635 000,00 zł  
Inne koszty finansowe                   1 887,17 zł  
Zapłacone składki na rzecz innych organizacji                 16 000,00 zł  
Opłaty sądowe i komornicze                   7 341,88 zł  
Pozostałe koszty operacyjne                                -   zł  
Zapłacony podatek dochodowy za 2019 r.                                -   zł  
c) Inne wypływy środków pieniężnych Forma płatności 

  Gotówka   Przelew  
Spłata kapitału raty pożyczki PL-480           2 802 428,37 zł  
Wypłata pożyczek w ramach prowadzonej działalności statutowej         16 886 300,00 zł  

Zakup środków trwałych WNiP                 41 612,90 zł  
 
 
 

d)  Poniesione wydatki na administrację  Forma płatności  
   Gotówka   Przelew bankowy  

Razem koszty administracyjne           1 318 333,40 zł  
Paliwo.                       247,52 zł  

Części zamienne i materiały eksploatacyjne samochodowe                            6,40 zł  
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Papier.                       266,76 zł  

Materiały biurowe                       232,21 zł  

Umorzenie środków trwałych niskowartościowych                    1 529,00 zł  

Pozostałe materiały.                    6 989,60 zł  

Energia cieplna, woda, gaz                  14 532,71 zł  

Środki czystości.                    4 743,38 zł  

Części zamienne .i materiały .eksploatacyjne - komputery                    3 319,54 zł  

Razem zużycie materiałów i energii                 31 867,12 zł  
Koszty eksploatacji lokalu                  46 040,30 zł  

Remonty lokalu                                 -   zł  

Koszty dozoru i ochrony mienia                    6 129,36 zł  

Koszty opłat telefonicznych                    9 784,31 zł  

Opłaty pocztowe                    3 489,70 zł  

Naprawy i serwis samochodów                    1 824,38 zł  

Naprawy i serwis kopiarek                                 -   zł  

Naprawy i serwis komputerów                  36 116,00 zł  

Obsługa prawna                  27 433,92 zł  

Konsultacje, opinie i badania                  17 220,00 zł  

Opłaty bankowe                    1 448,00 zł  

Pozostałe usługi obce                  62 126,06 zł  

Usługi obce              211 612,03 zł  
Opłaty sądowe i notarialne                       350,00 zł  

Inne opłaty                       488,30 zł  

Podatki i opłaty                      838,30 zł  
Wynagrodzenia osobowe               740 871,51 zł  

Wynagrodzenia bezosobowe                  11 241,00 zł  

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych               101 034,26 zł  

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń                                 -   zł  

Fundusz Pracy                    5 954,17 zł  

Odpisy na ZFŚS                  30 369,22 zł  

Wydatki na BHP i ochronę zdrowia prac                  36 150,19 zł  

Szkolenia pracowników                    2 500,00 zł  

Inne świadczenia na rzecz pracowników                  29 915,50 zł  

Razem wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia              958 035,85 zł  
Amortyzacja środków trwałych zakupionych po 01.01.1995                  99 137,63 zł  

Amortyzacja                 99 137,63 zł  
Krajowe podróże służbowe                    1 409,80 zł  

Ubezpieczenia samochodów                    5 829,00 zł  

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe                       638,00 zł  

Koszty reprezentacji                    1 195,76 zł  

Koszty reklamy publicznej                    7 769,91 zł  

Razem pozostałe koszty                 16 842,47 zł  
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7. Inne dane – wg rozporządzenia dotyczącego sprawozdania Fundacji  
 
a) Osoby zatrudnione w Fundacji z podziałem na stanowiska w 2019 roku 
 

Stanowisko w osobach na 
31.12.2019 

w etatach na 
31.12.2019 

Przewodniczący Rady 1 0,2 

Prezes 1 1 

Członkowie Zarządu 2 2 

Razem Zarząd 4 3,2 

Główny Księgowy 1 1 

Główni specjaliści 5 5 

Specjaliści 2 2 

Sam. pracownicy 12 10,8 

Pomocniczy. pracownicy 0 0 

Razem pracownicy (bez Zarządu i 
Rady) 20 18,8 

Ogółem liczba pracowników 24 22 

 
 
b) Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na nagrody, premie i inne świadczenia 
 

Kwoty wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników Fundacji (bez 
członków zarządu) Wartość brutto 
Wynagrodzenie zasadnicze    2 232 834,30 zł 
Odprawy dla odchodzących pracowników       43 758,85 zł 
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przez odchodzących 
pracowników       13 776,48 zł 

Zasiłek urlopowy wypłacony z środków ZFŚS            4 000,00 zł 
Nieodpłatne świadczenia - abonament medyczny          25 332,70 zł 
Wynagrodzenie chorobowe          11 341,40 zł 
Zasiłek chorobowy          44 418,70 zł 
Razem    2 375 462,43 zł 

 
c) Wysokość wypłaconych wynagrodzeń członkom zarządu i rady 
 

Kwota rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom 
zarządu i rady Wartość brutto 
Wynagrodzenie zasadnicze       635 457,00 zł  
Nieodpłatne świadczenia - abonament medyczny           4 582,80 zł  
Razem       640 039,80 zł  
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 średnie zatrudnienie zarządu w etatach 3,2 
   

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządu                     16 667,70 zł  
  wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji                        11 241,00 zł  
 
 
d)    Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 173 069,00 zł  

  
          
e) Informacja o udzielonych pożyczkach 
    

       
Mikropożyczki program PWP  8 311 000,00 zł 
Mikropożyczki program PWP II 5 003 300,00 zł 
Działalność odpłatna środki PL-480 1 201 000,00 zł 
Działalność odpłatna środki PARP 385 500,00 zł 
Działalność odpłatna środki FWW 1 985 500,00 zł 
Razem 16 886 300,00 zł 

 
Pożyczki udzielane w ramach programów pożyczkowych są udzielane osobom spełniającym 

kryteria zawarte w regulaminach pożyczkowych (kopie regulaminów nowo uchwalonych bądź 
zmienionych dołączono do kopii uchwał). W celu uzyskania pożyczki osoba ubiegająca się o nią składa 
w Fundacji wymagany komplet dokumentów. Na podstawie ich analizy dwóch członków Zarządu 
podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu pożyczki. Działalność pożyczkowa prowadzona 
jest na podstawie następujących zapisów w statucie Fundacji: 
§ 5. 1  Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 5. 5  Obszar działania Fundacji jest określany w poszczególnych programach jej działania. 
§ 8. 1  wspomaganie rozwoju gospodarczego terenów wymienionych w § 5 w tym rozwoju 
przedsiębiorczości. 
§10. 1. 2) udzielanie pożyczek. 

 
f) Wykaz współpracujących banków oraz innych instytucji 

 
Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 31.12.2019 
 

DNB NORD  ul.Postępu15c  02-676 WARSZAWA   
rach. Nr. 98 2190 0002 3000 0046 4034 0101 1 025 000,41 zł 

rach. nr. 71 2190 0002 3000 0046 4034 0102 366 223,05 zł 
rach. nr. 44 2190 0002 3000 0046 4034 0103 31 317,77 zł 
rach. nr. 17 2190 0002 3000 0046 4034 0104 3 482,85 zł 
rach. nr. 87 2190 0002 3000 0046 4034 0105 3 015,22 zł 
rach. nr. 60 2190 0002 3000 0046 4034 0106 0,00 zł 
rach. nr. 33 2190 0002 3000 0046 4034 0107 104 614,34 zł 
rach. nr. 06 2190 0002 3000 0046 4034 0108 94 333,30 zł 
rach. nr. 76 2190 0002 3000 0046 4034 0109 18 292,71 zł 
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rach. nr. 49 2190 0002 3000 0046 4034 0110 4 136,13 zł 
rach. nr. 22 2190 0002 3000 0046 4034 0111 8 518,64 zł 
rach. nr. 65 2190 0002 3000 0046 4034 0113   146 848,49 zł 
rach. nr. 38 2190 0002 3000 0046 4034 0114 17 316,34 zł 
rach. nr. 11 2190 0002 3000 0046 4034 0115 473 267,20 zł 
rach. nr. 81 2190 0002 3000 0046 4034 0116 600,89 zł 
rach. nr. 54 2190 0002 3000 0046 4034 0117 0,00 zł 
rach. nr. 27 2190 0002 3000 0046 4034 0118 962 882,05 zł 
rach. nr. 97 2190 0002 3000 0046 4034 0119 410 977,82 zł 
rach. nr. 70 2190 0002 3000 0046 4034 0120 79 739,99 zł 
rach. nr. 43 2190 0002 3000 0046 4034 0121 114 759,57 zł 
rach. nr. 16 2190 0002 3000 0046 4034 0122 79 768,07 zł 
rach. nr. 33 2190 0002 3000 0046 4034 0301 57 534,02 zł 
  
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14,  00-950 WARSZAWA  
rach. Nr 71 1050 0086 1000 0022 7363 1446 800,00 zł 
rach. Nr 37 1050 0086 1000 0022 7365 0438 114,68 zł 
rach. Nr 26 1050 0086 1000 0022 7365 0636 147,85 zł 
rach. Nr 18 1050 0086 1000 0022 7365 1071 48,71 zł 
rach. Nr 58 1050 0086 1000 0022 7365 1709 1 197,92 zł 
  

Santander Bank Polska S.A, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa  
rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037 

   1 861 600,46 zł 
  

BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7,  00-955 WARSZAWA 
. Rach.Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424               480,00 zł  
Biuro Maklerskie PKO BP  Puławska 15, 02-515 Warszawa                     
Rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037         72 488,41 zł  
Copernicus Securities S. A. Al. Jana Pawła II 22,  00- 133 Warszawa 
Rach. Nr 41 1500 0044 0027 0000 0000 0410           3 456,77 zł  

Lokaty terminowe  
           

DNB NORD  ul.Postępu15c  02-676 WARSZAWA          7 532 547,95 zł  
 

 

Środki w kasie 
 5 536,10 zł 
g) wartości nabytych obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego 

 
   

Nazwa zakupionych obligacji Wartość 
Medical Finance Group S.A       300 000,00 zł  
Razem       300 000,00 zł  

 
 
h) informacja o zakupach nieruchomości 
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W 2019 roku Fundacja nie zakupiła nieruchomości. 
 
i) informacja o zakupach pozostałych środków trwałych  
 
 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione dla działalności statutowej 

Zakup komputerów 5 szt. 23 612,90 zł 

Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem 27 807,44 zł 

Zakup programu komputerowego 6 400,00 zł 

Razem 57 820,34 zł 

 
j) wartość aktywów i zobowiązań 
 

Aktywa na dzień 2019-12-31 134 388 335,82 zł 
Zobowiązania 24 790 148,74 zł 
z tego:   
pożyczka PL-480 2 565 576,72 zł 
z tyt. dostaw 29 622,21 zł 

z tyt. wynagrodzeń za posiedzenia Rady Fundacji  72,24 zł 
wobec BGK w ramach progr. PAOW 12 211,79 zł 
wobec NBP program edukacja finansowa 366 207,00 zł 
wobec Ministerstwa Rozwoju prog. Nasza Przestrzeń III 33,28 zł 
wobec BGK  progr. POLSKA WSCHODNIA I 36 771,12 zł 
wobec BGK  progr. POLSKA WSCHODNIA II 156 008,11 zł 
wobec BGK  progr. POLSKA WSCHODNIA IV 793 486,39 zł 
pozostałe zobowiązania 794,37 zł 
rozliczenia międzyokr. przychodów 153 756,08 zł 
fundusz wspólny - program PWP 10 145 534,84 zł 
fundusz wspólny - program PWP II 10 068 010,57 zł 
fundusz świadczeń socjalnych 462 064,02 zł 

 
8. Dane o działalności zleconej przez instytucje państwowe i samorządowe 
 

Projekt Edukacja Finansowa VIII - współfinansowany ze środków NBP      
Otrzymana dotacja 268 558,25 zł 
Wydatki 2018 113 117,03 zł 
Wydatki 2019 152 524,23 zł 
Zwrot niewykorzystanej dotacji 2 916,99 zł 
Do rozliczenia 0,00 zł 
Projekt zakończony i rozliczony 
 
      

Projekt Edukacja Finansowa IX - współfinansowany ze środków NBP   
Otrzymana dotacja w 2019 366 207,00 zł 
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Do rozliczenia 366 207,00 zł 
Projekt w trakcie realizacji 

 

 

Fundusz wspólny - Program pożyczkowy PWP   

Stan funduszu na 01.01.2019 10 441 653,04 zł 
Przychody funduszu w 2019 roku 280 945,41 zł 

Wydatki funduszu w 2019 roku 577 063,61 zł 

Stan funduszu na 31.12.2018 r. 10 145 534,84 zł 

Projekt w trakcie realizacji 
  

Fundusz wspólny - Program pożyczkowy PWP II  
Stan funduszu na 01.01.2019 r. 10 272 156,39 zł 
Przychody funduszu w 2019 roku 279 337,71 zł 

Wydatki funduszu w 2019 roku 483 483,53 zł 

Stan funduszu na 31.12.2019 r. 10 068 010,57 zł 

Projekt w trakcie realizacji 

     
  
9. Informacja o zobowiązaniach publiczno prawnych. 
       
 Podatek dochodowy od osób prawnych  
       

 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych   

podatek potrącony  365 591,00 zł 

pobrane wynagrodzenie płatnika 1 097,00 zł 

wpłacono do Urzędu Skarbowego 364 494,00 zł 

do wpłaty  0,00 zł 

 
Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy 

Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy 
dopłata za rok 2018 182,00 zł 
potrącone ubezpieczonym 612 539,54 zł 
obciążające płatnika 493 867,96 zł 
wypłacone świadczenia 45 172,90 zł 
wynagrodzenie płatnika 45,17 zł 
zwrot nadpłaconych składek 5 828,69 zł 
wpłacono do ZUS w 2018 r. 1055542,74 
do wpłaty/ nadpłata 0,00 zł 

 
 

10. Informacja, czy Fundacja jest organizacją obowiązaną 
 
 Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 
2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 
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11. Informacja o dokonaniu płatności w gotówce (w myśl przepisów 
dotyczących prania pieniędzy) 
 
Fundacja nie otrzymała jak również nie wypłaciła równowartości kwoty 10 000 euro w jednej 
operacji lub wypłaconych w kilku operacjach dotyczących jednej czynności. 
 
12. Informacja o kontrolach w 2019 roku 
 
W 2019 roku nie odbyła się żadna kontrola. Roczne sprawozdanie finansowe zostało 
zbadane przez biegłego rewidenta. 
 

 
Warszawa, grudzień 2020. 

Zarząd Fundacji 
 
 
 


