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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI  

POMORSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU, KULTURY I SZTUKI  

w 2012 ROKU 

 

 

 
I. Cele statutowe Fundacji 

 

Celami Fundacji działającej na rzecz ogółu społeczeństwa jest inspirowanie i prowadzenie 

wszechstronnej działalności w zakresie: 

1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności: 

a) zwiększania poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu środowiska 

naturalnego, 

b) wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego regionu, Polski i świata; 

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w 

szczególności: 

a) promocji aktywności obywatelskiej i europejskiej,  

b) krzewienia wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności 

działania obywatelskiego w państwie demokratycznym, 

c) pomocy dla społecznych, gospodarczych, kulturalnych i artystycznych 

organizacji i instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji, 

d) działania na rzecz rozwoju regionalnego na płaszczyźnie gospodarczej, 

społecznej i kulturowej; 

7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; w tym 

a) wspierania idei i procesu integracji europejskiej, 

b) przekazywania wiedzy o procesie integracji europejskiej i jego 

konsekwencjach, instytucjach europejskich, ich kompetencjach oraz 

możliwościach współpracy 

8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wspieranie, promocja i 

integracja organizacji pozarządowych. 
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II. Formy działalności statutowej 

 

Fundacja swoje cele realizuje w szczególności poprzez: 

 

1. wspieranie finansowe renowacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych 

oraz finansowanie badań, analiz i projektów w tych dziedzinach, finansowanie 

rekultywacji skażonych gruntów i wód; 

2. wspieranie finansowe i organizacyjne twórczości artystycznej oraz renowacji i 

konserwacji dzieł sztuki, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań ludzi kultury; 

3. promocje walorów turystycznych regionu toruńskiego, wspieranie finansowe 

organizatorów turystyki oraz wydawców publikacji turystycznych i krajoznawczych; 

4. organizowanie i finansowanie kursów i konferencji podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, wspieranie nauki 

języków obcych poprzez finansowanie kursów i staży językowych; 

5. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych działań 

dotyczących przenoszenia rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów 

strategii rozwoju regionalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona 

środowiska rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, infrastruktura, itd.); 

6. realizowanie inicjatyw podnoszących atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu; 

7. organizowanie i finansowanie działań dotyczących promocji idei integracji 

europejskiej; 

8. organizowanie i finansowanie szkoleń dotyczących Unii Europejskiej oraz procesu 

integracji europejskiej; 

9. organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób 

fizycznych; 

10. udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego 

oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim; 

11. organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa i innych form edukacyjnych 

służących podnoszeniu kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

podnoszących jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

12. wspieranie procesów integracyjnych organizacji pozarządowych (budowanie koalicji i 

partnerstw w wymiarze lokalnym, regionalnym, branżowym i innych); 

13. prowadzenie konkursów grantowych i innych form wsparcia finansowego. 

 

 

III. Zakres działalności Fundacji w 2012 roku 

 

W roku 2012 Fundacja zajmowała się działalnością informacyjną i edukacyjną związaną z 

funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz z zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów 

integracji Polski z UE. Zadania te realizowane były poprzez prowadzony przez Fundację 

punkt informacyjny – Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu (RCIE).  

 

Równie istotnym obszarem działalności Fundacji w 2012 roku była kontynuacja szerokich 

działań w zakresie poradnictwa obywatelskiego i poradnictwa prawnego dla osób 

fizycznych poprzez prowadzone w ramach Fundacji (od marca 2011 roku) „Biuro dla 

Obywatela” we Włocławku (BdO). Działania te realizowane adresowane są do 

mieszkańców Włocławka oraz powiatów ziemskich – lipnowskiego, radziejowskiego, 

rypińskiego i włocławskiego.  

 

Kontynuowana była również aktywność Fundacji na polu ekonomii społecznej poprzez 

kontynuację działań Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES), którego dalszy 

rozwój działalności był możliwy w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków 

unijnych. 
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W tym kontekście, zwłaszcza prowadzonego wsparcia w sektorze ekonomii społecznej, 

oraz upowszechniania postaw obywatelskich dzięki poradnictwu ważną rolę odgrywają 

również działania Fundacji na rzecz tzw. sieciowania organizacji pozarządowych i rozwoju 

Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której Fundacja jest 

członkiem-założycielem. Aktywność Fundacji w tym zakresie koncentruje się na 

wspieraniu procesu tworzenia profesjonalnej reprezentacji sektora organizacji 

pozarządowych, jak też upowszechniania wysokiej jakości działań w III sektorze przy 

zachowaniu jego odrębności i obywatelskiego charakteru. 

 

 

 

IV. Działalność Fundacji w 2012 roku (szczegółowy opis podejmowanych 

działań): 

 

A. W ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej nt. Unii Europejskiej i integracji 

Polski z UE Fundacja prowadziła punkt informacyjny „Regionalne Centrum 

Informacji Europejskiej w Toruniu (RCIE)”. Na realizowane przez RCIE działania 

Fundacja uzyskała wsparcie finansowe: 

 

1. W ramach Umowy o dotację nr BPZP-2568 z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych – „Informacja europejska w regionach - 2012”. Umowa ta 

dotyczyła wsparcia działalności RCIE przez MSZ oraz wsparcia działań 

promocyjnych RCIE. Dotacja (przyznana na okres od 21 lutego do 31 grudnia 

2012) umożliwiła ciągłą obsługę punktu informacyjnego Regionalnego Centrum 

Informacji Europejskiej (punkt czynny od poniedziałku do piątku, w stałych 

godzinach 8-16); udział przedstawicieli RCIE w licznych imprezach masowych (jak 

festyny, dni europejskie, konferencje i seminaria) i prowadzenie podczas tych 

spotkań punktów informacyjnych nt. UE; organizację spotkań i wykładów 

otwartych dla mieszkańców miasta i regionu w siedzibie RCIE; prowadzenie 

spotkań i lekcji europejskich w instytucjach i szkołach województwa; organizację i 

prowadzenie dyżurów eksperta; a także produkcję materiałów informacyjnych 

oraz materiałów promocyjnych. Na bieżąco punkt aktualizował swoją stronę 

internetową (odwiedzoną przez ponad 6,5 tysiąca użytkowników w 2012 roku) 

oraz prowadził biblioteczkę europejską (dostępną dla społeczności lokalnej). 

Biblioteka ta jest zdigitalizowana – wykaz publikacji dostępny jest w serwisie 

www.biblioteka.rcie.torun.pl (prezentowane są tam również okładki publikacji i ich 

spisy treści). W 2012 roku bibliotekę w wersji internetowej odwiedziło blisko 7 

tysięcy internautów. Dodatkowo w strukturze strony internetowej prowadzona jest 

platforma e-learningowa, w każdym roku wzbogacana o nowe kursy związane z 

tematyką europejską. W 2012 roku platformę kursy.rcie.torun.pl odwiedziło blisko  

1,4 tysiące użytkowników. 

W ramach Umowy z MSZ zrealizowanych zostało 79 spotkań edukacyjnych w 

szkołach (tzw. lekcji europejskich) oraz 92 wykłady otwarte (dla lokalnej 

społeczności, młodzieży, studentów) zarówno w siedzibie RCIE, jak i w regionie 

(m.in. spotkania środowiskowe, wykłady otwarte, lekcje europejskie). Z punktem 

RCIE, w poszukiwaniu różnych informacji związanych z tematyką integracji 

europejskiej (głównie w zakresie informacji o funduszach europejskich) 

skontaktowało się kilka tysięcy osób (indywidualnie lub w ramach grup 

zorganizowanych).  

Wartość projektu wyniosła 155.498,65 zł, z czego 117.995,94 zł stanowiły środki 

dofinansowania (75,88%). Realizacja Umowy została pozytywnie rozliczona przez 

Grantodawcę (Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie). 

 

2. W ramach Umowy o dotację nr UM.GM.616.1.099.2012 z 

Województwem Kujawsko-Pomorskim, która dotyczyła współfinansowania 

wkładu własnego działalności punktu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. 
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Fundacja wykorzystała na ten cel dotację w kwocie 13.983,16 zł Realizacja 

Umowy została pozytywnie rozliczona przez Grantodawcę (Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego). 

 

3. W ramach Umowy o dotację nr 19/2012 z Gminą Miasta Toruń – 

„Problematyka praw człowieka i demokracji w Państwach Partnerstwa 

Wschodniego – kurs e-learningowy, zajęcia edukacyjne dla seniorów”.  

Działania w ramach projektu (realizowanego między lipcem a listopadem 2012 

roku) kierowane były do środowisk seniorskich i zakładało przygotowanie i 

upowszechnnie kursu e-learningowego poświęconego państwom objętym 

projektem Partnerstwa Wschodniego, a w dalszej części zajęcia edukacyjne dla 

seniorów, których zadaniem było również upowszechnianie problematyki 

Partnerstwa Wschodniego (łącznie 10 grup seniorskich). 

Wartość projektu wyniosła ponad 8.267,60 zł, z czego 5.689,60 zł stanowiły środki 

dofinansowania (68,81%). Realizacja Umowy została pozytywnie rozliczona przez 

Grantodawcę (Gminę Miasta Toruń). 

 

 

B. Realizując działalność w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób 

fizycznych, Fundacja kontynuowała realizację projektu „Biuro dla 

Obywatela” (BdO) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(POKL.05.04.02-00-631/10). Biuro działa we Włocławku i wspiera poprzez 

nieodpłatną pomoc prawną, psychlogiczną i pedagogiczną mieszkańców miasta 

Włocławka oraz powiatów lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i 

włocławakiego (www.biuro-obywatela.pl). Projekt realizowany był do listopada 

2012 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i 

Dzieciom Ofiarom Przemocy. Obecnie kontynuowany jest samodzielnie przez 

Fundację (planowane zakończenie projektu to 30.09. 2014 roku). 

 

Całość finansowania zapewnia dofinansowanie ze środków Europejskuego 

Funduszu Społecznego oraz w nieznacznym stopniu środki własne Fundacji. „Biuro 

dla Obywatela” pracuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 18. W tych 

godzinach organizowane są również indywiduale spotkania z doradcami (radcami 

prawnymi, psychologami, specjalistami różnych dziedzin). Dodatkowo Biuro 

oranizuje tzw. dyżury mobilne we wszystkich powiatach objętych wsparciem 

(średnio 2x w miesiącu w każdym z powiatów). 

W 2012 roku ze wsparcia Biura skorzystało ponad 1.000 osób, które uczestniczyły 

w łącznie 535 godzinach poradnictwa we Włocławku (w ramach 45 dyżurów 

poradnictwa obywatelskiego i 52 dyżurów poradnictwa prawnego) oraz w 323 

godzinach udzielonego poradnictwa w ramach 76 dyżurów poradnictwa w 

powiatach („dyżurów mobilnych” obywatelksich – 38 oraz prawnych – 38). 

Wartość rozliczonych za 2012 rok wydatków Fundacji w ramach projektu wyniosła 

316.084,23 zł. Umowa rozliczana jest na bieżąco i bez zastrzeżeń ze strony 

Grantodawcy (Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej w Warszawie). 

 

C. W ramach działań na rzecz tworzenia profesjonalnej reprezentacji sektora 

organizacji pozarządowych: 

 

1. Fundacja kontynuowała realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja 

Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy 

międzysektorowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(POKL.05.04.02-00-843/10). Projekt realizowany jest w partnerstwie z 

Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. 

W ramach projektu powołany został Zespół Ekspercki (tzw. think-tank 

pozarządowy), dla którego organizowane były szkolenia, spotkania i warsztaty 
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(m.in. na temat mediacji i negocjacji, metod i technik dialogu obywatelskiego, 

konsultacji społecznych, działań strażniczych, dostępu do informacji publicznej, 

jak również wypracowania znaku jakości Federacji). Zespół uczestniczył także w 

wspólnych laboratoriach tematycznych (łącznie dwóch) dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, nt. 

dialogu obywatelskiego oraz konsultacji społecznych. 

Dodatkowo prowadzone były szkolenia dla organizacji pozarządowych, które nie 

uczestniczą w ww. zespole eksperckim – na temat „Etyka w działalności 

pozarządowej” (2 szkolenia dla łącznie 24 osób), „Jak osiągnąć stabilność 

finansową i kadrową w organizacji pozarządowej. Członkostwo w Federacji – 

dlaczego?” (6 szkoleń dla łącznie 92 osób) oraz „Metody i techniki dialogu 

obywatelskiego” (3 szkolenia dla łącznie 45 osób).  

Ważnym i szeroko promowanym elementem powyższej działalności był proces 

certyfikacji znakiem jakości „Organizacja sprawdzona”, który został w całości 

przygotowany i przeprowadzony przez Fundację wraz z Federacją (od stworzenia 

procedur, przez promocję certyfikacji, jej przeprowadzenie w 29 podmiotach 

pozarządowych oraz wyłonienie i oficjalne wyróżnienie 7 organizacji spełniających 

wysokie standardy w aktywności pozarządowej). 

 

Wartość rozliczonych za 2012 rok wydatków Fundacji w ramach projektu wyniosła 

ponad 276.000,00 zł. Umowa rozliczana jest na bieżąco i bez zastrzeżeń ze strony 

Grantodawcy (Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej w Warszawie). 

 

2. Udział Fundacji w partnerskim przedsięwzięciu „XIII Forum Organziacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” wraz z Kujawsko-

Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Fundacją Stabilo. Zadanie 

zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego (Umowa UM.GM.616.110.2012). Fundacja 

odpowiedzialna była za organziację miejsca konferencji, jak i organizację dojazdu 

uczestników (zwrot kosztów podróży uczetsnikom Forum). W zorganizowanym w 

Bydgoszczy Forum udział wzięło 168 osób, a koncepcja przeprowadzenia 

przedsięwzięcia zakładała m.in. aktywne włączenie przedstawicieli III sektora we 

wspólne określenie tematyki Forum, przeprowadzenie części dyskusyjnej (w trzech 

równoległych grupach) oraz plenarnej Forum, jak i zorganizowanie spotkań 

doradztwa grupowego.  

Wartość wydatków poniesionych przez Fundację wyniosła 9.628,74 zł – kwota w 

całości została pokryta ze środków dofinansowania. Realizacja Umowy została 

pozytywnie rozliczona przez Grantodawcę (Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego). 

 

 

 

V. Zmiany w Fundacji 

 

W 2012 roku nastąpiła zmiana Statutu Fundacji w zakresie celów Fundacji, które 

rozszerzono (Uchwała rady Fundacji z 20 grudnia 2012 roku) o trzy dodatkowe cele: 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechniania i ochrony 

praw konsumentów; działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wspieranie, 

promocja i integracja organizacji pozarządowych. W związku z ww. zmianą rozszerzono i 

uzupełniono formy prowadzonej przez Fundację działalności. Dodatkowo zmieniony został 

Statut Fundacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (par. 6 Statutu). W 

związku ze zmianami statutowymi, uchwała o podjęciu działalności gospodarczej została 

przyjęta przez Zarząd Fundacji w styczniu 2013 roku. 
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W 2012 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Fundacji, natomiast w grudniu 2012 roku 

dokonane zostało uzupełnienie składu Rady Fundacji. 

 

 

VI. Księgowość Fundacji  

 

Księgowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości. W roku 2012 

nie zmieniano zasad polityki rachunkowej.  

 

Wynik finansowy Fundacji w 2012 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 

266,51 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). 

Główną część przychodów Fundacji stanowiły dotacje z funduszy strukturalnych 

(Europejski Fundusz Społeczny) oraz z funduszy budżetu centralnego. 
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