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I. INFORMACJE OGÓLNE  

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym  

Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura 

Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz 

wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku została wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała 

numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. Aktualny na 

dzień 31.01.2019r. adres do korespondencji to 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10, adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej: www.fundacja.opole.pl. Od 

marca 2016 uruchomiony został profil Fundacji Rozwoju Śląska na portalu społecznościowym 

Facebook.com, który cieszy coraz większym zainteresowaniem. Ta nowoczesna platforma komunikacji 

umożliwia dostęp do szerokiego grona osób, stanowiąc jednocześnie skuteczne narzędzie do promocji 

działalności Fundacji.  

 

Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje nadzorcze i doradcze 

oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierującym Fundacją. Administracyjno-techniczną 

obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd. Dyrektor 

realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz 

ustalonego przez Zarząd Programu działania. Skład osobowy organów Fundacji na dzień 31.12.2018r. 

przedstawiał się następująco: 

Rada Fundacji   Zarząd Fundacji 

Ryszard Galla  Przewodniczący Rady  Arnold Czech  Prezes Fundacji 

Marcin Lippa Wiceprzewodniczący Rady  Walter Stannek  Wiceprezes Fundacji 

Rafał Bartek Członek Rady  Eugeniusz Nagel Członek Zarządu 

Erwin Filipczyk Członek Rady  Georg Smuda  Członek Zarządu 

Renata Zajączkowska Członek Rady    

Michał Schlueter Członek Rady  

 

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ – REALIZACJA 

CELÓW STATUTOWYCH  

II.I ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach życia społecznego  

i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona 

środowiska naturalnego, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport  

i kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne oraz działalność gospodarcza.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz 

przyznawanie pomocy finansowej. Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej 

ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna 

przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego 

przedsięwzięcia. Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, przedstawiciele wolnych zawodów, stowarzyszenia oraz inne 

organizacje pozarządowe.   
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II.II REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH  

II.II.I.   Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i 

innych podmiotów. 

Zgodnie z ustalonym budżetem Fundacja w 2018 roku realizowała działalność dotacyjną w obszarze: 

edukacji i kształcenia ustawicznego, działań na rzecz użyteczności społecznej, finansowania kosztów 

osobowych oraz administracyjnych oraz remontów i modernizacji domów spotkań. 

Środki przeznaczone na te cele umożliwiły realizację m.in. przedsięwzięć z zakresu rozwoju 

czytelnictwa w języku niemieckim czy specjalistycznych szkoleń. Fundacja udzieliła również wsparcia na 

modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji.  

 

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności 

statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2018 roku 

Środki zwrotne Fundacji 

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę  438.581,84 zł. W ramach dotacji ze 

środków zwrotnych Fundacji, w roku 2018  zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: 

Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki 

„Rozwijanie czytelnictwa w języku niemieckim na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce” 

W ramach projektu Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki z siedzibą w Opolu otrzymało 

dofinansowanie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników. Do głównych zadań osób 

zatrudnionych w Stowarzyszeniu należały: obsługa sekretariatu, księgowości, administrowanie projektów 

prowadzonych przez Stowarzyszenie, prowadzenie korespondencji oraz kontakt telefoniczny z 

czytelnikami. Prowadzono również zadania z zakresu Public Relations koordynując spotkania literackie, 

prelekcje, lekcje biblioteczne i wystawy nowych książek, przyczyniając się w ten sposób również do 

promocji Stowarzyszenia. W 2018r. dokonano zakupu nowych książek w języku niemieckim, 

sprowadzonych od wydawców niemieckich. Pozyskano również wiele starszych, unikatowych pozycji 

książkowych o charakterze archiwalnym oraz czasopism. Biblioteka propagowała również swoją 

działalność poprzez media społecznościowe. Ponadto pracownicy obecni byli z ofertą czytelniczą na 

Festiwalu Kultury Niemieckiej we Wrocławiu i podczas pielgrzymek Mniejszości Niemieckiej na Górze 

Św. Anny, w Oleśnie, Wambierzycach oraz na Maria Hilf w Zlatych Horach w Czechach. Pozwoliło to 

zapoznać tysiące osób z działalnością Biblioteki. W ramach wyjazdów do szkół z projektami 

promującymi czytelnictwo „w języku serca”, jak np. „Zimowa podróż do krainy książek” czy „Bibliobus 

na podwórku szkolnym”, uczestniczyło ponad 800 uczniów i uczennic. Dwa bibliobusy odwiedzały co 

miesiąc 70 miejscowości, w których wypożyczono ponad 16 tysięcy książek. Promowanie czytelnictwa w 

języku niemieckim odbywało się również dzięki współpracy z mediami, w szczególności: Tygodnikiem 

„Wochenblatt.pl”, Radio Doxa, Radio Opole i TVP 3. Dzięki bezpośredniemu dofinansowaniu z środków 

Republiki Federalnej Niemiec wykonano remont pomieszczeń magazynu książkowego Centralnej 

Biblioteki im. J. von Eichendorffa, tj. modernizację instalacji elektrycznej oraz odświeżenie ścian. 

Natomiast przy dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

dokonano zakupu regałów jezdnych do wyremontowanych pomieszczeń magazynu. 

  

Źródło: Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki  
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Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (TSKN w Raciborzu) 

Emisja audycji „Die Deutsche Stimme aus Ratibor” 

Audycja „Die Deutsche Stimme aus Ratibor” powstała z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w 1997r. i od tamtej pory jest nieprzerwanie 

produkowana i emitowana. Audycja ta to magazyn z koncertem życzeń nadesłanych przez słuchaczy oraz 

popularną muzyką niemiecką. Ponadto emitowane są informacje o wydarzeniach z regionu, które dotyczą 

Mniejszości Niemieckiej z terenu Województwa Śląskiego. Około 50 minutowe audycje nadawane co 

niedzielę w lokalnym Radio Vanessa produkowane są w Raciborzu w studio polsko-niemieckiej Redakcji 

„Mittendrin” działającej przy TSKN w Raciborzu. Projekt dofinansowany ze środków zwrotnych 

Fundacji obejmował częściowe dofinansowanie za emisje audycji. W 2018 roku audycja świętowała 

swoje 20-lecie. W między czasie stała się ona znakiem rozpoznawczym Niemców w regionie jak i 

źródłem informacji o i dla Mniejszości Niemieckiej. W związku z tym spełnia również zadanie 

popularyzowania działań mniejszości oraz języka niemieckiego. Promuje również niemiecką muzykę 

wykonywaną przez lokalne zespoły takie jak np. trio dziewczyn z grupy wokalnej „Meritum” działającej 

przy kole DFK Rogów. Na stronie internetowej redakcji „Mittendrin” można posłuchać również radia 

internetowego „Heimat” z ogromną dawką niemieckich i śląskich szlagierów. Od lat redakcja, którą 

tworzą młode osoby, chętnie współpracuje ze studentami, którzy są również współautorami emitowanych 

audycji.  

 
Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (TSKN w Raciborzu) 

 

Remont siedziby Koła DFK w Chorzowie  

 

Lokal będący własnością Parafii jest od 25 lat użytkowany przez Mniejszość Niemiecką. W tym czasie 

nie wykonano żadnych większych remontów pomieszczeń, których standard z roku na rok pogarszał się 

w związku z nieszczelną stolarką okienną, niewydolnym ogrzewaniem. Powstały zawilgocenia i 

zagrzybienia ścian. Głównym celem remontu było skucie i położenie nowych tynków i zabezpieczenie 

ich impregnatem przeciwgrzybicznym, malowanie, wymiana okien, kafelkowanie kuchni i wykonanie 

nowej posadzki, położenie paneli podłogowych w sali klubowej, wymiana drzwi, remont toalety. 

Pomieszczenia po wykonaniu tych prac nabrały świeżego wyglądu oraz pozbyły się nieprzyjemnego i 

szkodliwego zapachu wilgoci i zagrzybienia. Koło DFK w Chorzowie jest jednym z najbardziej licznych 

jeśli chodzi o członków. Regularne spotkania w siedzibie odbywają się kilka razy w tygodniu. Są to 

przede wszystkim: próby chóru pn. „Königshüttechor”, spotkania seniorów, dyżury w biurze, kursy 

języka niemieckiego. Ponadto Koło organizuje szereg projektów tj. coroczny festyn dla członków, 

spotkania okolicznościowe, konkursy plastyczne, spotkania poświęcone chorzowskim osobistościom, 

działania w ramach „Ożywiania domów spotkań”. Z inicjatywy mniejszości niemieckiej tj. członków 

Koła nawiązana została współpraca partnerska miast Chorzów i Iserlohn (RFN), a także współpraca szkół 

z obu partnerskich miast. Całość przedsięwzięcia związanego z remontem w 2018 roku została 

dofinansowana w kwocie 50.000,00 zł. 
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Źródło: facebook DFK TSKN Kreis Kattowitz – TSKN Katowice 

 

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na 

dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości 

niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2018 roku 

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 4.564.199,76 zł, z czego na 

sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.439.099,76 zł, natomiast na 

realizację przedsięwzięć tj. remontów domów spotkań 125.100,00 zł. W ramach dotacji Republiki 

Federalnej Niemiec przeprowadzono m.in. takie remonty jak: 

 

Odnowienie elewacji budynku DFK w Tworkowie (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

Województwa Śląskiego -TSKN w Raciborzu) 

Jesienią 2018 roku przeprowadzono remont elewacji budynku – siedziby DFK w Tworkowie. Obiekt jest 

własnością TSKN Racibórz. Celem zadania było utrzymanie siedziby w odpowiednim stanie 

technicznym. Ponadto wygląd siedziby jest bardzo istotny ze względu na wizerunek TSKN na terenie 

Województwa Śląskiego. Jest ona jedną z najbardziej reprezentatywnych siedzib TSKN Racibórz. Z 

obiektu DFK regularnie korzysta liczna grupa członków. Jest miejscem, w którym odbywają się próby 

młodzieżowego zespołu tanecznego z wieloletnią tradycją pn. „Tworkauer Eiche”, który zdobywa wiele 

nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych występach i przeglądach. Ponadto przy kole DFK 

Tworków działa żeński chór „Frauenchor” i zespół dziecięcy „Mäuschen”. Siedziba skupia zatem i 

aktywizuje członków z każdego pokolenia. W obiekcie mieści się Izba Pamięci, gdzie eksponowane są 

stare dokumenty, fotografie, sprzęt gospodarstwa domowego i stroje ludowe z powiatu raciborskiego. W 

budynku a także w obejściu odbywają się liczne imprezy kulturalne, festyny. W okresie letnim próby 

zespołu tanecznego odbywają się na scenie na wolnym powietrzu. Wewnątrz budynku znajdują się 

fotografie z różnych okresów działalności zespołu tanecznego „Tworkauer Eiche”. Na co dzień siedziba 

tętni życiem. Odbywają się dyżury Zarządu Koła, próby grup kulturalnych spotkania z zakresu historii i 

kultury dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zwiedzanie Izby Pamięci. Od ponad 20 lat 

corocznie w budynku mają miejsce spotkania rzemieślników z Tworkowa połączone z prelekcją na temat 

przedsiębiorczości na terenie Gminy Krzyżanowice. Zespół „Tworkauer Eiche” w ramach współpracy z 

zespołami zagranicznymi z Węgier, Czech, Austrii i Niemiec organizuje w siedzibie Koła coroczne 

młodzieżowe spotkania integracyjne. W ramach remontu przeprowadzono takie prace jak: zmycie 

elewacji budynku z kurzu i brudu oraz zabezpieczenie ściany od strony północnej środkiem 

antygrzybicznym, a także pomalowanie farbami emulsyjnymi. Do przeprowadzenia remontu wynajęto 

sprzęt specjalistyczny z wysięgnikiem. Projekt został wsparty ze środków Republiki Federalnej Niemiec 

w wysokości 11.000,00 zł. 
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Źródło: DFK w Tworkowie 

 

Remont siedziby Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie (ZSNWiM).  

 

Zarząd ZSNWiM w Olsztynie w 2018r. zmienił swoją lokalizację przenosząc się do innych pomieszczeń 

w tym samym budynku, w którym dotychczas mieściła się siedziba Związku. Niezbędne było jednak 

wykonanie remontu tych pomieszczeń w ramach tzw. bieżących remontów. Dotychczas biuro Zarządu 

znajdowało się w ciasnym, niewygodnym lokalu. Nowa siedziba po remoncie zyskała nie tylko na 

estetyce, ale i na funkcjonalności. Ogółem powierzchnia biura zwiększyła się o około 30 m2. Obecnie 

zatrudnione w biurze Związku osoby: pracownik obsługi biura, obsługa księgowa, manager kultury Ifa 

oraz przewodniczący, mają zdecydowanie większy komfort pracy. W lokalu mogą aktualnie odbywać się 

Zgromadzenia Związku w liczbie ok. 20 osób, co w przypadku poprzedniej siedziby było niemożliwe ze 

względu na układ pomieszczeń i mniejszy metraż. Znalazło się tam również miejsce na małe archiwum 

oraz aneks kuchenny. Co również ważne, wynajem nowych pomieszczeń nie generuje większych, 

dodatkowych kosztów finansowych. W ramach prac remontowych położono panele podłogowe, 

pomalowano sufit i ściany jak również futryny okien i grzejniki. Biuro Związku oprócz przyjmowania 

interesantów dotyczących spraw bieżących przynależnych mu Stowarzyszeń, członków Mniejszości 

Niemieckiej z terenu Warmii i Mazur, przyjmuje również gości z instytucji współpracujących z kraju jak i 

z zagranicy np. delegacja grupy parlamentarnej Bundestagu. Przedsięwzięcie związane z remontem 

zostało dofinansowane przy wsparciu środków z Republiki Federalnej Niemiec w kwocie 10.000,00 zł. 

 

  
Źródło: ZSNWiM w Olsztynie 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych oraz środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zawierają załączniki nr XIV.I. i 

XIV.II. 
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II.II.II.  Działalność pożyczkowa Fundacji. 

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa 

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych 

lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką i jej otoczenie. 

Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków 

pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz środków Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone 

mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń oraz cele obrotowe. 

Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki 

ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu 

oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.  

Fundusz Mikro-Pożyczkowy 

Fundusz utworzono w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji 

przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz 

Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie 

województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu, przeznaczone mogą 

być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki: 

1.000.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej: 10 lat, a obrotowej: 3 lata. 

Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską 

dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo 

o marżę. W 2018 roku pożyczki w ramach  Funduszu Mikro-Pożyczkowego nie były udzielane. 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”.  

W 2009, 2010 oraz 2012 roku Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu 

pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych 

Fundacji, dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz 

skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie 

województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub 

spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. 

Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł, pożyczki przeznaczone mogą być zarówno na cele 

inwestycyjne,  

jak i obrotowe. Maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne: 10 lat, a na cele obrotowe: 3 

lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję 

Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej 

każdorazowo o marżę. 

Fundusz Powodziowy 

Począwszy od roku 2012 Fundacja pełni rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski 

powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych 

pożyczek. W 2018 roku pomoc w ramach funduszu powodziowego nie była udzielana.  

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II  

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym 

realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2014 roku Fundacja pełni funkcję pośrednika finansowego na 

terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie 

niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie 
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nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program adresowany jest do absolwentów szkół i uczelni 

wyższych, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych, podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków z 

przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku osób niezatrudnionych lub nie 

wykonujących innej pracy zarobkowej, środków na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz 

bezpłatne doradztwo oraz szkolenia dla pożyczkobiorców. W październiku 2016 roku Fundacja Rozwoju 

Śląska została ponownie wybrana jako Pośrednik Finansowy do zarządzania Funduszem Pożyczkowym 

oraz świadczenia usługi szkolenia i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w 

Starcie II”.  

W ramach realizacji Programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II” Fundacja współpracuje na 

zasadzie partnerstwa ze środowiskiem akademickim (uczelnie wyższe, akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości, biura karier), instytucjami rynku pracy oraz organizacjami otoczenia biznesu, 

działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca obejmuje w szczególności przekazywanie 

informacji nt. możliwości skorzystania z pożyczki oraz kierowanie osób zainteresowanych do Fundacji, 

informowanie przez Fundację osób ubiegających się o pożyczkę o aktualnej ofercie szkoleniowej, 

doradczej i edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości oraz rynku pracy, udostępnienie materiałów 

informacyjnych, udział w spotkaniach informacyjnych, wymianę informacji, nt. sytuacji na regionalnym 

rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez studentów, absolwentów, bezrobotnych oraz 

przedsiębiorców, a także prowadzenie punktu informacyjnego lub punktu przyjmowania wniosków. 

Nowe produkty i usługi 

Program uruchomiono w ramach Projektu „2.1.1 nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta 

funduszu funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń 

ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania”. Fundacja podpisała z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne, jedną z nich realizuje  

w konsorcjum z Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Fundusze skierowane są do mikro, małych i 

średnich firm, które realizują inwestycję na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu wyróżniono dwa 

produkty, małą pożyczkę inwestycyjną do 150.000,00 zł oraz dużą pożyczkę inwestycyjną do 

1.200.000,00 zł. Środki pożyczki przeznaczane mogą być na inwestycje polegające na wdrożeniu 

innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Inwestycje w nowoczesne 

maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny umożliwiających wdrożenie na rynek nowych/ 

ulepszonych produktów i usług oraz inwestycję w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich 

działalności, wzrost zasięgu oferty. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Termomodernizacja i Efektywność Energetyczna 

W grudniu 2017 roku Fundacja zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne: 

na udzielanie pożyczek termomodernizacyjnych z przeznaczeniem dla spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych na realizacje inwestycji w granicach administracyjnych województwa opolskiego oraz 

na udzielanie pożyczek na efektywność energetyczną z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw sektora MSP 

zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

województwa opolskiego. Projekty są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 

1.300.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty to 96 miesięcy. Pożyczki udzielane są w ramach pomocy de 

minimis lub na warunkach rynkowych. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od wyników audytu 

energetycznego, potwierdzającego osiągnięcie w wyniku inwestycji określonych progów oszczędności 

energii końcowej. 

W roku 2018 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 17 spotkaniach informacyjnych 

zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. Część z 

nich była współorganizowana przez Fundację. Podczas spotkań prezentowano ofertę pożyczkową 

Fundacji. Ponadto w 2018 roku przeprowadzono łącznie 117 konsultacji (osobiście, telefonicznie bądź e-

mailowo) dotyczących zasad korzystania z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. 

Fundacja prowadziła również działalność promocyjną poprzez media regionalne oraz lokalne naszego 

województwa, media społecznościowe, strony internetowe zarówno własną, instytucji otoczenia biznesu 

jak i samorządów a także poprzez wysyłkę ulotek informacyjnych na temat dostępnych funduszy 

pożyczkowych. Broszury informacyjne wysłano do ponad 86 podmiotów – w tym jednostek 
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samorządowych, podmiotów współpracujących, uczelni wyższych, powiatowych urzędów pracy oraz 

instytucji otoczenia biznesu. Odbyło się 14 spotkań z przedstawicielami otoczenia biznesu oraz 

audytorami energetycznymi i zarządcami wspólnot mieszkaniowych. Promowano zwłaszcza Pożyczkę 

Termomodernizacyjną oraz Pożyczkę na Efektywność Energetyczną.  

 

Programy pożyczkowe 

Projekty 2018 

Ilość Wartość w PLN 

1. Umowa Operacyjna 022 (BGK NPiU) 98 21 088 750,67 zł 

2. Umowa Operacyjna 024 (BGK NPiU) 104 24 590 104,53 zł 

3. Umowa Operacyjna 066 (BGK PEE) 2 969 640,00 zł 

4. Umowa Operacyjna 066 (BGK PT) 5 2 210 000,00 zł 

5. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 77 21 574 839,69 zł 

6. Program Rozwoju MSP ze środków BWI 

2010 
5 

1 100 979,00 zł 

7. Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych ze 

środków BWI 2010 
3 

459 789,19 zł 

8. Program Rozwoju MSP ze środków Fundacji 10 1 317 157,88 zł 

9. Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych ze 

środków Fundacji 
2 

241 769,00 zł 

10. Pierwszy Biznes 46 2 856 031,91 zł 

RAZEM:  352 76 409 061,87 zł 

Tabela nr 1. Wartość i ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w ramach  

wszystkich programów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. 
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Wykres 1. Wartość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w latach 2013-2018 (w mln PLN) 

 

 

Wykres 2. Ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w latach 2013-2018 (szt.). 

Szczegółowe informacje na temat podpisanych umów pożyczek przez Fundację w roku 2018 zawiera 

załącznik nr XIV.III.            

 

II.II.III.  Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej . 

Fundacja Rozwoju Śląska jako RIF realizuje zadania związane z zamykaniem następujących Działań w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zgodnie ze szczegółowymi procedurami i 

wytycznymi określonymi przez PARP: 

- Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 

- Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” 

- Działanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” 

- Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R” 

- Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B + R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 

przemysłowego” 
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- Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” 

- Pilotaż PO IG 4.6 „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” 

- Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 

dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych” 

- Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne 

oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” 

- Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności” 

- Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” 

- Działanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej” 

- Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” 

- Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” 

- Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 

W ramach tych Działań Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu wykonywała w 2018r. następujące 

zadania: 

1. Kontrola projektów na miejscu, na etapie po zakończeniu realizacji  projektu, 

2. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli, 

3. Dokonywanie okresowych oraz końcowych rozliczeń projektów zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, 

4. Rzetelne oraz terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych, na każdym etapie 

od momentu złożenia wniosku aż do jego zakończenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

5. Udział w szkoleniach. 

6. Wprowadzanie zmian do umów o dofinansowanie. 

7. Ewidencjonowanie dokumentacji – zamykanie POIG. 

8. Sporządzanie wezwań do zwrotu dofinansowania. 

9. Bieżący monitoring wskaźników rezultatu, weryfikacja oświadczeń o utrzymaniu trwałości oraz 

zwrot złożonych zabezpieczeń umów o dofinansowanie-  zwrot weksli.  

10. Bieżący kontakt merytoryczny z pracownikami PARP i przesyłanie sprawozdań i wykazów.  

Na podstawie Umowy Wykonawczej nr 9/BZP/DK/2018 do umowy ramowej nr 82/BZP/DK/2017 z dnia 

02.03.2018 Fundacja Rozwoju Śląska przystąpiła do  Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER. W skład 

Konsorcjum wchodzą: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider Konsorcjum, Fundusz 

Górnośląski S.A. – Odział w Katowicach, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z 

o.o., oraz Fundacja Rozwoju Śląska.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje: 

a) przeprowadzenie maksymalnie 410 kontroli, w tym: 

— w programach POPW i POIR: maksymalnie 345 kontroli, 

— w programie POWER: maksymalnie 65 kontroli; 

— w terminie do 30 czerwca 2019 r. 

b) przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane 

załączniki i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu; 

c) przygotowanie raportów kwartalnych z realizacji przedmiotu zamówienia. 

d) przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane 

załączniki i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu; 

e) przygotowanie raportów kwartalnych z realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

W ramach Konsorcjum w 2018r. zostało przeprowadzonych 74 kontroli  projektów w ramach POIR, 

POPW oraz POWER z czego Fundacja Rozwoju Śląska przeprowadziła 19 kontroli. Kontrole 

prowadzone były w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, w lokalizacjach na terenie 

całego kraju.  

 
II.II.IV.  Działanie 7.5. - Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników 

przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i 

ich pracowników w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 
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Fundacja Rozwoju Śląska na podstawie umowy partnerskiej z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki z 

dnia 02.10.2017r. realizuje projekt dotyczący dofinansowania do szkoleń  dla przedsiębiorców i ich 

pracowników. Nabór wniosków rozpoczął się od 24 stycznia 2018, a okres realizacji projektu trwa do 31 

października 2021r.  

W ramach umowy Fundacja jest odpowiedzialna za działania rekrutacyjno – promocyjne. 

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 października 2021 roku przez 5 643 osoby 

(K: 3 668 M: 1 975), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa 

opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. We wniosku założono, że 

poprzez utworzenie systemu popytowego umożliwiającego uzyskanie przez MSP w okresie od 1.11.2017 

roku do 31.10.2021 roku dofinansowania w wysokości 80% wartości usługi rozwojowej wsparcie 

otrzyma co najmniej 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3861, M: 2079) z 1 220 mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego. 

Uczestnikami projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw 

działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy, zidentyfikowanych jako 

specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego. Są to następujące branże: 

 Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi 

 Chemiczna 

 Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski 

 Maszynowa i elektromaszynowa 

 Metalowa i metalurgiczna 

 Paliwowo-energetyczna 

 Rolno-spożywcza 

 Transport i logistyka 

 Usługi medyczne i rehabilitacyjne 

 Usługi turystyczne 

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) 

wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym 

Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego 

za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich 

kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność 

krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu 

od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia 

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 5 940 

przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3 861, M: 2 079), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu 

Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich 

kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na 

terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc 

pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego. 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 

 mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł 

 małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł 

 średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł 

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, 

pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN. Dystrybucja środków odbywa się na zasadzie refundacji 

poniesionych kosztów i stanowi 80% dla MSP działających w obszarze specjalizacji regionalnych. 

W 2018 roku zrealizowano 303 wnioski o dofinansowanie do szkoleń o łącznej kwocie 1.487.360,73 zł. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2018 

 

15 
 

  
 

  

Źródło: facebook, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). 

II.II.V.  Konkurs na logo „Międzynarodowej współpracy gospodarczej” . 

W kwietniu 2018r. Fundacja Rozwoju Śląska zorganizowała konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było promowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej 

oraz wykonanie znaku graficznego, który będzie nawiązywać do nazwy firmy "Business Contact". 

Uczestnicy Konkursu mieli za zadanie w kreatywny sposób przedstawić swoje postrzeganie 

międzynarodowej współpracy firm, a przede wszystkim Polski z krajami niemieckojęzycznymi, tj. 

Niemcy, Austria, Szwajcaria itp. Praca konkursowa miała nawiązywać do nazwy firmy „Business 

Contact”. 

Spośród 14 nadesłanych prac, wyłonione zostały miejsca I, II, III, które zostały nagrodzone bonami do 

sklepu „Media Markt” w odpowiednich kwotach 750zł, 400 zł oraz 200 zł. 

 

II.II.VI.  Współpraca z instytucjami zagranicznymi. 

W dniach 11-14 października 2018 roku Wiceprezes Fundacji Pan Walter Stannek uczestniczył w 

międzynarodowym spotkaniu w Koszycach (Słowacja), skierowanym dla Fundacji powołanych przez 

Mniejszość Niemiecką. Uczestnikami spotkania, a zarazem warsztatów byli przedstawiciele fundacji z 

Polski, Czech, Słowacji i Rumunii, działających na rzecz szeroko pojmowanej przedsiębiorczości: 

Karpatendeutsche Assoziation (Słowacja), Banater Verein für internationale Kooperation BANATIA 

(B.V.I.K.) (Rumunia), Fundatia Satmareana si Transilvania de Nord de Cooperare Internationala 

(Rumunia), Saxonia Transilvania FCIST (Rumunia), TRANSCARPATICA Verein für internationale 

Kooperation (Rumunia), ACI Bukowina Stiftung (Rumunia), BOHEMIA Troppau o.p.s. (Czechy), 

Fundacja Rozwoju Śląska (Polska). 

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy gospodarczej, a także 

omówienie możliwości międzynarodowej, ponadregionalnej współpracy, zarówno pomiędzy fundacjami, 

jaki i we współpracy fundacji z innymi organizacjami. 

    

http://fundacja.opole.pl/download/1699/dsc_0520-002.jpeg
http://fundacja.opole.pl/download/1700/dsc_0578-002.jpeg
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Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

 

II.II.VII.  Podpisanie aneksu do umowy na udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców z 

Funduszy Europejskich. 

W dniu 03.12.2018 r. Fundacja Rozwoju Śląska wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) 

podpisała w opolskim urzędzie marszałkowskim aneks do umowy z dnia 03.09.2012 r. nr 

RPOP.01.02.00-16-001/12-00 na udzielenie pożyczek ze środków Regionalnego Funduszu 

Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013. 

Dotyczy on jednej z trzech umów, na mocy których Fundacja uzyskała od samorządu woj. opolskiego w 

latach 2007-2013 wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w sumie 69 mln zł - na 

udzielanie pożyczek dla firm. Aneks odnosi się do puli 26 mln zł. Zgodnie z nim Fundacja będzie mogła 

do 2029 r. udzielać z tych pieniędzy kolejnych pożyczek obrotowych i inwestycyjnych mikro-, małym i 

średnim przedsiębiorcom, w tym start-upom. Dwie poprzednie umowy, składające się na pulę 69 mln zł, 

już zostały aneksowane, co oznacza, że w sumie taka właśnie kwota pieniędzy z lat 2007-2013 pozostanie 

w obiegu opolskiej gospodarki w postaci pożyczek. 

Z pieniędzy, których dotyczył podpisany 3 grudnia aneks, w najbliższej dekadzie udzielane będą 

pożyczki w wysokości do 1 mln zł, których średnie oprocentowanie w skali roku wyniesie 4,05 proc. 

Spłacać je będzie można maksymalnie do 10 lat. Według danych Fundacji Rozwoju Śląska w ostatnich 

latach najwięcej firm, które skorzystały za jej pośrednictwem z unijnych pożyczek, stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa (923 pożyczki na 1159 udzielonych) oraz firmy małe (226 pożyczek), 

reprezentujące takie branże jak handel, usługi, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, gastronomia 

czy transport. 

 

Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

 

II.II.VIII. Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska.  

W dniu 04.06.2018 została podjęta uchwała Zarządu o utworzeniu Programu Funduszu Stypendialnego 

2018 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll. 

Program stypendialny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na 

terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. 

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub 

zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej. 

Zarząd Fundacji przeznaczył na stypendia kwotę 100.000,00 zł.  

Spośród 71 wniosków, które wpłynęły do Fundacji z wojew. Opolskiego, śląskiego oraz warmińsko-

mazurskiego, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu stypendium dla 48 uczniów i studentów  w wysokości 

2.000,00 zł dla każdego stypendysty, na rok szkolny 2018/2019 w formie miesięcznych wypłat po 200,00 

zł przez 10 miesięcy, rozpoczynając do września 2018r. 

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 05.10.2018r. w Filharmonii Opolskiej podczas XV Dni 

Kultury Niemieckiej. Wśród laureatów związanych z Mniejszością Niemiecką znaleźli się uczniowie i 

studenci mający szczególne osiągnięcia w dziedzinach naukowych, artystycznych, w sporcie lub w 

działalności społecznej. 
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Źródło: Tygodnik „Wochenblatt.pl” 

 

II.II.IX. Działalność szkoleniowa. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Zarząd Fundacji w dniu 28.05.2018 r. podjął 

uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Usług Szkoleniowych Fundacji Rozwoju Śląska wraz z 

dokumentami – wzór zgłoszenia na szkolenie i oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT. 

W oparciu o regulamin Fundacja zorganizowała następujące szkolenie pt. Ochrona danych osobowych w 

zakładach pracy, organizacjach i instytucjach – co się zmienia po wejściu RODO, które odbyło się 

19.06.2019 w siedzibie Centrum Biznesu przy ul. Wrocławskiej. W zorganizowanym spotkaniu wzięło 

udział 15 osób, głównie byli to członkowie organizacji mniejszości niemieckich. 

Kolejnym wydarzeniem w ramach działalności szkoleniowej było zorganizowanie w dniu 26.10.2018r., 

przy współpracy z profesjonalną firmą szkoleniową Circinus Training Center z Poznania warsztatów 

„FRIS. Manager doskonały”. W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy z woj. Opolskiego. Tematy jakie 

poruszano na szkoleniu to m.in.: jak styl myślenia wpływa na lepszą komunikację w zespołach, jak 

efektywnie podejmować decyzje, jak trafnie delegować zadania pracownikom. 

 

III. CENTRUM BIZNESU  

Centrum Biznesu stanowi trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1.225,6 

m
2
.  W budynku mieści się 13 biur i 5 pokoi konsultacyjnych, które na co dzień służą do organizowania 

spotkań z kontrahentami lub klientami, a także do odpoczynku i nieformalnych spotkań. Poza 
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pomieszczeniami biurowymi w budynku znajdują się trzy oddzielne pomieszczenia szkoleniowo - 

konferencyjne dla łącznej liczby ok. 100 osób, które łączy foyer z przestrzenią rekreacyjną oraz wyjściem 

na duży ogród. 

Pomieszczenia biurowe - partnerzy 

W 2018 roku wszystkie dostępne pomieszczenia biurowe były zajmowane przez partnerów projektu. 

Swoje miejsce w Centrum Biznesu znaleźli:  

 IMW RACHUNKOWOŚĆ DORADZTWO BIZNESOWE Sp. z o.o. 

Firma zajmuje się finansami, rachunkowością, doradztwem biznesowym i podatkowym. 

 MARCIN KUSZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz doradztwie finansowym na rzecz polskich 

jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych zakresie polsko-niemieckiego obrotu prawnego. 

 IO-TEC SEBASTIAN KIEL 

IO-TEC to kompleksowe usługi z zakresu automatyki przemysłowej oraz budynkowej. Firma 

wykonuje projekty nowych instalacji automatyki wraz z oprogramowaniem oraz uruchomieniem 

kompletnej instalacji na miejscu u klienta. 

 PROJEKTANCI KARIERY SP. Z O.O SP. K.  

Firma umożliwia skorzystanie z pełnej gammy usług obejmujących outsourcing HR od rekrutacji 

i selekcji pracowników, organizacji szkoleń, konsulting HR po leasing pracowniczy osób z 

Ukrainy. 

 DEPART SP. Z O.O.  

Specjalnością firmy jest wynajem samochodów osobowych i dostawczych w Polsce, 

indywidualny  transfer osób z lotnisk Wrocław i Pyrzowice, auto zastępcze, doradztwo w 

zakresie odszkodowań powypadkowych. 

 AVIVA PLACÓWKA PARTNERSKA ELŻBIETA MŁYŃCZAK 

Kompleksowa usługa z zakresu ubezpieczeń indywidualnych, grupowych i majątkowych. 

 SMUDA CONSULTING GEORG SMUDA 

Firma zajmuje się zakładaniem oraz kompleksową obsługą firm w Polsce i Niemczech. 

 A1A AUTOMOTIVE POLSKA 

Specjaliści w sprzedaży nowych pojazdów użytkowych, dostawczych i sprinterów marek 

Mercedes Benz, Ford, VW, Renault, Fiat i Peugeot. 

 PLANUJPRACE.PL SPÓŁKA JAWNA 

Firma zarządzająca aplikacją internetową związaną z planowaniem pracy zmianowej, układaniem 

harmonogramów i dyżurów. 

 KONSTRUKTON SP. Z O.O.  

Biuro projektowe, oferuje projekty budowlane, zarówno domów - gotowe oraz indywidualne jak i 

też innych obiektów. 

 BRG-BIURO RACHUNKOWE GRAŻYNA SOKOŁOWSKA  
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Biuro rachunkowe, oferuje obsługę firm w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych firm, 

rachunkowości organizacji pozarządowych, ryczałtu ewidencjonowanego, ksiąg przychodów i 

rozchodów, ewidencji VAT rolników. 

 

 CERTIFICATION STANDARDS – PORTAL RYNKU CERTYFIKACJI  

Pierwszy Portal Rynku Certyfikacji i Standaryzacji w Polsce. 

 CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SP. Z O.O. 

Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej: kompleksowa obsługa wniosków 

pożyczkowych, działalność wspomagająca usługi finansowe, administracyjna obsługa biura, 

pozaszkolne formy edukacji. 

Biura na godziny 

W 2018 roku w Centrum Biznesu oferowało możliwość skorzystania z usług „Biura na godziny”. 

„Biura na godziny” to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców i osób prywatnych, osób wykonujących 

wolny zawód, które potrzebują spokojnego, wygodnego pomieszczenia do pracy biurowej lub na 

spotkanie z klientem. 

Stanowiska do pracy dostępne są w systemie godzinowym lub abonamentowym. Obok 

samodzielnych stanowisk istnieje możliwość wynajęcia małych pokoi konsultacyjnych (do 7 osób) 

i dużych sal konferencyjnych. 

  

Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

Wirtualne Biuro 

Usługa Wirtualne Biuro w Centrum Biznesu to od 2017 roku nowoczesne rozwiązanie dla 

przedsiębiorców chcących zaoszczędzić swój czas i pieniądze. Przy minimalnych kosztach można 

uzyskać atrakcyjny adres (ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole) realnego biura w Opolu. Wizerunek firmy 

staje się bardziej profesjonalny, przedsiębiorca zyskuje czas na zarządzanie swoją firmą. W ramach 

Wirtualnego Biura oferowane są trzy pakiety: Pakiet Rejestracja, Pakiet Poczta Podstawowy oraz Pakiet 

Poczta rozszerzony. W 2018 roku z usług Wirtualnego Biura w Centrum Biznesu korzystało 13 

podmiotów. 
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Sale konferencyjno - szkoleniowe 

Przez cały rok umożliwiano zainteresowanym wynajem sal na organizowanie konferencji, 

szkoleń, spotkań z gośćmi. 

Trzy pomieszczenia o powierzchniach 31, 33 oraz 66 m
2
 stanowią idealne miejsce na warsztaty, 

kursy, prezentacje usług bądź towarów, czy na wydarzenia biznesowe. 

    

  

źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

Wykorzystanie sal konferencyjno - szkoleniowych 

Dzięki współpracy partnerskiej sale szkoleniowe w Centrum Biznesu zostały wykorzystanie 

przez Izbę Gospodarczą „Śląsk” do zorganizowania szkoleń dla przedsiębiorców z sektora małych i 

średnich firm wywodzących się z grona członków Izby oraz firm współpracujących z Izbą. 

Głównym celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy uczestników, kwalifikacji 

zawodowych i praktycznych umiejętności przedsiębiorców, kadry kierowników i menedżerów. Szkolenia 

warsztatowe pozwoliły na podniesienie atrakcyjności oferowanych usług i produktów przez 

przedsiębiorców głównie z branży usługowo-handlowej. 

W ciągu roku w Centrum Biznesu odbyły się także szkolenia m in. managerskie dla młodzieży, 

konferencje dla rodziców i nauczycieli, szkolenia dla animatorów dziecięcych, szkolenia z rozwoju 

osobistego. Odbyły się szkolenia branżowe: dla księgowych, motoryzacyjne, bezpieczeństwa i higieny 
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pracy, medyczne, szkolenia z obsługi oprogramowania komputerowego, nauka stylizacji paznokci. W 

Centrum Biznesu miały miejsce także szkolenia i spotkania dla pracowników firm związanych z 

odnawialnymi źródłami energii, warsztaty w zakresie standardów dostępności dla osób 

niepełnosprawnych a także kilka konferencji dla właścicieli i pracowników agencji pracy. 

Działania Fundacji Rozwoju Śląska w Centrum Biznesu 

W ciągu całego roku 2018 w Centrum Biznesu odbyło się kilka spotkań Zarządu i Rady Fundacji 

Rozwoju Śląska. Pracownicy Fundacji mieli także możliwość szkolenia się w salach konferencyjnych.  

Szkolenia „Energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie” 

W drugiej połowie roku w Centrum Biznesu odbyły się dwie konferencje zorganizowane przez Fundację 

Rozwoju Śląska przy współpracy z Fundacją Oświecony pn. „Energetyka w przedsiębiorstwie i 

nowoczesnym budownictwie”. Wydarzenia zgromadziły przedsiębiorców zainteresowanych energetyką. 

Tematyka konferencji organizowanej przez Fundację Oświecony obejmowała energetykę w 

przedsiębiorstwach, jej koszty, efektywność energetyczną, kompensację mocy biernej, innowacyjne 

rozwiązania dla firm, rozwiązania hybrydowe, panele fotowoltaiczne oraz audyty energetyczne. Zostały 

zeprezentowane także programy pożyczkowe Fundacji Rozwoju Śląska dla firm i wspólnot 

mieszkaniowych obejmujące m. in. efektywność energetyczną i termomodernizację. W przerwach 

uczestnicy spotkania mieli możliwość, dzięki obecności pracowników Fundacji, szczegółowego 

zapoznania się z programami pożyczkowymi. 

 

Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

IV. CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SP. Z O.O.  

Centrum Rozwoju Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje swoim klientom 

kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:  

 przygotowywania, skompletowania oraz złożenia wniosku o udzielenie pożyczki/dotacji na 

rozwój przedsiębiorstwa, 

 przygotowywania biznesplanów, 

 doradztwa biznesowego oraz doradztwa finansowego, 
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 kompleksowej obsługi klienta biznesowego, 

 świadczenia usług biurowych, archiwizacyjnych i sekretariackich. 

 

 W roku 2018 Spółka przygotowała i skompletowała wnioski o udzielenie pożyczki dla 62 

przedsiębiorców, w tym przygotowała 48 biznesplanów. Ponadto udzieliła doradztwa finansowego, oraz 

doradztwa przy planowaniu inwestycji ponad  20  firmom. Spółka również telefonicznie jak i na miejscu 

w biurze udzielała doradztwa biznesowego, doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu oraz 

dokumentacji związanej z wnioskiem pożyczkowym klientom Fundacji. 

 

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. od początku swojej działalności angażuje się w działania mające na 

celu promocję Fundacji Rozwoju Śląska oraz oferowanych przez nią usług polegających na wspieraniu 

przedsiębiorców poprzez udzielanie finansowego wsparcia w postaci pożyczek. W związku z tym, w 

ramach działań promocyjnych, pracownicy Spółki w bieżącym roku wzięli udział w licznych spotkaniach 

skierowanych do przedsiębiorców, m.in:  

15.03.2018 „Stół Biznesowy” w Dom Expo w Opolu, 18.10.2018 oraz 19.10.2018 „Polsko-Czeskie 

Forum Przedsiębiorczości”  w  Opolu, 19.10.2018 i 26.10.2018 Konferencja „Energetyka w 

przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie” w Opolu. 

Każdorazowo podczas tych spotkań promowano ofertę pożyczkową Fundacji Rozwoju Śląska poprzez 

indywidualne rozmowy i dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych.  

W ramach tychże działań pracownicy Spółki uczestniczyli również w spotkaniach powiatowych 

„Opolskie dla Biznesu” na terenie województwa opolskiego, które odbyły się: 

19.03.2018 – Opole 

23.03.2018 – Namysłów 

27.03.2018 – Brzeg 

29.03.2018 – Nysa 

04.04.2018 – Kluczbork 

06.04.2018 – Olesno 

10.04.2018 – Prudnik 

17.04.2018 – Kędzierzyn – Koźle 

23.04.2018 - Krapkowice 

27.04.2018 - Głubczyce 

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. wspólnie z Fundacją Rozwoju Śląska w ramach konsorcjum 

realizuje  Projekt „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z 

którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom 

w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej nr 
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2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020. 

W ramach w/w konsorcjum pracownicy Spółki zostali włączeni do działu sprzedaży i odpowiedzialni byli 

za sprzedaż pożyczek oferowanych przez Fundację, do działu analizy, gdzie  jeden z pracowników w br. 

przeanalizował i przedłożył na komitet  łącznie 75 wniosków pożyczkowych.  

Jeden z pracowników Spółki był również zaangażowany do obsługi Sekretariatu Fundacji i 

odpowiedzialny był za przygotowanie spotkań Zarządu oraz Rady, zajmował się sprawami związanymi z 

utrzymaniem i administracją budynku na ul. Słowackiego 10, bieżącym prowadzeniem sekretariatu oraz 

archiwizacją dokumentów. 

V. VIA REGIA SP. Z O.O.  

W dniu 19.07.2018 zawarty został akt notarialnym o utworzeniu nowej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością „ VIA REGIA Polsko – Niemieckie Centrum Gospodarcze Sp. z o.o.”  

Rada Fundacji Rozwoju Śląska uchwałą z dnia 16.07.2018 wyraziła zgodę na pokrycie kapitału 

zakładowego w wysokości 150.000,00 zł, jak również kosztów utworzenia spółki ze środków zwrotnych 

Fundacji Rozwoju Śląska.   

VIA REGIA Sp. z o.o. w swoim planie działania na rok 2019 przedstawiła następujące cele: spółka 

będzie wspierać  gospodarkę wywodzącą się głównie z kręgów Mniejszości Niemieckiej w nawiązywaniu 

stosunków  handlowych i gospodarczych z krajami niemieckojęzycznymi.  Działalność ta realizowana 

będzie we ścisłej współpracy z organizacjami Mniejszości Niemieckiej (TSKN; VdG; BJDM), a także z 

firmami i instytucjami z otoczenia okołobiznesowego w regionie – IG Śląsk, OCRG oraz  władzami 

samorządowymi wszystkich szczebli  (Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym). 

 

VI. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

PRZYCHODACH ORAZ KOSZTACH, JAK RÓWNIEŻ OSOBACH ZATRUDNIONYCH 

WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Od lutego 2012 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie: 

64.92.Z – pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi.  

W roku 2018 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przychód  

w wysokości 4.444.779,65 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 4.251.169,40 zł,  

a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 193.610,25 zł).  

Kwota o wartości 3.214.988,86 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności 

gospodarczej (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 2.856.632,88 zł, a z wynajmu i 

zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 358.355,98 zł). W roku 2018 na 

działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 1.229.790,79 zł (z czego z 

pozostałych form udzielania kredytów 1.394.536,52 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami 

własnymi lub dzierżawionymi strata – 164.745,73 zł). W roku sprawozdawczym 13 etatów było 

zaangażowanych wyłącznie w działalności gospodarczej.  
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VII. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH 

UCHWAŁACH  

W roku 2018 odbyło się 5 posiedzeń Rady Fundacji, z czego na posiedzeniu w dniu 14.05.2018r. 

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony 

rok obrotowy. W roku sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji 

podejmował również uchwały w trybie obiegowego zbierania głosów. W roku sprawozdawczym Zarząd 

Fundacji podjął łącznie 243 uchwały.  

 

VIII. INFORMACJA O ŚRODKACH POCHODZĄCYCH ZE SPŁAT POŻYCZEK, 

DOTACJACH ORAZ PRZYCHODACH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA  

VIII.I. Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i 

pozostałych opłat 

Lp. Środki Wartość spłaty 

kapitału 

pożyczek 

Wartość spłaty 

odsetek od pożyczek 

Wartość pozostałych 

opłat od udzielonych 

pożyczek 

1. Fundusz Środki Zwrotne  1 377 695,42 209 967,10 1 240,00 

2. Pierwszy Biznes Wsparcie w 

Starcie - BGK 

2 415 988,71 84 052,45 6 960,00 

3. Fundusz BWI 2010-2015 2 356 000,84 223 591,37 2 800,00 

4. Fundusz BWI 2009 402 127,60 40 235,84 1 480,00 

5. Fundusz Powodziowy-2010 0,00 3 574,23 0,00 

6. Fundusz Powodziowy-2014 515,06 0,00 0,00 

7. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 706 248,39 59 325,56 180,00 

8. Regionalny Fundusz Pożyczkowy I 10 074 786,44 834 589,11 6 370,00 

9. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

II 

7 536 207,73 791 664,10 4 330,00 

10. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

III 

7 200 704,94 977 366,08 4 860,00 

11. Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy 4 519 610,23 928 756,82 3 080,00 

12. Fundusz Fundacji 49 930,61 1005,88 0,00 

13. Fundusz FRS/CRB-II wkład 

własny 

439 069,78 1 173,49 0,00 

14. Fundusz FRS-IV wkład własny 224 026,06 6,96 0,00 

15. Fundusz PEE wkład własny 0,00 0,00 0,00 

16. Fundusz PT wkład własny 4 533,40 0,25 0,00 

17. Fundusz FRS/CRB-II-Fundusz 

Funduszy 

2 179 551,78 5 871,49 0,00 

18. Fundusz FRS-IV-Fundusz 

Funduszy 

1 127 031,14 34,87 0,00 

19. Fundusz PEE – Fundusz Funduszy 0,00 0,00 0,00 

20. Fundusz PT – Fundusz Funduszy 22 133,57 1,20 0,00 

21. Odsetki skapitalizowane  0,00 3 739,00 0,00 

Łącznie 40 636 161,70 4 164 955,80 31 300,00 
Tabela nr 2. Wysokość spłat kapitału, spłaconych odsetek oraz uzyskanych prowizji od pożyczek. 
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VIII.II Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową  

Lp. Instytucja finansująca Nazwa projektu Kwota dotacji  

[w PLN] 

1. Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

„Wykonanie zadań Regionalnej 

Instytucji Finansującej” 

111.561,04 

 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego Pierwszy Biznes II Wsparcie w 

Starcie 

188.657,05 

3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Republiki Federalnej Niemiec za 

pośrednictwem Związku Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 

Dofinansowanie działalności 

statutowej organizacji Mniejszości 

Niemieckiej oraz Fundacji Rozwoju 

Śląska 

4.736.285,82 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego  Działanie 2.1.1 Nowe Produkty i 

Usługi MPI/DPI 

734.675,65 

5. Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 2.1.1 Nowe Produkty i 

Usługi MPI/DPI  

543.609,09 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 3.4 Pożyczka na 

Efektywność Energetyczną 

5.631,18 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 3.2.3 Pożyczka 

Termomodernizacyjna 

16.864,23 

8. Województwo Opolskie Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo 

dla przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 

49.627,66 

 Łącznie: 6.386.911,72 
Tabela nr 3. Wysokość uzyskanych dotacji na działalność statutową. 

 

VIII.III Informacja o pozostałych przychodach finansowych  

Lp. Środki A 

Odsetki na bieżących 

rachunkach 

bankowych 

B 

Odsetki od lokat 

A+B  

Łącznie 

 

1. Środki zwrotne  39 853,54 295 309,24 335 162,78 

2. Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy 

59 732,64 0,00 59 732,64 

3. Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy I 

33 386,87 37 531,44 70 918,31 

4. Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy II 

24 666,09 27 245,75 51 911,84 

5. Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy III 

27 085,47 25 491,51 52 576,98 

6. Fundusz SPO Mikro-

Pożyczkowy 

32 756,11 182 052,33 214 808,44 

7. Fundusz Fundacji 0,00 23 317,30 23 317,30 

8. B. Wurttemberg 0,00 228,11 228,11 

9. Prowizja od środków Pierwszy 

Biznes 

0,00 16 949,70 16 949,70 

10. Fundusz FRS/CRB-II wkład 

własny 

13 351,38 0,00 13 351,38 

11. Fundusz FRS-IV wkład własny 8 673,80 0,00 8 673,80 
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12. Fundusz PEE wkład własny 7 522,37 0,00 7 522,37 

13. Fundusz PT wkład własny 7 156,49 0,00 7 156,49 

14. Prowizja RFP I RPO WO 0,00 9 347,95 9 347,95 

15. Prowizja RFP II RPO WO 0,00 6 261,59 6 261,59 

16. Środki Centrum Biznesu 1 196,17 0,00 1 196,17 

Łącznie 255 380,93 623 734,92 879 115,85 
 Tabela nr 4. Wartość odsetek na bieżących rachunkach bankowych i lokatach na dzień 31.12.2018r. 

 

 

IX. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Koszty poniesione na administrację w roku 2018 wynosiły 3.778.935,88 zł, szczegółowe dane w tym 

zakresie przedstawia Tabela nr 5. 

 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota [PLN] Płatność gotówką Płatność 

przelewem 

1. Koszty działalności operacyjnej 3.778.935,88 45.321,94 3.733.613,94 

 amortyzacja 230.046,19 0,00 230.046,19 

 zużycie materiałów i energii  137.431,56 10.088,11 127.343,45 

 usługi obce 822.303,66 4.200,32 818.103,34 

 podatek, opłaty 53.596,80 0,00 53.596,80 

 wynagrodzenia brutto 2.040.485,86 11.400 2.029.085,86 

 ubezpieczenia ZUS 446.937,28 2.545,70 444.391,58 

 pozostałe koszty 48.134,53 17.087,81 31.046,72 

2. Koszty operacyjne 9.481,94 0,00 9.481,94 

 Łącznie: 3.788.417,82 45.321.94 3.743.095,88 
 Tabela nr 5. Koszty poniesione na administrację w roku 2018. 

X. POZOSTAŁE DANE 

 

Stan lokat na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r. 

Lp. Nazwa banku Kwota [PLN] 

1. Bank Santander Bank Polska S.A.  O / 

Opole 

26 550 585,58 

2. Bank Ochrony Środowiska O / Opole 20 047 359,96 

3. Bank ING Bank Śląski SA 5.000.000,00 

 Ogółem lokaty: 51 597 945,54 

Stan środków bieżących na rachunkach 

bankowych 

23 005 671,06 

Stan kasy 9 282,34 

Łącznie: 74 612 898,94 
   Tabela nr 6. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2018r 

 

Fundacja na potrzeby bieżące zakupiła w 2018r.: 

 

Lp. Nazwa środka trwałego oraz WNiP Wartość 

1. Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 5250 3 884,00 

2. Regały przesuwne do archiwum CB 29 900,00 

3. Laptop Dell V3568 2 343,00 

4. Telefon Samsung Galaxy S8 Czarny 1 989,40 

5. Oprogramowanie Microsoft Office 2016 914,00 

6. Aplikacja do konwersji wyciągów bankowych 

MPI/DPI/PEE/PT 

3 075,00 

7. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 1 205,40 

8. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 1 205,40 
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9. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 1 205,40 
Tabela nr 7. Przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018r. 

 

Razem zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018: 45.721,60 zł 

W roku 2018 nie dokonano likwidacji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.  

 

Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2018 r., kształtowało się następująco: 

 

Prezes Fundacji 1 

Dyrektor 1 

Główna Księgowa 1 

Kierownik 

Z-ca Kierownika 

2 

1 

Główny Specjalista 1 

Specjalista 

Księgowa 

16 

1 

Starszy Referent 2 

Referent 1 

Razem: 27 

 

 

Bilans Fundacji w roku 2018 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 224.799.295,00 zł. 

 

Źródło finansowania kosztów Fundacji 

2017 2018 

Kwota kosztów 
Kwota 

kosztów 

Kwota 

kosztów 
% udział 

Regionalna Instytucja Finansująca 179.509,68 4,99% 111.561,04 2,95% 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy RPO WO 1.748.370,28 48,58% 1.216.831,48 32,20% 

Centrum Biznesu 372.445,76 10,35% 358.355,98 9,48% 

Fundusz Powodziowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 

2014/2016 

277.215,32 7,70% 188.657,05 4,99% 

Projekt 2.1.1 – FRS/CRB 166.404,04 4,62% 605.230,43 16,02% 

Projekt 2.1.1 – FRS 112.160,92 3,12% 431.448,17 11,42% 

PEE 0,00 0,00 75.950,84 2,01% 

PT 0,00 0,00 76.972,65 2,04% 

Projekt 7.5. 0,00 0,00 118.382,41 3,13% 

Środki MSW RFN - Frischmittel 172.086,06 4,78% 172.086,06 4,55% 

Kontrole PARP 0,00 0,00 35.570,90 0,94% 

Środki Fundacji RFP 154.825,38 4,30% 145.912,09 3,88% 

Środki Fundacji Fundusz Powodziowy 267,00 0,01% 246,60 0,01% 

Środki Fundacji  SPO Mikro - Pożyczkowy      411.221,20 11,43% 233.695,44 6,18% 

Środki zwrotne Fundacji 4.434,77 0,12% 4.179,41 0,11% 

Fundusz Stypendialny 0,00 0,00 283,33 0,01% 

Koszty obsługi szkoleń 0,00 0,00 3.572,00 0,09% 

Suma kosztów 3.598.940,41 100,00 3.778.935,88 100,00 
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Tabela nr 8. Porównanie udziału poszczególnych źródeł finansowania kosztów Fundacji w latach 2017  

i 2018. 

 

 
 
Wykres nr 3. Struktura finansowania kosztów Fundacji w podziale na źródła finansowania w 2018 r. 

 (w PLN). 

 

 
 

Wykres nr 4. Dofinansowanie kosztów personalnych organizacji mniejszości niemieckiej w latach 2005, 2011-2018 
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Wykres nr 5. Dofinansowanie kosztów administracyjno-biurowych organizacji mniejszości niemieckiej w latach 

2005,2011-2018 ze środków zwrotnych (w PLN) (nie dotyczy IG „Śląsk”) 

Suma poniesionych kosztów na realizację celów statutowych w roku 2018 wyniosła 5.099.781,60 zł. 

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. W trakcie roku 

sprawozdawczego Fundacja 4-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka - 

EUROEDUKACJA Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w 

województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:  

- w dniach 11-12.01.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.,  

- w dniach 20-21.06.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r., 

- w dniach 11-12.07.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r., 

- w dniach 11-12.10.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2018r. 

 

Ponadto przeprowadzono kontrole: 

1. ZUS – w dniach 25-29.06.2018r. - w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na 

ubezpieczenie społeczne innych składek, do których zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do 

ubezpieczeń za lata 2014-2016 

2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – w dniu 20.09.2018 -  w zakresie 

prawidłowości sprawozdania RIF za I kwartał 2018r. 

3. Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – w dniach 17.12.2018 – 11.01.2019 

-  w związku z realizacją programów pożyczkowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

(BGK) 

4. BGK – 11-12.12.2018r. – w zakresie realizacji programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 

(PBWWS)   

 

W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w 2018 roku nie stwierdzono błędów, uchybień ani 

zastrzeżeń.  
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XI. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ 

DZIAŁALNOŚCI  

Na podstawie umowy nr III/DIW/2015 z dnia 29.04.2015r. Fundacja na zlecenie Ministra Rozwoju w 

roku 2018 pełniła rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać 

będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W ramach 

zleconego zadania Fundacja zobowiązana jest, w razie wystąpienia powodzi, do rozpowszechnienia 

informacji o możliwości ubiegania się o pożyczki, udzielenia przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu 

dokumentacji związanej z wnioskowaniem o udzielenie pożyczki. Jednocześnie do zadań Funduszu 

należy pełna obsługa pożyczki (przyjęcie wniosku, oszacowanie szkód, podpisanie umowy o pożyczkę) 

do momentu całkowitego rozliczenia zobowiązania. Fundacja jest ponadto zobowiązana do działań  

z zakresu sprawozdawczości względem Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Konkurencji i Konsumenta.  

W związku z faktem, iż w roku 2018 nie wystąpiły klęski powodzi, Fundacja nie wypłaciła w roku 

sprawozdawczym środków finansowych w ramach funduszu. 

 

XII. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE 

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 

Fundacja Rozwoju Śląska jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą. Fundacja w zależności od 

uzyskanych dochodów odprowadza miesięczne zaliczki jednocześnie jest zobowiązana do składania 

rocznych zeznań CIT – 8 o wysokości uzyskanych dochodów.  

Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych VAT-7, ponieważ jest zarejestrowana 

do celów rozliczania podatków od towarów i usług. 

 

  Opole, 27.03.2019r. 

1. Arnold Czech - Prezes Fundacji 

 

 

2. Walter Stannek - Wiceprezes Fundacji   

 

 

3. Eugeniusz Nagel - Członek Zarządu Fundacji 

 

 

4. Georg Smuda - Członek Zarządu Fundacji 

 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 
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