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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 
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. 

Z dniem 16.02.2016r. nastąpiła zmiana nazwy Fundacji z Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych na Fundacja Rozwoju Śląska.  

 

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 31.12.2016r. 
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  Tomasz Kandziora Członek Zarządu 

Erwin Filipczyk Członek Rady  Eugeniusz Nagel Członek Zarządu 

Renata Zajączkowska Członek Rady  Bernadeta Szyszka  Członek Zarządu 

Manfred Ortman 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 

Począwszy od roku 2016 zmianie uległ zakres wsparcia działalności dotacyjnej Fundacji dla organizacji 
mniejszości niemieckiej w Polsce oraz innych upoważnionych podmiotów. Zgodnie z ustalonym 
budżetem Fundacja realizowała w roku sprawozdawczym 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 2016 roku 

 

Środki zwrotne Fundacji 

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 175.269,85 zł. W ramach dotacji ze 
środków zwrotnych Fundacji, w roku 2016  zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: 

Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza 

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

W ramach projektu Stowarzyszenie Bibliotek Caritas z siedzibą w Opolu otrzymało dofinansowanie  
w wysokości 57.984,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników. Do głównych zadań osób 
zatrudnionych w Stowarzyszeniu należała nie tylko obsługa administracyjno-księgowa, ale również 
koordynacja spotkań literackich, prelekcji, lekcji bibliotecznych, wystawa nowych książek i ich promocja.  

 

Źródło: Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza w Opolu 
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Izba Gospodarcza „Śląsk” 

„Szkolenia, kursy oraz warsztaty dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw skupionych wokół Izby 
Gospodarczej „Śląsk”  

Izba Gospodarcza „Śląsk” w okresie od września do grudnia 2016 zorganizowała w ramach projektu 
14 specjalistycznych szkoleń dla właścicieli i pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Łącznie przeszkolono ok. 180 osób, tj. o ponad 10 osób więcej niż w 2015r. Potwierdza to fakt, że tego 
typu warsztaty i szkolenia cieszą się niesłabnącą popularnością. Oferta szkoleniowa dotyczyła m.in. 
następujących tematów: „Motywowanie i budowanie zaangażowanych zespołów”, „Ochrona danych 
osobowych w przedsiębiorstwie”, „Skuteczne techniki sprzedaży bezpośredniej”, „Negocjacje  
w biznesie”, „Zarządzanie i kierowanie konfliktem”, „Profesjonalne i zaawansowana obsługa reklamacji. 
Intensywny kurs reklamacji”. W trakcie większości szkoleń poruszana była kwestia konieczności 
konstruowania strategii rozwoju firmy. Dodatkowo uzyskana wiedza pozwoliła wielu firmom wejść ze 
swoim produktem na rynki zagraniczne. Udział w szkoleniach pozwolił ponadto obniżyć, a nawet uniknąć 
znacznych kosztów poniesionych na zatrudnienie specjalistów z zewnątrz. Szkolenia warsztatowe 
pozwoliły na podniesienie atrakcyjności oferowanych usług i produktów przedsiębiorców głównie  
z branży gastronomicznej i usługowo-handlowej. W związku z tym, że większość uczestników wywodziło 
się z kręgu mniejszości niemieckiej powyższe działania przyniosły bezpośrednie korzyści dla tej grupy 
społecznej. Udział w szkoleniach przełożył się zarówno na podniesienie umiejętności pracowników,  
jak i poszerzenie wiedzy pracodawców, którzy w bardziej świadomy i kompetentny sposób zarządzają 
swoimi firmami. Łączna kwota dotacji przyznana na realizację specjalistycznych szkoleń wyniosła 
44.955,85 zł. 

   

 

Źródło: Izba Gospodarcza „Śląsk” 

 
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 2016 roku 

Fundacja przyznała w powyższym zakresie wsparcie na łączną kwotę 4.763.761,79 zł, z czego na 
sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.416.770,38 zł, co stanowi 92,72% 
wszystkich środków przeznaczonych przez Fundację z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Republiki Federalnej Niemiec na wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej i innych podmiotów  
w 2016 roku. Udzielenie wsparcia na pokrycie kosztów bieżącej działalności umożliwiło realizację 
inicjatyw w ramach działalności statutowej organizacji. Na realizację przedsięwzięć w zakresie 
modernizacji domów spotkań przeznaczono łącznie kwotę 346.991,41 zł. W ramach dotacji ze środków 
Republiki Federalnej Niemiec przeprowadzono m.in. następujące remonty: 
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Remont pomieszczeń Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach  

Projekt dotyczył zakupu i montażu klimatyzacji, remontu podłóg i wymiany wykładzin podłogowych, 
wymiany żarówek na żarówki energooszczędne we wszystkich pomieszczeniach w budynkach GCKiS oraz 
gniazdek podtynkowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 80.000,00 zł. Dzięki zamontowaniu 
nowej klimatyzacji w sali bankietowej i sali barowej podwyższył się standard świadczonych usług, 
szczególnie w zakresie organizowanych w GCKiS: szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji. Zmiana 
oświetlenia na energooszczędne pozwoli zmniejszyć koszty poboru energii do oświetlenia pomieszczeń 
Centrum. Ponadto wymiana podłóg i wykładzin podłogowych wpłynęła korzystnie na estetykę i komfort 
pokoi, z których korzystają goście hotelowi. Z usług GCKiS korzystają głównie organizacje i instytucje 
mniejszości niemieckiej w Polsce, takie jak: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego, Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku oraz grono instytucji 
niemieckich. Przy wejściu głównym do Centrum zamontowano tablicę informującą o otrzymanej dotacji 
ze środków Republiki Federalnej Niemiec. 

Remont siedziby Słupskiego Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego  

Projekt dotyczył gruntownego remontu pomieszczeń kuchennych i sanitarnych służących 
uczestnikom spotkań organizowanych przez Związek. Oprócz remontu podłogi w kuchni zmieniono 
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą. Również w pomieszczeniu sanitarnym dokonano 
remontu podłóg i ścian oraz wymiany wyposażenia. Wymieniono również stare grzejniki rurowe.  
Wszystkie wykonane prace były konieczne, gdyż pomieszczenia od dawna znajdowały się  
w złym stanie. W wcześniejszych latach przeprowadzono, w ramach środków udostępnionych przez  
Fundację prace zewnętrzne polegające na ociepleniu powierzchni dachu i wymiany pokrycia dachowego. 
Po wykonanym remoncie członkowie Związku zakupili z własnych środków meble i drobne wyposażenie 
kuchni. Po remoncie siedziba Słupskiego Związku nabrała nowego blasku. Dzięki przeprowadzonym 
pracom pomieszczenia są schludne i gwarantują bezpieczeństwo korzystania. W całym roku 
kalendarzowym w siedzibie mają miejsce liczne spotkania członków Związku, odbywa się nauka języka 
niemieckiego dla dorosłych oraz nauka dla dzieci w ramach projektu „Samstagkurs”.  

  

Źródło: Słupski Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego 

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych oraz środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zawierają załączniki nr XIII.I. i XIII.II. 
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II.II.II Działalność pożyczkowa 

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 powyższego 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. 

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 2016 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  
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niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie 
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”. Łączna kwota pozyskana w ramach programu od 2014 roku wynosi:  
17.848.064,33 zł. Środki tego funduszu nie są ponownie angażowane w pożyczkach, ale są zwracane do 
BGK. 

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. 

W roku 2016 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 28 spotkaniach informacyjnych 
zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. Podczas 
spotkań prezentowano ofertę pożyczkową Fundacji. Ponadto w 2016 roku przeprowadzono łącznie 69 
konsultacji (osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo) dotyczących zasad korzystania z programu 
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Dodatkowo w roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła 
działalność promocyjną poprzez media regionalne oraz lokalne naszego województwa, a także poprzez 
wysyłkę ulotek informacyjnych na temat dostępnych funduszy pożyczkowych. Broszury informacyjne 
wysłano do ponad 43 podmiotów – w tym jednostek samorządowych, podmiotów współpracujących, 
uczelni wyższych, powiatowych urzędów pracy oraz instytucji otoczenia biznesu.  

Programy pożyczkowe 
Projekty 2016 

Ilość Wartość w PLN 

Program Rozwoju Rolnictwa 9 1.103.200,00 

Środki MSW RFN (Frischmittel) 6 793.200,00 

Środki MSW RFN (otrzymane 2010-2015) 3 310.000,00 

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 11 1.634.000,00 

Środki MSW RFN (Frischmittel) 11 1.503.588,91 

Środki MSW RFN (otrzymane 2010-2015)  130.411,09* 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy 180 44.748.313,44 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy 12 4.985.676,00 

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II 27 1.830.808,54 

Fundusz Fundacji 1 100.000,00 

RAZEM: 240 54.401.997,98 
Tabela nr 1. Wartość i ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w ramach wszystkich programów wg stanu 
na dzień 31.12.2016r. 

*pozostała część kwoty pożyczki przyznanej w ramach środków MSW RFN (Frischmittel)- pożyczka 
współfinansowana z dwóch źródeł. 
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Poniższe wykresy przedstawiają wartość i ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w latach  
2011-2016 w ramach wszystkich funkcjonujących w Fundacji funduszy. 

 

Wykres nr 1. Wartość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w latach 2011-2016 [w mln PLN]. 
 

 

Wykres nr 2. Ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w latach 2011-2016 [szt.]. 
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II.II.III Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej 

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju 
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest 
ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe  
i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG realizowane są działania promocyjne na rzecz 
gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. 
Celem program jest zachęcenie firm do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu 
rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia 
wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji. 

Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak 
również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. W roku 2016 Regionalna Instytucja 
Finansująca dla województwa opolskiego realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka w zakresie następujących obszarów: 

 Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac;  

 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym; 

 Działanie 4.6 Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku; 

 Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej; 

 Działanie 6.1 Paszport do eksportu; 

 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej; 

 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 
 

W 2016 roku działania RIF koncentrowały się na realizacji zadań polegających na rozliczeniach 
projektów, aneksowaniu umów o dofinansowanie, kontrolach na miejscu oraz kontrolach trwałości 
projektów, monitoringu, archiwizacji i zwrocie zabezpieczeń do umów o dofinansowanie podpisanych  
w poprzednich latach. W 2016 roku nie przeprowadzono żadnych naborów, szkoleń oraz spotkań 
informacyjnych. 

 
II.II.IV Współpraca z instytucjami zagranicznymi 

W dniach 28-30 września 2016 roku pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska uczestniczyli  
w międzynarodowym spotkaniu w Satu Mare (w Rumunii), skierowanym do 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: 

 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), 

 Karpatendeutsche Assoziation (Słowacja), 

 BOHEMIA Troppau o.p.s. (Czechy), 

 Fundacja Rozwoju Śląska. 
 

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy gospodarczej, a także 
omówienie możliwości międzynarodowej, ponadregionalnej współpracy. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Baden – Württemberg International. Prowadzącym spotkanie był Pan Thomas Laux 
– Menadżer Projektu. Pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska wzięli również udział w uroczystościach 
obchodów 25-lecia Fundacji z Satu Mare (Sathmarer und Nordsiebenbürger Stiftung für Internationale 
Kooperation). 
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Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 
 

III. CENTRUM BIZNESU  

Centrum Biznesu stanowi trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1.225,6 m2.  
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 
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 ogród. 

Pomieszczenia biurowe - Partnerzy 

W 2016 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 w zakresie polsko-niemieckiego obrotu prawnego 

 AGENCJA ALLIANZ EWELINA BROL 
Agencja współpracuje z 15 doradcami, którzy świadczą kompleksowe usługi klientom indywidualnym 
i biznesowym na terenie całej Opolszczyzny. 

 PROJEKTANCI KARIERY SP. Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Firma umożliwia skorzystanie z pełnej gamy 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. 

 GAMA CONSULTING GERARD DRYNDA 
Firma zajmuje się świadczeniem usług z zakresu obsługi księgowej wszystkich podmiotów 
gospodarczych bez względu na formę rozliczeń. Działa również w sektorze usług finansowych  
i ubezpieczeniowych. 

 ASKLA AUTOMATYKA SERWIS 
Produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu oraz tworzeniem nowych technologii produkcji. 
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 KONSTRUKTON SP. Z O.O. 
Biuro projektowe, oferuje projekty budowlane, zarówno domów - gotowe oraz indywidualne jak i też 
innych obiektów. 

 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 obsługi wniosków 
pożyczkowych, działalność wspomagająca usługi finansowe, administracyjna obsługa biura, 
pozaszkolne formy edukacji. 

 
Biura na godziny 

W połowie 2016 roku w Centrum Biznesu wprowadzono możliwość skorzystania z oferty „Biura na 
godziny”. Usługa „Biura na godziny” to idealne rozwiązanie dla osób wykonujących wolny zawód - 
przedsiębiorców i osób prywatnych - 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 sal na spotkania 
(do 7 osób) i dużych sal konferencyjnych. 

  
Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

 
Sale konferencyjno - szkoleniowe 

Przez cały rok umożliwiano zainteresowanym wynajem sal na spotkania z gośćmi, organizowanie 
konferencji, szkoleń. 3 pomieszczenia o powierzchni od 31 do 66 m2 stanowią idealne miejsce na 
warsztaty, kursy, prezentacje usług bądź towarów, czy wydarzenia biznesowe. 

 
Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 
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Na początku 2016 roku na stanowisko recepcjonisty zatrudniono stażystkę. Była ona odpowiedzialna 
m. in. za bieżącą obsługę administracyjną recepcji Centrum Biznesu, kierowanie klientów do biur, 
przygotowywanie materiałów promocyjnych Fundacji Rozwoju Śląska i Centrum Biznesu, pomoc  
w przygotowaniu sal konferencyjnych, prowadzenie terminarza wynajmu sal konferencyjnych, biur na 
godziny i bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców i rolników. 

Wykorzystanie sal konferencyjno - szkoleniowych 

W roku 2016 sale konferencyjno-szkoleniowe wykorzystane były w trakcie 54 dni szkoleniowych, 
pozwoliło to na wygenerowanie w roku sprawozdawczym przychodu na poziomie 8.511,95 zł. W ramach 
omawianej działalności realizowane były m.in. następujące inicjatywy: 

 warsztaty biznesowe „Świadomy Menadżer uczy. Jak zatrudnić – zrekrutować i wyselekcjonować - 
efektywnego handlowca?”. Warsztaty biznesowe poprowadził Pan Paweł Janiszyn – doświadczony 
menadżer sprzedaży, który zaprezentował sprawdzone, niekonwencjonalne metody pozyskiwania  
i selekcji kandydatów na stanowiska handlowe wykorzystujące techniki treningowe i pytania 
behawioralne; 
 

 szkolenia Izby Gospodarczej „Śląsk” w ramach projektu szkoleń nr I 2016, w okresie od 14 września 
2016r. do 13 grudnia 2016r., 14 specjalistycznych szkoleń dla przedsiębiorców z sektora małych  
i średnich firm wywodzących się z grona członków Izby oraz firm współpracujących z Izbą; 
 

 spotkania branżowe: 11 maja 2016r. w związku z naborem do Grupy Zakupowej „INVEST-PARK" – 
OCRG i negocjacją stawek za energię elektryczną oraz paliwo gazowe na rok 2017, Izba Gospodarcza 
„Śląsk", zaprosiła zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z prezentacją 
modelu współpracy i możliwych oszczędności przy wspólnych zakupach; 15 czerwca 2016 roku 
odbyła się prezentacja firmy WAGO ELWAG, dedykowana nowościami w branży automatyki, 
elektrycznej i elektrotechnicznej.  

 

Cykl bezpłatnych porad prawnych 

Od czerwca do listopada 2016r. Fundacja Rozwoju Śląska prowadziła w Centrum Biznesu cykl 
darmowych porad prawnych. Porady prowadzone były przez kancelarię prawną: Bialic & Sokołowski 
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.c., skierowano je do przedsiębiorców oraz rolników.  
W ciągu kilku miesięcy z możliwości konsultacji spraw z Radcami skorzystali klienci, a także pracownicy 
Fundacji Rozwoju Śląska. 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

13 maja w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” umożliwiono zainteresowanym 
zwiedzanie Centrum Biznesu. Prezentacja objęła koncepcję działania oraz wizję architektów poświęconą 
budowie obiektu. Możliwe również było skorzystanie z bezpłatnych porad na temat finansowania 
prowadzonej i planowanej działalności gospodarczej 

W dniu 18.11.2016r. także w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” odbyło się 

prowadzone przez grupę Orange Juice szkolenie z analityki Internetowej. Pozwala ona ocenić wyniki 

przyjętej strategii i podejmować skuteczne decyzje biznesowe, w celu zwiększenia przychodów biznesu.  

W ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” odbyło się także spotkanie informacyjne dla 

osób zainteresowanych aplikowaniem o pożyczkę z programu "Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II". 

Koordynator projektu - Piotr Jurkowski przedstawił kryteria dostępowe, wytyczne oraz dokumentację 

programową. 
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Przedsiębiorcza młodzież 

W celu promocji przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w maju 2016 roku odbył się konkurs „BIZNES W OBIEKTYWIE”, który umożliwił 
przedstawienie w kreatywny sposób własnego postrzegania biznesu. 

 

I miejsce - Łukasz Wiatr    II miejsce - Anna Brylka 

3 czerwca w Centrum Biznesu odbyły się warsztaty „Mój pierwszy biznesplan”. Uczniowie  
z Z.S.E. im. Gen. S. Roweckiego "GROTA" w Opolu, tworzący grupę Miniprzedsiębiorstwo Akademicka' 
97, wraz z opiekunem – panią Tamarą Słodkowską – Tramś, mogli przekonać się, jak funkcjonuje CB 
oferujące usługi okołobiznesowe. Następnie wzięli udział w zajęciach dotyczących zakładania własnego 
przedsiębiorstwa, poznali możliwości zdobywania środków na działalność gospodarczą oraz zasady 
ubiegania się o dofinansowanie.  

 

Źródło: Fundacja Rozwoju Śląska 

10 czerwca 2016 roku Centrum Biznesu odwiedziła grupa uczniów z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich. Uczniowie, wraz z opiekunem – Panią Beatą Czech, 
poznali zasady funkcjonowania Centrum, następnie przystąpili do nagrywania filmów na temat 
skutecznego poszukiwania pracy. Projekt realizowany przez firmę Job-Profi dotyczył nagrania scen  
w języku niemieckim w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przebiegu rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Architektura Centrum Biznesu: portale, konkursy, wizyty 

W pierwszych miesiącach 2016 roku zaprojektowany przez biuro architektoniczne PORT budynek 
Centrum Biznesu znalazł uznanie w branżowych portalach: www.bryla.pl, www.propertydesign.pl, 
www.archinea.pl, www.whitemad.pl, www.archdaily.pl. 

W drugiej połowie roku budynek CENTRUM BIZNESU znalazł się w ścisłej grupie nominowanych do 
finału w ogólnopolskim konkursie  „Polski Cement w Architekturze – XX Edycja” na najlepszą realizację  
z użyciem technologii żelbetonowych wykonanych i przekazanych do użytku przed końcem 2015 roku. 
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Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów 
Cementu. 

27 października 2016r. podczas spotkania w Centrum Biznesu w Opolu umożliwiono wszystkim 
zainteresowanym osobom poznanie twórców koncepcji oraz zwiedzenie obiektu wraz z jego 
otoczeniem. W ramach akcji „Opolskie spotkania z architekturą” organizowanej przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich oddział Opole, grupa złożona z kilkunastu osób została oprowadzona po budynku 
przez autorów jego projektu: arch. Józefa Franczoka i arch. Marcina Kolanusa. 

 

25-lecie Fundacji – spotkanie w Centrum Biznesu 

Dnia 2 grudnia 2016 roku minęło 25 lat od momentu podpisania założycielskiego aktu notarialnego 
Fundacji Rozwoju Śląska. W związku z powyższym dnia 5 grudnia 2016 roku w Centrum Biznesu w Opolu 
odbyła się kameralna uroczystość z udziałem obecnych oraz byłych przedstawicieli Rady, Zarządu oraz 
pracowników Fundacji, w ramach której Prezes Fundacji Pan Arnold Czech podsumował 25-letnią 
działalności Fundacji Rozwoju Śląska. Główne obchody 25-lecia Fundacji zaplanowano na 3 lipca 2017 
roku. 

 

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

Dnia 8.05.2015r. Fundacja założyła Spółkę pod nazwą Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., której 
siedziba mieści się w Opolu przy ul. Słowackiego 10. Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki stanowi 
Zarząd Fundacji Rozwoju Śląska.  

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 63.99.Z – 
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 64.92.Z – 
Pozostałe formy udzielania kredytów; 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania; 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną 
obsługą biura; 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 82.99.Z – Pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 85.59.B – 
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 96.09.Z – Pozostała działalność 
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na 
zlecenie. Spółka prowadzi działalność wytwórczą, usługową i handlową, która może być podejmowana  
w eksporcie i imporcie.  

Pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. odbyło się 
27.01.2016r. Podczas zgromadzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników, ustalono plan działania oraz plan finansowania działalności Spółki na 2016 
rok. Od 29.02.2016r. Spółka wynajmuje jedno pomieszczenie biurowe w Centrum Biznesu. Prezesem 
Zarządu Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. od dnia 20.06.2016r. jest Pani Helena Lellek. 

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 br. roku wzięli udział w licznych spotkaniach 
skierowanych do przedsiębiorców, uczniów, studentów, absolwentów i osób bezrobotnych. 
Każdorazowo podczas tych spotkań promowano Fundację Rozwoju Śląska poprzez indywidualne 
rozmowy i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych. 

Pracownicy Spółki są także odpowiedzialni za współpracę pomiędzy Fundacją Rozwoju Śląska  
i Opolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która przejawiać ma się we wzajemnej 
promocji, współorganizowaniu oraz wspieraniu się podczas podejmowanych działań.  
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Obok działań mających na celu promocję Fundacji Rozwoju Śląska, Centrum Rozwoju Biznesu  
Sp. z o.o. 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, 

 kompleksowej obsługi klienta biznesowego, 

 świadczenia usług biurowych, archiwizacyjnych i sekretariackich. 

W październiku została uruchomiona strona internetowa Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., która 
prezentuje ofertę Spółki: www.crb.fundacja.opole.pl. Za kompletne przygotowanie, skompletowanie 
oraz złożenie wniosków o udzielenie pożyczki Spółka otrzymała wynagrodzenie w wysokości 9.900 zł.  

 

V. 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 2016 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przychód  
w wysokości 4.665.223,15 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 4.489.073,40 zł,  
a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 176.149,75 zł).  
Kwota o wartości 2.148.292,89 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności 
gospodarczej (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 1.744.057,49 zł, a z wynajmu  
i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 404.235,40 zł.). W roku 2016 na 
działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 2.516.930,26 zł (z czego z pozostałych 
form udzielania kredytów 2.745.015,91 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi -228.085,65 zł). W roku sprawozdawczym 11 etatów było zaangażowanych wyłącznie  
w działalności gospodarczej.  

 

 

VI. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH UCHWAŁACH  

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Rady Fundacji, z czego na posiedzeniu w dniu 19.01.2016r. 
Rada Fundacji zatwierdziła tekst jednolity Statutu Fundacji Rozwoju Śląska, a dnia 27.06.2016r. odbyło 
się roczne posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy.  
W roku sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 219 
uchwał.  
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VII. INFORMACJA O ŚRODKACH POCHODZĄCYCH ZE SPŁAT POŻYCZE K, DOTACJACH ORAZ 
PRZYCHODACH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA 

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłatach 

Lp. Środki Wartość spłaty 
kapitału pożyczek 

Wartość spłaty 
odsetek od 
pożyczek 

Wartość pozostałych 
opłat od udzielonych 

pożyczek 

1. Fundusz Środki Zwrotne  2.835.800,52 365.773,04 1.500,00 

2. Pierwszy Biznes Wsparcie w 
Starcie – BGK* 

1.171.762,12 41.718,54 1.220,00 

3. Fundusz BWI 2010-2015 1.664.010,68 197.851,93 1.600,00 

4. Fundusz BWI 2009 194.749,28 29.590,84 580,00 

5. Fundusz Powodziowy* 43.856,67 223,23 0,00 

6. Regionalny Fundusz 
Pożyczkowy  

16.515.900,58 2.070.504,25 17.075,00 

7. Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy 5.063.145,79 1.113.311,58 5.650,00 

8. Fundusz Fundacji 23,88 2.333,59 0,00 

Łącznie 27.489.249,52 3.821.307,00 27.625,00 

Tabela nr 2. Wysokość spłat kapitału pożyczek oraz wysokość spłaty odsetek od pożyczek i pozostałych 
opłat. 

*środki uzyskane ze spłat kapitału pożyczek oraz odsetek i pozostałych opłat w ramach Programów/Funduszy nie stanowią 
przychodów Fundacji. Są zwracane Instytucjom zarządzającym w terminach zgodnych  z umowami. 
 

Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową 
Lp. Instytucja finansująca Nazwa projektu Kwota 

dotacji  
[w PLN] 

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Republiki Federalnej Niemiec 

Dofinansowanie działalności statutowej 
organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz 
Fundacji Rozwoju Śląska 

5.043.713,73 

2. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji 
Finansującej 

758.506,27 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego Pierwszy Biznes II Wsparcie w Starcie 192.505,46 

 ŁĄCZNIE 5.994.725,46 
Tabela nr 3. Wysokość uzyskanych dotacji na działalność statutową. 

Informacja o pozostałych przychodach finansowych  

Lp. Środki A 
Odsetki od środków na 
bieżących rachunkach 

bankowych 

B 
Odsetki od lokat 

A+B  
Łącznie 

 

1. Środki zwrotne  24.877,12 362.940,83 387.817,95 

2. Fundusz BWI 0,00 7.339,34 7.339,34 

3. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 93.705,86 534.363,75 628.069,61 

4. Fundusz Mikro-Pożyczkowy 27.348,73 192.244,72 219.593,45 

5. Fundusz Fundacji 0,00 26.249,86 26.249,86 

6. B. Wurttemberg 0,00 300,48 300,48 

7. Środki na koszty zarządzania 
Pierwszy Biznes – lokata 

0,00 11.435,18 11.435,18 

8. Środki Centrum Biznesu 277,44 0 277,44 

Łącznie 146.209,15 1.134.874,16 1.281.083,31 
Tabela nr 4. Wartość odsetek uzyskanych ze środków na rachunkach bieżących oraz lokat terminowych na dzień 
31.12.2016r. 
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VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Koszty poniesione na administrację w roku 2016 wynosiły 3.163.097,37 zł, szczegółowe dane  
w tym zakresie przedstawia Tabela nr 5. 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota [PLN] 

1. Koszty działalności operacyjnej - 
podstawowe 

3.160.730,65 

 amortyzacja 227.286,06 

 zużycie materiałów i energii  173.758,32 

 usługi obce 532.424,58 

 podatek, opłaty 27.757,56 

 wynagrodzenia brutto-pracownicy 1.544.174,45 

 ubezpieczenia ZUS-pracownicy 288.500,66 

 Wynagrodzenie Rady i Zarządu 278.428,91 

 pozostałe koszty 88.400,11 

2. Pozostałe koszty operacyjne 2.348,72 

 Razem koszty: 3.163.079,37 
Tabela nr 5. Koszty poniesione na administrację w roku 2016. 

 

IX. POZOSTAŁE DANE  
 

Fundacja w roku 2016 dokonała końcowego rozliczenia inwestycji Centrum Biznesu w Opolu przy  

ul. Wrocławskiej 133, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej RPOP.01.00.00 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej 

regionu. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 2.838.936,84 zł z czego w roku 2016 otrzymano 

kwotę 528.861,57 zł. 

 

W roku 2016 na podstawie umowy darowizny przekazano samochód osobowy Skoda Octavia. 
 

W 2016 roku rozpoczął się remont siedziby Fundacji Rozwoju Śląska przy ul. Słowackiego 10  
w Opolu. W II połowie 2016 roku wymieniona została dachówka przez firmę Monier Braas Sp. z o.o. na 
nową w ramach zgłoszonej reklamacji. Następnie firma P.P.H.U. Pradella rozpoczęła remont 
pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów, który planowo potrwa do maja 2017 roku.  

 Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2016 r., kształtowało się 
następująco: 

Prezes Fundacji 1  Główny Specjalista 1 

Dyrektor 1  Specjalista 10 

Główna Księgowa 1  Starszy Referent 5 

Kierownik 3  Referent 2 

Asystent Zarządu 1    

   Razem: 25 

 

Bilans Fundacji w roku 2016 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 174.917.703,91zł. 
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Źródło finansowania kosztów Fundacji 

2015 2016 

Kwota 
kosztów 

% 
udział 

Kwota 
kosztów 

% 
udział 

Regionalna Instytucja Finansująca 1.194.818,55 35,51 758.506,27 24,00 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy  
 

1.034.374,81 30,74 1.209.795,46 38,28 

Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej 

190.644,45 5,67 0,00 0,00 

Fundusz Powodziowy 21.138,61 0,63 310,00 0,01 

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie II 198.061,86 5,89 192.505,46 6,09 

Środki Fundacji – F. Mikro - Pożyczkowy       328.288,94 9,75 283.419,77 8,96 

Środki zwrotne Fundacji 75.917,81 2,26 0,00 0,00 

Środki MSW RFN - Frischmittel 0,00 0,00 311.958,29 9,87 

Centrum Biznesu 321.218,96 9,55 404.235,40 12,79 

Suma kosztów 3.364.463,99 100,00 3.160.730,65 100,00 

Tabela nr 6. Porównanie udziału poszczególnych źródeł finansowania kosztów Fundacji w latach 2015  
i 2016. 

 

 

Wykres nr 3. Struktura finansowania kosztów Fundacji w podziale na źródła finansowania w 2016 roku 
[w PLN]. 
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Wykres nr 4. Dofinansowanie kosztów personalnych organizacji mniejszości niemieckiej w latach 2005, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 

 

 

Wykres nr 5. Dofinansowanie kosztów administracyjno-biurowych organizacji mniejszości niemieckiej  
w latach 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 ze środków zwrotnych [w PLN] (nie dotyczy IG 
„Śląsk”)  
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W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. Poniżej 
informacja dot. przebiegu kontroli w roku 2016. 

W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 3-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 10-11.05.2016r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.,  

- w dniach 11-12.07.2016r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r., 

- w dniach 11-12.10.2016r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r., 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 03-04.08.2016r. przeprowadziła kontrolę 
Regionalnej Instytucji Finansującej w zakresie weryfikacji sprawozdania Regionalnej Instytucji 
Finansującej za II kwartał 2016 roku z wydatków związanych z zamykaniem POIG oraz weryfikacją 
wdrożenia zasad związanych z pełnieniem funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przeprowadził w dniach 15.02.2016r. i 22.12.2016r. 
wizytę monitorującą projekt WND-RPOP.01.01.01-16-008/11 pn.: „Budowa Centrum Biznesu jako 
kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”. 

W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych oraz wizyt monitorujących w 2016 roku nie 
stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń.  

 

X. 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 Gospodarki  
w roku 2016 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 Gospodarki oraz Urzędu Konkurencji i Konsumenta. 
W związku z faktem, iż w roku 2016 nie wystąpiły żadne klęski powodzi, Fundacja nie wypłaciła w roku 
sprawozdawczym środków finansowych w ramach funduszu. 

 

XI. 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. 
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