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1. INFORMACJE O SPÓŁCE DAR S.A.
Spółka

Akcyjna

Działdowska

Agencja

Rozwoju

z

siedzibą

w

Działdowie

przy ul. Władysława Jagiełły 15, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000129760, posiada NIP 571-10-00-706, REGON 130180777, natomiast wysokość kapitału
zakładowego wynosi 1 432 800 PLN, kapitału wpłaconego 1 432 800 PLN.
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. działa na podstawie prawa polskiego. Podstawą
działalności Spółki są przede wszystkim: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, Statut Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna, Ustawa o rachunkowości,
Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe oraz regulaminy ustanowione przez Radę Nadzorczą
i Zarząd Spółki.
Przeważającą działalnością DAR S.A. są usługi finansowe /poręczenia i pożyczki/, usługi
edukacyjne /publiczne i niepubliczne/, obsługa mikro i małych przedsiębiorstw oraz wspieranie
rozwoju kulturalnego i społecznego naszego miasta i gminy.
Działalność prowadzona jest w Działdowie w czterech lokalizacjach:
1. siedziba Spółki mieszcząca się przy ul. Władysława Jagiełły 15;
2. dział edukacyjny mieszczący się przy ul. Polnej 11a;
3. Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości mieszczący się przy ul.
Władysława Jagiełły 15a,
4. targowisko mieszczące się przy ul. Gen. Hallera 33.
Po raz kolejny przedstawiamy Państwu sprawozdanie Zarządu Spółki Działdowska
Agencja Rozwoju S.A. Pod wieloma względami rok 2019 był szczególny, głównie ze względu na
przypadający jubileusz 25-lecia istnienia Spółki. Była to okazja do wspominania początków
działalności oraz podsumowania dotychczasowych działań i sukcesów, ale również stawania wobec
kolejnych wyzwań.
Choć DAR S.A. przez ćwierćwiecze swojej działalności bardzo ewoluowała, to jednak
swoimi działaniami potwierdzała, że nie zapomniała do jakich celów została powołana. Dlatego
również w minionym roku, nadrzędnym celem Spółki była konsekwentna realizacja działań
wyznaczonych Statutem, w szczególności wspomaganie rozwoju gospodarczego, kulturalnego
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i społecznego miasta i gminy Działdowo w zakresie realizacji polityki regionalnej. Ponadto nasze
działania ukierunkowane były na sukcesywne podnoszenie jakości oferowanych usług.
W ramach ww. priorytetów wpisywała się aktywna współpraca z instytucjami
państwowymi i samorządowymi. W 2019 roku Działdowska Agencja Rozwoju S.A. utrzymywała
dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Miasta w Działdowie, Urzędem Gminy w Działdowie,
Starostwem Powiatowym w Działdowie oraz ościennymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Do kluczowych zadań realizowanych przez DAR S.A. w 2019 roku należała kompleksowa
obsługa małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń
zapłaty wadium oraz należytego wykonania umowy. Dzięki korzystnym warunkom i mało
skomplikowanej procedurze, wiele firm mogło skorzystać z tego typu wsparcia.
Kolejne znaczące działania związane były z działalnością Centrum Kształcenia
Ustawicznego, które organizowało wiele różnego rodzaju form kształcenia, takich jak szkolenia,
kursy językowe oraz szeroko rozumiane doskonalenie nauczycieli. Ponadto kontynuowaliśmy
aktywną współpracę z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, co zaowocowało bogatą ofertą
studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, z których mogli skorzystać mieszkańcy
naszego regionu.
W celu ciągłego monitorowania jakości oferowanych usług, a także utrzymania
posiadanego

certyfikatu

ISO

9001:2015

gwarantującego

odpowiednio

wysoki

poziom

świadczonych usług, Spółka za pośrednictwem nowej firmy uprawnionej do audytowania jednostek
w zakresie norm ISO, dokonała we wrześniu 2019 roku przeglądu systemu zarządzania w trzech
obszarach. W wyniku audytu i otrzymania
pozytywnej

opinii

w

sprawie

prawidłowej

realizacji wymagań normy ISO 9001:2015 w
zakresie działalności związanej z usługami
finansowymi - pożyczki, usługami finansowymi poręczenia

oraz

usługami

szkoleniowymi,

otrzymała Certyfikat potwierdzający, że system
zarządzania jest zgodny z normą ISO9001:2015
w zakresie trzech wyżej wspomnianych obszarów.
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Uwarunkowania społeczno – gospodarcze
Pod względem gospodarczym rok 2019 był dla Polski bardzo zróżnicowany. Główne
czynniki, które na to wpływały były powiązane z wydarzeniami w Europie oraz na świecie,
w tym przede wszystkim z przygotowaniami Unii Europejskiej do tzw. Brexitu, a także konfliktem
handlowym między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.
Według danych GUS wzrost PKB w całym 2019 roku wyniósł 4%, podczas gdy w 2018
było to 5,1%. Analitycy wskazali, że przyczyną takiego stanu rzeczy było wystąpienie spowolnienia
w IV kwartale (wzrost wyniósł wówczas poniżej 3%).
W 2019 roku zanotowano spory spadek bezrobocia, które znalazło się na najniższym
poziomie od blisko 30 lat. Z systematycznym jego spadkiem mieliśmy do czynienia od stycznia. Na
początku roku w urzędach było zarejestrowanych 1 mln 23 tys. osób bez pracy. Statystyki na koniec
roku mówiły już tylko o niecałych 850 tys. osobach bezrobotnych. Stopa bezrobocia w kraju
wynosiła 5,1%, natomiast w województwie warmińsko - mazurskim 8,6%.
Pierwsza połowa 2019 roku była czasem wzmożonych inwestycji, co spowodowało
zwiększony popyt na nowe miejsca pracy. W ubiegłym roku wygenerowano ich kwartalnie
najwięcej od ponad dekady. Jednocześnie przedsiębiorcy zmagali się z brakami kadrowymi. 28%
firm zadeklarowało, że w 2019 roku pozyskiwanie pracowników było dla nich znacznie trudniejsze
niż w roku poprzednim. Sytuacja ta związana była z narastającą presją płacową i wzrostem
wynagrodzeń. Analitycy podali, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w średnich i dużych
firmach wyniósł 5,3%.
Równolegle do wynagrodzeń wzrosły także ceny. Szczególnie przez pierwsze siedem
miesięcy 2019 roku ceny rosły w bardzo szybkim tempie. Później dynamika wyhamowała i pod
koniec roku odnotowano średni wzrost cen o 2,6% w stosunku do poprzedniego roku. Znaczny
wzrost cen, bo aż o 6,5 % zanotowano w sektorze żywności. W stosunku do wzrostu cen nie
odnotowano spadku konsumpcji. W poszczególnych miesiącach dynamika sprzedaży detalicznej
bywała skrajnie różna - od niecałych 2% w marcu do blisko 12% w kwietniu. Statystyki pod koniec
minionego roku pokazały średni wzrost sprzedaży na poziomie 5,2%.

Edukacja
Rok 2019 dla oświaty upłynął pod hasłem "kształcenia zawodowego". Samorządy
otrzymały zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które
występuje wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na
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pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Kształcenie dualne, polegające na współpracy
szkoły z pracodawcą w celu zwiększenia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, weszło
w życie. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, niebędący młodocianymi pracownikami
i uczniowie technikum od 2019 roku mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż
uczniowski. Uczestnictwo w stażach ma umożliwić uczniowi naukę zawodu w rzeczywistych
warunkach pracy, poznanie zakładu pracy oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami.
Pracodawca natomiast z założenia może poznać i odpowiednio przygotować potencjalnego
pracownika.
Dużą zmianą był także sposób doskonalenia nauczycieli kształcących w danej branży za
pomocą obowiązkowych szkoleń branżowych.
Szkoły dla dorosłych uzyskały możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty
kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, dzięki wprowadzeniu krótszych form
kursowych (kursów umiejętności zawodowych).
Zmienił się również sposób przeprowadzania egzaminów zawodowych. Warunkiem
otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ma być nie tylko
dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było
obowiązkowe.

Akcjonariat
Tabela Nr 1 Skład i struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku
Akcjonariusz

Liczba
akcji

Udział w %

Liczba
głosów

Głosy w %

Miasto Działdowo

2 834

79,12

2 834

67

Gmina Działdowo

560

15,63

1120

26,48

PGKiM Sp. z o.o.

95

2,65

95

2,25

Powiat Działdowski

50

1,40

100

2,36

Marek Stefanina

20

0,56

40

0,95

Lidia Kozłowska-Obrębska

15

0,42

25

0,59

Daniel Borkowski

5

0,14

10

0,24

Anna Kraśniewska

3

0,08

6

0,14

Razem

3 582

100

4 230

100
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Skład osobowy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza DAR S.A. od 01.01.2019 r. do 05.04.2019 r. pracowała w następującym
składzie:
1. Paweł Cieśliński – przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Daniel Borkowski– zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Barbara Gładysz – członek Rady Nadzorczej,
4. Piotr Semetkowski – członek Rady Nadzorczej,
5. Marek Stefanina - członek Rady Nadzorczej,
6. Jan Świniarski – członek Rady Nadzorczej.
W związku z tym, że z dniem 05.04.2019 r. Pan Piotr Semetkowski reprezentujący
akcjonariusza Gminę Miasto Działdowo złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej,
w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. 19 czerwca 2019 r. do składu Rady
Nadzorczej powołano nowego członka w osobie Pani Anny Szypułowskiej - Stasiuk. Od tego dnia
skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
1. Paweł Cieśliński – przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Daniel Borkowski– zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Barbara Gładysz – członek Rady Nadzorczej,
4. Anna Szypułowska - Stasiuk – członek Rady Nadzorczej,
5. Marek Stefanina - członek Rady Nadzorczej,
6. Jan Świniarski – członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Zarządu
Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. przez cały 2019 rok pracował
w jednoosobowym składzie: Pan Roman Dawidowski - Prezes Zarządu.
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Personel i świadczenia socjalne
Podstawowe informacje
Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba pracowników w Działdowskiej Agencji Rozwoju
S.A. wynosiła 38 osób, w tym 30 kobiet.
Tabela Nr 2 Struktura wiekowa i zawodowa pracowników Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

prac. administracyjno - biurowi
prac. gospodarczy
razem
pracownicy ogółem

20 lat i
więcej

30 lat i
więcej

40 lat i
więcej

50 lat i
więcej

60 lat i
więcej

6
0
6
15,79%

13
0
13
34,21%

9
2
11
28,95%

6
0
6
15,79%

1
1
2
5,26%

Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 81,58% ogólnej liczby pracowników, osoby
z wykształceniem średnim 13,16%, natomiast osoby z wykształceniem zawodowym 5,26%.
Ponadto na dzień 31.12.2019 roku w Dziale Centrum Kształcenia Ustawicznego
Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. zatrudnionych było 31 nauczycieli w łącznym wymiarze
5 etatów.
Opis świadczeń socjalnych
W Spółce obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który
tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby
zatrudnionych. Zakłada on rozdysponowanie środków na następujące cele:
a) 80 % kwoty Funduszu przeznacza się na indywidualne świadczenia socjalne
(np. bezzwrotna pomoc materialna dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej,
dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie,
świadczenia okolicznościowe z okazji świąt, dofinansowanie do imprez kulturalnych
itp.),
b) 10 % kwoty Funduszu przeznacza się na fundusz pożyczkowy,
c) 10 % kwoty Funduszu przeznacza się na cele wspólne załogi.
W roku 2019 kwota przeznaczona na tzw. cele indywidualne załogi została
rozdysponowana na zakup bonów i paczek świątecznych oraz na zakup biletów na różnego rodzaju
wydarzenia kulturalno - rozrywkowe.
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Pozostałe świadczenia
W odpowiedzi na zapotrzebowanie, zakład pracy finansuje pracownikom szkolenia
zwiększające kwalifikacje zawodowe oraz dofinansowuje kształcenie pracowników na poziomie
wyższym (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe) w zakresie wykonywanej pracy.
Ponadto pracownicy mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez DAR S.A.
w zakresie zbieżnym z wykonywanymi przez nich obowiązkami.
W roku sprawozdawczym z dofinansowania do kształcenia w formie studiów
podyplomowych skorzystało dwóch pracowników.
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2. DZIAŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym idea ustawicznego
kształcenia staje się koniecznością, jednym z najważniejszych wyzwań życiowych jest samodzielne
konstruowanie własnej kariery. Podczas gdy cele i plany ulegają ciągłym zmianom, pojawia się
potrzeba rozwijania kompetencji oraz podnoszenia własnych kwalifikacji w sferze edukacji i pracy.
Obszar ten stanowi szczególne wyzwanie, któremu od lat stara się sprostać Działdowska Agencja
Rozwoju SA poprzez powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR.
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w 2019 r. pozostawała nadal organem prowadzącym
dla:
1. Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR,
1) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
2) Szkoły Policealnej;
2. Działdowskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DAR;
3. Działdowskiego Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR- Szkoła Języków
Obcych;
4. Liceum Ogólnokształcącego DAR.
W dniu 22 lutego 2019 r. Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju SA w Działdowie,
działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U z 2018 r. poz. 966 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania
zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1625 ze zm.), złożył w Starostwie Powiatowym w Działdowie wniosek
o przedłużenie terminu na złożenie wniosku i udzielenie zezwolenia na założenie publicznej szkoły
ponadpodstawowej o nazwie Liceum Ogólnokształcące DAR dla młodzieży z siedzibą
w Działdowie przy ulicy Polnej 11a. Uzyskanie zezwolenia na założenie czteroletniego Liceum
Ogólnokształcącego DAR spowodowane było m.in. zmianą polskiego szkolnictwa i uzupełnieniem
sieci szkół ponadpodstawowych powiatu działdowskiego. We wrześniu 2019 r. o przyjęcie do szkół
ponadpodstawowych starali się uczniowie III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkoły
podstawowej. W tej sytuacji funkcjonujące w powiecie działdowskim szkoły mogły mieć problem
z dużym napływem uczniów. Również sytuacja w polskim systemie zdrowia sprzyjała założeniu
nowego typu szkoły. Z danych podanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych wynika, że
w ciągu najbliższych 16 lat w systemie zabraknie około 70 000 pielęgniarek i położnych, a średnia
wieku w tym zawodzie wynosi ponad 50 lat. Dane te powodują konieczność zachęcenia młodych
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osób do kształcenia się w kierunkach medycznych. Rozszerzone nauczanie biologii i chemii oraz
edukacja medyczna prowadzona w Liceum Ogólnokształcącym DAR pod patronatem wyższej
uczelni umożliwiałyby przygotowanie uczniów do studiów medycznych i pokrewnych takich jak
pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, farmacja, fizjoterapia etc., czyli zawodów z dużym
deficytem na rynku pracy. Starosta Działdowski, decyzją z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzielił
Działdowskiej Agencji Rozwoju SA w Działdowie, zezwolenia na założenie z dniem 1 września
2019 r. publicznej szkoły ponadpodstawowej 4- letniego Liceum Ogólnokształcącego DAR, pod
adresem – 13-200 Działdowo, ul. Polna 11a. Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Uchwałą
z dnia 17 kwietnia 2019 r. Nr 11/2019, aktem założycielskim i nadaniem statutu założył z dniem
1 września 2019 r. publiczną szkołę ponadpodstawową 4- letnie Liceum Ogólnokształcącego DAR.
W dniu 27 września 2019 r. Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., działając
na podstawie art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. poz. 966
ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną
lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625 ze zm.) rozpoczął
procedurę uzyskania zezwolenia na założenie publicznej szkoły o nazwie: Branżowa Szkoła II
stopnia, mającej wejść w skład Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
DAR w Działdowie. Starosta Działdowski, decyzją z dnia 11 grudnia 2019 r. udzielił Działdowskiej
Agencji Rozwoju S.A. w Działdowie zezwolenia na założenie z dniem 1 września 2020 r.
publicznej szkoły ponadpodstawowej w formie dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia pod
adresem – 13-200 Działdowo, ul. Polna 11a. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia będzie
uzupełnieniem sieci szkół w powiecie działdowskim o nowy typ szkoły, który zacznie
funkcjonować w systemie szkolnictwa polskiego od 1 września 2020 r., a także umożliwi
mieszkańcom powiatu działdowskiego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, co w konsekwencji
sprzyja

poprawie

warunków

kształcenia

w

powiecie

działdowskim.

W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie,
w tym praktyczna nauka zawodu, będą prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu
zawodowego. Utworzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia
zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia
kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz
otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach
wyższych.
DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S. A.
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Szkoła będzie kształcić w następujących zawodach:
1. technik technologii szkła;
2. technik handlowiec;
3. technik usług kelnerskich;
4. technik żywienia i usług gastronomicznych;
5. technik agrobiznesu;
6. technik rolnik.

I. PUBLICZNE DZIAŁDOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO DAR
W skład Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR wchodzą:
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (LOdD) na podbudowie gimnazjum
(trzyletni cykl kształcenia),
2. Szkoła Policealna dla Dorosłych (SPdD) od 1 września 2019 roku Szkoła Policealna
(SP)
na podbudowie szkoły średniej.
Zmiany w liceach ogólnokształcących, w związku z reformą systemu oświaty, rozpoczęły
się od roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie art. 158, po spełnieniu zapisów art. 157 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 ze zm.), organ prowadzący złożył w Starostwie Powiatowym w Działdowie
wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie publicznego 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe publiczne 3-letnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych z mocy ustawy stało się publicznym ponadpodstawowym
4-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Działdowie, o którym mowa w art. 18 ust. 1
pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze
zm.). Organ prowadzący Uchwałą Nr 28/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., będącą aktem
założycielskim publicznego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, nadał mu
Statut. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w 4-letnim liceum ogólnokształcącym będą
prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe,

ustawy

o

systemie

oświaty

oraz

niektórych

innych

ustaw

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) oraz decyzji Starosty Działdowskiego z dnia 25 lipca 2019
r. (znak Oz.4321.4.2019), Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. podjął Uchwałę Nr 29/2019
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z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Działdowie do obowiązujących przepisów oraz dostosował jej działalność do nowych przepisów.
Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Działdowie przy ul. Polnej 11a,
otrzymała nazwę Szkoła Policealna w Działdowie. W myśl art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), dotychczasowa publiczna ponadpodstawowa Szkoła
Policealna dla Dorosłych w Działdowie z dniem 1 września 2019 roku z mocy ustawy stała się
publiczną ponadpodstawową Szkołą Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt.2 lit. F ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
Od 1.09.2019 r., w szkole policealnej słuchacz może otrzymać promocję na semestr
programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał
pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin
ten był przeprowadzany w danym semestrze. Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego
jest także jednym z warunków ukończenia szkoły. Słuchacz może skończyć szkołę policealną, jeśli
w wyniku klasyfikacji końcowej otrzyma ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpi do egzaminów zawodowych ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Ustawodawca jako warunek promocji oraz
ukończenia szkoły wprowadził obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, nie zaś zdanie
tego egzaminu. Przepisy dotyczące egzaminu zawodowego, które weszły w życie 1 września 2019
r., obowiązują słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego
2019/2020.
Słuchacze, którzy rozpoczęli w roku szkolnym 2019/2020 naukę w I semestrze szkoły
policealnej

mogli

się

kształcić

w

zawodach

szkolnictwa

branżowego

określonych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 15.02.2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego. Od 1 września 2019 r. słuchaczy tych obowiązuje także nowe rozporządzenie
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Słuchacze Szkoły Policealnej, którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2019 r. uczą się
zawodu zgodnie z dotychczasowymi rozporządzeniami, czyli rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31.03.2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, naukę w PDCKU DAR
rozpoczęło łącznie 406 słuchaczy.
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Słuchacze kształcą się w systemie:
1) zaocznym w LOdD i SP na 7 kierunkach zawodowych:
1. florysta,
2. opiekun medyczny,
3. technik administracji,
4. technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. technik rachunkowości,
6. technik usług kosmetycznych,
7. technik weterynarii,
2) stacjonarnym na 2 kierunkach zawodowych:
1. higienistka stomatologiczna,
2. terapeuta zajęciowy,
3) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji AU.65 – Rozliczanie
wynagrodzeń i danin publicznych
Tabela Nr 3 Liczba słuchaczy szkół PDCKU DAR w latach 2015 – 2019
Rok szkolny
Szkoła
15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

LOdD

171

132

165

143

143

SPdD

375

374

301

290

263

Suma

546

506

466

433

406

Tabela Nr 4 Liczba oddziałów szkół PDCKU DAR w latach 2015 – 2019
Rok szkolny

Szkoła
15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

LOdD

5

5

5

4

5

SPdD

19

19

16

15

14

24

25

21

19

19

Suma
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Oferta edukacyjna Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
dostosowywana jest do zmieniających się przepisów prawa. W Dzienniku Ustaw RP opublikowane
zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
316) w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie
wysokiej jakości kształcenia zawodowego oraz lepsze dostosowanie oferty szkół prowadzących
kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy. Wprowadzenie przepisów rozporządzenia
i przypisanie zawodów kształconych w szkole policealnej do V poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji spowodowało zmianę oferty kształcenia w ww. szkole. Spełniając oczekiwania
społeczeństwa PDCKU DAR rozpoczęło kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych dla zawodów przypisanych do IV poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji kształconych
w technikum (roku ubiegłym w szkole policealnej). W roku 2019 na kwalifikacyjnym kursie
zawodowym w zakresie kwalifikacji AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
(technik rachunkowości) kształciło się 17 słuchaczy.
Wykres Nr 1 Słuchacze PDCKU DAR z uwzględnieniem miejsca zamieszkania

Gmina Rybno
8%
Powiat Nidzicki
15%

Gmina
Działdowo
15%

inne
8%

Gmina Iłowo
6% Gmina
Płośnica
9%

Gmina Lidzbark
13%
Gmina Miasto
Działdowo
26%

Największa liczba słuchaczy wywodzi się z gminy miasto Działdowo - 107 słuchaczy
i gminy Działdowo - 61 słuchaczy. Łącznie do PDCKU DAR z powiatu działdowskiego uczęszcza
314 słuchaczy.
W roku szkolnym 2019/2020 odnotowano wzrost liczby słuchaczy wywodzących się z gmin
wiejskich powiatu działdowskiego.
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O wyborze Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, jako
placówki edukacyjnej kształcącej osoby dorosłe, decyduje wysoka jakość kształcenia. Wiedza
słuchaczy potwierdzana jest świadectwami i dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje
w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje się po ukończeniu szkoły
i zdaniu egzaminów z poszczególnych kwalifikacji. W roku 2019 słuchacze Szkoły Policealnej dla
Dorosłych przystąpili do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w dwóch sesjach: zimowej - 22 słuchaczy, wiosenno - letniej - 127 słuchaczy. Zdawalność
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wzrosła o 9% w porównaniu z rokiem
ubiegłym i wynosi 90%.
Niepodważalną wysoką ocenę pracy PDCKU DAR stanowią wyniki problemowej
ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
w 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23.03.2019 – 05.04.2019 przez zespół
wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto 118 słuchaczy (ankieta i wywiad grupowy)
i 32 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy
z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami placówki, a także przeprowadzono
obserwacje zajęć i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony
raport, który obejmuje następujące wymagania:
1. Uczniowie

nabywają

wiadomości

i

umiejętności

określone

w

podstawie

programowej.
2. Uczniowie są aktywni.
3. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji przedstawiono wnioski:
1. W oparciu o wnioski z diagnozy osiągnięć uzyskiwanych przez słuchaczy na poprzednim
etapie edukacyjnym nauczyciele planują zmiany w organizacji procesu dydaktycznego
i doskonalą swój warsztat pracy.
2. W celu zapewnienia optymalnych warunków wdrażania podstawy programowej, stale
wzbogaca się bazę i wyposażenie szkoły, tworzy nowoczesne pracownie i stanowiska
egzaminacyjne.
3. Wdrażanie wniosków z monitorowania i analizy osiągnięć słuchaczy przekłada się na
wzrost efektów uczenia się, w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego oraz
umiejętności kluczowych.
4. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie słuchaczy w prowadzone zajęcia
w placówce. Przyczynia się do tego odpowiednia organizacja procesu edukacyjnego,
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wykorzystanie przez nauczycieli optymalnych metod i pomocy dydaktycznych, a także
indywidualizacja pracy i udzielanie wsparcia w przypadku trudności w zdobywaniu wiedzy.
5. Słuchacze podejmują działania, które służą ich własnemu rozwojowi, a także przynoszą
korzyści placówce i środowisku, w którym ona funkcjonuje.
6. Szkoła ściśle współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i pracodawcami,
dzięki czemu wzbogaca swoją ofertę, tworzy lepsze warunki do realizacji statutowych
zadań. Szkoła utrwala przy tym swój pozytywny wizerunek w lokalnej społeczności
i realizuje na jej rzecz liczne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym
i społecznym.
Sukcesy szkoły to miara pracy zatrudnionych nauczycieli. W PDCKU DAR w roku 2019
zatrudnionych było 39 nauczycieli, w tym 16 dyplomowych i 18 egzaminatorów.

II. DZIAŁDOWSKIE CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO DAR
Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR prowadzi określoną
Statutem działalność edukacyjną w formach pozaszkolnych. Działa w oparciu o wpisy do rejestrów
instytucji szkoleniowych, takich jak:
1. wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Starostwo Powiatowe),
2. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.28/00031/2006 (WUP Olsztyn).
W 2019 r. w ramach działalności DCEiKU DAR, zrealizowano kursy i szkolenia, które miały
więcej niż jedną edycję w tym samym roku. Znalazły się wśród nich:
1. okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - 10 edycji dla pracodawców
i osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych (w tym
pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycielskich i innych) oraz stanowiskach
robotniczych;
2. szkolenia w zakresie podatku VAT, PIT, CIT, aktualnych zmian i interpretacji w 2019 roku
– 4 edycje dla przedsiębiorców;
3. szkolenia w zakresie ZFŚS w świetle zmian obwiązujących od maja 2019 – 2 edycje;
4. kurs obsługi kas fiskalnych – 2 edycje (dla młodzieży ZSZ w Działdowie oraz dla osób
pochodzących z wolnego naboru);
5. kursy dla młodzieży i kadry z Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku
realizowane w ramach umowy podpisanej z firmą Butterfly Consulting Sp. z o.o. we
Wrocławiu, wśród nich:
a) elektryk z uprawnieniami elektrycznymi – dwie edycje;
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b) AutoCAD – dwie edycje (uczniowska i nauczycielska);
c) Corel DRAW – dwie edycje;
d) wizaż i stylizacja;
6. kursy językowe – 46 edycji w ramach Szkoły Języków Obcych.
Ponadto zrealizowano pojedyncze edycje następujących kursów i szkoleń:
1.

kurs „Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” – realizowany na
podstawie zgody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2.

kurs „Szwaczka w firmie SE-DA” – prowadzony dla osób bezrobotnych,

3.

kurs „Stylizacja paznokci” – dla osoby bezrobotnej,

4.

kurs „Aplikacja rzęs metodą 1:1”,

5.

kurs „Księgowość z wykorzystaniem techniki komputerowej”,

6.

zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży,

oraz w ofercie szkoleń dla przedsiębiorców:
7.

kurs „Inwentaryzacja 2018 i jej praktyczne aspekty” – organizowany dla grupy osób
bezrobotnych,

8.

kurs „Płatnik”.

W dalszym ciągu realizowane i finalizowane były kursy długoterminowe uruchomione w 2018
roku:
- kurs kadrowo –płacowy,
- pakiet stylizacji paznokci,
- kursy robotyki i globalnego czytania dla dzieci,
- kurs przygotowujący do zdania matury w zakresie chemii dla młodzieży.
Wykres Nr 2 Zestawienie liczby kursów w latach 2015 – 2019
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Ogółem rok 2019 w DCEiKU zaowocował realizacją 82 kursów (w tym 47 kursów językowych).
W szkoleniach uczestniczyło 1093 osób, w tym 274 osób w kursach językowych.
Po raz kolejny Centrum Kształcenia Ustawicznego było organizatorem Festiwalu Nauki
DAR – tym razem pod nazwą „Naukowy zawrót głowy”. Wydarzenie miało charakter promocyjno
– informacyjny i skierowane było przede wszystkim do młodzieży ostatnich klas szkół
podstawowych oraz ich rodziców. Obok możliwości przyjrzenia się pracy placówki od środka,
zaoferowano dwa wykłady o tematyce okołomedycznej – pierwszy w zakresie anatomii człowieka,
skierowany do kilku grup młodzieży i drugi poruszający trudną tematykę zaburzeń emocjonalnych
i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców, wychowawców,
pedagogów. Dodatkowo najmłodsi uczestnicy festiwalu mogli uczestniczyć w ciekawej
i inspirującej podróży kosmicznej dzięki mobilnemu planetarium, a ich mamy w tym czasie
korzystać z porad brafitterki lub zabiegów kosmetycznych. Całą relację na bieżąco można było
śledzić poprzez nasze konto na portalu społecznościowym.
Tradycyjnie CKU było współorganizatorem Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki
pn.: „Gwiazdy to my”.

Szkoła Języków Obcych „Language Center”
Szkoła Języków Obcych „Language Center” funkcjonuje w ramach Działdowskiego
Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR. W roku 2019 w zajęciach kursowych z języka
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angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego uczestniczyły łącznie 274
osoby, które realizowały zajęcia na 47 kursach. W miesiącach styczeń – lipiec były realizowane 24
kursy, natomiast od nowego roku szkolnego 2019/2020 uruchomione zostały 23 nowe grupy
szkoleniowe, oprócz tego realizowane były również jedne zajęcia, które rozpoczęły się w ubiegłym
roku i w trybie ciągłym prowadzone były również w 2019 roku.
Tradycyjnie głównymi odbiorcami szkoleń językowych w 2019 roku były dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym – łącznie 212 osób. W porównaniu z minionymi latami, obserwujemy
jednak tendencję zniżkową. Początek roku był czasem wielu pertraktacji i zabiegów, nie tylko
z uwagi na potrzebę promocji i utrzymania się na rynku szkoleń językowych, ale także z uwagi na
rosnące na rynku zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych. Od pewnego czasu daje się
zauważyć i odczuć, że poszerza się strefa działań na rynku prywatnych korepetycji. Stanowi to
problem nie tylko z uwagi na słabnące zainteresowanie kursami sformalizowanymi, ale przede
wszystkim z coraz trudniejszym pozyskaniem lektorów do współpracy. Jako szkoła, będąca częścią
instytucji podlegającej ocenie Kuratora Oświaty i posiadająca certyfikat ISO zgodnie z normą
9001:2015 dla swoich usług, nie możemy i nie chcemy obniżać pewnych standardów oraz
wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych co do zatrudnianej kadry. Niestety mając
świadomość, że taka tendencja z pewnością będzie się nasilać, próbujemy wdrażać środki zaradcze
w postaci regulacji związanych z wynagrodzeniami, ale też utrzymywania dobrych relacji
i warunków pracy.
Kursy językowe zorganizowane w roku 2019 to:
1.

kursy języka angielskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym,
średniozaawansowanym i zaawansowanym – łącznie 5 edycji,

2.

kurs języka niemieckiego dla młodzieży szkół zawodowych o ukierunkowaniu
zawodowym–1 edycja,

3.

kursy języka niemieckiego dla dorosłych, w tym na poziomie przygotowującym do
certyfikatu państwowego – 2 edycje,

4.

kurs języka hiszpańskiego dla dorosłych – 2 edycje,

5.

kurs języka rosyjskiego dla dorosłych na poziomie ponadpodstawowym i maturalnym –
2 edycje,

6.

kurs języka włoskiego dla dorosłych – 4 edycje,

7.

kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej na różnych poziomach
zaawansowania – 20 edycji,

8.

kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4-6 lat)
– 10 edycji;
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9.

kurs języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży – 1 edycja.
W Szkole Języków Obcych „Language Center” w roku 2019 pracowało 14 lektorów –

11 nauczających języka angielskiego, 1 – języka niemieckiego, 1 – języka hiszpańskiego,
włoskiego i niemieckiego i 1 – rosyjskiego. Wszyscy zatrudniani lektorzy posiadają uprawnienia
do nauki języków obcych i przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ich
umiejętności poświadczają ukończone studia filologiczne i doświadczenie w zakresie świadczenia
usług edukacyjnych w szkołach publicznych, czy szkołach językowych.
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Wykres Nr 3 Uczestnicy szkoleń językowych w 2019 r.

6

65

3

4

28
15

147

2
3

J. angielski - dorośli

J. niemiecki - dorośli

J. hiszpański -dorosli

J. włoski - dorośli

J. angielski - dzieci i młodzież szkolna

J. angielski - dzieci przedszkolne

J. niemiecki o chrakterze zawodowym- młodzież

j. niemiecki - dzieci i młodzież

J. rosyjski - dorośli

W ramach działań promocyjnych, poza czasem nasilonych przedsięwzięć reklamowych
w okresie rekrutacyjnym, staramy się podtrzymywać atrakcyjność zajęć przez cały okres trwania
kursów, stąd organizacja otwartych zajęć pokazowych dla rodziców, balu karnawałowego dla
najmłodszych, zajęć w formule pizza party lub piknik time. W miarę możliwości
i z uwzględnieniem przepisów RODO staramy się też być obecni w mediach społecznościowych
i zaglądać na zajęcia poprzez relacje fotograficzne na portalu Facebook.

III. DZIAŁDOWSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DAR

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawa oświatowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996
ze zm.) placówki doskonalenia do dnia 31 sierpnia 2019 r. były zobowiązane uzyskać akredytację
stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form
doskonalenia nauczycieli. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka
doskonalenia nauczycieli ulegała likwidacji z dniem 1 września 2019 r.
Dyrektor Działdowskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DAR, w uzgodnieniu
z

organem

prowadzącym,

zgodnie

z

Rozporządzeniem

Ministra

Edukacji

Narodowej

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2029), złożył do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wniosek
o przyznanie akredytacji. W czerwcu 2019 r. zespół akredytacyjny dokonał w placówce oceny jej
działalności. Po rozpatrzeniu wniosku, załączonej dokumentacji i zapoznaniu się z oceną
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działalności, przeprowadzoną przez zespół akredytacyjny, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty,
decyzją Nr 19 z dnia 24 czerwca 2019 r. przyznał akredytację Działdowskiemu Ośrodkowi
Doskonalenia Nauczycieli DAR.
ODN od 16 lat realizuje zadania określone w Statucie placówki i zadania szczegółowe
zawarte w planie pracy. Oferta doskonalenia nauczycieli w 2019 r. została przyjęta po analizie
kierunków polityki oświatowej wytyczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz potrzeb
środowiska oświatowego powiatu działdowskiego.
Ofertę doskonalenia zaadresowano do różnych grup - klientów:
1. kadry kierowniczej oświaty,
2. przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki,
3. nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych,
4. pracowników administracji i obsługi szkół i placówek,
5. rodziców,
6. wychowawców świetlic dla dzieci i domów dziecka, nauczycieli i rehabilitantów ośrodków
dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
7. studentów kierunków pedagogicznych.
Podstawowymi formami doskonalenia w 2019 r. były kursy, warsztaty, szkoleniowe rady
pedagogiczne, seminaria i konferencje. W okresie sprawozdawczym 786 nauczycieli i rodziców
uczestniczyło w zorganizowanych dla nich formach doskonalenia takich jak:
1. kursy doskonalące - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem szkół, zorganizowano kurs
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, trenera pracy osób
z niepełnosprawnością i elementami coachingu i mentoringu, dyscypliny finansów
publicznych;
2. warsztaty – zorganizowano 16 spotkań m.in. z zakresu pracy z dziećmi sprawiającymi
trudności (dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera), wykorzystania klocków LEGO
w nauczaniu matematyki i programowania, finansów szkół, ochrony danych osobowych,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmian w analizie wydatków poniesionych na
wynagrodzenia w warunkach obliczeniowych roku 2019, warsztaty plastyki oraz warsztaty
dla nauczycieli i rodziców np. „Kryzys emocjonalny i zaburzenia psychiczne u dzieci i
młodzieży”, czy „Metody wczesnej diagnozy i terapii u dzieci z autyzmem”;
3. szkolenia - „Dyscyplina finansów publicznych”; „Wprowadzanie danych do SIO będących
podstawą do naliczania subwencji oświatowej”; „Pierwsza pomoc przedmedyczna
dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych”; „Kierownik wycieczek
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szkolnych";

„Wykorzystanie

kloców

LEGO

w

nauczaniu

przedszkolnym

i wczesnoszkolnym”; „Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkołach i przedszkolu”;
„Rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz realizacja treści patriotycznych
w nauczaniu i wychowaniu";
4. konferencje – „Dlaczego dorośli mnie nie rozumieją? Czego chcę, czego pragnę?”;
5. rady pedagogiczne –

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowania

kompetencji kluczowych, innowacyjności w nauczaniu, terapii ręki, wykorzystania
OZOBOT-ów w nauczaniu programowania, roli rodziców w szkole, budowania zespołu
nauczycielskiego - łącznie 12 szkoleń rad pedagogicznych.
Wykres Nr 4 Udział procentowy nauczycieli w formach szkoleniowych z podziałem na gminy
w 2019 r.

35

39

11 15

Gmina Miasto
Działdowo
Gmina Działdowo
Gmina Płośnica

Działania Działdowskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DAR zaowocowały
współpracą z:
1. przedszkolami

miejskimi

–

poprzez

wsparcie

organizacyjne

przeglądu

piosenki

patriotycznej oraz Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Gwiazdy to My”;
2. Uniwersytetem Trzeciego Wieku - organizacja 10 comiesięcznych wykładów i spotkań
dla słuchaczy UTW oraz wsparcie administracyjne przy spotkaniach sprawozdawczych
Uniwersytetu;
3. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – Era Ewaluacji – bieżące przekazywanie informacji
o programach i projektach edukacyjnych oraz umieszczanie oferty szkoleń ORE na stronie
internetowej ośrodka;
4. Powiatową Biblioteką Pedagogiczną – w ramach współpracy na bieżąco uzupełniano
nowości książkowe oraz organizowano wystawę tematyczną zbiorów biblioteki;

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S. A.

Strona 23

5. Miejską Biblioteką Publiczną - bieżące informowanie o wydarzeniach czytelniczych,
spotkaniach z autorami, udostępniono studentom i nauczycielom korzystanie z portalu Ibuk
Libra;
6. Stowarzyszeniem Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”-

w realizacji cyklu

spotkań z młodzieżą i dorosłymi – „Z historią na Ty”, odbyło się 5 spotkań, w których
uczestniczyło ok. 1000 osób;
7. Instytutem Pamięci Narodowej – Akademii Niepodległości w Działdowie, odbyły się
4 wykłady,
8. Fundacją Nasza Historia z Warszawy – przygotowanie wniosków do wspólnych projektów
dotyczących działań międzypokoleniowych;
9. z firmą LEGO Education – organizacja cyklu 3 warsztatów dla nauczycieli przedszkoli
z elementami programowania z wykorzystaniem klocków LEGO, która zaowocowała
podpisaniem porozumienia o stałej współpracy między ośrodkami;
10. powiatowym koordynatorem ds. doradztwa zawodowego – zorganizowano

spotkanie

dla doradców zawodowych powiatu działdowskiego;
11. ZUS - przystąpienie do programu – „Lekcje z ZUS”, w ramach którego promowano zestawy
podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli
z podstaw przedsiębiorczości i rozliczeń z ZUS.
12. Fundacją Instytut Badań i Edukacji Społecznej z Olsztyna – promowanie działań
profilaktyki nowotworów.
Ponadto w miesiącu listopadzie w ramach rozwoju czytelnictwa przystąpiliśmy do akcji
„Czytaj.pl”, gdzie przez cały miesiąc można było bezpłatnie korzystać z najnowszych wydawnictw
książkowych.
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IV. WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI W BYDGOSZCZY –
WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W DZIAŁDOWIE
Działdowska Agencja Rozwoju S.A nieprzerwanie współpracuje z Wyższą Szkołą
Gospodarki w Bydgoszczy. Dnia 11 lipca 2019 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
wydało pozytywną opinię w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
o nadanie Wydziałowi Nauk Stosowanych w Działdowie uprawnień do prowadzenia studiów na
kierunku pedagogika na poziomie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia o profilu
praktycznym. Przy współpracy z WSG w DAR S.A. funkcjonuje Ośrodek edukacyjny podejmujący
szerokie działania na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego na kierunku pielęgniarstwo
(studia I i II stopnia) oraz w obszarze ekonomii (Administracja i Zarządzanie Publiczne – I stopień,
Zasoby Ludzkie w Gospodarce i Organizacji – II stopień).
W 2019 roku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy złożyła wniosek akredytacyjny
do Ministra Zdrowia w celu uzyskania uprawnień do kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych
w Działdowie na kierunku pielęgniarstwo. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP). W grudniu 2019 roku
w CKU odbyła się wizytacja akredytacyjna KRASPiP.
Rok akademicki 2019/2020 zaowocował organizacją studiów dualnych i zdalnych,
w systemie zaocznym dla 74 studentów oraz dla 102 studentów w systemie stacjonarnym:
1) Pielęgniarstwo I rok: 39 osób,
2) Pielęgniarstwo II rok: 37 osób,
3) Pielęgniarstwo III rok: 26 osób,
4) Pielęgniarstwo I rok, II stopnia: 45 osób,
5) Administracja i zarządzanie publiczne III rok: 10 osób,
6) Rachunkowość i podatki III rok: 6 osób,
7) Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II rok, II stopień: 13 osób.
Podczas licznych spotkań promocyjno – marketingowych na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego, zdiagnozowano potrzebę kształcenia w obszarze gerontologii. Pod
koniec 2019 roku Uczelnia wraz z Wydziałem poczyniła działania w celu utworzenia kierunku
w obszarze pedagogiki specjalność gerontologia i opieka nad osobami starszymi. Rekrutacja na tym
kierunku zostanie uruchomiona w lutym 2020 roku podczas rekrutacji śródrocznej.
W ramach kształcenia na studiach podyplomowych naukę w 2019 roku rozpoczęli
słuchacze na następujących kierunkach:
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1) administracja i zarządzanie finansami publicznymi – 5 osób,
2) coaching w biznesie – 6 osób,
3) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami
ze spektrum autyzmu – 33 osoby,
4) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii – 10 osób,
5) integracja sensoryczna – 5 osób,
6) kadry i płace – prawo i praktyka – 5 osób,
7) przygotowanie pedagogiczne – 11 osób,
8) rachunkowość i podatki od podstaw – 7 osób,
9) zarządzanie oświatą – 7 osób.
Łącznie studia podyplomowe w 2019 roku rozpoczęło 89 osób.
Studia podyplomowe – zakończone w 2019 roku:
1)

przygotowanie pedagogiczne – 11 osób,

2)

kadry i płace – 7 osób,

3)

edukacja rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze
spektrum autyzmu – 16 osób.

W ramach wymienionych kierunków naukę zakończyło 34 studentów.
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V. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
W roku 2019 Działdowska Agencja Rozwoju S.A przeprowadziła 3 seminaria medyczne
dla ratowników medycznych:
1. w dniu 12 marca 2019 r. pn. „Udzielanie pomocy przez ratownika medycznego w kontekście
prawa medycznego” – udział wzięło 59 osób,
2. w dniach 17 - 19 września 2019 r. pn. „III Warmińsko – Mazurskie Forum Medyczne” – udział
wzięło 126 osób:
- 17.09.2019 – Prawne aspekty medycyny,
- 18.09.2019 – Ratownictwo taktyczne,
- 19.09.2019 – Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.
3. w dniu 20 listopada 2019 r. „Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika
medycznego" – udział wzięło 31 osób.
Łącznie w seminariach medycznych wzięło udział: 216 osób.
Seminaria medyczne zrealizowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz
akceptację Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego. Celem kształcenia
było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności ukierunkowanych na potrzeby
pracowników służby medycznej.
W listopadzie 2019 roku Działdowska Agencja Rozwoju S.A uzyskała wpis w Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jako jednostka akredytowana do
prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

Kształcenie Ustawiczne w Szczytnie
Chcąc rozszerzyć obszar działalności szkoleniowej, Spółka w maju 2018 roku otworzyła
nową placówkę kształcenia ustawicznego w Szczytnie. W ramach swojej działalności placówka
realizuje szkolenia oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Największym
powodzeniem na terenie Szczytna cieszą się szkolenia z zakresu księgowości i podatków oraz
kosmetyczne z zakresu stylizacji paznokci i makijażu. W 2019 roku przeprowadzono następujące
szkolenia na terenie Szczytna:
1. Trwałe przedłużanie rzęs metodą 1:1 – 5 osób,
2. Kierownik wycieczek szkolnych – 7 osób,
3. Podatki 2019 – aktualne interpretacje i orzecznictwo – 9 osób,
4. Podatek VAT – zmiany 2019/2020 – 8 osób.
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Zorganizowano także zabawę karnawałową, w której udział wzięło 10 osób.
W Szczytnie dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia dla najmłodszych, w ośrodku
powstały 3 grupy dziecięce w wieku od 4 do 12 lat uczące się języka angielskiego a także 2 grupy
dzieci w wieku od 1 do 3 lat uczestniczące w zajęciach sensoplastycznych.

VI. SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W ramach zadań Ośrodka Szkoleniowo - Informacyjnego Przedsiębiorczości, zdając sobie
sprawę, że dbałość o rozwój zawodowy pracowników tworzących kapitał ludzki jest niezwykle
istotny, nasza oferta uwzględnia również potrzeby sektora związanego z szeroko pojętą
przedsiębiorczością. DAR S.A. oferuje szkolenia poszerzające wiedzę i dokształcające
pracowników firm, odpowiadając tym samy na potrzeby przedsiębiorców. Dlatego też realizując cel
strategiczny, DAR S.A. uaktualnia i rozwija ofertę szkoleń dla przedsiębiorców. W roku 2019
zostały zrealizowane następujące szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm:
1. Program płatnik 2019;
2. Inwentaryzacja 2018 i jej praktyczne aspekty;
3. Planowane zmiany w CIT i PIT w 2019 roku;
4. ZFŚS w świetle obowiązujących od maja 2019 - zmiany w ustawie;
5. Podatki 2019 - aktualne interpretacje i orzecznictwo;
6. Podatek VAT - zmiany 2019-2020;
7. ZFŚS po zmianach od 04.05.2019 roku w sprawie RODO;
8. Prawo pracy 2019 - zmiany, w tym RODO i regulacje obowiązujące od 07.09.2019 r.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 102 przedsiębiorców i ich pracowników.
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3. DZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dział Przedsiębiorczości w 2019 roku obsługiwał w dalszym ciągu niezmienione substruktury
Spółki:
I. Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości (DFP)
1. Fundusz Poręczeń Kredytowych,
2. Fundusz Gwarancyjny,
3. Fundusz Pożyczkowy;
II. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

I. DZIAŁDOWSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (DFP)
Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości kontynuował działalność wspierającą rozwój firm
z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek, poręczeń do kredytów
lub pożyczek, poręczeń wadium, poręczeń właściwego wykonania umowy raz gwarancji jakości
i rękojmi za wady.
Nad oceną i opiniowaniem wniosków o wsparcie finansowe składanych do Funduszu
pracowała Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
1. Tomasz Durlak - przewodniczący Komisji,
2. Joanna Filaszkiewicz - Kurgan - zastępca przewodniczącego Komisji,
3. Grzegorz Chiliński - sekretarz Komisji,
4. Małgorzata Bęcławska- członek Komisji,
5. Grażyna Maluchnik - członek Komisji.

1. FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH (FPK)
W 2019 r. Fundusz Poręczeń Kredytowych kontynuował realizację dwóch projektów
poręczeniowych, opartych na podpisanych w dniu 30.03.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Warmińsko – Mazurskiego aneksach. Jeden z nich dotyczył projektu
pn. „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” - umowa z 6 listopada
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2009 r. na kwotę 42 565 000 zł, drugi natomiast dotyczy projektu pn. „Dofinansowanie funduszy
poręczeniowych na Warmii i Mazurach” - umowa z 27 grudnia 2012 r. na kwotę 6 295 200,00 zł.
Oba projekty zakładają kontynuacje podpisanych umów do 31.12.2023 r. i udzielanie poręczeń do
kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców działających na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego z sukcesywnie uwalnianych środków z udzielonych poręczeń. Projekty realizowane są
w ramach Konsorcjum Funduszy Poręczeniowych z Warmińsko - Mazurskim Funduszem
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA” i Fundacją Rozwoju
Przedsiębiorczości „ATUT”, w których DAR S.A. pełni funkcję Lidera Konsorcjum. Do
31.03.2017 r. projekty zostały rozliczone, a ich prawidłowa realizacja potwierdzona została
złożonymi sprawozdaniami końcowymi. Podpisane aneksy zakładają udzielanie poręczeń zgodnie
z założonym planem, którego realizacja wygląda następująco:
Tabela Nr 5 Stan realizacji wskaźników zawartych w Aneksie do projektu „Dokapitalizowanie

Liczba przedsiębiorstw wspartych przez
fundusze poręczeniowe
Wartość poręczeń udzielonych
przedsiębiorstwom

WSKAŹNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU

funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” na dzień 31.12.2019 r.

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika [%]

167

104,38

29

14

48,28

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
"ATUT"

46

8

17,39

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

17

9

52,94

KONSORCJUM

252

198

78,57

Wyszczególnienie

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika [%]

Warmińsko Mazurski Fundusz
"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

28 000 000,00

34 463 943,98

123,09

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

7 398 578,09

1 995 409,10

26,97

3 926 173,38

856 200,00

21,81

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

6 634 319,60

1 712 720,00

25,82

KONSORCJUM

45 959 071,07

39 028 273,08

84,92

Wyszczególnienie

plan [szt.]

Warmińsko - Mazurski Fundusz
"Poręczenia Kredytowe"
Sp. z o.o.

160

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
"ATUT"
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Tabela Nr 6 Stan realizacji wskaźników zawartych w Aneksie do projektu pn.: „Dofinansowanie

Liczba przedsiębiorstw wspartych przez
fundusze poręczeniowe
Wartość poręczeń udzielonych
przedsiębiorstwom

WSKAŹNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU

funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika [%]

Warmińsko - Mazurski Fundusz
"Poręczenia Kredytowe "
Sp. z o.o.

35

24

68,57

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

15

2

13,33

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
"ATUT"

27

5

18,52

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

14

2

14,29

KONSORCJUM

91

33

36,26

Wyszczególnienie

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika [%]

Warmińsko - Mazurski Fundusz
"Poręczenia Kredytowe "
Sp. z o.o.

4 500 000,00

3 224 523,40

71,66

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

994 199,99

83 088,00

8,36

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
"ATUT"

459 560,80

206 000,00

44,83

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

836 969,17

142 400,00

17,01

KONSORCJUM

6 790 729,96

3 656 011,40

53,84

Zapotrzebowanie na poręczenia do kredytów bankowych są w ostatnich latach niewielkie,
z uwagi na aktywną działalność programów poręczeń de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego,
realizowanego w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki. Ponadto działalność Warmińsko Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby przedsiębiorców
na poręczenia do kredytów bankowych. Możliwości finansowe tych instytucji, ze względu
na wysokość kwoty poręczeń, są dla banków bardziej atrakcyjne. Poręczenia DAR S.A. są obecnie
uzupełnieniem pełnej oferty finansowej dla przedsiębiorców.
W okresie sprawozdawczym DAR S.A. udzielała poręczeń do kredytów i pożyczek
w ramach realizacji w/w projektów oraz środków własnych. Do Funduszu wpłynęły w tym okresie
4 wnioski. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do oceny finansowej i przedłożone do
rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną, która pozytywnie je zaopiniowała. W 2019 roku
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udzielono 4 poręczenia na łączną kwotę 1 090 000 zł, z czego 3 poręczeń na kwotę 890 000 zł
udzielono ze środków RPO WiM I, jedno poręczenie na kwotę 200 000 zł zostało udzielone ze
środków własnych DAR S.A. Trzy poręczenia udzielone zostały do Banku Spółdzielczego
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku o/Działdowo na łączną kwotę 890 000 zł, natomiast
1 poręczenie do Banku Spółdzielczego w Brodnicy o/Działdowo na kwotę 200 000 zł.
Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 777 poręczeń na łączną kwotę
43 997 126,59 zł. Na dzień 31.12.2019 r. aktywne były 53 poręczenia na łączną kwotę 4 275 733,16 zł,
co stanowi 37,17 % kapitału funduszu poręczeniowego.
W 2019 roku nie wypłacono żadnego poręczenia, jednocześnie w wyniku prowadzonych
windykacji i dobrowolnej spłaty długu odzyskano kwotę 25 092,48 zł.
Kapitał funduszu poręczeniowego na dzień 31.12.2019 roku wynosił:
1. SPO-WKP.......................................................................- 4.900.000,00 zł
2. RPO WiM I…………………………………………….- 5 729 100,28 zł
3. RPO WiM II ......................................................................- 874 334,03 zł
RAZEM ………………………………………………- 11 503 434,31 zł

2. FUNDUSZ GWARANCYJNY
Fundusz Gwarancyjny, podobnie jak w roku ubiegłym, oferował następujące typy
produktów:
1. poręczenia zapłaty wadium,
2. poręczenia właściwego wykonania umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady,
3. poręczenia dla członków spółdzielni socjalnych.
Ze względu m.in. na uproszczoną procedurę udzielania przez Fundusz Gwarancyjny
poręczeń wadialnych, unikalność oferty poręczeń właściwego wykonania umowy oraz gwarancji
jakości i rękojmi za wady, będących docenianą przez naszych klientów alternatywą dla gwarancji
bankowych, czy ubezpieczeniowych, wartość portfela poręczeń sukcesywnie się zwiększa.
W 2019 roku na podstawie wniosków, które wpłynęły do Funduszu, udzielono 96 poręczeń
zapłaty wadium na łączną kwotę 3 576 924,98 zł, notując wzrost wartości portfela w stosunku do
roku poprzedniego o 75,74%. Jednocześnie udzielono 96 poręczeń właściwego wykonania umowy
oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady na kwotę 9 808 411,78 zł, odnotowując wzrost
w stosunku do 2018 roku o 24,79%.
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Tabela nr 7 Poręczenia wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady w latach
2007 – 2019

Rok

Poręczenie
Liczba
należytego
poręczeń
wykonania umowy

Poręczenia zapłaty
wadium wartość

Liczba
poręczeń

RAZEM

2007
2008
2009
2010
2011

80 000,00 zł
96 209,50 zł
918 405,48 zł
1 705 765,19 zł
2 515 968,72 zł

3
7
9
22
31

660 900,00 zł
249 300,00 zł
1 178 996,00 zł

14
15
36

80 000,00 zł
96 209,50 zł
1 579 305,48 zł
1 955 065,19 zł
3 694 964,72 zł

2012

3 354 234,17 zł

47

715 600,00 zł

32

4 069 834,17 zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
RAZEM

5 006 786,93 zł
6 682 798,43 zł
5 038 430,55 zł
5 512 056,53 zł
6 298 166,99 zł
7 859 748,50 zł
9 808 411,78 zł
54 876 982,77 zł

66
92
80
79
89
82
96
703

1 658 900,00 zł
2 490 680,00 zł
2 954 020,81 zł
2 642 797,93 zł
1 911 437,00 zł
2 035 386,69 zł
3 576 924,98 zł
20 074 943,41 zł

64
122
154
147
108
68
96
856

6 665 686,93 zł
9 173 478,43 zł
7 992 451,36 zł
8 154 854,46 zł
8 209 603,99 zł
9 895 135,19 zł
13 385 336,76 zł
74 951 926,18 zł

Głównym atutem oferty poręczeń jest jej kompleksowość, krótki czas rozpatrywania
wniosków oraz zindywidualizowane podejście. W okresie objętym sprawozdaniem, w odpowiedzi
na oczekiwania rynkowe, zmodyfikowana została m.in. procedura ubiegania się o poręczenie.
Oprócz tego został także zatrudniony dodatkowy pracownik odpowiadający za pozyskiwanie
nowych klientów.
Pomimo rosnącej konkurencji ze strony innych funduszy wprowadzających do swoich
ofert poręczenia wadialne, to DAR S.A. nadal jest jedynym aktywnym funduszem w Polsce
udzielającym poręczeń właściwego wykonania umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady
w takim zakresie. W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 5 kolejnych długoterminowych
umów o współpracy na udzielanie poręczeń wadialnych oraz poręczeń właściwego wykonania
umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady – łącznie z tego typu umów korzysta 33 klientów.
W 2019 roku DAR S.A. dokonała zapłaty 5 poręczeń z tytułu udzielonego poręczenia
należytego wykonania umowy oraz poręczenia zapłaty wadium w ramach Funduszu
Gwarancyjnego na łączną kwotę 129 338,74 zł. Kwota 88 878,20 zł została w całości dobrowolnie
spłacona przez klientów. W stosunku do kwoty w wysokości 40 460,02 zł spłata zaległości odbywa
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się w ramach zawartego porozumienia. W okresie dwunastu lat działalności Funduszu
Gwarancyjnego jedynie kwota w wysokości 1 858,00 zł jest należności sporną, która odzyskiwana
jest w drodze egzekucji komorniczej.
W roku sprawozdawczym nie udzielono poręczeń dla członków spółdzielni socjalnych
do powiatowych urzędów pracy.
Na dzień sprawozdawczy łączna kwota aktywnych poręczeń Funduszu Gwarancyjnego
wynosiła 10 647 545,75 zł, co stanowiło 92,56 % kapitału funduszu poręczeniowego.
Łącznie w 2019 roku udzielono poręczeń w ramach działalności Funduszu Poręczeń
Kredytowych i Funduszu Gwarancyjnego o łącznej wartości 14 475 336,76 zł, odnotowując wzrost
wartości udzielonych poręczeń o 33,86%.
Wykres Nr 5 Łączna wartość i ilość udzielonych poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych

14 475 337 zł

10 813 535 zł

9 365 323 zł

8 809 355 zł

8 910 905 zł

9 956 379 zł

11 432 998 zł

7 379 509 zł

5 703 124 zł

5 302 625 zł

4 675 010 zł

3 467 962 zł

3 679 701 zł

853 000 zł

1 306 652 zł

674 662 zł

423 046 zł

1 908 678 zł

1 920 060 zł

1 121 040 zł

1 193 650 zł

826 000 zł

1000000

333 623 zł

10000000

1 167 838 zł

100000000

5 184 396 zł

i Funduszu Gwarancyjnego
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156
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2018

240

125
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90
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Tabela Nr 8 Poręczenia wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady w roku 2019
w powiecie działdowskim w podziale na gminy

GMINY

POWIAT DZIAŁDOWSKI
Kwota udzielonych Kwota udzielonych poręczeń
poręczeń wadium należytego wykonania umowy
i rękojmi za wady
(zł)

Gmina Miasto Działdowo

(zł)

RAZEM
(zł)

1 264 633,00

937 209,64

2 201 842,64

Gmina Działdowo

65 000,00

99 347,10

164 347,10

Gmina Lidzbark

40 000,00

1 394 688,01

1 434 688,01

Gmina Płośnica

103 400,00

53 381,66

156 781,66

Gmina Rybno

142 000,00

1 434 607,47

1 576 607,47

1 615 033,00

3 919 233,88

5 534 266,88

RAZEM

Tabela Nr 9 Poręczenia wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady w roku
2019
w podziale na powiaty

POWIAT

Liczba poręczeń
wadium oraz
należytego
wykonania umowy
i rękojmi za wady

Kwota udzielonych poręczeń
wadium oraz należytego
wykonania umowy i rękojmi
za wady

Udział
w wartości

(szt.)

(zł)

(%)

Powiat działdowski

62

5 534 266,88

41,35

Powiat ełcki

2

206 230,67

1,54

Powiat giżycki

1

35 000

0,26

Powiat iławski

1

481 000

3,59

Powiat łomżyński

8

1 868 150,06

13,96

m. Olsztyn

7

415 709,11

3,10

Powiat mławski

7

227 686,69

1,70

Powiat nidzicki

31

1 197 999,63

8,95

Powiat nowomiejski

30

816 595,93

6,10

Powiat olsztyński

5

1 337 029,41

9,99

Powiat ostródzki

9

194 356,53

1,45

Powiat płocki

24

1 026 188,23

7,67

Powiat płoński

1

25 123,62

0,19

Powiat szczycieński

4

20 000

0,15

192

13 385 336,76

100,00

RAZEM
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3. FUNDUSZ POŻYCZKOWY (FP)
W 2019 roku Fundusz Pożyczkowy kontynuował realizację programów pożyczkowych
w oparciu o 6 źródeł finansowania uzyskanych dzięki realizacji następujących projektów:
1.„Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”
Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
2. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka”;
3. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”;
4. „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”;
5. realizowany w ramach środków własnych oraz środków pozyskanych z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (SPO-WKP);
6. realizowany ze środków współfinansowanych z budżetu państwa na wsparcie
przedsiębiorstw powiatu działdowskiego;
Projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty
finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
realizowany był w oparciu o Umowę Operacyjną nr 2/RPWM/11817/2018/III/DIF/090 z dnia
13 marca 2018 roku. Pozyskane dofinansowanie w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł zostało
przekazane do realizacji konsorcjum czterech funduszy pożyczkowych. Działdowska Agencja
Rozwoju S.A. będąca Liderem Konsorcjum otrzymała do dyspozycji kwotę w wysokości
19 000 000,00 zł w celu udzielenia minimum 68 jednostkowych pożyczek w łącznej wysokości
22 891 566,26 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach niniejszego działania zostało udzielonych
48 pożyczek na łączną kwotę 12 923 316,26 zł, osiągając wskaźnik rezultatu w całym okresie jego
realizacji na poziomie 100% przyznanego limitu.
Tabela Nr 10 Stan realizacji projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez
instrumenty finansowe” (Pożyczka z Premią I - umowa z 2018r.) na 31.12.2019 r.
Razem od początku realizacji projektu

WSKAŹNIK
REZULTATU

WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych przez
fundusz pożyczkowy
Wartość pożyczek
udzielonych
przedsiębiorstwom
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plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień realizacji
wskaźnika
[%]

68

85

125,00%

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień realizacji
wskaźnika [%]

22 891 566,26

22 891 566,26

100,00%
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Zgodnie z powyższą Umową Operacyjną, osiągnięcie wskaźnika realizacji projektu na
poziomie min. 90%, uprawniało Konsorcjum funduszy pożyczkowych do wnioskowania, w ramach
tzw. prawa opcji, o kolejne wsparcie finansowe w wysokości 30 000 000,00 zł. Dodatkowa pula
środków została przyznana na podstawie Oświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji z dnia 17.09.2019 r. W ramach prawa
opcji udzielono w okresie sprawozdawczym 5 pożyczek w łącznej wysokości 1 264 000 zł.

Tabela Nr 11 Stan realizacji projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez
instrumenty finansowe” ( Pożyczka z Premią I - prawo opcji z 2019r.) na 31.12.2019 r.
Razem od początku realizacji projektu

WSKAŹNIK
REZULTATU

WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych przez
fundusz pożyczkowy

Wartość pożyczek
udzielonych
przedsiębiorstwom

plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

68

5

0,07%

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

22 891 566,26

1 264 000,00

5,52%

W roku sprawozdawczym, w ramach tego samego projektu pn. „Wsparcie rozwoju
i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
występująca jako Lider Konsorcjum czterech funduszy pożyczkowych podpisała kolejną Umowę
Operacyjną nr 2/RPWM/16918/2019/III/DIF/180 z dnia 29.05.2019 roku na kwotę dofinansowania
13 000 000,00 zł. W oparciu o tę umowę Fundusz Pożyczkowy uzyskał możliwość udzielenia
minimum 14 jednostkowych pożyczek w łącznej wysokości 4 523 809,52 zł w okresie 23 miesięcy
od dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania. Na koniec okresu sprawozdawczego
udzielonych zostało 15 pożyczek w łącznej wysokości 3 595 900 zł.
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Tabela Nr 12 Stan realizacji projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez
instrumenty finansowe” (Pożyczka z Premią II - umowa z 2019r.) na 31.12.2019 r.
Razem od początku realizacji projektu

WSKAŹNIK
REZULTATU

WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych przez
fundusz pożyczkowy

Wartość pożyczek
udzielonych
przedsiębiorstwom

plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

14

15

107,14%

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

4 523 809,52

3 595 900,00

79,49%

W oparciu o Umowę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na
Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/12218/2018/V/DIF/144 z dnia 08 listopada 2018 roku, Fundusz
Pożyczkowy uzyskał możliwość realizacji projektu pn. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka”. Pozyskane przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. dofinansowanie w wysokości
10 000 000,00 zł pochodzące ze środków publicznych z wycofanych instrumentów finansowych
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 jest przeznaczone na
wsparcie

dla

co

najmniej

75

Przedsiębiorców

działających

w

branży

turystycznej

i okołoturystycznej na łączną kwotę 10 526 315,79 zł. Realizacja projektu przewidziana została do
27 listopada 2020 roku. W okresie sprawozdawczym udzielonych zostało 35 pożyczek na łączną
kwotę 5 274 650 zł.
Tabela Nr 13 Stan realizacji projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” na
31.12.2019 r.
Razem od początku realizacji projektu

WSKAŹNIK
REZULTATU

WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych przez
fundusz pożyczkowy

Wartość pożyczek
udzielonych
przedsiębiorstwom
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plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

75

35

46,67%

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

10 526 315,79

5 274 650,00

50,11%
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W ramach projektu pn. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii
i Mazurach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w oparciu
o Umowę nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/09-00 z dnia 6 listopada 2009 roku z późniejszymi
zmianami, w okresie sprawozdawczym udzielonych zostało 21 pożyczek na łączną kwotę
2 840 500,00 zł, osiągając wskaźnik rezultatu w całym okresie jego realizacji na poziomie 290,98%
kwoty dotacji. Przewidywany okres realizacji projektu do 31.12.2023 roku.

Tabela Nr 14 Stan realizacji projektu „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii
i Mazurach” na 31.12.2019 r.
Razem od początku realizacji projektu

WSKAŹNIK
REZULTATU

WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych przez
fundusz pożyczkowy

Wartość pożyczek
udzielonych
przedsiębiorstwom

plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

113

381

337,17%

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

15 658 181,81

45 562 855,79

290,98%

Fundusz Pożyczkowy w 2019 roku kontynuował również realizację projektu pn. „Wzrost
potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 w oparciu o Umowę nr UDA-RPWM.01.02.02-28-002/12-00
z dnia 27 grudnia 2012 roku, w ramach którego w okresie sprawozdawczym udzielonych zostało
13 pożyczek na kwotę 704 000 zł. Od początku realizacji tego projektu Fundusz Pożyczkowy
udzielił 74 pożyczek ze wskaźnikiem rezultatu wynoszącym 411,11% na łączną kwotę 7 693
930,00 zł, co stanowi 219,83% realizacji wskaźnika produktu. Przewidywany okres realizacji
projektu do 31.12.2023 roku.
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Tabela Nr 15 Stan realizacji projektu „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii
i Mazurach” na 31.12.2019 r.
Razem od początku realizacji projektu

WSKAŹNIK
REZULTATU

WSKAŹNIK
PRODUKTU

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych przez
fundusz pożyczkowy

Wartość pożyczek
udzielonych
przedsiębiorstwom

plan [szt.]

osiągnięta wartość
wskaźnika [szt.]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

18

74

411,11%

plan [zł]

osiągnięta wartość
wskaźnika [zł]

stopień
realizacji
wskaźnika
[%]

3 500 000,00

7 693 930,00

219,83%

Fundusz Pożyczkowy udzielał też pożyczek w ramach środków własnych i środków
pozyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (SPO-WKP). Udzielone zostały
3 pożyczki w łącznej wysokości 800 000 zł.
Ze środków współfinansowanych z budżetu państwa na wsparcie przedsiębiorstw powiatu
działdowskiego udzielono w okresie sprawozdawczym 2 pożyczek w łącznej wysokości 240 000 zł.
Łącznie w 2019 roku do Funduszu Pożyczkowego wpłynęło 171 wniosków
pożyczkowych. Komisja Kwalifikacyjna zaopiniowała pozytywnie 157 wniosków, 7 wniosków
oceniono negatywnie, 7 klientów zrezygnowało z finansowania. Ostatecznie w 2019 roku zawarto
142 umowy pożyczkowe (wzrost w stosunku do 2018r. o 56,04%) na łączną kwotę
27 642 366,36 zł (wzrost w stosunku do 2018 r. o 59,96%). Na tak znaczący przyrost wolumenu
pożyczkowego miały przede wszystkim wpływ podjęte działania związane z promocją Pożyczek
Inwestycyjnych z Premią udzielanych w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności
przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, pozwalających na wsparcie różnorodnych potrzeb
inwestycyjnych przedsiębiorców oraz uruchomionej Pożyczki na Rozwój Turystyki dedykowanej
klientom działającym w popularnych na terenie Warmii i Mazur branżach związanych z obsługą
ruchu turystycznego.
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Tabela Nr 16 Udzielone pożyczki w 2019 r. wg realizowanych projektów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Projekt

Ilość

Wartość pożyczek w zł

RPO WiM 1

21

2 840 500,00

RPO WiM 2

pożyczek
13

SPO-WKP

3

800 000,00

Pożyczka Inwestycyjna z Premią I

48

12 923 316,26

Pożyczka Inwestycyjna z Premią I
(opcja)

5

1 264 000,00

15

3 595 900,00

Pożyczka na Rozwój Turystyki

35

5 274 650,00

Powiat Działdowski

2

240 000,00

Pożyczka Inwestycyjna z Premią II

RAZEM

704 000,00

142

27 642 366,26

Średnia wartość udzielonych pożyczek w 2019 r. wyniosła 194 664,55 zł i w stosunku do
2018 roku wzrosła o 4 766,97 zł (wzrost o 2,51%).

Wykres Nr 6 Aktywność Funduszu Pożyczkowego w latach 2000 – 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

zł27 642 366
zł17 280 680
zł8 452 150
zł16 639 306
zł15 361 680
zł11 799 821
zł9 408 314
zł8 412 446
zł8 695 086
zł5 278 550
zł2 313 025
zł2 520 310
zł3 604 245
zł2 339 400
zł1 184 000
zł274 000
zł614 377
zł1 182 400
zł195 500
zł335 500

142
91
79
140
134
115
97
72
92
57
39
44
61
43
23
15
24
45
28
46
1

10

100

1000

10000

Wartość pożyczek

100000

1000000

10000000

100000000

Liczba pożyczek

W okresie działalności Funduszu Pożyczkowego, tj. w latach 2000 - 2019 udzielono
łącznie 1387 pożyczek na kwotę 143 533 156 zł. Średnia wartość udzielonych pożyczek wynosi
103 484,61 zł.
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Tabela Nr 17 Struktura udzielonych pożyczek w 2019 r. ze względu na przedział kwotowy
Od początku działalności Funduszu

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedział
Ilość

Wartość
w tys. zł

średnia

%
wartości

Ilość

Wartość
w tys. zł

średnia

%
wartości

do 10 tys.

120

895,50

7,46

0,63

0

0

0

0,00

od 10-30 tys.

263

5 557,87

21,13

3,91

17

404,15

23,77

1,46

od 30-50 tys.

226

9 613,40

42,54

6,76

16

739,70

46,23

2,68

od 50-120 tys.

435

37 869,08

87,06

26,62

35

3 293,40

94,10

11,91

od 120-300 tys.

301

69 302,07

230,24

48,71

49

10 492,50

214,13

37,96

pow. 300 tys.

36

19 017,62

528,27

13,37

25

12 712,62

508,50

45,99

Tabela Nr 18 Udzielone pożyczki w 2019 r. ze względu na powiaty

Powiat

Liczba
pożyczek
(szt.)

Wartość
udzielonych pożyczek
(zł)

Udział
w wartości
(%)

działdowski

65

10 402 556,26

37,63

elbląski

17

4 295 650,00

15,54

nidzicki

13

2 458 400,00

8,90

iławski

7

1 655 000,00

5,99

nowomiejski

6

1 579 500,00

5,71

ostródzki

7

1 237 000,00

4,48

braniewski

4

4,31

gołdapski

2

1 192 000,00
000
1 113 660,00

ełcki

4

820 000,00

2,97

lidzbarski

2

650 000,00

2,35

szczycieński

5

611 000,00

2,21

piaseczyński

1

500 000,00

1,81

giżycki

2

390 000,00

1,41

Warszawa Wilanów

1

260 000,00

0,94

olsztyński

3

237 600,00

0,86

kętrzyński

1

120 000,00

0,43

bartoszycki

1

100 000,00

0,36

piski

1

20 000,00

0,07

RAZEM

142
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27 642 366,26

4,03

100,00
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Strukturę pochodzenia kapitału, którym Fundusz Pożyczkowy dysponował w 2019 r.
przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 19 Środki w dyspozycji Funduszu pożyczkowego w 2019 r.
Lp.

Źródło pochodzenia

Początkowa

Stan środków

wartość środków

na 31.12.2019r.

Udział %

w tys. zł
1.

Środki własne

1 053,85

2 528,07

3,69

2.

Środki (PARP) - środki własne

1 000,00

1 000,00

1,46

3.

SPO-WKP - środki własne

5 000,00

5 000,00

7,30

4.

Samorząd pow. działdowskiego środki własne

10,00

10,00

0,01

5.

Środki budżetu państwa ( PD) środki własne

1 987,92

1 987,92

2,90

6.

RPO WiM 1 – projekt

15 658,18

17 769,67

25,93

7.

RPO WiM 2 – projekt

3 500,00

3 744,24

5,46

8.

PO RPW I – projekt

10 000,00

100,02

0,15

9.

PO RPW II – projekt

2 000,00

72,20

0,11

10.

PO RPW III- projekt

3 000,00

372,35

0,54

11.

PO RPW IV- projekt

4 000,00

1 252,31

1,83

12.

PO RPW IV/NL – projekt

4 000,00

1 337,73

1,95

13.

PB-WWS II – projekt

2 884,93

1 018,56

1,49

14.

PIZP

38 000,00

24 364,52

35,57

15.

PPW Turystyka

10 000,00

4 881,82

7,12

16.

PIZP 2

3 800,00

3 078,96

4,49

RAZEM

105 894,88

68 518,37

100,00

W 2019 roku wypowiedziano 5 pożyczek na łączną kwotę 653 912,60 zł z czego jedna
z nich w kwocie 176 922,08 zł była udzielona ze środków własnych, 2 z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, a 2 pozostałe z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013. Każda z 5 wypowiedzianych pożyczek w 2019 roku spłacana jest
dobrowolnie w ramach zawartego porozumienia z kontrahentami. Łącznie w okresie działalności
Funduszu pożyczkowego wypowiedziano 40 pożyczek, z czego na dzień 31.12.2019 r.
w windykacji sądowej i komorniczej pozostawało 14 pożyczek na kwotę 593 810,37 zł, co stanowi
0,41% w stosunku do ogółu pożyczek udzielonych przez fundusz pożyczkowy. Spłata 17 pożyczek
w kwocie 1 399 678,96 zł, według stanu na dzień 31.12.2019 r., przebiegała w oparciu o zawarte
z kontrahentami porozumienia. Ogółem z tytułu wypowiedzianych umów pożyczek ze środków
własnych Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. pozostaje do odzyskania kwota 536 040,06 zł.
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Na dzień bilansowy aktywnych było 539 pożyczek na łączną kwotę 51 624 825,46 zł.
Uwzględniając pożyczki udzielone również przez Konsorcjantów, a wypłacone z konta Spółki,
powiększają tę kwotę w sprawozdaniu finansowym Spółki do wartość 68 638 776,72 zł.

II. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES)
Ekonomia społeczna to obszar, w którym Działdowska Agencja Rozwoju S.A. podejmuje
działania już od 2006 roku. W 2019 roku zakończono realizację dwóch projektów, tj. Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Nidzicy realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Celem realizacji niniejszych projektów było
powstanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem
w nowo powstałych oraz w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
I. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” – to projekt realizowany od 12 lipca 2016
roku w partnerstwie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Swoim działaniem obejmował 4 powiaty
województwa warmińsko - mazurskiego: działdowski, nowomiejski, nidzicki i szczycieński.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 9 372 553,76 zł, z czego 54,65% (5 122
361,75 zł) stanowiła równowartość zadań realizowanych przez DAR S.A. w ramach prowadzonego
Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) oraz Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
(FPS).
II. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” – umowa na realizację projektu została
zawarta w dniu 29 listopada 2016 roku pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko Mazurskiego
z siedzibą w Olsztynie a Działdowską Agencją Rozwoju S.A., występującą jako Lider partnerstwa
zawartego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej
WAMA-COOP. Projekt swoim działaniem obejmował osoby zamieszkałe na terenie 5 powiatów
województwa

warmińsko

-

mazurskiego:

bartoszyckiego,

kętrzyńskiego,

lidzbarskiego,

mrągowskiego, olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych
wynosiła 8 606 991,80 zł z czego 53,58% (4 611 501,40 zł) stanowiła równowartość zadań
realizowanych przez DAR S.A. w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
Realizacja powyższych projektów trwała do 30 czerwca 2019 roku, gdzie następowało już
powolne wygaszanie działań projektowych, wypłacanie końcowego wsparcia finansowego
oraz podejmowanie działań zmierzających do właściwego zamknięcia i ostatecznego rozliczenia.
Dlatego też w ramach projektów:
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- OWES Olsztyn wypłacono 232 800 zł wsparcia finansowego, w tym 79 200 zł jednorazowej
dotacji inwestycyjnej;
- OWES Nidzica wypłacono natomiast 202 250 zł w ramach podstawowego i przedłużonego
wsparcia pomostowego.
Tabela Nr 20 Zestawienie założonych wskaźników w od początku realizacji projektów OWES
Wskaźniki
Liczba osób
objętych
wsparciem

Nazwa projektu

OWES
w Nidzicy

OWES
w Olsztynie

Liczba
podmiotów
ekonomii
społecznej
objętych
wsparciem

Liczba miejsc
pracy
utworzonych w
przedsiębiorstwa
ch społecznych

Liczba osób objętych wsparciem
finansowym - dotacje

w nowoutworzonych PS

w istniejących
PS

wskaźniki
założone

300

23

98

70

22

wskaźniki
zrealizowane

316

28

98

76

22

stopień
realizacji w %

105,33

121,74

100

108,57

100

wskaźniki
założone

260

23

86

53

33

wskaźniki
zrealizowane

263

37

88

55

33

stopień
realizacji w %

101,15

160,87

102,33

103,77

100

Równolegle do podejmowanych działań zmierzających do prawidłowego rozliczenia
i zamknięcia powyższych projektów, Działdowska Agencja Rozwoju podpisała kolejną umowę
w zakresie tworzenia miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej. Projekt ten realizowany jest
w partnerstwie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Swoim działaniem obejmuje 4 powiaty
województwa warmińsko - mazurskiego: działdowski, nowomiejski, nidzicki

i szczycieński.

Stanowi on kontynuację poprzedniego projektu. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych
w ramach niniejszego projektu wynosi 10 861 843,17 zł, z czego 54,96 % (5 969 222,14 zł) stanowi
równowartość zadań realizowanych przez DAR S.A. w ramach prowadzonego Inkubatora
Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) oraz Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (FPS).
W 2019 roku przeprowadzono dwie rekrutacje do „nowego” OWES, w ramach których
wpłynęło 25 formularzy rekrutacyjnych na utworzenie 94 miejsc pracy. Kolejnym etapem było
ogłoszenie dwóch rund naborów biznesplanów. W odpowiedzi na te rundy wpłynęło 19 wniosków
o jednorazową dotację inwestycyjną na łączną wartość 1 535 695,27 zł, w ramach których
zadeklarowano stworzenie 64 miejsc pracy. Kwota przyznanego wsparcia po ocenie Komisji Oceny
Wniosków wynosiła 1 504 940,07 zł na stworzenie 63 miejsc pracy.
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W 2019 roku podpisanych zostało 12 umów na stworzenie 38 stanowisk pracy. Z uwagi na
fakt, iż jednorazowa dotacja inwestycyjna wypłacana jest w dwóch transzach, odpowiednio
w wysokości 80% i 20%, wartość wypłaconych dotacji wyniosła łącznie 657 595,84 zł. Ponadto dla
10 przedsiębiorstw społecznych wypłacono wsparcie pomostowe w wysokości 141 500 zł.
Łączna kwota wsparcia finansowego wypłaconego w roku 2019 w ramach wszystkich
podpisanych umów wyniosła 799 095,84 zł. Do wydatkowania w budżecie, do końca realizacji
projektu pozostało 4 642 439,16 zł..

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Targowisko
Rok 2019 był dziewiątym rokiem istnienia targowiska w lokalizacji położonej przy
ul. Gen. Hallera 33. Targowisko obejmuje 237 stanowisk odkrytych oraz 60 zamkniętych,
zadaszonych pawilonów. Na dzień 31.12.2019 r. na podstawie zawartych 24 umów
wydzierżawiono 39 pawilonów. Średnio w ciągu 2019 roku wydzierżawiane były 42 pawilony (70
%), w tym 3 przez spółdzielnie socjalne, które korzystały z wynajmu pawilonów na
preferencyjnych warunkach, wprowadzonych w celu aktywizacji i promocji tej formy działalności.
Na placu targowym w oparciu o 97 umów, zajmowano 210 stanowisk (90,52%),
średniorocznie 210 stanowisk (90,52%). W ubiegłych latach ilość miejsc rezerwowanych
w okresach zimowych drastycznie malała. Powodem tendencji wzrostowej rezerwowanych
stanowisk i utrzymywania rezerwacji na poziomie zbliżonym do średniorocznej rezerwacji
w okresach zimowych upatrujemy we wprowadzonych niższych opłatach za wydzierżawienie
pawilonów i rezerwację stanowisk właśnie w tym okresie, tj. obniżenie opłaty rezerwacyjnej o 50%
w miesiącach grudzień, styczeń, luty i marzec pod warunkiem terminowej zapłaty opłaty
rezerwacyjnej przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy. Z ulgi tej skorzystało w 2019 roku
95% rezerwujących. W roku sprawozdawczym do kasy DAR S.A. wpłynęło łącznie 426 793,49 zł.
W kwocie przychodu znajduje się kwota z tytułu inkasa opłaty targowej w wysokości 11 797,45 zł.
W dalszym ciągu na DAR S.A. spoczywa obsługa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego
na budowę targowiska. W 2019 r. spłacono 192 268,68

zł, a do spłaty pozostało jeszcze

160 224,27 zł.
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Tabela Nr 21 Struktura podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą
na targowisku w roku 2019, ze względu na ich siedzibę
Jednostka
administracyjna

Liczba
podmiotów
rezerwujących
stanowiska

Udział %

Liczba podmiotów
wydzierżawiających Udział %
pawilony

Miasto Działdowo

35

36,1

12

48

Gmina Działdowo

6

6,1

2

8

Pozostałe gminy
Powiatu
Działdowskiego

19

19,6

9

36

Inne

37

38,2

2

8

Razem

97

100

25

100

Fundusz stypendialny
Rok 2019 był dwudziestym drugim rokiem działalności Funduszu stypendialnego
prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. Przez te wszystkie lata Fundusz
niezmiennie wspierał finansowo utalentowane dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Działdowo.
W ostatnich dwóch latach Fundusz zaczął nieznacznie zmieniać formułę przyznawanych
stypendiów, dając m. in. możliwość ubiegania się o stypendium przez różnego rodzaju grupy.
Natomiast zmiana polegająca na wprowadzeniu trybu ciągłego na składanie wniosków
stypendialnych spowodowała zwiększoną ilość ich dostarczania. Oba te czynniki spowodowały, że
w roku sprawozdawczym do Funduszu wpłynęły łącznie 24 wnioski, w tym 3 wnioski grupowe.
Fundusz Stypendialny Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. na dwóch spotkaniach
Komisji Stypendialnej, które odbyły się w 2019 roku przyznał wsparcie 15 osobom indywidualnym
(w tym 5 stypendiów miesięcznych i 10 stypendiów jednorazowych) oraz 3 grupom na łączną
kwotę 22 000 zł.
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Tabela Nr 22 Stypendyści DAR S.A. w latach 1998 – 2019
Ilość wniosków

Ilość przyznanych
Stypendiów

Kwota stypendium
[zł]

1998
1999

27

4

8 600,00

8

5

12 920,00

2000

15

5

4 595,20

2001

11

2

2 800,00

2002

14

7

7 070,00

2003

11

3

2 950,00

2004

15

5

5 650,00

2005

8

4

7 250,00

2006

11

5

7 400,00

2007

7

4

9 000,00

2008

12

4

9 800,00

2009

12

10

17 250,00

2010

6

6

9 750,00

2011

6

4

8 000,00

2012

11

4

8 400,00

2013

11

7

12 200,00

2014

10

8

9 900,00

2015

20

8

20 000,00

2016

8

7

17 500,00

2017

11

8

18 500,00

19 indywidualne

13

21 300,00

3 grupowe

4

2 500,00

21 indywidualnych

15

15 750,00

3 grupowe

3

6 250,00

256

127

223 335,20

Rok

2018
2019
RAZEM

Udzielone wsparcie finansowe związane z działalnością statutową DAR S.A.
Działdowska Agencja Rozwoju S.A., w związku ze swoją działalnością statutową związaną
ze wspomaganiem rozwoju społeczno - gospodarczego terenu gminy i miasta Działdowo, z dużym
zaangażowaniem wspiera rożnego rodzaju inicjatywy zewnętrzne mające na celu szeroko
rozumiany rozwój. Nie zawęża swojego działania tylko do prowadzonego od 1997 r. Funduszu
Stypendialnego, który udziela wsparcia finansowego przeznaczonego na rozwój talentów dzieci
i młodzieży, ale również przekazuje środki na różnego rodzaju działania mające pozytywny wpływ
na mieszkańców Działdowa oraz na rozwój miasta.
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W 2019 r. Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 19 300 zł. Swoim wsparciem objęła wiele
inicjatyw

związanych

z

organizacją

imprez

sportowych,

kulturalnych,

artystycznych.

W omawianym roku wsparcie otrzymali: Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć
i Tożsamość”, Uczniowski Klub Sportowy Uzdowo, Uczniowski Klub Sportowy „Yankees”,
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, Uczniowski Klub Sportowy „Działdowianka”, Działdowskie
Centrum Caritas, Gminę Działdowo na organizacje obchodów Dni Rodziny, Stowarzyszenie na
rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Działdowie, Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie,
Działdowskie Bractwo Rycerskie, Siłownia u Jacka, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Związek
Polskich Kawalerów Maltańskich, Miejski Klub Sportowy „Działdowo.

5. CZĘŚĆ FINANSOWA
Ocenę wyników finansowych i ekonomicznych Spółki za rok 2019, zgodnie z Uchwałą
Rady Nadzorczej nr 16/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r., powierzono firmie audytorskiej Biuro
Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami,

Zarząd

zapewnił

sporządzenie

rocznego

sprawozdania

finansowego

Spółki

obejmującego:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans,
3) rachunek zysków i strat,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
5) rachunek przepływów pieniężnych,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
7) sprawozdanie Zarządu z działalności.
Firma pozytywnie oceniła sytuację finansową DAR S.A., dając jednocześnie pozytywny
obraz sytuacji finansowo – ekonomicznej Spółki. Sytuacja Spółki nie rodzi zagrożeń dla dalszego
jej funkcjonowania zarówno obecnie, jak i na lata przyszłe.
Przedstawione dokumenty wykazują wzrost sumy bilansowej w stosunku do roku 2018
o 19 512 856,10 zł do wartości 108 896 186,86 zł (tj. o 21,83%).Wzrost sumy bilansowej był
głównie wynikiem nadwyżki pozyskanych środków pieniężnych na udzielane pożyczki nad
zwróconymi do BGK.
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Wykres Nr 7 Przyrost aktywów Spółki w latach 1995 – 2019

W 2019 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 330 436.09 zł, brutto – 430 452,09
zł. Wynik finansowy netto był niższy w porównaniu do 2018 r. o 6,76%.
Z uwagi na wzmożoną akcję pożyczkową oraz ilość i wartość udzielonych poręczeń,
zwiększono rezerwy o 89 902,99 zł, co miało bezpośredni wpływ na wynik finansowy za 2019 r.
Zarząd DAR S.A. proponuje dokonać podziału zysku w następujący sposób:
1. Kapitał zapasowy

- 33 100,00 zł.

2. Kapitał rezerwowy

- 262 336,09 zł

3. Fundusz Stypendialny - 35 000,00 zł.
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Wykres Nr 8 Zysk netto w latach 1995 – 2019

Obroty Spółki w 2019 r. wyniosły 7 825 892,16 zł i były niższe od obrotów roku ubiegłego
o 2 530 125,63 zł. Na obniżenie obrotów w znacznym stopniu wpłynęła realizacja projektów
OWES Olsztyn i OWES Nidzica, gdyż w tym okresie DAR S.A. kończył udzielanie wsparcia
finansowego w realizowanych projektach.
Aktualna wartość kapitału akcyjnego wynosi 1 432 800 zł i nie uległa zmianie. Kapitał
zapasowy wzrósł o 35 500,00 zł do kwoty 333 952,40 zł, zaś kapitał rezerwowy o 293 879,58 zł. do
kwoty 19 461 182,94 zł.
Działalność DAR S.A. w zakresie usług finansowych, tj. udzielanie poręczeń, gwarancji
oraz pożyczek narażona jest na możliwe straty. Dobra sytuacja finansowa Spółki umożliwia
niwelowanie tych zagrożeń poprzez tworzenie rezerw, które na działalność pożyczkową
i poręczeniową zwiększyły się do łącznej kwoty 221 256,94 zł.
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6. ZAMIERZENIA NA 2020 ROK
W roku 2020 będziemy kontynuować rozpoczęte działania realizowane w oparciu
o zawarte umowy. Szczególny nacisk zostanie położony na umocnienie swojej działalności
edukacyjnej i usług finansowych w regionie podnosząc jednocześnie jakość usług i sprawność
działania. Dużym wyzwaniem będzie spełnienie oczekiwań przedsiębiorców oraz wyzwań jakie
czekają Spółkę w sytuacji walki z pandemią koronawirusa.

I.

Działania Funduszu Przedsiębiorczości skupiać się będą na:
1. aktywnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w zakresie realizacji umów oraz niwelowania niedogodności
gospodarczych

wywołanych

zmianami

koniunktury

na

rynku

krajowym

i światowym,
2. zwiększeniu mobilności pracy w terenie oraz wzmożenie działań marketingowych,
zwłaszcza w zasięgu działania punktu obsługi w Szczytnie,
wprowadzaniu rozwiązań informatycznych przyjaznych naszym klientom.
3. realizowaniu projektu OWES we współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”
na lata 2018 – 2020.
4. Przystąpienie i udział w projektach finansowych mających na celu niwelowanie
skutków pandemii koronawirusa.
II. Działania Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR skupiać się będą na:
1. analizie zapotrzebowania rynku szkoleniowego i edukacyjnego celem przygotowania
atrakcyjnej oferty edukacyjnej,
2. organizacji szkoleń i działań aktywizacji zawodowej,
3. współpracy z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Oświaty w zakresie wdrażania
priorytetów w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
4. współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz kadrą pedagogiczną w celu
opracowania adekwatnej do ich potrzeb oferty edukacyjnej dla nauczycieli,
5. współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie rozwijania oferty
kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia pielęgniarek,
6. współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i tożsamość”
w zakresie upowszechniania historii, kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania
szkół w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży,
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7. współpracy z bibliotekami w celu popularyzacji czytelnictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem osób dorosłych,
8. od 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie
rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Roman
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