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DANE FUNDACJI:

Nazwa: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

Adres siedziby: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Strona internetowa: https://fundacja.arp.pl

Adres poczty elektronicznej: poczta@fundacja.arp.pl

Tel. 604 644 273

Nr KRS: 0000765394

NIP: 7010900039

REGON: 382226320

ORGANY FUNDACJI:

Skład Zarządu Fundacji:

Jakub Lechowicz – Prezes Zarządu

Skład Rady Fundacji:

Edyta Żyła – Przewodnicząca Rady

Agnieszka Wasilewska – Członek Rady

Miłosz Marczuk – Członek Rady
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POWSTANIE FUNDACJI:

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu ustanowiona została przez Fundatora

– Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. aktem notarialnym z dnia 04.12.2018 roku.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu

04.01.2019 roku. Swoją działalność statutową organizacja rozpoczęła w pełnym

zakresie po 15.03.2019 roku, kiedy uruchomiona została strona internetowa

Fundacji, umożliwiająca składanie wniosków o dofinansowanie.

INFORMACJE O FUNDATORZE:

Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie jest spółką akcyjną

w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu

Państwa. Powstała w 1991 roku. Od początku swego istnienia wspiera

przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji

procesów restrukturyzacji, odgrywając ważną rolę w zwiększaniu

konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia

obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji

przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów

produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref

Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem

współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Jednym z ważnych

elementów strategii ARP jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
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CELE STATUTOWE FUNDACJI:

Celami Fundacji są działania na rzecz dobra wspólnego w zakresie:

 społecznej odpowiedzialności biznesu,

 pomocy społecznej,

 pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym 

podczas pracy w przemyśle,

 wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 wyrównywania szans,

 ochrony i promocji zdrowia, w tym ratownictwa i ochrony ludności,

 wsparcia kultury fizycznej i osób z niepełnosprawnością,

 ochrony środowiska, szczególnie na obszarach przemysłowych i 

poprzemysłowych,

 rozwoju wspólnot społecznych,

 wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie innowacyjności,

 wolontariatu,

 działalności charytatywnej,

 nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,

 edukacji obywatelskiej, w tym nieodpłatnej edukacji prawnej,

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju 

świadomości narodowej i kulturowej.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA:

W 2021 roku działalność Fundacji koncentrowała się w obszarach:

 Działalność charytatywna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym

 Nauka i edukacja

 Kultura i tradycja

 Sport i zdrowie
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WYSOKOŚĆ POMOCY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

ZASIĘG DOFINANSOWANYCH DZIAŁAŃ:

międzynarodowe
13%

ogólnopolskie
25%

regionalne
18%

lokalne
44%

DAROWIZNY I WSPARCIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW:

Wartość pomocy przekazanej przez Fundację ARP w 2021 roku to ponad 4.400.000 zł.

Fundacja rozpatrzyła w tym czasie 238 wniosków o wsparcie. Pozytywnie zaopiniowała

195 projektów, przyznając dofinansowanie na ich realizację.
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Średnio 364.900 zł miesięcznie
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Program „Uśmiech”

Prowadzony przez FARP od 2019 roku. Celem

programu jest wyrównywanie szans, zaspokojenie

podstawowych potrzeb, zapewnienie jak najlepszych

warunków oraz dobrego startu w dorosłość dzieciom

i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Placówki, które otrzymały wsparcie w ramach

programu:

 Domy dla Dzieci w Szymonowie – na realizację

projektu „Ćwiczę umysł, myślę zdrowo i czas

spędzam na sportowo”: korepetycje z matematyki

i języków obcych, warsztaty poświęcone

zdrowemu odżywianiu i ekologii, zajęcia sportowe

 Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Nasz Dom w Rybczewicach Drugich – na

stworzenie nowego placu zabaw dla najmłodszych

wychowanków: zakup i montaż sprzętu

 Domy Dziecka w Skopaniu – na organizację

letniego wypoczynku dla podopiecznych: pobyt

w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Sielpia

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu

Dziecka w Strzyżowie „Serca Sercom” – na

remont łazienek, z których korzystają dzieci

 Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

w Więcborku – na realizację projektu „Krajna

naszym domem – co w trawie piszczy?”: zakup

rowerów oraz organizacja wycieczek rowerowych

wokół jezior Krajeńskiego Parku Narodowego

 Centrum Administracyjne do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Przemyślu

– na przeprowadzenie niezbędnych prac

remontowych poprawiających bezpieczeństwo

oraz warunki mieszkalne w Domu Dziecka

„Maciek” i Domu Dziecka „Małgosia”

 Dom pod Lipami i Lipowy Zakątek – Placówki

Opiekuńczo-Wychowawcze w Radymnie

– na organizację wycieczek dla podopiecznych

do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze
7
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Program „Uśmiech”

Placówki, które otrzymały wsparcie w ramach

programu:

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NEGEB”

w Szamotułach – na zorganizowanie zajęć

tenisa ziemnego, zajęć hipoterapii oraz kolonii

letnich dla podopiecznych

 Dom Dziecka im. Ks. Zygmunta

Gorazdowskiego w Krośnie – na organizację

wakacyjnego wypoczynku dla wychowanków:

wyjazd do Term Chochołowskich, wyjazd

w Bieszczady, spływ Dunajcem, kolonie

w Szczawnicy, Krynicy Zdroju, Mrzężynie,

Jastrzębiej Górze oraz Murzasichle

 Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata

Alberta oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży

im. Jana Pawła II w Stalowej Woli – na zakupy

odzieży zimowej, kosmetyków i przyborów

szkolnych dla wychowanków oraz wyposażenie

obu placówek w pralkę, pościel, środki czystości

oraz zabudowę świetlicy

 Centrum Administracyjne Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Zgromadzenia

Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego Dom Ojca

Gwidona Nr 1 i Nr 2 w Pacanowie – na zakup

sprzętu i mebli do pomieszczeń adaptowanego

poddasza przeznaczonych do dodatkowych

zajęć: plastycznych, muzycznych, tanecznych

 Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki

Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu

– na organizację letniego wypoczynku dla

podopiecznych w ośrodku wypoczynkowym nad

Zalewem Solińskim

 Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku

– na przeprowadzenie gruntownego remontu

drugiego piętra budynku, obejmującego sześć

sypialni, trzy łazienki, świetlicę, aneks kuchenny

oraz pokój do cichej nauki
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WSPARCIE DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

chorych, dzieci z ubogich rodzin oraz seniorów

FARP angażuje się w projekty mające przeciwdziałać

wykluczeniu społecznemu osób z powodu niepełnosprawności,

ubóstwa czy wieku. Priorytetem jest zwiększenie dostępu do

życia społecznego poprzez różne formy pomocy i rehabilitacji.

Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:

• Fundacja Make Possible – na dofinansowanie rehabilitacji

oraz zaopatrzenia ortopedycznego i oprogramowania do

komunikacji alternatywnej dla dzieci niepełnosprawnych

z deficytami ruchowymi oraz zaburzeniami mowy

• Fundacja Dziecięca Fantazja – na organizację wydarzeń

dla chorych dzieci: „Wieczór Marzeń w ZOO” oraz

„Gwiazdka z Fantazją” z bogatym programem atrakcji

• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski

„Amicus Hominis” – na rehabilitację społeczną młodzieży

niepełnosprawnej intelektualnie: letni wyjazd dla grupy

podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bochni

• Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba

Medyczna – na zakup specjalistycznego samochodu

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

• Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” – na obóz

wakacyjny nad morzem z programem socjoterapeutycznym

dla dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin

• Fundacja „Zobacz Mnie” – na realizację projektu
„KLUB21”: zajęcia sportowe i rekreacyjne, terapia zajęciowa,

sensoplastyka, muzykoterapia, socjoterapia dla

niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie dzieci

• Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej

S. Leszczyńskiej – na rehabilitację podopiecznych

Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile

• Fundacja Rodzin Górniczych – na dofinansowanie

zakupu leków i wyrobów medycznych dla seniorów oraz

osób chorych i niepełnosprawnych

• Stowarzyszenie Odra – Niemen Oddział Małopolski

– na realizację projektu „Z potrzeby serca. Kombatantom

na święta”
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OBSZAR SPORT I ZDROWIE:

Dofinansowanie Fundacji ARP na zakup specjalistycznego

sprzętu medycznego i ratowniczego otrzymały między innymi:

 Fundacja Dla Transplantacji – Zostaw Serce na Ziemi

– na zakup innowacyjnego urządzenia OCS Heart

Transmedics do transportu pobranego do przeszczepu

serca – aparatura pozwala wydłużyć przydatność organu do

wszczepienia aż do 12 godzin

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.

Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach – na zakup mobilnego aparatu

USG na potrzeby Oddziału Neurologii oraz Udarowego

 Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – na zakup

aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii:

kardiomonitory i pompy infuzyjne

 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu – zakup dwóch łóżek z kardiomonitorem

oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii dla Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa – na zakup

respiratora
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowie – na zakup

sprzętu służącego kwalifikowanej pierwszej pomocy ofiarom

wypadków

 Ochotnicza Straż Pożarna w Twardowicach – na zakup

defibrylatora AED

 Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział

Okręgowy – na szkolenie z technik poszukiwawczych

oraz zakup urządzeń GPS do lokalizacji poszukiwanych
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Wsparcie Fundacji ARP na rozwój młodych

talentów oraz promocję sportu i zdrowego stylu

życia otrzymały między innymi:

 Klub Sportowy Akademickiego Związku

Sportowego Akademii Wychowania

Fizycznego i Sportu w Gdańsku – na udział

zawodników sekcji lekkiej atletyki w zawodach

sportowych w sezonie halowym

 Młodzieżowy Klub Sportowy „Pomezania

Malbork” – na realizację projektu „Top Talent

Pomezanii Malbork”: treningi piłki nożnej dla

dzieci i młodzieży

 Miejski Klub Sportowy "Victoria"

Świebodzice – na udział w turniejach oraz

treningi zawodniczek piłki ręcznej

 Fundacja Liderzy Sportu – na udział w

ogólnopolskich zawodach i szkolenie sportowe

szablistów Uczniowskiego Klubu Sportowego

Hajduczek Olsztyn

 Uczniowski Klub Sportowy „Handball 28”

– na realizację projektu „Czuj się lepiej z piłką

ręczną”: treningi piłki ręcznej dla dzieci
 Uczniowski Klub Sportowy „Top Dance”

– na organizację Ogólnopolskiego Turnieju

Tańca Sportowego Top Dance Cup 2021

obejmującego 28 kategorii tanecznych: dzieci

(od wieku przedszkolnego), młodzież oraz

dorośli

 Polski Związek Żeglarski – na organizację

międzynarodowych zawodów żeglarskich

Gdynia Sailing Days 2021 rozgrywanych w

kilkudziesięciu klasach regatowych

 Fundacja Wolność i Demokracja – na

organizację warszawskiego biegu w ramach

projektu „Tropem Wilczym” – dużego

przedsięwzięcia sportowo-edukacyjnego, które

w 2021 roku odbyło się w 290 lokalizacjach,

w tym w 14 zagranicznych miastach

OBSZAR SPORT I ZDROWIE:



12

Sprawozdanie z działalności Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za rok 2021

OBSZAR NAUKA I EDUKACJA:

Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:

 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku – na organizację zajęć

doskonalących czytanie dla uczniów młodszych klas szkół

podstawowych

 Fundacja Master Art – na realizację projektu „e-Bank

Talentów” – cyklu warsztatów, wykładów i indywidualnych

konsultacji dla młodych utalentowanych muzyków
 Fundacja Our Future Foundation – na realizację projektu

„Kwalifikacja stypendialna na rejs mentoringowy 2021”,

w ramach którego wybitnie zdolni uczniowie szkół średnich

mają możliwość skorzystania z doświadczeń i wskazówek

studentów zagranicznych uczelni

 Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej – na realizację

projektu „Polsko-Węgierski Uniwersytet Letni”, którego

zadaniem jest rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej,

oświatowej, kulturalnej wśród ekspertów i studentów obu

krajów
 Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii – na

organizację konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Polska

Przyszłości” w 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema

 Instytut Spraw Publicznych – na realizację projektu

„Zwiększenie świadomości prawnej poprzez przeprowadzenie

cyklu szkoleń z zakresu prawa”

 Związek Pracodawcy Ziemi Lubelskiej – na realizację

projektu „Lepszy start”: doradztwo, wsparcie mentorskie,

szkolenia dla osób nieaktywnych zawodowo (tuż po studiach,

urlopie wychowawczym, dłuższym leczeniu)
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OBSZAR KULTURA I TRADYCJA:

Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:

 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – na

organizację 56. Międzynarodowego Festiwalu

Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

 Fundacja Temida Arts & Business – na

organizację II Beskidzkiego Festiwalu Klasyki

„Beskid Classics” w Bielsku-Białej

 Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne – na

organizację 59. Międzynarodowego Festiwalu

Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju

 Buskie Samorządowe Centrum Kultury

w Busku-Zdroju – na organizację XXVII

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego

im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju

 Akademickie Stowarzyszenie Kultury

„Wagant” – na organizację XXX Jubileuszowego

Festiwalu Maj z Muzyką Dawną

 Fundacja Projekt Życie – na organizację

festiwalu filmowego Tykocińska Akademia

Kresów z udziałem wybitnych aktorów,

reżyserów, pisarzy i znawców tematu,

uświetnionego benefisem oraz obchodami 90.

urodzin mistrza Janusza Majewskiego

 Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii

– na realizację projektu „Sgraffito w Okayamie

– Polska Tradycja, Japońskie Inspiracje”
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Fundacja ARP nie prowadziła działalności gospodarczej w 2021 roku.

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH:

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 000 000 zł, a stanowiły 

je darowizny Fundatora przekazane w 2021 roku. Fundacja dysponowała także 

środkami z budżetu na 2020 rok, które zostały przeznaczone na działalność w 2021.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty Fundacji w 2021 roku wyniosły ogółem  4 760 448,18 zł, w tym:

 4 414 810 zł – na działalność statutową

 345 638,18 zł – koszty administracyjne

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU:

Na koniec 2021 roku w Fundacji ARP zatrudnione były 2 osoby (przy wykorzystaniu

1 etatu):

 Prezes Zarządu

 Koordynator programów

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH:

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację w okresie 

sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) wyniosła 277 725,90 zł, 

w tym:

 165 189,60 zł – wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów Fundacji

 102 323,00 zł – wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracowników Fundacji

 6 000,00 zł – z tytułu umowy zlecenia

W 2021 roku wypłacono nagrody w łącznej wysokości 4 213,30 zł (kwota brutto

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
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Sprawozdanie z działalności Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za rok 2021

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH 

PIENIĘŻNYCH:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

INFORMACJA O ŚRODKACH FUNDACJI:

Na koniec roku sprawozdawczego na rachunku bankowym Fundacji w Banku

Gospodarstwa Krajowego znajdowała się kwota 277 428,28 zł.

Fundacja nie zgromadziła natomiast żadnych środków w gotówce, nie nabyła w roku

sprawozdawczym obligacji, nieruchomości ani innych środków trwałych.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ 

PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:

W roku sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ W SPRAWIE SKŁADANYCH 

DEKLARACJI PODATKOWYCH:

Fundacja była zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-4R oraz deklaracji CIT-8 za 

rok objęty sprawozdaniem. 

Na dzień 31.12.2021 roku Fundacja wykazywała zobowiązania z tytułu rozliczeń 

publiczo-prawnych w kwocie 7 744,71 zł, na które składają się:

 podatek PIT-4 w kwocie 4 262,00 zł za grudzień 2021 roku, którego termin wpłaty 

upływał z dniem 20.01.2022 r.

 składki ZUS w łącznej kwocie 3 482,71 zł za grudzień 2021 roku, których termin 

wpłaty upływał z dniem 15.01.2022 r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI 

KONTROLACH:

W 2021 roku nie przeprowadzono kontroli w Fundacji.
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Sprawozdanie z działalności Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za rok 2021

INFORMACJA CZY FUNDACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ 

W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O 

PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ O FINANSOWANIU 

TERRORYZMU (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)

Fundacja ARP nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca

2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ 

PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB 

PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 10 000 EURO.

W roku sprawozdawczym Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce 

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

INFORMACJA O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH 

UCHWAŁ:

Jednoosobowy Zarząd Fundacji podjął w 2021 roku 91 uchwał dotyczących

zawieranych umów i rozliczenia beneficjentów.

Rada Fundacji spotkała się na ośmiu posiedzeniach i podjęła ogółem 15 uchwał.

Uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności

Fundacji oraz strategii na kolejne lata.
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