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1.Informacje o spółce DAR S.A. 

 

 

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie Zarządu Spółki Działdowska Agencja Rozwoju S.A.  

za rok 2018. Wzorem lat ubiegłych, Spółka konsekwentnie realizowała działania wyznaczone Statutem, 

starając się stale podnosić jakość oferowanych usług. Do naszych sztandarowych zadań należą w dalszym 

ciągu te związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego miasta i gminy 

Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, dlatego zależy nam, jako Spółce,  

na ciągłym zacieśnianiu współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi. 

 Do kluczowych zadań realizowanych w 2018 r., należała kompleksowa obsługa małych  

i średnich przedsiębiorstw, głównie w zakresie udzielania pożyczek oraz poręczeń. Na ten cel 

pozyskaliśmy w 2018 roku ok. 30 milionów złotych. Dzięki temu nasze usługi finansowe wyróżniły się 

na rynku szczególnie korzystnymi warunkami. W związku z tym, Spółka postanowiła objąć swoim 

zasięgiem coraz większy teren, otworzyliśmy placówki pożyczkowe w innych miastach województwa 

warmińsko – mazurskiego, tj. w Szczytnie, Ełku i Olsztynie.  

Działania podejmowane w ramach zawiązanego w 2017 r. Konsorcjum Instytucji Wdrażających 

Instrument Finansowy Pożyczka Inwestycyjna z Premią, w skład którego weszli Nidzicka Fundacja 

Rozwoju „NIDA” w Nidzicy,  Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi  

oraz Fundacja Rozwoju Regionu Łukta , w którym DAR S.A. jako lider konsorcjum rozpoczęła w 2018 r. 

realizację projektu „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” były dla nas kolejną formą i sposobem  

na rozszerzanie naszego pola działania. Dzięki temu z naszych usług mogła skorzystać coraz większa 

rzesza mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na których najbardziej nam zależało.  

W 2018 r. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zaproponowała klientom szeroką ofertę szkoleń, 

kursów języków obcych oraz różnych form doskonalenia nauczycieli. Dzięki współpracy z Wyższą 

Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie ponownie mogło 

zaoferować mieszkańcom naszego miasta, gminy oraz powiatu bogatą ofertę studiów licencjackich 

 i jeszcze bogatszą ofertę studiów podyplomowych.  

         Rzetelne działanie Spółki na ww. płaszczyznach, 

potwierdził pozytywny wynik audytu jednostki certyfikującej 

ZETOM - CERT, która przedłużyła ważność certyfikatu ISO 

9001:2015 o następny rok dla usług finansowych (działalność 

pożyczkowa i poręczeniowa) oraz usług szkoleniowych, a także 

szerokie grono zadowolonych klientów.  
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Uwarunkowania społeczno - gospodarcze 

W roku 2018 odnotowano wzrost wskaźnika PKB o 5,1% w porównaniu z ubiegłym rokiem,  

a głównym tego czynnikiem był popyt krajowy. Analitycy podkreślają, że najważniejszym motorem 

polskiej gospodarki pozostaje nadal spożycie gospodarstw domowych. Szybszy rozwój niż przeciętny 

nastąpił w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, transporcie i gospodarce magazynowej, a także 

przemyśle.  

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 3,7% większe niż przed rokiem.  

Pod koniec III kwartału 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było ok. 947,4 tys. bezrobotnych. 

Wśród tych osób wyznaczono grupę długotrwale bezrobotnych. Ich udział w całej grupie osób wyniósł  

w 2018 r. 53,5%. Stopa bezrobocia wyniosła 5,7%, tj. o 0,9% mniej niż przed rokiem. W skali roku 

zmniejszenie stopy bezrobocia nastąpiło we wszystkich województwach, w tym o 1,9% w województwie 

warmińsko - mazurskim. Na podstawie analizy stopy bezrobocia w 14 województwach można 

stwierdzić, że zmniejszyły się różnice między skrajnymi wartościami tego wskaźnika. Pod koniec  

III kwartału roku, różnica między najwyższym a najniższym wskaźnikiem stopy procentowej wynosiła 

6,7%, a wyznaczały ją województwa wielkopolskie i warmińsko-mazurskie. Wzrost zatrudnienia 

odnotowano w większości sektorów - największy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 

(o 7,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,6%), a także w budownictwie (o 5,6%). 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w roku 2018 w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4778,78 zł  

i było wyższe o 7,2% niż w poprzednim roku. Najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowywano 

niezmiennie w woj. mazowieckim, natomiast najniższy w woj. warmińsko –mazurskim. 

Wykres Nr 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2019 r.  
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Edukacja 

Rok szkolny 2018/2019 był drugim rokiem wprowadzania reformy edukacji i zmiany 

struktury szkół. Uczniowie, którzy w czerwcu jako pierwszy rocznik skończyli naukę w VII klasach szkół 

podstawowych, rozpoczęli we wrześniu naukę jako pierwszy rocznik w klasie VIII. Po raz drugi, wiosną 

nie przeprowadzono rekrutacji do gimnazjów. Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę  

w klasach III, będą ostatnim rocznikiem w tym typie szkoły. Od 1 września 2019 r.  gimnazjów  

nie będzie już w polskim systemie szkolnictwa.  

W przypadku szkolnictwa ponadpodstawowego, głównym celem proponowanych rozwiązań była 

odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości i efektywności kształcenia 

w tego typu szkołach i placówkach. Natomiast największe zmiany w szkolnictwie branżowym  

są planowane od roku szkolnego 2019/2020. Przewiduje się zwiększenie subwencji oświatowej  

na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, 

wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego  

oraz intensyfikację działań zmierzających do systematycznego doskonalenia warsztatu nauczyciela 

poprzez organizowanie przez dyrektora szkoły obowiązkowych staży branżowych. W efekcie szkoleń 

branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, a szkoły uzyskają 

możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób 

dorosłych, poprzez prowadzenie krótszych form kursowych (kursów umiejętności zawodowych). 

 

Akcjonariat 

Skład i struktura akcjonariatu Spółki w 2018 roku uległa zmianie. Przekształcenia związane były   

z przeniesieniem w dniu 19.01.2018 r. przez większościowego akcjonariusza, tj. Gminę - Miasto 

Działdowo, 95 akcji imiennych, stanowiących część liczby pierwszej (założycielskiej) emisji bez nazwy 

na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz sprzedaż w dniu 

21.05.2018 r. 5 takich akcji Pani Lidii Kozłowskiej – Obrębskiej. Wobec powyższego Zarząd 

Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie, na podstawie art. 341 § 1 i § 4 Kodeksu 

spółek handlowych, dokonał zmian w Księdze Akcyjnej Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju 

S.A., polegających na wpisaniu zmniejszonej liczby akcji będących w posiadaniu akcjonariusza Gminy - 

Miasto Działdowo oraz zwiększonej liczby akcji będących w posiadaniu akcjonariusza  

Pani Lidii Kozłowskiej – Obrębskiej, a także wpisaniu nowego akcjonariusza jakim jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

W związku z powyższym, w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy podjęto uchwałę wprowadzającą wyżej opisane zmiany do Statutu Spółki. 

 

https://www.dziennik.pl/tagi/szkola
https://www.dziennik.pl/tagi/szkola
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Tabela Nr 1  Skład i struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 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 

 

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2018 r. do 21.06.2018 r. pracowała w składzie: 

1. Paweł Cieśliński – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Daniel Borkowski– zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

3. Jakub Garbacz – członek Rady Nadzorczej, 

4. Piotr Semetkowski – członek Rady Nadzorczej, 

5. Marek Stefanina - członek Rady Nadzorczej, 

6. Jan Świniarski – członek Rady Nadzorczej. 

W dniu 18.05.2018 r. do Zarządu Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., w którym akcjonariusz ten poinformował Zarząd 

Spółki o zamiarze skorzystania z uprawnienia przysługującego mu na mocy § 30 ust. 4 Statutu i złożył 

wniosek wskazujący jednego z członków Rady Nadzorczej, określonych w § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu,  

w celu jego powołania do składu Rady Nadzorczej na łączną kadencję, na najbliższym posiedzeniu 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skorzystanie z ww. uprawnienia, wiązało się z tym, że z chwilą 

dokonania takiego powołania, przedterminowo miały wygasnąć mandaty dwóch członków Rady 

Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy określonych w § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu. W związku z tym 

powstała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 30 ust. 4 Statutu.  
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Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się również 22 czerwca 

2018 r., akcjonariusz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wskazał  

Panią Barbarę Gładysz na członka Rady Nadzorczej. Pozostali akcjonariusze, określeni w § 30 ust. 1 pkt 

3 Statutu, wskazali Pana Marka Stefanina na łączną trzyletnią kadencję członka Rady Nadzorczej. 

W konsekwencji owych wskazań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę  

w przedmiotowej sprawie. Z chwilą wejścia niniejszej uchwały w życie, na podstawie § 30 ust. 5 Statutu 

Spółki, wygasły przedterminowo mandaty członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Garbacza  

i Pana Marka Stefanina, reprezentujących do tej chwili akcjonariuszy, określonych w § 30 ust. 1 pkt 3 

Statutu Spółki. 

Rada Nadzorcza DAR S.A. od 22.06.2018 r. do 31.12.2018 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. 

 

Skład osobowy Zarządu 

Do 25.06.2018 r. Zarząd funkcjonował w składzie dwuosobowym:  

1.  Roman Dawidowski - Prezes Zarządu, 

2.  Anna Kraśniewska – Wiceprezes Zarządu. 

Z uwagi na zmiany prawne związane z wynagrodzeniami dyrektorów szkół publicznych 

oraz w związku z zamiarem wykonania postanowień zawartych w Uchwale Nr 10/2017 Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie 

z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 

Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna, Pani Anna Kraśniewska postanowiła złożyć rezygnację 

z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu z dniem 25 czerwca 2018 r. Wobec powyższego od 26 czerwca 

2018 roku Spółką zarządzał jednoosobowy Zarząd.  

W dniu 29 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza zawarła z Prezesem Zarządu DAR S.A.  

Panem Romanem Dawidowskim umowę o świadczenie usług zarządzania Spółką Działdowska Agencja 

Rozwoju Spółka Akcyjna na czas pełnienia funkcji. Zmiana formy zatrudnienia również podyktowana 

była koniecznością dokonania uregulowań związanych z zatrudnieniem członków zarządu, zgodnie  

z zapisami ww. Uchwały Nr 10/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji 

Rozwoju S.A.  
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Personel i świadczenia socjalne 

 

Podstawowe informacje 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba pracowników w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. 

zatrudnionych na pełen etat wynosiła 34 osoby, w tym 28 kobiet, natomiast zatrudnionych na część etatu 

– 37 osób, w tym 24 kobiety. Duży wzrost pracowników zatrudnionych na część etatu spowodowany  

był koniecznością zatrudnienia na umowy o pracę nauczycieli kształcących w Publicznym Działdowskim 

Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR. Na dzień 31.12. 2018 r. Spółka zatrudniała 71 pracowników  

w łącznym wymiarze 42,93 etatów. 

 

Tabela Nr  2  Struktura wiekowa i zawodowa pracowników Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. 

 
20 lat i 

więcej 

30 lat i 

więcej 

40 lat i 

więcej 

50 lat i 

więcej 

60 lat i 

więcej 
Ogółem 

prac. administracyjno - biurowi 3 17 6 6 1 33 

nauczyciele 0 11 11 7 6 35 

prac. gospodarczy 0 0 2 1 0 3 

razem 3 28 19 14 7 71 

udział  w % 4,23% 39,44% 26,76% 19,72% 9,86% 100% 

 

 

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. 

 

Pozostałe świadczenia 

Zarząd Spółki postanowił zaproponować pracownikom usługę grupowego ubezpieczenia 

medycznego TU ZDROWIE.  W jej ramach, każdy pracownik może skorzystać z profesjonalnej opieki 

medycznej z zakresu różnych specjalizacji. Deklarujący chęć zakupu usług prywatnej opieki medycznej, 
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ponosi comiesięczny koszt w wysokości 15 zł, pozostała część kwoty, tj. 70 zł finansowana jest przez 

pracodawcę.  

Ponadto, tak jak w latach ubiegłych, Spółka finansuje pracownikom szkolenia zwiększające 

kwalifikacje zawodowe oraz dofinansowuje kształcenie pracowników na poziomie wyższym (studia 

licencjackie, magisterskie, podyplomowe) w zakresie wykonywanej pracy. W roku sprawozdawczym  

z takiego dofinansowania skorzystał jeden pracownik. Pracownicy mogą także bezpłatnie uczestniczyć  

w szkoleniach organizowanych przez DAR S.A. w zakresie zbieżnym z wykonywanymi przez nich 

obowiązkami.  

 

2.Dział Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 

 
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w 2018 r. pozostawała nadal organem prowadzącym dla: 

1. Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, 

1)  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 

2)  Szkoły Policealnej dla Dorosłych, 

2.Działdowskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DAR, 

3. Działdowskiego Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR - Szkoła Języków 

Obcych. 

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) na podbudowie szkoły średniej. 

 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, naukę w PDCKU DAR 

rozpoczęło łącznie 433 słuchaczy. Słuchacze kształcili się w systemie zaocznym w LOdD i SPdD na 8 

kierunkach zawodowych: 

1. asystent osoby niepełnosprawnej, 

2. florysta,  

3. technik administracji,  
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4. technik bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5.  technik informatyk, 

6.  technik rachunkowości,  

7. technik usług kosmetycznych,  

8. technik weterynarii, 

oraz w systemie stacjonarnym na 2 kierunkach zawodowych: 

1. higienistka stomatologiczna, 

2. terapeuta zajęciowy. 

Tabela Nr 3 Liczba słuchaczy szkół PDCKU DAR w latach 2014 – 2018 

Szkoła 
Rok szkolny 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

LOdD 166 171 132 165 143 

SPdD 371 375 374 301 290 

Suma 537 546 506 466 433 

Tabela Nr 4 Liczba oddziałów szkół PDCKU DAR w latach 2014 – 2018 

Szkoła Rok szkolny 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

LOdD 4 5 5 5 4 

SPdD 20 19 19 16 15 

Suma 24 24 25 21 19 

 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli nr 3 i nr 4 można stwierdzić, że w roku szkolnym 

2018/2019 wzrosła średnia liczba słuchaczy przypadająca na jeden oddział w Liceum Ogólnokształcącym  

dla Dorosłych i wynosi 34 - 36 osób. Liczba słuchaczy w Szkole Policealnej dla Dorosłych, przypadająca 

na jeden oddział nie uległa zmianie i wyniosła 19 osób. 
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Wykres Nr 2 Słuchacze PDCKU DAR z uwzględnieniem miejsca zamieszkania 

 
Największa liczba słuchaczy wywodzi się z gminy miasto Działdowo - 129 słuchaczy i gminy  

Działdowo - 64 słuchaczy. Łącznie do PDCKU DAR z powiatu działdowskiego uczęszcza 321 słuchaczy.  

W roku szkolnym 2018/2019 znacznie wzrosła liczba słuchaczy z powiatu nidzickiego – 75 słuchaczy. 

W roku 2018 słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych przystąpili do egzaminu zewnętrznego, 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch sesjach: zimowej - 30 słuchaczy, wiosenno - letniej  

- 121 słuchaczy. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wyniosła 81%. 

W PDCKU DAR prowadzi się kompleksowe, zorganizowane działania, mające na celu 

zapewnienie osobom dorosłym kontynuację lub uzupełnianie wykształcenia w liceum, a także naukę 

praktyczną/zawodową w szkole policealnej. Główne cele w pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w roku 

2018 wynikały z kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego  

z ubiegłego roku oraz misji naszej szkoły i statutowych zadań placówki określonych 

w przepisach prawa oświatowego. 

Kształcenie osób dorosłych różni się od procesu kształcenia dzieci czy młodzieży. Znajomość 

czynników determinujących specyfikę edukacji dorosłych zapewnia efektywny proces kształcenia. 

Edukacji dorosłych towarzyszy szereg trudności, do których należy: 

1. nadwrażliwość na wszelkie niepowodzenie, gdyż słuchacze szkół dla dorosłych niosą już ze sobą 

bagaż niepowodzeń szkolnych, życiowych, zawodowych, społecznych, powodujących nieufność 

do ludzi i wyostrzony wobec nich krytycyzm; 

2. mniejsza liczba godzin nauczania przeznaczona na dany przedmiot w stosunku do ich wymiaru  

w szkołach dla młodzieży; 

3. zmęczenie fizyczne i psychiczne uczniów kontynuujących naukę po określonych godzinach pracy 

zawodowej lub domowej, powodującej mniejszą aktywność, wolniejsze reakcje psychiczne, 

zmniejszoną koncentrację; 
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4. brak umiejętności organizowania samokształcenia. 

Skuteczną i optymalną organizację kształcenia, czyniącą proces dydaktyczny efektywnym, 

warunkują zaplanowane działania edukacyjne i odpowiednio dobrane style uczenia się dostosowane  

do potrzeb słuchaczy z uwzględnieniem posiadanych przez nich wiadomości i umiejętności oraz cech 

indywidualnych. Koordynatorami działań edukacyjnych w 2018 roku było 35 nauczycieli, w tym 

16 dyplomowych i 18 egzaminatorów. Nauczyciele informowali słuchaczy o zakresie danych zajęć 

edukacyjnych, ich elementach składowych, kryteriach oceniania, wskazywali  partie trudniejsze i prostsze 

oraz omawiali sposoby ich opanowania, a także motywowali słuchaczy do nauki poprzez uświadomienie 

im ogólnych celów kształcenia oraz użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności. 

 

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 2018 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 - 13 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 RODO – zmiany w ochronie danych osobowych w 2018 roku – 6 edycji  

dla różnych grup zawodowych; 

3. kursy kosmetyczne w ramach pakietu „Akademia Piękna”: 

a)  aplikacja rzęs metodą 1:1 – 2 edycje; 

b)  szkolenia ze stylizacji i pielęgnacji paznokci: manicure hybrydowy, manicure metodą 

żelową oraz pakiet kompleksowy 66 - godzinny; 

4. kursy dla dzieci w ramach pakietu „Akademia Juniora”: 

- kółko 3 - przedmiotowe (kreatywne) – 3 grupy; 

5. kursy językowe – 56 edycji w ramach Szkoły Języków Obcych. 
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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 „Maszynista offsetowy w drukarni Tinta” – prowadzony dla jednej osoby bezrobotnej, 

3. kurs „Nowoczesny pracownik biurowy z podstawami kadr i płac” – organizowany dla grupy osób 

bezrobotnych, 

4. kurs „Kadry i płace”, 

5. kurs „Kasjer”, 

6. kurs „Obsługa kas fiskalnych”, 

7. szkolenie „Skuteczna komunikacja z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi”, 

8. szkolenie „Planowanie i rozliczanie czasu pracy”, 

9. szkolenie „VAT 2019”, 

10. szkolenie „Nowe sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.”, 

11. kurs obsługi programu Excel, 

12. robotyka dla dzieci i młodzieży – dwie grupy realizujące zajęcia w oparciu  

o wykorzystanie klocków lego, 

13. metoda globalnego czytania – dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 

14. kurs przygotowujący do matury w zakresie chemii – dla młodzieży szkół średnich, 

15. kursy dla osób bezrobotnych prowadzone w ramach umowy podpisanej z Federacją Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa: 

- opiekun osób starszych, 

- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, 

- pomoc kuchenna, 

- florysta; 

16. kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i ratowników medycznych, wpisujące się  

w szeroko rozumiane szkolenie kadr medycznych:  

- dyspozytorzy medyczni, 

- ratownicy medyczni. 
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Wykres Nr 3 Zestawienie liczby kursów w latach 2014 – 2018 

 

 

 

 

 

Ogółem rok 2018 w DCEiKU zaowocował realizacją 106 kursów (w tym 56 kursów językowych).  

W szkoleniach uczestniczyło 1430 osób, w tym 411 w kursach językowych. 

DCEiKU podejmowało także inicjatywy o charakterze kulturalno – promocyjnym,  

np. zorganizowano Mikołajki dla kobiet (bezpłatne badania i warsztaty, spotkanie z brafitterką),  koncert 

kolęd w okresie przedświątecznym (w tym roku przy współudziale chóru „Our Voice”), współdziałano  

w organizacji międzyprzedszkolnego konkursu piosenki dziecięcej. 

Po raz pierwszy w minionym roku, we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy 

 i Młynem Wiedzy w Toruniu, zorganizowano na terenie CKU – „Festiwal nauki”. Do udziału  

w wydarzeniu zaproszono dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Działdowo. 

Pracownicy Młyna Wiedzy z Torunia przygotowali stoiska naukowe i kreatywne  

m.in. do eksperymentowania z wodą i prądem, poznania praw przyrody oraz eksperymentów i zabawy  

z dużą wersją klocków piankowych i zapasów sportowych na macie.  

W akcję promocyjną wpisał się też międzyszkolny konkurs matematyczny dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, prowadzony w oparciu o metodykę kart Grabowskiego. Docelowo zajęcia 

matematyczne z wykorzystaniem tych kart będą w ofercie szkoleń dla dzieci i młodzieży. Konkurs 

rozgrywany na etapie eliminacji w poszczególnych szkołach podstawowych w Działdowie, mający swój 

finał w auli CKU, miał przybliżyć tę metodykę i pokazać, że matematyka jest nie tylko ważna  

i potrzebna, ale może też być zabawą i frajdą.  
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W grudniu po raz pierwszy zorganizowano też świąteczne spotkanie z Mikołajem dla dzieci 

 (o charakterze komercyjnym) połączone z warsztatami plastycznymi i  świątecznym kinem. Wszystko  

odbyło się w świątecznej oprawie. Zakładamy, że ta forma warsztatowo – marketingowa wpisze się  

na stałe w profil działalności CKU. 

 

Szkoła Języków Obcych „Language Center” 

 

Szkoła Języków Obcych „Language Center” funkcjonuje w ramach Działdowskiego Centrum 

Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR. W roku 2018 w zajęciach kursowych z języka angielskiego, 

niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego uczestniczyło łącznie 417 osób, które realizowały 

zajęcia na 56 kursach.  

W miesiącach styczeń – lipiec było realizowanych 35 kursów, w tym 21 kursów, które rozpoczęły 

się w nowym roku szkolnym 2018/2019. Głównymi odbiorcami szkoleń językowych były dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym – łącznie 306 osób. W kontekście porównań z minionymi latami, 

obserwujemy już jednak tendencję zniżkową. Zgodnie z aktualną podstawą programową, dzieci objęte są 

nauczaniem języka angielskiego już od najmłodszych grup przedszkolnych. Z tego względu spora grupa 

rodziców nie widzi potrzeby dodatkowego fundowania takich zajęć popołudniami. Wśród osób dorosłych 

dostrzega się dużą niekonsekwencję. Często z pobudek zawodowych lub osobistych interesują się 

kursami językowymi i jeszcze jesienią podejmują naukę, po czym przytłoczeni nadmiarem obowiązków, 

rezygnują w trakcie roku szkolnego.  

Kursy językowe zorganizowane w roku 2018 to:  

1.  kursy języka angielskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym  

i średniozaawansowanym  – łącznie 9 edycji (w tym jedna realizowana w Kozłowie), 

2. kurs języka angielskiego dla młodzieży szkół zawodowych o ukierunkowaniu zawodowym –  

1 edycja, 

3. kurs języka niemieckiego dla młodzieży szkół zawodowych o ukierunkowaniu zawodowym – 

1 edycja, 

4. kursy języka niemieckiego dla dorosłych na poziomie średniozaawansowanym – 1 edycja, 

5. kurs języka hiszpańskiego dla dorosłych – 2 edycje, 

6. kurs języka rosyjskiego dla dorosłych na poziomie zaawansowanym – 1 edycja, 

7. kurs języka włoskiego dla dorosłych – 2 edycje, 

8. kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej na różnych poziomach zaawansowania 

– 26 edycji, 

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

14 edycji. 
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Wykres Nr 4 Uczestnicy szkoleń językowych w 2018 r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

W Szkole Języków Obcych „Language Center” w roku 2018 pracowało 18 lektorów – 

13 nauczających języka angielskiego, 2 – języka niemieckiego, 1 – języka hiszpańskiego, 1 – rosyjskiego 

i 1 - włoskiego. 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.  

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. Pokusiliśmy się też o formułę językowego kina, gdzie film  

w wersji anglojęzycznej jest nie tylko fajną zabawą, ale też bazą do kolejnych zadań i wyzwań 

lingwistycznych. Byliśmy obecni na festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Caritas 

Działdowo. Niezaprzeczalnie najlepszym medium do kontaktu i reklamy pozostają na chwilę obecną 

media społecznościowe. Staramy się, aby nasze działania znajdowały potwierdzenie w aktywności 

na Facebooku.  

 

 

III. Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR 

 

Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR od 15 lat realizuje zadania określone  

w Statucie placówki i zadania szczegółowe zawarte w planie pracy. Oferta doskonalenia nauczycieli  

45 
6 5 13 

224 105 

J. angielski - dorośli J. niemiecki - dorośli
J. hiszpański -dorosli J. włoski - dorośli
J. angielski - dzieci i młodzież szkolna J. angielski o charakterze zawodowym - młodzież
J. niemiecki o chrakterze zawodowym- młodzież J. rosyjski - dorośli
J. angielski w Kozłowie
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w 2018 r. została przyjęta po analizie kierunków polityki oświatowej wytyczonej  

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz potrzeb środowiska oświatowego powiatu działdowskiego. 

Ofertę doskonalenia zaadresowano więc 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 2018 r. były kursy, warsztaty, szkoleniowe rady 

pedagogiczne, seminaria i konferencje. 

W okresie sprawozdawczym 1029 nauczycieli  i rodziców uczestniczyło w zorganizowanych  

dla nich formach takich jak: 

1. kursy doskonalące - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem szkół, zorganizowano kurs  

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, recertyfikację  kwalifikowanego 

kursu pierwszej pomocy – nadającego tytuł ratownika dla członków organizacji młodzieżowych  

i ochotniczych straży pożarnych, dla pracowników stowarzyszenia na rzecz osób 

 z niepełnosprawnością intelektualną; 

2.  warsztaty – zorganizowano 26 spotkań m.in. z zakresu pracy z dziećmi sprawiającymi trudności 

(dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera), integracji sensorycznej, wykorzystania klocków 

LEGO w nauczaniu matematyki, finansów szkół, ochrony danych osobowych, elektronizacji akt 

osobowych, zadań dyrektora szkoły w świetle zmian oświatowych dla dyrektorów i pracowników 

obsługi finansowo – administracyjnej szkół, plastyki oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców  

np. „Gimnastyka korekcyjna - skoliozy”, „Bajkoterapia” „Wykorzystanie tablicy interaktywnej  

w procesie dydaktycznym”; 

3.  szkolenia - „Zamówienia publiczne dla dyrektorów i pracowników administracyjnych szkół 

 i przedszkoli”; „Archiwum zakładowe”; „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych”; „Kierownik wycieczek szkolnych”, w ramach współpracy 

ze środowiskiem nauczycielskim - „Zmodernizowany system informacji oświatowej – nowe SIO”; 

„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; 
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4. konferencje – współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną zaowocowała 

konferencją dla rodziców i nauczycieli pt. „Jak zabezpieczyć się przed ukąszeniami kleszczy?”;   

5.  rady pedagogiczne –  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowania kompetencji 

kluczowych, innowacyjności w nauczaniu, eliminowania zachowań trudnych w formie szkoleń 

rad pedagogicznych w środowisku szkoły - łącznie 18 szkoleń rad pedagogicznych.  

 

Wykres Nr 5 Udział procentowy nauczycieli w formach szkoleniowych z podziałem na gminy w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Działdowskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DAR zaowocowały współpracą z: 

1. przedszkolami miejskimi – poprzez wsparcie organizacyjne turnieju w układaniu puzzli  

oraz Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Gwiazdy to My”,  

2. Uniwersytetem Trzeciego Wieku - organizacja 12 - stu 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; 

5. Powiatowym Urzędem Pracy w Działdowie – współorganizowano konferencję dotyczącą 

obcokrajowców na rynku pracy; 

35 

15 11 

39 

Gmina Miasto Działdowo Gmina Działdowo Gmina Płośnica pozostali
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6. Miejską Biblioteką Publiczną - bieżące informowanie o wydarzeniach czytelniczych, spotkaniach 

z autorami, udostępniono studentom i nauczycielom korzystanie z portalu Ibuk Libra; 

7. Stowarzyszeniem Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w realizacji cyklu spotkań  

z młodzieżą i dorosłymi – „Z historią na Ty”, odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło  

ok. 1200 osób; 

8. Instytutem Pamięci Narodowej – Akademii Niepodległości w Działdowie, odbyło się 5 

wykładów, 

9. Fundacją Nasza Historia z Warszawy – przeprowadzenie wspólnego projektu gry miejskiej  

pn. „W czym tkwi sęk, czyli co to są idiomy?” – udział wzięło 48 dzieci 

 i 22 wolontariuszy ze Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Działdowie; 

10. z firmą LEGO Education – organizacja cyklu 2 warsztatów dla nauczycieli przedszkoli 

 z elementami programowania z wykorzystaniem klocków LEGO;  

11. Centrum Nauki Kopernik - zorganizowano dla uczniów klas siódmych konferencję playerową 

„Digital Youth Forum” nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, w której udział wzięła 

młodzież ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach, Szkoły Podstawowej nr 2 z Działdowa i Szkoły 

Podstawowej z Burkatu; 

12. powiatowym koordynatorem ds. doradztwa zawodowego – zorganizowano  dwa spotkania  

dla doradców zawodowych powiatu działdowskiego; 

13. ZUS - przystąpienie do programu – „Lekcje z ZUS”, w ramach programu promowano zestawy 

podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli  

z podstaw przedsiębiorczości i rozliczeń z ZUS. 

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. 

W celu umacniania pozycji DAR S.A. na mapie edukacyjnej naszego regionu, nieprzerwanie 

współpracujemy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w oparciu o utworzony ośrodek edukacyjny 

- Wydział Nauk Stosowanych WSG. Podejmujemy szerokie działania na rzecz kształcenia i doskonalenia 

zawodowego, odpowiadając w ten sposób na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz  promując ziemię 

działdowską.  

W 2018 roku zrealizowano następujące formy kształcenia: 

1. studia podyplomowe - zakończone w 2018 r.: 

1) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu- 17 osób, 

2) przygotowanie pedagogiczne – 15 osób, 
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3) pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii – 7 osób, 

4) zarządzanie oświatą – 9 osób, 

5) integracja sensoryczna – 9 osób, 

6) administracja i zarzadzanie finansami publicznymi – 8 osób, 

7) doradztwo zawodowe – 6 osób, 

8) chemia dla nauczycieli – 7 osób, 

9) wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie – 6 osób, 

10) technika i plastyka – 7 osób, 

11) logopedia – 9 osób. 

W ramach ww. kierunków studia ukończyło 100 studentów. 

2.  Studia podyplomowe - rozpoczęte w 2018 r: 

1) przygotowanie pedagogiczne – 11 osób, 

2) kadry i płace – 7 osób, 

3) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna i zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu – 16 osób. 

 W ramach wymienionych kierunków, podjęło naukę łącznie 34 studentów. 

 3. Szkolenie kadr medycznych: 

1) kurs doskonalący „Dyspozytorzy medyczni” – 12 osób, 

2) kurs specjalistyczny „Leczenie ran” – 18 osób, 

3) kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych”  

- 32 osoby, 

4) kursy dla ratowników medycznych z województwa warmińsko – mazurskiego  

– 22 ratowników, 

Łącznie w 2018 roku przeszkolono 84 pracowników służb medycznych. 

 

Rok akademicki 2018/2019 zaowocował organizacją studiów w systemie zaocznym dla 133 

studentów, w tym po raz pierwszy rozpoczęliśmy kształcenie na drugim stopniu studiów (na poziomie 

magisterskim), prowadzonych na następujących  kierunkach:  

1) II rok: administracja i zarządzanie publiczne oraz rachunkowość i podatki - 18 osób, 

2)  I rok: pielęgniarstwo- 36 osób, 

3) II rok pielęgniarstwo- 40 osób, 

4) III rok: administracja i zarządzanie publiczne - 25 osoby, 

5) I rok Studiów II
o – 

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji- 14 osób. 
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IV. Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości MSP (OSIP) 

 

Kontynuując tematykę działalności szkoleniowej, w tym miejscu zostanie przedstawiona 

działalność OSIP, mimo że w strukturze organizacyjnej Spółki podlega on Działowi Przedsiębiorczości. 

W swoich działaniach Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości w 2018 roku wspierał 

przedsiębiorców z rejonu powiatu działdowskiego w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, poprzez 

realizację różnorodnych form edukacyjnych. Oferta szkoleniowa uwarunkowana była potrzebami 

ekonomiczno – społecznymi lokalnego rynku pracy.  

Tworząc ofertę szkoleniową staraliśmy się zachować najwyższe standardy dotyczące: 

- usługi edukacyjno - szkoleniowej, 

- kompetencji i rozwoju kadry szkoleniowej, 

- infrastruktury, organizacji i obsługi klienta, 

- zarządzania jakością usług szkoleniowych. 

W Ośrodku Szkoleniowo – Informacyjnym Przedsiębiorczości MSP w roku 2018 zrealizowano  

10 szkoleń, które można podzielić na następujące kategorie: 

1.  prawo pracy i ubezpieczenia społeczne: 

1) „Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.”, 

2) „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. Podstawy prawne i zasady 

funkcjonowania w 2018 r.”, 

3) „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych po zmianach 2018 - 2019                                             

- Prawo Pracy 2018 – 2019”; 

2.  podatki, finanse, płace: 

1) „Finanse dla niefinansistów – analiza finansowa”, 

2) „Zmiany w PIT i CIT od 2018 roku”, 

3) „SPLIT PAYMENT, nowe deklaracje VAT, deklaracja w opodatkowaniu bonów”; 

3. zasoby ludzkie, umiejętności osobiste: 

- „Bajkoterapia – terapeutyczna moc bajek”, 

- „Kierowanie zespołem pracowniczym”; 

4. administracja: 

- „Kompetencje Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. 

 

Łącznie w szkoleniach w 2018 roku wzięło udział 106 osób, w tym 97 kobiet. 
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Wykres Nr 6   Uczestnicy szkoleń w podziale na powiaty 

 

 

W Ośrodku, przy współpracy z Bankiem PKO BP oddział w Działdowie  

oraz z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych – Inspektorat w Działdowie, zorganizowano (21.06.2018 r.) 

spotkanie szkoleniowo - informacyjne skierowane do przedsiębiorców, pracowników działów kadrowych 

 i księgowych na temat elektronicznych zwolnień lekarskich. W ramach krótkiego szkolenia, 

przedsiębiorcy dowiedzieli się o nowych zasadach wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich  

oraz o obowiązkach, jakie z tego wynikają. Podczas spotkania jedenastu przedsiębiorcom przekazano 

informacje dotyczące oferty szkoleniowej, edukacyjnej i pożyczkowej Działdowskiej Agencji Rozwoju 

S.A.  

  Ośrodek jest w stałym kontakcie z przedsiębiorcami z powiatu działdowskiego i cały czas 

rozbudowuje sieć kontaktów. To dzięki cyklicznym spotkaniom tworzymy bieżącą tematykę 

szkoleniową. 

 W 2018 roku Działdowska Agencja Rozwoju S.A. kontynuowała współpracę z Fundacją 

Akademia Transportu w Bydgoszczy. W ramach współpracy, na terenie Działdowa, zrealizowaliśmy 

szkolenia uprawniające do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika 

Drogowego.  W ramach wspomnianej współpracy w 2018 roku zorganizowano 3 szkolenia  

i przeszkolono 45 osób, które mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Unii 

Europejskiej w zakresie spedycji lub przewozu osób i rzeczy. 

Szkolenia Ośrodka, z których korzystają przedsiębiorcy, to gwarancja wysokiej jakości 

kształcenia. Kładziemy nacisk na to, aby klient podczas szkolenia zdobył duży zasób wiedzy 

merytorycznej w miłej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja procesowi kształcenia się.  



DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S. A. Strona 22 

W 2018 r. OSIP przeszkolił pracowników z 46 firm z powiatów działdowskiego, nidzickiego  

i mławskiego. 

 

Wykres Nr 7    Firmy - uczestnicy szkoleń w podziale na powiaty 

 

 

Wykres Nr 8  Firmy - uczestnicy szkoleń w podziale na gminy powiatu działdowskiego 

 

W wachlarzu usług szkoleniowych znajdowały się zarówno szkolenia miękkie, jak i twarde. 

Atrakcyjność oferty szkoleniowej OSIP to ciekawe tematy, doświadczeni wykładowcy i profesjonalna 

obsługa.  

Chcąc rozszerzyć obszar działalności szkoleniowej, Spółka w maju 2018 roku otworzyła nową 

placówkę kształcenia ustawicznego w Szczytnie. W ramach swojej działalności placówka realizuje 

szkolenia, zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Największym powodzeniem na terenie 
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Szczytna cieszą się szkolenia kosmetyczne z zakresu stylizacji paznokci i makijażu. W 2018 roku 

przeprowadzono następujące szkolenia:  

- problematyka uzależnień w kontekście psychospołecznym i prawnym – 18 osób, 

- mix zdobień salonowych – 9 osób, 

- makijaż Glamour – 4 osoby, 

- warsztaty z wikliny papierowej – 29 osób, 

- makijaż karnawałowy – 4 osoby, 

- spotkanie z Mikołajem - 16 osób. 

W Ośrodku w Szczytnie powstały 3 grupy uczące się języka angielskiego. W ramach promocji 

zorganizowano w porozumieniu z PUP w Szczytnie spotkanie z osobami bezrobotnymi. Celem spotkania 

było przekazanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Ponadto w placówce odbyło się spotkanie  

z Mikołajem dla dzieci i  zabawa karnawałowa. 

W roku 2018 braliśmy udział w wielu formach promocji. Jedną z najważniejszych było 

uczestnictwo w Targach Pracy w Szczytnie, Mławie, Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim. 

Uczestnictwo w targach umożliwiło nam wejście w bezpośredni kontakt z miejscowymi 

przedsiębiorcami, którym mogliśmy zaprezentować oferowane przez Spółkę formy wsparcia 

edukacyjnego, szkoleniowego i finansowego. Ośrodek bardzo prężnie działał w zakresie promocji  

w portalach internetowych, w których zamieszczał informacje o bieżących szkoleniach, ofercie 

edukacyjnej i wsparciu finansowym dla przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego. 

W ramach działań związanych  z rozwojem przedsiębiorczości, utrzymywaliśmy stały kontakt  

z urzędami, placówkami i instytucjami z powiatu działdowskiego. We wrześniu 2018 roku Działdowska 

Agencja Rozwoju S.A., przy współpracy z Konfederacją Pracy OPZZ 14 – 015, zorganizowała  

„II Warmińsko – Mazurskie Forum Medyczne – Specjaliści Ratownictwa Medycznego”. Ratownicy 

medyczni z całej Polski wzięli udział w trzydniowym cyklu szkoleń. Tematyka forum obejmowała 

zagadnienia związane z prawem medycznym, medycznymi czynnościami ratunkowymi wykonywanymi 

przez ratownika medycznego oraz zagadnienia z zakresu neurologii i psychologii. Forum 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 forum było nabycie teoretycznej  

i praktycznej wiedzy oraz umiejętności ukierunkowanych na potrzeby pracowników służby medycznej. 

Uczestnicy II Warmińsko – Mazurskie Forum Medycznego – Specjaliści Ratownictwa Medycznego” 

zdobyli 24 punkty edukacyjne. W ciągu 3 dni przeszkoliliśmy 216 pracowników służby medycznej. 
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Wykres Nr 9 Podział uczestników Forum Medycznego ze względu na województwa 

 

Spółka włączała się w realizację wielu ważnych społecznie i ekonomicznie odgórnych inicjatyw, 

takich jak m.in.: 

1) Szlachetna Paczka, 

2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

3) kiermasze świąteczne, 

4) festyny organizowane na terenie miasta Działdowo. 

Na początku grudnia w dn. 06 – 07.12.2018 roku na targowisku administrowanym  

przez Spółkę, zorganizowano spotkanie z Mikołajem dla dzieci. W spotkaniu wzięły udział dzieci  

z przedszkoli miejskich oraz dzieci z przedszkola w Burkacie. Pracownicy DAR S.A. podczas spotkania 

śpiewali wspólnie z dziećmi kolędy, wykonywali ozdoby świąteczne, które zawisły na choinkach  

ozdabiających teren targowiska. Na koniec spotkania, każde dziecko otrzymało słodki upominek.  

 

 

3. DZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

Dział Przedsiębiorczości w 2018 roku obsługiwał  substruktury Spółki takie jak: 

I. Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości (DFP) 

1. Fundusz Poręczeń Kredytowych,  

2. Fundusz Gwarancyjny, 

3. Fundusz Pożyczkowy; 

II. Ośrodek Szkoleniowo - Informacyjny Przedsiębiorczości; 

III. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
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I. DZIAŁDOWSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIRCZOŚCI (DFP) 

 

Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości, analogicznie jak w latach ubiegłych, zajmował się 

działalnością wspierającą rozwój firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie 

pożyczek, poręczeń do kredytów, poręczeń wadium, poręczeń właściwego wykonania umowy  

oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

Nad oceną i opiniowaniem wniosków o wsparcie finansowe, składanych do Funduszu, pracowała 

Komisja Kwalifikacyjna. Na mocy Uchwały nr 23/2018 Rady Nadzorczej Działdowskiej Agencji 

Rozwoju S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r. skład Komisji Kwalifikacyjnej uległ zmianie.  Dotychczasowego 

sekretarza Komisji – Pana Jerzego Karpińskiego zastąpił Pan Grzegorz Chiliński, a członka Komisji – 

Panią Iwonę Klimkiewicz zastąpiła Pani Małgorzata Bęcławska. Zmiany podyktowane były względami 

organizacyjnymi, w tym decyzją Zarządu o zatrudnieniu od 02 lipca 2018 r. Pana Grzegorza Chilińskiego 

na stanowisku wicedyrektora Działu Przedsiębiorczości.    

 

Aktualny skład Komisji Kwalifikacyjnej przedstawia się następująco: 

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 2018 r. Fundusz Poręczeń Kredytowych kontynuował realizację dwóch projektów  

poręczeniowych, opartych na podpisanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego aneksach w dniu 30.03.2017 r. Jeden z nich dotyczył projektu pn. „Dokapitalizowanie 

funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” - umowa z 6 listopada 2009 r. na kwotę 42 565 000 zł, 

drugi natomiast dotyczył 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 kontynuację 

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.  
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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 przedstawia się następująco 

 

Tabela Nr 5 Stan realizacji wskaźników zawartych w Aneksie do projektu „Dokapitalizowanie funduszy 

poręczeniowych na Warmii i Mazurach” na dzień 31.12.2018 r. 

W
S
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Z

U
L

T
A

T
U

 

 Liczba 

przedsiębiorstw 

wspartych 

przez fundusze 

poręczeniowe  

Wyszczególnienie plan [szt.] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [szt.] 

stopień realizacji 

wskaźnika 

[%] 

Warmińsko - Mazurski Fundusz 

"Poręczenia Kredytowe"  

Sp. z o.o. 

160 
121 75,63 

Nidzicka Fundacja Rozwoju 

"NIDA" 
29 

13 44,83 

Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości "ATUT" 
46 

8 17,39 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 17 
6 35,29 

KONSORCJUM 252 148 58,73 

W
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 Wartość 

poręczeń 

udzielonych 

przedsiębiorstw

om  

Wyszczególnienie plan [zł] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [zł] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%] 

Warmińsko Mazurski Fundusz 

"Poręczenia Kredytowe" 

 Sp. z o.o. 

28 000 000,00 
26 194 888,78 93,55 

Nidzicka Fundacja Rozwoju 

"NIDA" 
7 398 578,09 1 845 409,10 24,94 

Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości "ATUT" 
3 926 173,38 856 200,00 21,81 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 6 634 319,60 822 720,00 12,40 

KONSORCJUM 45 959 071,07 29 719 217,88 64,66 

 

 

 

 



DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S. A. Strona 27 

Tabela Nr 6 Stan realizacji wskaźników zawartych w Aneksie do projektu „Dofinansowanie funduszy 

poręczeniowych na Warmii i Mazurach” na dzień 31.12.2018 r. 

W
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Wyszczególnienie plan [szt.] osiągnięta wartość 

wskaźnika [szt.] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika [%] 

Warmińsko - Mazurski Fundusz 

"Poręczenia Kredytowe "  

Sp. z o.o. 

35 18 51,43 

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 11 12,09 
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Wyszczególnienie plan [zł] osiągnięta wartość 

wskaźnika [zł] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika [%] 

Warmińsko - Mazurski Fundusz 

"Poręczenia Kredytowe " 

 Sp. z o.o. 

4 500 000,00 2 137 283,40 47,50 

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 2 568 771,40 37,83 

 

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 oddalonego od DAR S.A.  

w niewielkiej odległości Warmińsko - Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.  

w dużym stopniu zaspokaja potrzeby przedsiębiorców na poręczenia do kredytów bankowych. 

W okresie sprawozdawczym, DAR S.A. udzielała poręczenia do kredytów i pożyczek w ramach 

realizowanych projektów oraz w ramach środków własnych. Do Funduszu wpłynęło 7 wniosków. 

Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do oceny finansowej i przedłożone do rozpatrzenia  

przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywnie zaopiniowano 6 wniosków, jeden wniosek rozpatrzono 

negatywnie. W 2018 roku  udzielono 6 poręczeń na łączną kwotę 918 400 zł, z czego 4 poręczenia  

na kwotę 638 400 zł  udzielono ze środków RPO WiM I, 2 poręczenia na kwotę 280 000 zł udzielono  

ze  środków własnych DAR S.A. Jeden wniosek, który wpłynął do funduszu na kwotę 198 400 zł  

nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej. 
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Poręczenia zostały udzielone do następujących banków/podmiotów: 

 Banku Spółdzielczego w Brodnicy o/Działdowo - 2 poręczenia na kwotę 360 000 zł, 

  Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi - 1 poręczenie na kwotę  

120 000 zł,  

 Banku Spółdzielczego w Nidzicy - 1 poręczenie na kwotę 200 000 zł, 

 Banku Spółdzielczego w Lidzbarku Oddział w Rybnie -  1 poręczenie na kwotę 158 400 zł , 

 Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie  

- 1 poręczenie do na kwotę 80 000 zł. 

 

Wykres Nr 10  Struktura udzielonych poręczeń wg instytucji finansowych 

 

 

Od początku swojej działalności, Fundusz udzielił 773 poręczeń na łączną kwotę  

42 907 126,59 zł.  

Na dzień 31.12.2018 r. było 61 poręczeń aktywnych na łączną kwotę 3 985 660,54 zł, co stanowiło 

34,68 % kapitału Funduszu. 

W 2018 roku nie wypłacono żadnego poręczenia, jednocześnie  w wyniku prowadzonych 

windykacji i dobrowolnej spłaty długu, odzyskano kwotę 35 995,95 zł. 

Kapitał Funduszu na dzień 31.12.2018 roku wynosił: 

1. SPO-WKP ...................................................................... - 4.900.000,00 zł 

2. RPO WiM I…………………………………………….- 5 718 300,28 zł 

3. RPO WiM II ...................................................................... - 874 334,03 zł 

RAZEM ......................................................................  - 11 492 634,31 zł  
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2. FUNDUSZ GWARANCYJNY 

Działalność poręczeniowa jest skutecznie uzupełniana przez działania substruktury działającej  

pod nazwą Fundusz Gwarancyjny, który 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 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 klientów alternatywą dla gwarancji bankowych  

czy ubezpieczeniowych, wartość portfela poręczeń sukcesywnie się zwiększa. W opinii klientów 

Funduszu, głównym atutem oferty jest jego sprawność w działaniu. Pomimo rosnącej konkurencji  

ze strony innych funduszy, wprowadzających do swoich ofert poręczenia wadialne, to DAR S.A. nadal 

jest jedynym z nielicznych aktywnych funduszy w Polsce, udzielającym poręczeń właściwego wykonania 

umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady. Z długoterminowych umów o współpracy na udzielanie 

poręczenia wadium oraz poręczeń właściwego wykonania umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi  

za wady korzysta już 28 klientów, którzy w ramach zawartych umów wykorzystują kilka poręczeń 

równocześnie.  

W 2018 roku na podstawie wniosków, które wpłynęły do Funduszu, udzielono 68 poręczeń 

zapłaty wadium na kwotę 2 035 386,69 zł, notując wzrost wartości portfela w stosunku do roku 

poprzedniego o 6,48%. Obniżenie liczby udzielonych poręczeń w stosunku do ubiegłego roku, 

podyktowane było mniejszą ilością przetargów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

i instytucje realizujące inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych, co poskutkowało 

malejącą liczbą podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Taki stan rzeczy został 

spowodowany trudnościami w znalezieniu dodatkowych pracowników oraz dynamicznie rosnącymi 

kosztami cen materiałów budowlanych. Drugim czynnikiem, który spowodował zmniejszenie ilości 

udzielanych poręczeń wadialnych było wprowadzenie do swojej oferty przez WMFPK Sp. z o.o. tego 

samego produktu.  

Jednocześnie udzielono 82 poręczeń właściwego wykonania umowy oraz gwarancji jakości  

i rękojmi za wady na kwotę 7 859 748,50 zł, odnotowując wzrost w stosunku do 2017 roku o 24,79%.  

Łącznie wartość udzielonych poręczeń przez Fundusz Gwarancyjny wzrosła o 20,53% w stosunku  

do roku ubiegłego.  
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Tabela nr 7 Poręczenia wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady  w latach 2007 – 2018 

Rok 

Poręczenie 

należytego 

wykonania umowy 

Liczba 

poręczeń 

Poręczenia zapłaty 

wadium wartość 
Liczba 

poręczeń 
RAZEM 

  2007 80 000,00 zł 3 -  - 80 000,00 zł 

2008 96 209,50 zł 7  - - 96 209,50 zł 

2009 918 405,48 zł 9 660 900,00 zł 14 1 579 305,48 zł 

2010 1 705 765,19 zł 22 249 300,00 zł 15 1 955 065,19 zł 

2011 2 515 968,72 zł 31 1 178 996,00 zł 36 3 694 964,72 zł 

2012 3 354 234,17 zł 47 715 600,00 zł 32 4 069 834,17 zł 

2013 5 006 786,93 zł 66 1 658 900,00 zł 64 6 665 686,93 zł 

2014 6 682 798,43 zł 92 2 490 680,00 zł 122 9 173 478,43 zł 

2015 5 038 430,55 zł 80 2 954 020,81 zł 154 7 992 451,36 zł 

2016 5 512 056,53 zł 79 2 642 797,93 zł 147 8 154 854,46 zł 

2017 6 298 166,99 zł 89 1 911 437,00 zł 108 8 209 603,99 zł 

2018 7 859 748,50 zł 82 2 035 386,69 zł 68 9 895 135,19 zł 

RAZEM 45 068 570,99 zł 607 16 498 018,43 zł 760 61 566 589,42 zł 

 

W 2018 roku DAR S.A. dokonała zapłaty trzech poręczeń z tytułu udzielonego poręczenia 

należytego wykonania umowy oraz poręczenia zapłaty wadium na łączną kwotę 176 772,13 zł. Kwota 

120 860,02 zł została w całości dobrowolnie spłacona przez klientów. W stosunku do kwoty w wysokości 

55 912,11 zł spłata zaległości odbywa się w ramach zawartego porozumienia. W okresie dwunastu lat 

działalności Funduszu Gwarancyjnego jedynie kwota w wysokości 1 858,00 zł jest należnością sporną, 

która odzyskiwana jest w drodze egzekucji komorniczej.  

W roku sprawozdawczym nie udzielono poręczeń dla członków spółdzielni socjalnych  

do powiatowych urzędów pracy, ponieważ przedsiębiorstwa społeczne powstawały w ramach 

działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej powstałych w ramach projektów finansowanych  

z  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.  

Na dzień sprawozdawczy łączna kwota aktywnych poręczeń Funduszu Gwarancyjnego wynosiła 

7 680 344,72 zł, co stanowi 159,74 % kapitału funduszu poręczeniowego SPO WKP. 

Łącznie w 2018 roku udzielono poręczeń w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu 

Gwarancyjnego o wartości 10 813 535,19 zł, odnotowując wzrost wartości udzielonych poręczeń  

o 15,46%. 
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Wykres Nr 11 Łączna ilość i wartość udzielonych poręczeń w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych i 

Funduszu Gwarancyjnego 

 

 

 

Tabela Nr 8 Poręczenia wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady w roku 2018 

w powiecie działdowskim w podziale na gminy 

POWIAT DZIAŁDOWSKI 

GMINY 

Kwota udzielonych 

poręczeń wadium 

Kwota udzielonych poręczeń 

należytego wykonania umowy  

i rękojmi za wady 

RAZEM 

(zł) (zł) (zł) 

Gmina Działdowo 446 120,00 1 625 316,59 2 071 436,59 

Gmina Iłowo-Osada 0 54 585,43 54 585,43 

Gmina Lidzbark 31 000,00 1 863 762,79 1 894 762,79 

Gmina Płośnica 85 920,00 452 226,19 538 146,19 

Gmina Rybno 927 000,00 814 451,95 1 741 451,95 

RAZEM 1 490 040,00 4 810 342,95 6 300 382,95 
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Tabela Nr 9 Poręczenia wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady  w roku 2018 

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 procentowy 

(szt.) (zł) (%) 

Powiat działdowski 79 6 300 382,95 63,67 

Powiat ełcki 1 102 231,11 1,03 

Powiat iławski 1 30 000,00 0,30 

Powiat kętrzyński 1 14 500,00 0,15 

Powiat lidzbarski 2 11 000,00 0,11 

Powiat mławski 14 369 941,96 3,75 

Powiat nidzicki 16 763 336,38 7,71 

Powiat nowomiejski 11 991 183,42 10,02 

Powiat olsztyński 3 485 665,55 4,91 

Powiat ostródzki 11 750 343,82 7,58 

Powiat żuromiński 11 76 550,00 0,77 

RAZEM 150 9 895 135,19 100,00 

 

 

3. FUNDUSZ POŻYCZKOWY (FP) 

W roku sprawozdawczym Fundusz Pożyczkowy rozpoczął wdrażanie nowego 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 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, z czego Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., jako Liderowi Konsorcjum, w wysokości 

19 000 000,00 zł. Celem było udzielenie minimum 68 jednostkowych pożyczek w łącznej wysokości 

22 891 566,26 zł w terminie 23 miesięcy od dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania,  

tj. od 19 kwietnia 2019 roku.  

Zgodnie z powyższą Umową Operacyjną, osiągnięcie wskaźnika realizacji projektu na poziomie 

min. 90%, uprawnia Konsorcjum funduszy pożyczkowych do wnioskowania, w ramach tzw. prawa opcji,  

o dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 30 000 000,00 zł. 
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Tabela Nr 10 Stan realizacji projektu na 31.12.2018 r. 

Razem od początku realizacji projektu 

WSKAŹNIK 

REZULTATU 

Liczba 

przedsiębiorstw 

wspartych przez 

fundusz pożyczkowy 

plan [szt.] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [szt.] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%]  

68 37 54,41% 

WSKAŹNIK 

PRODUKTU 

Wartość pożyczek 

udzielonych 

przedsiębiorstwom 

plan [zł] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [zł] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%] 

22 891 566,26 9 968 250,00 43,55% 

 

Stopień realizacji wskaźników projektu w relacji do upływu czasu (liczonego jako 9 pełnych 

miesięcy w roku sprawozdawczym) wyniósł: ilościowo 137,04%, wartościowo 111,28%. 

Pod koniec 2018 roku Fundusz Pożyczkowy uzyskał możliwość realizacji kolejnego projektu  

pn. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” w oparciu o Umowę wdrożenia i zarządzania Instrumentem 

Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/12218/2018/V/DIF/144z dnia 08 listopada 2018 

roku. 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, będzie przeznaczone na wsparcie dla co najmniej 

75 przedsiębiorców, działających w branży turystycznej i okołoturystycznej na łączną kwotę 

10 526 315,79 zł. Okres realizacji projektu przewidziany został od początku 2019 roku  

do 27 października 2020 roku. 

Przez cały 2018 rok Fundusz Pożyczkowy kontynuował także realizację programów 

pożyczkowych w oparciu o pozyskane w latach ubiegłych źródła finansowania w ramach: 

1) projektu „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”;  

2) projektu „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”; 

3) środków własnych oraz środków pozyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju  

     Przedsiębiorczości (SPO-WKP), 

4) środków współfinansowanych z budżetu państwa na wsparcie przedsiębiorstw powiatu  

     działdowskiego. 

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 udzielone 
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zostały 32 pożyczki na łączną kwotę 4 757 000,00 zł, osiągając wskaźnik rezultatu w całym okresie jego 

realizacji na poziomie 272,84% kwoty dotacji. Przewidywany okres realizacji projektu do 31.12.2023 

roku. 

Tabela Nr 11 Stan realizacji projektu na 31.12.2018 r. 

Razem od początku realizacji projektu 

WSKAŹNIK 

REZULTATU 

Liczba 

przedsiębiorstw 

wspartych przez 

fundusz pożyczkowy 

plan [szt.] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [szt.] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%]  

113 360 318,58% 

WSKAŹNIK 

PRODUKTU 

Wartość pożyczek 

udzielonych 

przedsiębiorstwom 

plan [zł] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [zł] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%] 

15 658 181,81 37 965 355,79 272,84% 

 

Fundusz Pożyczkowy 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 2018 roku udzielonych zostało 16 pożyczek na kwotę 1 305 430 zł. Od początku realizacji tego 

projektu Fundusz Pożyczkowy udzielił 61 pożyczek ze wskaźnikiem rezultatu wynoszącym 338,89%  

na łączną kwotę 6 989 930,00 zł, co stanowi 199,71% realizacji wskaźnika produktu. Przewidywany 

okres realizacji projektu do 31.12.2023 roku. 

Tabela Nr 12  Stan realizacji projektu na 31.12.2018 r. 

Razem od początku realizacji projektu 

WSKAŹNIK 

REZULTATU 

Liczba 

przedsiębiorstw 

wspartych przez 

fundusz pożyczkowy 

plan [szt.] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [szt.] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%]  

18 61 338,89% 

WSKAŹNIK 

PRODUKTU 

Wartość pożyczek 

udzielonych 

przedsiębiorstwom 

plan [zł] 
osiągnięta wartość 

wskaźnika [zł] 

stopień 

realizacji 

wskaźnika 

[%] 

3 500 000,00 6 989 930,00 199,71% 
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Fundusz Pożyczkowy udzielał również pożyczek w ramach środków własnych i środków 

pozyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (SPO-WKP). Udzielonych zostało  

6 pożyczek w łącznej wysokości 1 250 000 zł.  

Łącznie w 2018 roku do Funduszu Pożyczkowego wpłynęło 95 wniosków pożyczkowych. 

Komisja Kwalifikacyjna zaopiniowała pozytywnie 87 wniosków, 5 wniosków oceniono negatywnie,  

3 klientów zrezygnowało z finansowania. Ostatecznie w 2018 roku zawarto 91 umów 

pożyczkowych (wzrost w stosunku do 2017 r. o 15,19%) na łączną kwotę 17 280 680 zł (wzrost  

w stosunku do 2017 r. o 104,45%).  Na tak znaczący przyrost wolumenu pożyczkowego miały przede 

wszystkim wpływ podjęte działania związane z promocją Pożyczki Inwestycyjnej z Premią udzielanej  

w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, 

pozwalającej na wsparcie różnorodnych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców działających na terenie 

Warmii i Mazur. 

 

Tabela Nr 13 Udzielone pożyczki w 2018 r. wg realizowanych projektów 

Lp. Projekt Ilość 

pożyczek 

Wartość pożyczek w zł 

1 RPO WiM 1 32 4 757 000,00 

2 RPO WiM 2 16 1 305 430,00 

3 SPO-WKP 6 1 250 000,00 

4 Pożyczka Inwestycyjna z Premią 37 9 968 250,00 

RAZEM 91 17 280 680,00 

 

Średnia wartość udzielonych pożyczek w 2018 r. wyniosła 189 897,58 zł i w stosunku do 2017 

roku wzrosła o 82 908,34 zł (wzrost o 77,49 %). 

Wykres Nr 12  Aktywność Funduszu Pożyczkowego w latach 2000 – 2018 
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W okresie działalności Funduszu Pożyczkowego, tj. w latach 2000 - 2018 udzielono łącznie 1 245 

pożyczek na kwotę 115 890 790zł. Średnia wartość udzielonych pożyczek wynosi 93 084,97 zł. 

 

Tabela Nr 14 Struktura udzielonych pożyczek ze względu na przedział kwotowy 

Przedział 

Od początku działalności Funduszu Od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r. 

Ilość Wartość  

w tys. zł 

średnia % 

wartości 

Ilość Wartość 

w tys. zł 

średnia % 

wartości 

do 10 tys. 120 895,50 7,46 0,78 0 0 0 0,00 

od 10-30 tys. 246 5 153,72 20,95 4,50 9 245,00 27,22 1,42 

od 30-50 tys. 210 8 873,70 42,26 7,74 10 447,00 44,70 2,59 

od 50-120 tys. 400 34 575,68 86,44 30,17 26 2 299,43 88,44 13,31 

od 120-300 tys. 252 58 809,57 233,37 51,31 35 7 984,25 228,12 46,20 

pow. 300 tys. 11 6 305,00 573,18 5,50 11 6 305,00 573,18 36,48 

 

Tabela Nr 15 Udzielone pożyczki w 2018 r. ze względu na powiaty 

Powiat Liczba pożyczek Wartość pożyczek 

udzielonych pożyczek 

Udział procentowy 

(szt.) (zł) (%) 

braniewski 1 160 000 0,93 

działdowski 42 7 451 200 43,12 

elbląski 8 3 530 000 20,43 

ełcki 2 335 000 1,94 

iławski 6 961 050 5,56 

lidzbarski 1 30 000 0,17 

nidzicki 17 2 432 000 14,07 

nowomiejski 2 298 000 1,72 

olsztyński 2 550 430 3,19 

ostródzki 6 705 000 4,08 

piski 1 100 000 0,58 

szczycieński 3 728 000 4,21 

RAZEM 91 17 280 680 100,00 

   Strukturę pochodzenia kapitału, którym Fundusz Pożyczkowy dysponował w 2018 r. 

przedstawia poniższa tabela. 

 



DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S. A. Strona 37 

 

Tabela Nr 16 Środki w dyspozycji Funduszu pożyczkowego w 2018 r.  

Lp. Źródło pochodzenia 

Początkowa 

wartość środków    

w tys. zł 

Stan środków  

 na 31.12.2018r. Udział % 

1. Środki PHARE  - środki własne 1 053,85 1 053,85 1,67 

2. Środki z podziału zysku  - środki 

własne 

60,00 60,00 0,09 

3. Środki (PARP) - środki własne 1 000,00 1 000,00 1,59 

4. SPO-WKP - środki własne 5 000,00 5 000,00 7,93 

5. 
Samorząd pow. działdowskiego - 

środki własne 

 

 

10,00 10,00 0,01 

6. Środki budżetu państwa- ( PD) - 

środki własne 

2 082,96 2 082,96 3,31 

7. RPO WiM 1 – projekt 15 658,18 17 886,54 28,38 

8. RPO WiM 2 – projekt 3 500,00 3 723,00 5,91 

9. PO RPW I – projekt 10 000,00 306,63 0,49 

10. PO RPW II – projekt 2 000,00 344,27 0,55 

11. PO RPW III- projekt 3 000,00 893,94 1,42 

12. PO RPW IV- projekt 4 000,00 2 030,92 3,22 

13. PO RPW IV/NL – projekt 4 000,00 2 150,61 3,41 

14. PB-WWS II – projekt 2 884,93 1 481,23 2,35 

15. PIZP 30 000,00 22 500,00 35,70 

16. PPW Turystyka 10 000,00 2 500,00 3,97 

RAZEM 94 249,92 63 023,95 100,00 

 

W 2018 roku wypowiedziano 5 pożyczek na łączną kwotę 873 266,27 zł, z czego 1 z nich  

w kwocie 154 340,69 zł była udzielona ze środków własnych, a pozostałe 4 z projektu RPO WiM 

2007 - 2013. Ponadto 3 spośród 5 wypowiedzianych pożyczek w 2018 roku spłacane są dobrowolnie 

w ramach zawartego porozumienia z kontrahentami, a pozostałe 2 przekazane zostały do egzekucji. 

Łącznie w okresie działalności Funduszu pożyczkowego wypowiedziano 35 pożyczek, z czego na dzień 

31.12.2018 r. w windykacji sądowej i komorniczej pozostawało 13 pożyczek na kwotę 573 965,28 zł,  

co stanowi 0,50 % w stosunku do ogółu pożyczek udzielonych przez fundusz pożyczkowy. Spłata   

14 pożyczek w kwocie 1 092560,90 zł, według stanu na dzień 31.12.2018 r., przebiegała w oparciu  

o umowy ugody. Ogółem z tytułu wypowiedzianych umów pożyczek ze środków własnych 

Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. pozostaje do odzyskania kwota 447 673,63 zł. 

Na dzień bilansowy aktywnych było 520 pożyczek na łączną kwotę 35 350 852,51 zł.  
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II. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., podejmuje działania w obszarze ekonomii społecznej  

od 2006 roku. W 2018 roku kontynuowano realizację dwóch projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, efektem których 

było powstanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem  

w nowo powstałych oraz w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii 

społecznej. 

I. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy – to projekt realizowany  

w partnerstwie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA od 12.07.2016 roku. Swoim działaniem obejmuje 

4 powiaty województwa warmińsko - mazurskiego, tj.: działdowski, nowomiejski, nidzicki  

i szczycieński. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 372 553,76 zł, z czego 54,65% 

(5 122 361,75 zł) stanowi równowartość zadań realizowanych przez DAR S.A. w ramach prowadzonego 

Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) oraz Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (FPS).  

W 2018 roku podpisano 17 umów na udzielenie wsparcia finansowego (jednorazowa dotacja 

inwestycyjna) na kwotę 1 200 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż jednorazowa dotacja inwestycyjna 

wypłacana jest w dwóch transzach, odpowiednio w wysokości 70% i 30%, wartość wypłaconych dotacji 

wyniosła łącznie 1 336 800,00 zł. Ponadto dla 27 podmiotów ekonomii społecznej wypłacono również 

środki finansowe w ramach udzielonego wsparcia pomostowego w wysokości  1 241 550,00 zł. Łączna 

kwota wsparcia finansowego wypłaconego w roku 2018 w ramach wszystkich podpisanych umów  

to 2 578 350,00 zł.  

Od początku realizacji projektu do FPS wpłynęło 35 wniosków o udzielenie wsparcia 

finansowego, z czego 32 podmioty uzyskały decyzję pozytywną, 3 decyzję warunkową, a 1 podmiot 

zrezygnował z dalszego udziału w projekcie. Łącznie w ramach projektu utworzono 98 miejsc pracy.  

 Ogólna wartość przyznanych środków finansowych wyniosła 4 086 000,00 zł. Do wydatkowania  

w budżecie, do końca realizacji projektu pozostało 470 831,31 zł, co stanowi 9,2 % budżetu projektu  

w ramach zadań DAR S.A. 

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 obejmuje osoby zamieszkałe na terenie 5 powiatów 

województwa warmińsko - mazurskiego, tj.: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, 

mrągowskiego, olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 

8 606 991,80 zł. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zgodnie z zawartą umową partnerstwa, 
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odpowiedzialna jest głównie za realizację zadań w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.  

W ramach powierzonych zadań wartość dofinasowania opiewa na łączną kwotę 4 611 501,40 zł, co stanowi 

53,58% budżetu projektu. 

W 2018 roku działania projektowe skupione były na ogłaszaniu rund konkursowych, ocenie 

wniosków, zawieraniu umów oraz wypłacie wsparcia finansowego. Podpisano 9 umów na udzielenie 

wsparcia finansowego (jednorazowa dotacja inwestycyjna) na łączną kwotę  

671 319,70 zł. Z uwagi na fakt, iż dotacja wypłacana jest w dwóch transzach, odpowiednio  

w wysokości 70% i 30%, wartość wypłaconych środków wyniosła łącznie 881 517,70 zł. Ponadto dla  

22 podmiotów ekonomii społecznej wypłacono środki finansowe w ramach udzielonego wsparcia 

pomostowego w wysokości 1 120 600 zł. Łączna kwota wsparcia finansowego wypłaconego w roku 2018 

w ramach wszystkich podpisanych umów to 2 002 117,70zł. 

Od początku realizacji projektu wpłynęło łącznie 26 wniosków o udzielenie wsparcia 

finansowego, z czego 22 podmioty uzyskały decyzję pozytywną, 1 decyzję negatywną, a 3 podmioty 

rezygnowały z dalszego udziału w projekcie. Łącznie w ramach projektu utworzono 86 miejsc pracy. 

Ogólna wartość przyznanych środków finansowych wyniosła 3 410 099,70 zł. Do wydatkowania  

w budżecie, do końca realizacji projektu pozostało 355 903,42 zł, co stanowi 7,72% budżetu projektu  

w ramach zadań DAR S.A. 

 

Tabela Nr 17 Zestawienie założonych wskaźników w od początku realizacji projektów 

 

                Wskaźniki 

 

Nazwa projektu 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem  

Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem  

w FPS 

Liczba osób objętych wsparciem 

finansowym – dotacje 

w nowo- 

utworzonych 

przedsiębiorstwach 

w istniejących 

przedsiębiorstwach 

OWES  

w Nidzicy 

wskaźniki 

założone 
300 23 70 22 

wskaźniki 

zrealizowane 
316 28 76 22 

Stopień 

realizacji  

w % 

105,33 121,74 108,57 100 

OWES  

w 

Olsztynie 

wskaźniki 

założone 
260 22 53 33 

wskaźniki 

zrealizowane 
217 22 53 33 

Stopień 

realizacji  

w % 

83,46 100 100 100 
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W związku z możliwościami finansowymi wynikającymi z konstrukcji budżetów obydwu 

projektów, DAR S.A. dokonała rozwiązania projektowej rezerwy finansowej oraz zmiany wskaźników 

dzięki czemu możliwe było stworzenie dodatkowo: 

 19 stanowisk pracy w OWES Nidzica, 

 7 stanowisk pracy w OWES Olszyn.  

Ponadto podkreślić należy, iż Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach funkcjonowania  

w swoich strukturach Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (akredytowanych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej) bierze czynny udział w inicjowaniu współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego oraz jednostek systemu pomocy społecznej (m.in.: PUP, MOPS, PCPR), w zakresie 

wspierania aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem oraz wzrostu zatrudnienia  

w sektorze ekonomii społecznej. 

Poprzez aktywny udział Prezesa Zarządu DAR S.A. Romana Dawidowskiego w zespołach  

ds. ekonomii społecznej, których jest wieloletnim członkiem - na poziomie województwa  

jest to Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz powiatowym - Powiatowy Zespół  

ds. Ekonomii Społecznej w Działdowie – Działdowska Agencja Rozwoju S. A. buduje powiązania 

między biznesem i ekonomią społeczną (spotkania, doradztwo, wymiana informacji). Z ramienia DAR 

S.A. powołanie do zespołu ds. ekonomii społecznej w powiecie działdowskim otrzymała również Anna 

Markiewicz – pracownik Agencji.  

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw wspieraniu sprzedaży produktów i usług świadczonych przez 

Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) w 2017 r. Zarząd DAR S.A. podjął uchwałę określającą 

preferencyjne stawki dla PES za wynajem handlowych lokali użytkowych oraz rezerwację 

niezadaszonych stanowisk handlowych na targowisku (Uchwała nr 21/2017 z dn. 19.05.2017 r.). 

 

Pozostała działalność 

 

Targowisko 

Rok 2018 był ósmym rokiem istnienia targowiska w lokalizacji położonej przy ul. Hallera 33. 

Targowisko obejmuje 237 stanowisk odkrytych oraz 60 zamkniętych, zadaszonych pawilonów.  

Na dzień 31.12.2018 r. na podstawie zawartych 25 umów, wydzierżawiono 43 pawilony. Średnio  

w ciągu 2018 roku wydzierżawiane były 44 pawilony (73,3 %). Ilość wydzierżawionych pawilonów 

na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do 2017 r. nie zmieniła się. Na placu targowym w oparciu o 100 

umów  zajmowano 210 stanowisk (90,52 %), średniorocznie 210  stanowiska  (90,52 %). W ubiegłych 

latach ilość miejsc rezerwowanych w okresach zimowych drastycznie malała. Powodem tendencji 
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wzrostowej rezerwowanych stanowisk i utrzymywanie rezerwacji na poziomie zbliżonym  

do średniorocznej rezerwacji w okresach zimowych, upatrujemy w utrzymaniu niższych opłatach za 

wydzierżawienie pawilonów i rezerwację stanowisk na poziomie roku 2017. Dodatkowo w maju 2018 

r. Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu o połowę wysokości opłat za udostępnianie pawilonów 

targowiska w miesiącach grudniu, styczniu, lutym oraz marcu każdego kolejnego roku, w przypadku 

dokonania przez najemców terminowej zapłaty czynszu przez okres co najmniej kolejnych 12 

miesięcy. W związku z tym od miesiąca czerwca 2018 r. zostały zawierane z wszystkimi 

rezerwującymi nowe umowy, w których dodany został zapis gwarantujący ww. obniżkę. W roku 

sprawozdawczym do kasy DAR S.A. wpłynęło łącznie 467 737,69  zł  (96,99%). W kwocie przychodu 

znajduje się kwota z tytułu inkasa opłaty targowej w wysokości 11 732,76  zł, co jest kwotą niższą  

o 3 036,06 zł (79,44%) co świadczy o zmniejszeniu liczby handlujących o ok. 20%. 

W dalszym ciągu na DAR S.A. spoczywa obowiązek obsługi kredytu inwestycyjnego 

zaciągniętego na budowę targowiska. W 2018 r. spłacono 192 268,68zł, a do spłaty pozostało jeszcze 

352 492,95  zł.   

Należy również nadmienić, że Spółka jako zarządca targowiska, na którym może być 

sprzedawane mięso lub produkty z mięsa wieprzowego i dzików, dostosowała się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie oraz Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Działdowie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru 

świń poprzez wyposażenie targowiska w urządzenie do czasowego przechowywania powstających 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, np. odpady gastronomiczne oraz podpisała umowę 

ze specjalistyczną jednostką zajmującą się utylizacją ww. odpadów.  

Tabela Nr 18  Struktura podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą na targowisku w roku 

2018, ze względu na ich siedzibę 

Jednostka 

administracyjna 

Liczba 

podmiotów 

rezerwujących 

stanowiska 

Udział %  

Liczba podmiotów 

wydzierżawiających 

pawilony 

Udział %  

Miasto Działdowo 35 35 12 48 

Gmina Działdowo 6 6 2 8 

Pozostałe gminy 

Powiatu 

Działdowskiego 

19 19 9 36 

Inne 40 40 2 8 

Razem 100 100 25 100 
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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, prowadzi  

od 1997 r. Fundusz Stypendialny, udzielający wsparcia przeznaczonego na rozwój talentów dzieci  

i młodzieży, ale także wpiera różne inne inicjatywy mające pozytywny wpływ na mieszkańców 

Działdowa, a także na rozwój miasta, które nie mieszczą się w ramach regulaminu Funduszu 

Stypendialnego. W 2018 r., Spółka przeznaczyła kwotę 18 000 zł na ten cel. Swoim wsparciem objęła 

inicjatywy związane z organizacją imprez sportowych, kulturalnych, artystycznych.  

W roku 2018 wsparcie otrzymali: Komenda Hufca ZHP w Działdowie, Klub Sportowy 

Działdowianka ,Organizacja „Stalowe Rekiny”, Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć  

i Tożsamość”,   Działdowskie Centrum Caritas, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie, Miejski 

Klub Sportowy „Działdowo”, Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie, Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Działdowie, Działdowskie Bractwo Rycerskie, Dziecięcy Klub 

Sportowy „WKRA” Działdowo, Rejonowe Koło Pszczelarzy na Ziemi Działdowskiej, Miejski Dom 

Kultury w Działdowie. 

 

Fundusz Stypendialny 

 Komisja Stypendialna Działdowskiego Funduszu Stypendialnego Działdowskiej Agencji 

Rozwoju S.A. obradowała wyjątkowo w 2018 roku dwukrotnie. Możliwość kilkukrotnego zwoływania 

posiedzeń Komisji Stypendialnej pojawiła się po wprowadzeniu nowego regulaminu w 2017 r. 

Przywołany regulamin zmieniał swój kształt dwukrotnie w 2018 r.  (Uchwała Rady Nadzorczej  

Nr 01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego 

Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. i Uchwała 29/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia zmian w Regulaminie Funduszu Stypendialnego Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.) 

Pierwsza uchwała ściśle ustalała zasady przyznawania stypendiów, grupy docelowe i sposób ubiegania 

się o przyznanie stypendium, natomiast drugą uchwałą wprowadzone zostały konieczne zmiany związane 

z wejściem w życie nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych.  

W pierwszej turze naboru wniosków, która zakończyła się 8 marca 2018 r, zostało złożonych  

5 wniosków, w tym 2 wnioski złożone przez kandydatów indywidualnych i 3 wnioski złożone przez 

grupy. Wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostały przeanalizowane przez członków Komisji  

pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli 

Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zestaw kryteriów ustalonych w Regulaminie, 

przyznała dwa stypendia miesięczne w kwocie 250 zł i 300 zł za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
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sportowej oraz trzy stypendia jednorazowe w kwotach: 1 000 zł  i 2 x 500 zł za osiągnięcia sportowe  

i społecznikowskie.  

     Druga tura naboru odbywała się do 8 października 2018 r., wpłynęło wówczas 17 wniosków, w tym 

16 wniosków złożonych przez kandydatów indywidualnych oraz 1 wniosek złożony przez grupę. W toku 

oceny formalnej, Komisja stwierdziła, że 3 wnioski nie spełniły wymogów i zostały na tej podstawie 

odrzucone. Do oceny merytorycznej przeszło 14 wniosków i ostatecznie zostało przyznanych 10 

stypendiów miesięcznych w przedziale kwotowym od 100 zł do 250 zł oraz 2 stypendia jednorazowe  

w kwotach: 500 zł i 800 zł. Tradycyjnie przyznanie stypendiów odbyło się w sposób uroczysty  

w udziałem stypendystów oraz ich rodziców. 

Tabela Nr 19   Stypendyści DAR S.A. w latach 1998 – 2018  

Rok 
Ilość wniosków Ilość przyznanych 

stypendiów 

Kwota stypendium 

[zł] 

1998 27 4 8 600,00 

1999 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 

2018 19 indywidualne 13 21 300,00 

 3 grupowe  4 2 500,00 

RAZEM 256 127 223 335,20 

 

Realizując zadania statutowe związane ze wspieraniem rozwoju społecznego i kulturalnego Działdowa  

oraz jego okolic, DAR S.A. w 2018 r. wsparła finansowo 13 stypendystów indywidualnych, 4 grupy 

młodzieżowe oraz 13 organizacji na łączną kwotę 41 800 zł.  



DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S. A. Strona 44 

Zamierzenia na 2019 rok 

Rok 2019 będzie w głównej mierze kontynuacją dotychczasowych, sprawdzonych działań DAR 

S.A., jednak szczególny nacisk zostanie położony na rozszerzenie zakresu i zasięgu naszego działania. 

Skierujemy nasze starania głównie na dostosowanie dotychczasowej działalności edukacyjnej  

do wymogów i możliwości wprowadzanego prawa oświatowego oraz szkolnictwa wyższego, a także  

na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z programów RPO WiM na lata 2014-2020,  

co przyczyni się do umocnienia działalności Spółki. 

 

I.  Działania Funduszu Przedsiębiorczości (FP) skupiać będą się na: 

1. aktywnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego  

w celu realizacji projektów pożyczkowych i poręczeniowych z programów  

RPO WiM 2007-2013, RPO WiM 2014-2020 oraz Programów Operacyjnych Rozwój Polski 

Wschodniej,  

2.  sprawnej realizacji  programów pożyczkowych  w ramach programu RPO WiM na lata 2014-

2020 i PO RPW, 

3.  zwiększeniu ilości punktów dystrybucji pożyczek w ramach obsługi nowych projektów 

pożyczkowych, 

4. kontynuowaniu projektów skierowanych na rzecz ekonomii społecznej w ramach OWES  

Olsztyn w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości 

i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie oraz OWES Nidzica 

w partnerstwie z   Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”, 

5.  realizowaniu projektów OWES we współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”   

na lata 2018 - 2020, 

6.  rozwijaniu działalności Funduszu Gwarancyjnego w zakresie udzielania poręczeń wadium  

i poręczeń właściwego wykonania umowy i rękojmi za wady, 

7. rozwijaniu działalności punktu obsługi klienta w Szczytnie. 

 

II.W zakresie rozwoju Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR,  

w kolejnym roku działalności edukacyjnej, działania wymusi reforma edukacji, która w 2019 r. 

obejmie: 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (trzyletni okres kształcenia) - organ prowadzący 

przekształci je w liceum czteroletnie (z funkcjonującymi klasami o trzyletnim cyklu kształcenia). 

Od 1 września 2019 r., dotychczasowe trzyletnie  Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych, 

zostanie przekształcone w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Ponadto od 1 

września 2020 r. nie będzie klasy I dotychczasowego trzyletniego LOdD, a w latach następnych 
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kolejnych klas. Konsekwentnie, na rok szkolny 2020/2021 nie będzie rekrutacji do tego typu 

szkoły. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

zaplanowane jest na rok szkolny 2019/2020.W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 

prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego LOdD, aż do ukończenia cyklu 

kształcenia, zatem rok szkolny 2022/2023 będzie ostatnim, w którym ukończą kształcenie 

absolwenci dotychczasowego liceum dla dorosłych. Słuchacze pierwszego i drugiego semestru  

w klasach I - III, którzy nie otrzymali promocji na następny semestr będą mogli kontynuować 

naukę na odpowiednich semestrach klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

Zapewniona zostanie ciągłość kształcenia w przypadku powtarzania semestrów nauki. 

2. Szkołę Policealną dla Dorosłych, którą organ prowadzący po raz kolejny przekształci, tym razem 

w szkołę policealną. Uczeń wybierający kształcenie w szkole policealnej będzie kształcił się  

w zawodach przypisanych do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Co do zasady, w szkole 

policealnej będzie prowadzone kształcenie w tych zawodach, które w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego nie będą przypisane do kształcenia w technikum. Szkoła Policealna 

wdrażając nowe podejście do rozwoju szkolnictwa zawodowego, dostosowywać będzie swoją 

ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, dbając o współpracę z instytucjami rynku pracy  

i pracodawcami, a także dokona ewaluacji swojej oferty kształcenia zgodnie z nową strukturą 

szkolnictwa i klasyfikacją zawodów oraz nową procedurą egzaminów zewnętrznych.  

 

Zmiany, które wejdą w życie od 1.09.2019 r. są dość znaczne i obejmują wszystkie obszary 

kształcenia zawodowego, między innymi klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, 

w którym będzie kształciła szkoła, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe  

dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania. Przewiduje się, że absolwent szkoły policealnej, 

który zda egzamin zawodowy uzyska tytuł „dyplomowanego specjalisty”. 

III. 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,  
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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, 

7.  współpraca z bibliotekami w celu popularyzacji czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób dorosłych. 

 

 

Część finansowa 

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej  

nr 30/2017 z dnia 07 grudnia 2017 r., powierzono firmie Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna 

Boć, ul. Mazurska 1, 11-500 Giżycko. 

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, 

Opinia firmy wyraziła pozytywną ocenę nt. przedstawionych dokumentów, 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 wskazują na wzrost sumy bilansowej DAR S.A. w 2018 roku 

o 21 324 417,76 zł tj. o 31,33% do wartości 89 383 330,70 zł. Wzrost sumy bilansowej wiąże się głównie 

z pozyskaniem środków finansowych na realizację projektów pożyczkowych w ramach RPO WiM na lata 

2014 - 2020 oraz PO RPW Pożyczka Turystyczna.  
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Wykres Nr 13 Przyrost aktywów Spółki w latach 1995 – 2018 

 

W 2017 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 354 379,58 zł, brutto – 519 515,58 zł. Wynik 

finansowy netto był wyższy w porównaniu do 2017 r. o 4,63 %.  

 

Wykres Nr 14 Zysk netto w latach 1995 – 2018 
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Tabela Nr 20 Wybrane wskaźniki określające sytuację finansową Spółki 

Nazwa wskaźnika i jego wzór miernik 2018 2017 2016 

Wskaźniki rentowności         

Rentowność majątku (ROA) 

procent 0,39% 0,50% 0,22% wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

Rentowność przychodów 

procent 3,39% 3,84% 2,72% wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 
procent 1,65% 1,62% 0,78% 

wynik finansowy netto x 100 

kapitał własny 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 
krotność 1,45 1,09 1,11 

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 
krotność 1,45 1,09 1,11 

aktywa obrot. - zapasy  

zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 

krotność 1,43 1,07 1,09 inwestycje krótkoterminowe 

 

zobowiązania krótkoterminowe 

Złota reguła bilansowania 

procent 135,68% 104,23% 104,97% 
( kapitał własny + rezerwy dł. + zob.dł. + zob.handlowe >12 m-cy + rozl.międzyokresowe dł. ) x 100 

aktywa trwałe 

 Złota reguła bilansowania II 

procent 71,10% 96,44% 95,42% 
( rezerwy kr. + zob.kr. - zob.handlowe >12 m-cy + rozl.międzyokresowe kr. ) x 100 

aktywa obrotowe 

 Złota reguła finansowania  (Wskaźnik struktury pasywów) 

procent 31,19% 44,36% 39,64% kapitał własny x 100 

kapitał obcy 

Wskaźnik struktury aktywów 

procent 81,00% 84,10% 92,19% aktywa trwałe x 100 

aktywa obrotowe 

Wartość bilansowa jednostki 

tys.zł 21 250,0 20 913,6 20 589,9 aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

 

Aktualna wartość kapitału akcyjnego wynosi 1 432 800 zł i nie uległa zmianie. Kapitał zapasowy 

wzrósł o 33 900,00 zł do kwoty 298 452,40 zł, zaś kapitał rezerwowy wzrósł o 289 786,14 zł do kwoty 

19 167 303,36 zł. 
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