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II. WŁADZE FUNDACJI
Zarząd na dzień sporządzania Sprawozdania:
Bożena Cichocka
Monika Jąkalska
Julianna Wysocka

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu
– Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Anna Lewandowska-Romanowska
Andrzej Kisielewski
Violetta Humięcka
Beata Krupińska
Małgorzata Tomaszewska
Daria Elżbieta Studzińska
Agnieszka Wiśniewska-Jędrzejczyk

– Przewodniczący Rady Fundacji
– Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
– Sekretarz Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
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III.

CELE STATUTOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV.

podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim
wykluczeniem zagrożonych,
podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
podnoszenie jakości pomocy społecznej,
poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców,
podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój
gospodarczy,
wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
ochrona i promocja zdrowia,
promocja i organizacja wolontariatu.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI
CELÓW STATUTOWYCH

Fundacja ANWIL, działająca do 2020 roku po nazwą „ANWIL DLA WLOCŁAWKA” ( (zmiana
nazwy postanowieniem Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy KRS nastąpiła 11 marca
2021 r.) (dalej: Fundacja) została ustanowiona przez ANWIL S.A. w dniu 25.04.2014 r. i
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 26.05.2014 r. pod
numerem KRS 0000511071.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
w Sądowego, Fundacja od lipca 2017 r. rozszerzyła teren działania na gminy bezpośrednio
sąsiadujące z Włocławkiem, tj.: gminę Brześć Kujawski, gminę Fabianki, gminę Lubanie i gminę
wiejską Włocławek oraz uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi działalność statutową w formie organizowanych programów. Beneficjenci
wyłaniani są w drodze konkursów grantowych, w których mogą brać udział następujące
podmioty:
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•

•
•
•

działające na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki,
gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek („teren działania Fundacji”) organizacje
pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);
uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w Ustawie o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)
koła gospodyń wiejskich, o których mowa w Ustawie o kołach gospodyń wiejskich z
dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 165);

Fundacja dofinansowuje najlepsze projekty, które wpisują się w cele statutowe Fundacji i są
skierowane do mieszkańców miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy
Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Fundacja wspiera przede wszystkim realizację projektów
mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego,
zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia.
Regulaminy programów, zawierające szczegółowe kryteria dotyczące konkursu, budżetu,
harmonogramu podawane są każdorazowo do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Fundacji www.fundacjaanwil.pl przed rozpoczęciem naboru wniosków, ponadto zaproszenia
do udziału są wysyłane do organizacji drogą elektroniczną, ogłoszenia o konkursach ukazują
się również w lokalnych mediach oraz na stronie Włocławskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu.
Wnioski nadesłane na konkurs ocenia pod względem formalnym Zarząd Fundacji, po czym
opiniuje je Rada Programowa (powołana przez Radę Fundacji), którą tworzą przedstawiciele
ANWIL S.A. (dalej także: Fundator) oraz osoby cieszące się powszechnym zaufaniem lokalnej
społeczności, a jednocześnie będące ekspertami z różnych dziedzin. Następnie wnioski
opiniuje Rada Fundacji powołana przez Fundatora. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub
nieprzyznaniu grantu podejmuje, w formie uchwały, Zarząd Fundacji po uwzględnieniu opinii
Rady Programowej i Rady Fundacji.
W konkursach grantowych wybierane są najbardziej wartościowe inicjatywy służące lokalnej
społeczności.
Każdy z beneficjentów podpisuje z Fundacją umowę na realizację projektu. Granty rozliczane
są na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych. Podstawą do rozliczenia projektu
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jest przedstawienie przez grantobiorcę faktur pokrywających 100% przyznanego grantu oraz
zgodność z zawartą umową.
W 2021 roku Fundacja zakończyła i rozliczyła projekty realizowane w ramach następujących
programów:
1. V edycja konkursu „Uczę się z ANWILEM”
5 grudnia 2020 r. Fundacja ogłosiła wyniki V edycji konkursu grantowego „Uczę się z
ANWILEM”. Pogram wpisuje się w jeden z kluczowych celów statutowych Fundacji:
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców. Powstał z myślą o popularyzacji wśród
młodych ludzi nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki, robotyki, matematyki i astrofizyki. Ma
inspirować nauczycieli, rodziców, pasjonatów nauk ścisłych do przezwyciężania rutyny i
zachęcenia młodzieży i dzieci do przygody z pasjonującym światem nauk ścisłych. Okres
realizacji projektów od trwał 7 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
W ramach programu Fundacja przyznała 10 grantów w łącznej wysokości 138 650,46 zł. Suma
wykorzystanych grantów - 134 989,92 zł.
Wszystkie projekty zostały rozliczone:
1. Zespół Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza - projekt pod nazwą „Wiek nie jest
przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego!”. Projekt podzielony był na dwa zadania.
Pierwsze dotyczyło podniesienia kompetencji w zakresie szeroko pojętej dziedziny
chemii. W ramach drugiego zadania realizowane były tematy z zakresu matematyki,
probabilistyki, fizyki technicznej ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki oraz
informatyki. Odbiorcami projekty byli uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz
uczniowie szkoły średniej. Wykorzystany grant: 3 097,02 zł.
2. Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku - projekt „Kodujesz
i programujesz - wiedzę zyskujesz” obejmował dwa obszary aktywności: kodowanie
oraz programowanie robotów multimedialnych. Odbiorcami projektu były dzieci
przedszkolne. Wykorzystany grant: 8 709,77 zł.
3. Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku - projekt
„Logika dla smyka” był kontynuacją warsztatów i zajęć o zróżnicowanej tematyce,
których uczestnikami były dzieci przedszkolne. W ramach projektu organizatorzy
zaplanowali moduły: wizyta w Planetarium mobilnym, warsztaty chemiczno–
magiczne, zajęcia „Kodowanie na dywanie i programowanie robotów GeniBot”, zajęcia
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

matematyczne z wykorzystaniem wiatraka matematycznego. Wykorzystany grant:
7 818,98 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „Wespół” projekt „Myślę, działam, kombinuję - w naukach ścisłych się odnajduję!” oparty był na
modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). W ramach
projektu zrealizowanych zostało kilka modułów: KLASA I - Kodowanie wiadomości;
KLASA II Scottie Go! – wirtualne podróże w Kosmosie; KLASA III Makey Makey i gra na
bananach. Wykorzystany grant: 19 982 zł.
Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku – projekt „Rejestr TV – Szkolna Telewizja
Internetowa”. Projekt zakładał utworzenie szkolnej telewizji internetowej – Rejestr TV,
powołanie zespołu redakcyjnego, którego głównym zadaniem była realizacja
informacyjnych materiałów audiowizualnych. Projekt umożliwił młodym ludziom
poznanie tajników pracy w zawodzie dziennikarza, operatora, kamery, montażysty
oraz grafika komputerowego. Wykorzystany grant: 18 000 zł.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim - projekt „Małymi krokami do wielkich
sukcesów”, polegający na organizacji zajęć pozalekcyjnych z matematyki, które
uzupełniły wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych. W ramach projektu
wyposażono kącik matematyczny, przeprowadzono warsztaty „Nauka matematyki
przez gry i zabawy”, gry matematyczno-strategiczne itp. Podsumowaniem projektu był
konkurs skierowany do uczniów i ich rodziców. Zadaniem uczestników było wykonanie
przestrzennej makiety szkoły. Wykorzystany grant: 11 925,64 zł.
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku - projekt „Obudź w sobie ciekawość nauk
ścisłych”, w ramach którego zorganizowano warsztaty z informatyki, matematyki i
chemii, z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR-system, łączący świat
rzeczywisty z generowanym komputerowo). Wykorzystany grant: 13 691,96 zł.
Szkoła Podstawowa w Lubaniu - projekt „Rozszerzona rzeczywistość świetlicy
szkolenie - kodowanie, programowanie i robotyka”. Projekt polegał na organizacji
kółek zainteresowań z programowania "Programuj z genibotem". Wykorzystany grant:
19 128,55 zł.
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku - projekt „Od elektryka do automatyka - 2.0
oraz obserwacje tła kosmicznego w Zespole Szkół Elektrycznych”. Kontynuacja
projektu z poprzedniej edycji. Edycja 2020/2021 w swej pierwszej części dotyczyła
automatyki przemysłowej. Projekt skierowany był do uczniów kształcących się w
zawodzie technik elektryk i pokrewnych. Uczniowie poza obowiązującym programem
nauczania w czasie praktycznych zajęć pozalekcyjnych mieli możliwość nabycia bardzo
poszukiwanych na współczesnym rynku pracy umiejętności w zakresie obsługi i
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programowania sterowników PLC. Druga innowacyjna część, dotyczyła budowy przez
uczniów zestawu anten i sprzętu umożliwiającego odbiór sygnałów radiowych oraz
obserwacji elektromagnetycznego tła kosmicznego wysyłanego przez obiekty
astronomiczne. Wykorzystany grant: 20 000 zł.
10. Zespół Szkół Technicznych we Włocławku - projekt „Zobaczyć niewidzialne”.
Grantobiorca przeprowadzał zajęcia w dwóch grupach tematycznych: LASEROWE LOVE
- laser w sztuce użytkowej. Warsztaty miały na celu pokazanie wykorzystania nauk
ścisłych w reklamie. Z LOTU PTAKA - warsztaty wykorzystujące wiedzę z zakresu fizyki,
robotyki i informatyki. Warsztaty obejmowały budowę dronu edukacyjnego oraz
naukę bezpiecznej nawigacji. Wykorzystany grant: 12 636 zł.
Dofinansowane projekty wyróżniały się nowatorskim podejściem do metod nauczania,
pomagającym rozwijać wyobraźnię przestrzenną z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi,
gier dydaktycznych i pokazów multimedialnych.
W ramach programu z zajęć i warsztatów realizowanych w wymienionych projektach
skorzystało 1 493 uczniów.
2. VI edycja Konkursu Grantowego pn. „Budujemy mosty”
11 maja 2020 r. Fundacja ogłosiła VI edycję konkursu grantowego pn. „Budujemy mosty”,
którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na
rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i
ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu
bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz
rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i
integracji z lokalną społecznością. Okres realizacji projektów - od 11 lipca 2020 r. do 31 marca
2021 r.
W VI edycji konkursu Fundacja przyznała granty na realizację 24 projektów na łączną kwotę w
wysokości 349 462,10 zł. Suma wykorzystanych grantów - 257 818,25 zł. Dwóch
beneficjentów zrezygnowało z realizacji projektów.
Wszystkie projekty zostały rozliczone:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną
OLIGO - projekt „Trening umiejętności społecznych”. Projekt zakładał organizację
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

cyklu zajęć terapeuty z osobami, które mają problemy w codziennym
funkcjonowaniu oraz problemy z kontrolowaniem swoich emocji wobec innych
osób. Wykorzystany grant: 2 532 zł.
Uczniowski Klub Sportowy PRESTO - projekt indywidualny: „Gramy z głową bezpiecznie i umysłowo”. Projekt zakładał organizację 6 turniejów online w sportach
umysłowych (warcaby 64-polowych, warcaby 100-polowe i szachy) adresowanych
do dzieci i młodzieży. Wykorzystany grant: 2 625 zł.
Stowarzyszenie Furyon Full Contact Team – projekt „Równi w sporcie”. Celem
projektu było włączenie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym do aktywności fizycznej oraz integracja dzieci z różnych środowisk
poprzez sport i współzawodnictwo z dziećmi wraz z czynnymi zawodnikami w
sportowej rywalizacji. Wykorzystany grant: 4 860 zł.
Koło Gospodyń Wiejskich "Fajne Babki z Józefowa" - projekt „DO (RĘKO)DZIEŁA! międzypokoleniowe spotkania z tradycją”. Projekt skierowany do szerokiej grupy
odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, zwłaszcza seniorzy) polegał na
przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych o zróżnicowanej tematyce:
kultywowanie tradycji fajansu - malowanie talerzy, warsztaty scrapbookingowe przygotowanie albumu do zdjęć metodą ręcznego zdobienia i wykonanie ozdobnych
słoi z roślinami - "Las w słoiku”. Wykorzystany grant: 6 421 zł.
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Eurointegracja" - projekt „Nowa
perspektywa”, skierowany był do osób niepełnosprawnych. Jego celem było
przygotowanie propozycji i realizacja różnorodnych form aktywności dla osób, które
w wyniku pandemii zostały wykluczone z życia społecznego. Założone cele zostały
zrealizowane w formie inspirujących warsztatów. Wykorzystany grant: 9 690 zł.
Stowarzyszenie "Amazonki" we Włocławku - projekt partnerski: „Sztuka
profilaktyki”. Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu w związku z panującymi
obostrzeniami pandemicznymi. Wykorzystany grant: 0,00 zł.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dla
Naszych Dzieci" - projekt partnerski: „Festiwal Dobrej Energii Cudnolandia - II
edycja”. Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież szkolna, w szczególności
podopieczni placówek oświatowo-opiekuńczych. Wykorzystany grant: 10 600 zł.
Caritas Diecezji Włocławskiej - projekt „OGRÓD MARZEŃ”. Celem projektu było
stworzenie ogrodu warzywno-owocowego i organizacja przestrzeni rekreacyjnej dla
mieszkańców Domu dla Bezdomnych. Projekt realizowany był przez bezdomnych,
którzy w praktyce wykorzystywali wiedzę nabytą podczas warsztatów,
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prowadzonych przez wolontariusza znającego tajniki ogrodnictwa i uprawę roli.
Wykorzystany grant: 13 500 zł.
9. Klub Sportowy BE ACTIVE – projekt „ANWIL WSPIERA SENIORÓW”. Beneficjent
zrezygnował z realizacji projektu w związku z panującymi obostrzeniami
pandemicznymi. Wykorzystany grant: 0,00 zł.
10. WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE – projekt „Publikacja „Zapiski
Kujawsko-Dobrzyńskie", t. 35: „Życie społeczne i kulturalne we Włocławku w okresie
międzywojennym"”. Wydawnictwo to jest jedynym periodykiem naukowym,
podejmującym problematykę związaną zarówno z Włocławkiem, jak i z ziemią
Kujawską i Dobrzyńską. Rocznik ma charakter zarówno badawczy, jak i naukowy.
Podejmuje zagadnienia związane z okresem międzywojennym Włocławka,
obejmującym lata 1918 - 1939. Wykorzystany grant: 6 000 zł.
11. Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - projekt „Wspólnie
działamy i czas miło spędzamy”. Projekt dotyczył niwelowania skutków pandemii
koronawirusa poprzez tworzenie przestrzeni do podejmowania wspólnych działań
przez różne grupy społeczne. Beneficjent zorganizował szereg działań, które
pozwoliły na reintegrację społeczną oraz sprzyjały budowaniu relacji
międzypokoleniowych, wspólnym działaniu i aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
Wykorzystany grant: 10 925,80 zł.
12. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie - projekt „Wiosłuj po dobre jutro”. Projekt
dotyczył organizacji treningów wioślarskich i treningów na kajakach, jako sportów
uzupełniających zajęcia biegowe i nordic walking, a także zajęcia ogólnorozwojowe,
poprawiające u dzieci koordynację ruchową, w tym zajęcia na basenie z nauką
pływania. Wykorzystany grant: 11 001 zł.
13. Stowarzyszenie "Amazonki" we Włocławku - projekt indywidualny: „Uczymy się i
dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo”. Projekt adresowany był przede wszystkim do
kobiet po mastektomii - mieszkanek Włocławka i osób niepełnosprawnych. W
ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty podwyższające poziom
bezpieczeństwa publicznego, zajęcia z psychologiem, policjantem, strażakiem oraz
sportowe (nordic walking). Wykorzystany grant: 1 886 zł.
14. Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka - projekt „Budujemy mosty, a nie
mury”. Kontynuacja cyklu kulturalno-edukacyjnego, skierowanego do wszystkich
mieszkańców Włocławka. W tej edycji zaplanowano projekcję 25 filmów
dokumentalnych, w tym 4 filmy dla uczniów szkół średnich. Na program Akademii
składały się filmy prezentowane na Festiwalu Millenium Docs Against Gravity w
Warszawie, pod patronatem Ministra Kultury oraz Polskiego Instytutu Filmowego.
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Projekt nie został zrealizowany w całości z powodu obostrzeń pandemicznych.
Wykorzystany grant: 11 020,93 zł.
15. Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr "Nasz" - projekt partnerski: „XXIX Finał
Turnieju Poezji Śpiewanej 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”. Projekt
dotyczył organizacji XXIX Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 65. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego – impreza cykliczna i skierowana do szerokiego grona
odbiorców. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży
oraz Finał Turnieju Poezji Śpiewanej. Projekt nie został zrealizowany w całości z
powodu obostrzeń pandemicznych. Wykorzystany grant: 8 730 zł.
16. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" - projekt partnerski:
„Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy"”. Projekt zakładał organizację
spotkania tancerzy, którzy występowali od początku istnienia Zespołu, aż po obecne
pokolenie. W ramach projektu zostały zakupione stroje kaszubskie. Głównym celem
działania było kultywowanie tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego.
Wykorzystany grant: 21 575 zł.
17. Włocławski Instytut Rozwoju - projekt „Kino Samochodowe - sezon III”. Projekt
polegał na organizacji 5 nieodpłatnych pokazów filmowych kina samochodowego na
terenie Pchlego Targu we Włocławku, jako bezpiecznej rozrywki w czasach epidemii.
Wykorzystany grant: 16 758,50 zł.
18. Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) - Włocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych - projekt „Akademia pod chmurką. Rola Wisły na
przestrzeni
dziejów
Włocławka".
Projekt
polegał
na
organizacji
popularnonaukowych pogadanek, prowadzonych przez ekspertów w danej
dziedzinie. Spotkania składały się z dwóch części: nietechnicznej (historycznej) i
technicznej. Tematem wiodącym była setna rocznica Obrony Wisły 1920 roku.
Wykorzystany grant: 16 901,94 zł.
19. Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia - projekt „Podaj pomocną dłoń”.
W ramach projektu zrealizowane zostały cztery przedsięwzięcia: konkurs plenerowy
plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych pt. "Jan Paweł II"; "Wieczornica
Listopadowa" wraz z pogadanką związaną z 100-tną rocznicą Bitwy Warszawskiej;
"Międzypokoleniowe kino plenerowe wieczorową porą" – seans filmowy dotyczący
pomocy dzieci niepełnosprawnym; Sala Doświadczania Świata – organizacja w
przedszkolu miejsca do relaksacji oraz stymulacji zmysłów. Wykorzystany grant:
15 632,53 zł.
20. Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - projekt: „Jesteśmy
siłaczami”. Głównym celem projektu była organizacja zajęć, poprawiających
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sprawność ruchową uczniów oraz motywowanie rodzin niepełnosprawnych uczniów
do podejmowania wspólnej aktywności ruchowej. Wykorzystany grant: 7 000 zł.
21. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Łokietka w Brześciu Kujawskim – projekt „Dziecko
przyjacielem przyrody”. Projekt polegał na doposażeniu pracowni przyrodniczej i
stworzenie uczniom warunków sprzyjających pogłębianiu wiedzy przyrodniczej.
Wykorzystany grant: 9 164,91 zł.
22. YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie - projekt „Pamiętajmy o Seniorach”, dotyczył
organizacji trzech spotkań aktywizujących i integrujących osoby starsze. Projekt
stworzył warunki do wspomnień z czasów aktywności zawodowej i hobbystycznej
emerytom i rencistom, w tym byłym pracowników Zakładów Azotowych. Podczas
spotkań odbyły się również warsztaty o różnorodnej tematyce oraz rejsy po Zalewie
Włocławskim. Wykorzystany grant: 11 444,15 zł.
23. Stowarzyszenie Trampolina dla Polski - projekt „Wybieram wartości”. W ramach
projektu zorganizowane zostały warsztaty, koncerty, spotkań propagujących życie
zgodne z wartościami, pozbawione używek, promujące autorytety, motywujące do
zmiany negatywnych zachowań, jak również do zaangażowania się w działalność na
rzecz innych. Wykorzystany grant: 26 149,49 zł.
24. Fundacja Caietanus - projekt „Międzypokoleniowe mosty”. Projekt polegał na
organizacji zajęć i spotkań zwanych mostami, w których brali udział uczestnicy
„Klubu Kajetan", dorośli z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież z Klubu
Świadomej Młodzieży, seniorzy z Parafialno - Osiedlowego Klubu Seniora z Michelina
i Klubu Zazamcze, młodzież ze świetlicy Oratorium, uczniowie z Zespołu Szkół nr 3
oraz dzieci i parafianie z parafii Św. Stanisława BM we Włocławku. Ze względu na
pandemię część spotkań odbyła się online. Wykorzystany grant: 33 400 zł.

W działania zrealizowanych w ranach wymienionych projektów wzięło udział 3 683
odbiorców.
3. Program sportowy „Wybieram sport – skreślam nudę”.
19 października 2020 r. Fundacja ogłosiła drugą edycję Programu sportowego pn. „Wybieram
sport – skreślam nudę”, którego celem jest wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój
fizyczny dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia
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osób starszych ze
niepełnosprawnych.

szczególnym uwzględnieniem działań

skierowanych

do osób

W wyniku konkursu Fundacja wyłoniła 20 najlepszych projektów i na ich realizację
przeznaczyła kwotę w wysokości 171 957,25 zł. Suma wykorzystanych grantów - 157 460,83
zł. Dwie organizacje zrezygnowały z realizacji projektów.
Wszystkie zrealizowane projekty zostały rozliczone:
1. Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim - Przedszkole nr 2 - projekt „Szkółka dla dzieci
przedszkolnych "Sportuś"”. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowych takie jak
nauka radzenia sobie z torem przeszkód z kształtkami rehabilitacyjnymi i basenem z
piłkami, nauka prawidłowego wdechu i wydechu, poznanie zasad gier tj. w: berka, piłkę
nożną, dwa ognie, koszykówkę; zawody między dziećmi a dziadkami; olimpiada
sportowa. Wykorzystany grant: 13 162,85 zł.
2. Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "PIONEK" projekt „Aktywni od lat 5 do 105”. W ramach projektu zorganizowano szkolenia i
treningi w trzech dziedzinach sportowych (bowling, pływanie oraz strzelectwo
pneumatyczne). Wykorzystany grant: 7 500 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku - projekt „Czas na sport z ANWILEM”. Na
projekt składał się szereg działań, których celem było upowszechnienie rekreacji,
kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia oraz zapobieganie wykluczeniu
społecznemu. W ramach projektu zorganizowano m.in. Turniej międzypokoleniowy
tenisa stołowego i badmintona, zajęcia sportowo-rekreacyjne, rajd pieszy i rowerowy,
maraton zumby oraz zajęcia na sali terapeutyczno-sensorycznej dla osób
niepełnosprawnych. Wykorzystany grant: 11 209,24 zł.
4. Zespól Szkół Elektrycznych we Włocławku - projekt „Skreślam nudę, wybieram sport
z ELEKTRYKIEM”. Projekt polegał na organizacji imprezy sportowej, podczas której
odbyły się konkurencje sportowe w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, unihokej, tenis
ziemny, badminton, piłka ręczna, koszykówka, piłka plażowa, lekkoatletyka. Celem
projektu była promocja aktywności fizycznej, jako formy zapobiegania problemom
współczesnego świata, przede wszystkim otyłości. Wykorzystany grant: 11 115,07 zł.
5. Fundacja Caietanus - projekt „Włomaggedon 2021 - integracyjny bieg z przeszkodami
dla osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych,
mieszkańców Włocławka i polegał na organizacji biegu w trzech kategoriach
biegowych: bieg na wózkach osób niesamodzielnych z asystentem 500 m, bieg na
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wózkach osób samodzielnych 800 m oraz bieg dla osób samodzielnie poruszających się
z asystentem. Wykorzystany grant: 10 330,63 zł.
6. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora - projekt „Aktywny senior”. Projekt
był kontynuacją projektu "Sprawny senior". Adresowany do mieszkańców Włocławka
w grupie wiekowej 60+. W ramach projektu zorganizowano różne aktywności: wyjazdy
rowerowe, nordic walking i gra w kręgle. Wykorzystany grant: 4 850 zł.
7. Uczniowski Klub Sportowy MOW Włocławek - projekt „XXXV Drużynowe i
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w
Tenisie Stołowym”. Wykorzystany grant: 0,00 zł. Beneficjent zrezygnował z realizacji
projektu w związku z panującymi obostrzeniami pandemicznymi.
8. Stowarzyszenie Miłośników Tenisa we Włocławku – projekt „Z rakietą do celu…- Liga
Tenisa Amatorskiego Włocławek”. W ramach projektu, którego celem było
propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców miasta oraz ich integracja w
duchu sportowej realizacji, zorganizowano rozgrywki tenisa ziemnego. Wykorzystany
grant: 11 176 zł.
9. Stowarzyszenie "Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku" - projekt „Zawsze aktywni
- zawsze młodzi”. W ramach projektu zorganizowany został cykl zajęć sportoworekreacyjnych dla zachowania zdrowia i sprawności fizycznej. Program obejmował
zajęcia z gimnastyki tanecznej, zumba gold, gimnastyki wodnej, jogi i gry w bule.
Wykorzystany grant: 7 561,60 zł.
10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu - projekt „Powiatowy bieg "Biegnij
po zdrowie"”. Projekt zakładał organizację biegu na trzech dystansach - na odcinku 1,5
km, dla dzieci ze szkół podstawowych, 5 km dla młodzieży ze szkół średnich oraz biegu
na odcinku 10 km dla dorosłych. W związku z panującymi obostrzeniami
pandemicznymi zmieniony został zakres projektu. Beneficjent przeprowadził działania
sportowo-rekreacyjne. Wykorzystany grant: 5 350 zł.
11. Stowarzyszenie Piłkarskie Dwunastka Włocławek - projekt „Cykl turniejów
"Dwunastka CUP 2021"”. Projekt dotyczył organizacji 5 turniejów piłkarskich dla
najmłodszych adeptów piłki nożnej. Turnieje były organizowane na Orlikach, a do
udziału zostały zaproszone lokalne drużyny. Wykorzystany grant: 11 800 zł.
12. Włocławski Klub Karate Kyokushin - projekt „Wybierz sport i ćwicz z ANWILEM”.
Projekt dotyczył organizacji treningów sportowych, które odbyły się w trzech grupach
wiekowych: dorośli 35-50 lat; seniorzy oraz młodzież. Wykorzystany grant: 9 980,36 zł.
13. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Autostrada - projekt „Do trzech razy sport”.
Projekt zakładał organizację trzech rajdów (pieszego i dwóch rowerowych) dla
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mieszkańców osiedla Nowa Wieś i Kruszyn. Organizator przewidział dodatkowe
atrakcje podczas rajdów m.in. zagadki i konkursy. Wykorzystany grant: 5 330 zł.
14. Stowarzyszenie Trampolina dla Polski - projekt „Sport uprawiamy, covidowi się nie
damy”. Celem projektu była walka ze skutkami epidemii poprzez zachęcenie młodzieży
i dorosłych do aktywności fizycznej. Beneficjent organizował zajęcia sportoworuchowe oraz zajęcia rekreacyjne (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, kręgle, paintball).
Wykorzystany grant: 6 420 zł.
15. Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ we Włocławku - projekt „Sport uprawiamy i kulturę
fizyczną upowszechniamy”. Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2020 roku.
W ramach programu zorganizowano rodzinne rajdy piesze, rowerowe, spływ kajakowy
oraz turnieje sportowe (streettball i piłka plażowa). Wykorzystany grant: 7 932,09 zł.
16. Szkoła Podstawowa w Wieńcu - projekt „Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu, ruch
zastąpi każde lekarstwo”. Na projekt składał się szereg cyklicznych zajęć
wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka. Wykorzystany grant: 5 345,39 zł.
17. Uczniowski Klub Sportowy START Smólnik - projekt „SPLUWA, czyli Sportowe
Popołudnia Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie”. Projekt skierowany był do
uczestników w wieku 5-70 lat, którzy aktywnie spędzili czas wolny. W programie
znalazły się: nauka gry w badmintona i doskonalenie umiejętności, a także zajęcia z
AirBadmintona oraz Korfballa. Wykorzystany grant: 8 850 zł.
18. Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej - projekt „Lato z basketem 3x3 Włocławek”.
W ramach projektu odbyły się treningi na otwartych boiskach oraz cykl turniejów/
Celem działania było zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do gry w
koszykówkę. Wykorzystany grant: 11 847,60 zł.
19. Uczniowski Klub Sportowy 19 Michelin - projekt indywidualny: „Sportowo –
międzypokoleniowo”. Wykorzystany grant: 0,00 zł. Wnioskodawca zrezygnował z
realizacji projektu.
20. YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie - projekt „Wybieram sport w Marinie”. Projekt
miał na celu aktywizację dwóch grup wiekowych i zmobilizowanie ich do uczestnictwa
w aktywnościach sportowych i rekreacyjnych na wodzie i na brzegu.
Wykorzystany grant: 7 700 zł.
W wymienionych projektach wzięło udział 4 125 odbiorców.
4. Program grantowy „Bądź zdrów”
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23 października 2020 r. Fundacja ogłosiła nowy program, który powstał z potrzeby reakcji
na panującą sytuację zdrowotną. W ramach programu zostały wybrane najbardziej
wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez wnioskodawców, które służyć
miały profilaktyce i ochronie zdrowia oraz podniesieniu poziomu wiedzy i świadomości
społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Okres realizacji projektów od 15 grudnia
2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Do programu zakwalifikowało się 11 projektów na łączną
kwotę 139 269,64 zł. Suma wykorzystanych grantów - 117 924,27 zł. Jeden beneficjent
zrezygnował z realizacji projektu.
Wszystkie zrealizowane projekty zostały rozliczone:
1. Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim Przedszkole nr 2 - projekt „Bądź zdrów
przedszkolaku!”. Projekt miał na celu wspierać nauczycieli w edukacji i motywowaniu
przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. W ramach programu
przeprowadzono szereg działań propagujących właściwe postawy i zachowania
prozdrowotne wśród najmłodszych. Wykorzystany grant: 15 559,99 zł.
2. Stowarzyszenie "Przyjazna wieś"- projekt "Bezpieczna wieś - przyjazna wieś". Celem
projektu było propagowanie wiedzy oraz podnoszenie umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z panującymi obostrzeniami
pandemicznymi beneficjent wystąpił o zmianę zakresu realizacji projektu.
Zrealizowano działanie alternatywne tj. zakupiono i rozdano mieszkańcom apteczki
pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykorzystany grant: 6 050 zł.
3. Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku – projekt „Wspólnie
dla zdrowia”. W ramach projektu zrealizowano kilka tematycznych działań związanych
z edukacją zdrowych nawyków: Rączki myjemy - zdrowo żyjemy, Stop próchnicy,
Pyszne soki pijemy i surówki jemy, Warsztaty kulinarne, Tanecznym krokiem po
zdrowie, Ogródek warzywny mamy i o niego dbamy. W programie znalazł się również
konkurs plastyczny oraz bieg po zdrowie. Wykorzystany grant w wysokości 15 700,53
zł.
4. SP 19 we Włocławku - projekt „Młodszy czy starszy bądź w zdrowie bogatszy”. Projekt
składał się z szeregu działań, służących propagowaniu wiedzy na temat zdrowego trybu
życia oraz wzmacnianiu zdrowych nawyków takich jak: warsztaty "Zdrowo jem zdrowo żyję" , "Co, ile i jak jeść", zajęcia plastyczne, „Zdrowa kawiarenka”, szkolny
ogródek warzywny, konkurs plastyczny "Bohater drugiego śniadania", warsztaty z
udzielania pierwszej pomocy, pogadanki z lekarzem, zajęcia sportowe "Aktywnie po
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zdrowie", księga kulinarna szkoły, Zielone płuca szkoły. Wykorzystany grant: 10 943,98
zł.
5. Fundacja Caietanus - projekt „Wspólnie dbamy o zdrowie”. W ramach projektu
zrealizowano wiele działań, których głównym celem była promocja zdrowia: "Z
babcinej apteczki", "Ruch to zdrowie", "Łamigłówki dla każdej główki", "Mini ogródki".
Wykorzystany grant: 12 574,90 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Wieńcu - projekt „Zdrowie w mojej głowie”. Projekt dotyczył
profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z Wieńca i okolic. W
ramach projektu odbyły się zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów w formie
warsztatów połączone z seansami doświadczania świata, konferencja dla rodziców pt.
„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży" oraz kampania informacyjna na temat zdrowia
psychicznego. Wykorzystany grant: 12 316,74 zł.
7. Stowarzyszenie "Akademia Zabawy i Ruchu" – projekt „Profilaktyka i ochrona
obszarów rozwoju dzieci wymagających wsparcia terapią sensoryczno-motoryczną”.
Projekt skierowany do dzieci w wieku 5-9 lat, zakładał organizację zajęć sensorycznoruchowych z terapeutami sensorycznymi i instruktorami (zajęcia wychowania
fizycznego, zajęcia korekcyjne, neurologopedyczne), z muzykoterapeutą, terapeutą
ręki. Wykorzystany grant: 15 726 zł.
8. Stowarzyszenie "Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku" - projekt
"Wybieram zdrowie". Projekt edukacyjno-profilaktyczny adresowany do najstarszych
mieszkańców Włocławka. W ramach którego zorganizowano 18 wykładów dla
seniorów na temat biologicznego procesu starzenia się, umiejętności praktycznych
umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia i samodzielności, motywujących
do zmiany postaw społecznych i zachowań prozdrowotnych. Wykorzystany grant:
11 850 zł.
9. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora - projekt „Seniorze bądź zdrów”.
Projekt skierowany był do grupy seniorów zrzeszonych w stowarzyszeniu. W ramach
projektu zrealizowane zostały: szkolenia z fizjoterapeutą, spotkania z psychologiem,
spotkania z psychoonkologiem, spotkania z trenerem mentalnym. Wykorzystany grant:
4 694,43 zł.
10. Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ - projekt „Zdrowo jemy i aktywnie żyjemy”. Projekt
adresowany do dzieci i młodzieży, a jego celem była promocja zdrowia, kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych oraz popularyzacja aktywnych form
wypoczynku. Na projekt składały się: zajęcia edukacyjne, których tematyka była
związana ze zdrowiem (uczestnicy poznali zasady zdrowego żywienia, higieny
osobistej, korzyści płynące ze spożywania owoców, warzyw, picia wody, opracowali
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własne jadłospisy), spotkanie z pielęgniarką oraz konkurs wiedzy na zakończenie
projektu. Wykorzystany grant w wysokości 12 507,70 zł.
11. YACHT CLUB ANWIL STOWARZYSZENIE - projekt „Bądź zdrów seniorze”. Beneficjent
zrezygnował z realizacji projektu. Wykorzystany grant: 0,00 zł.

W 2021 roku mimo wielu ograniczeń związanych z panującą epidemią COVID-19 Fundacja
ANWIL uruchomiła kolejne edycje programów oraz wdrożyła nowe programy. Mając na
uwadze misję wspierania lokalnej społeczności, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii,
Fundacja dla swoich beneficjentów wprowadziła szereg rozwiązań, które ułatwiły im realizację
projektów m.in. wsparła merytorycznie i organizacyjnie, dostosowała regulaminy do nowej
sytuacji, w przypadku braku możliwości zrealizowania zaplanowanych przez beneficjentów
działań umożliwiła wprowadzenie działań alternatywnych, zgodnych z celami programu.
Programy uruchomione w 2021 roku:
1. Program grantowy „Wakacje z Fundacją”
W 2021 roku po raz szósty Fundacja zrealizowała program “Wakacje z Fundacją”, którego
celem jest zapewnienie kreatywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dzieciom i
młodzieży z Włocławka oraz gmin z terenu działania Fundacji, pozostających w czasie wakacji
w miejscu zamieszkania.
W ubiegłorocznej edycji konkursu premiowane były projekty o widocznych walorach
edukacyjnych, a także stwarzające dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości,
pobudzające do rozwoju, rozszerzające zainteresowania, zwiększające wrażliwość na potrzeby
innych, pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijające talenty i umożliwiające
zdobywanie nowych doświadczeń.
Na realizację 22 projektów w 2021 roku Fundacja przyznała łączną kwotę 250 000 zł z czego
wykorzystanych zostało 242 163,60 zł. Granty otrzymały następujące organizacje:
1. Przedszkole Publiczne Nr 1 „Kraina Bajek” w Brześciu Kujawskim – projekt „Wakacje
- poznajemy świat”. Organizacja warsztatów dla dzieci przedszkolnych, ukazujących
kulturę i zwyczaje innych państw. Dzieci zostały zaproszone do różnorakich
aktywności tematycznych: "Amerykański sen", "Ale Meksyk", "Afryka Bryka",
"Chińskie Wynalazki", "Ciao, Italia!", "Hiszpańskie Flamenco", "Kraj Wschodzącego
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4.

5.

6.

7.

Słońca", "Sztuka Japonii", "Słoneczna Grecja", "Na Herbatce u Królowej Anglii".
Wykorzystany grant: 12 480,92 zł.
Włocławska Akademia Piłkarska - projekt „Sportowe wakacje z WAP-em”. Projekt
dotyczył organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży na obiektach OSiR we
Włocławku. Program obejmował dwa treningi piłkarskie dziennie w zakresie techniki
piłki nożnej, poprawy sprawności motorycznych i koordynacyjnych. Pomiędzy
treningami zrealizowano zajęcia dydaktyczne z żywienia młodych sportowców,
historii piłki nożnej, schematów i systemów gry. Wykorzystany grant: 10 929,14 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku - projekt
„Realizuj swoje pasje - wybierz aktywne wakacje !”. Celem projektu był organizacja
aktywnych form spędzania czasu wolnego: wyjście do biblioteki, wycieczka do Płocka
i zwiedzanie Zoo, wyjście na ścieżkę ekologiczną w Parku na Słodowie, wyjście na
baseny otwarte, wycieczka do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,
wycieczka do Torunia, wyjście na kręgielnię, zwiedzanie TV Kujawy i wyjście do
Multikina. Wykorzystany grant: 13 055,09 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – projekt „Aktywne półkolonie". W
ramach projektu przygotowano atrakcyjny program obejmujący takie elementy:
zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin: ekologii i
przyrody, plastyki, historii Włocławka, podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli.
Wykorzystany grant: 8 526,40 zł.
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku - projekt „Wakacje inne niż wszystkie z
Fundacją ANWIL". W ramach projektu zorganizowano warsztaty, podczas których
uczestnicy poszerzali swoje zainteresowania, pogłębiali zdobytą wiedzę, spędzali
kreatywnie i bezpiecznie wolny czas. W ramach programu odbyły się tematyczne
warsztaty: kinowe, kulinarne, sportowo-rekreacyjne, ekologiczne, językowokulturowe. Wykorzystany grant: 6 253,52 zł.
Brzeskie Towarzystwo Sportowe OLIMPIA – projekt "Akademia Trzech rakiet" organizacja półkolonii sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z gminy
Brześć Kujawski. W ramach programu beneficjent zorganizował półkolonie o
charakterze sportowym z nauką gry w tenisa ziemnego, stołowego i badmintona. Na
zakończenie półkolonii odbył się turniej. Wykorzystany grant: 7 972,29 zł.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włocławku - projekt
"Piknik rodzinny - Kosmiczne Stulecie". W ramach projektu zorganizowany został
naukowy piknik rodzinny z atrakcjami nawiązującymi do 100. rocznicy urodzin
Stanisława Lema. Wykorzystany grant: 4 980,69 zł.
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8. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we
Włocławku - projekt „Końskie lato". W ramach projektu na terenie szkoły odbyły się
zajęcia z jazdy konnej, zajęcia z hipoterapii, a także zajęcia sportowe i artystyczne na
otwartej przestrzeni - zabawy z gliną, plener malarski. Wykorzystany grant: 11 594,84
zł.
9. Stowarzyszenie Academy Martial Arts Włocławek - projekt „Kickboxing Open Camp
- sport przeciw wykluczeniom społecznym i sposobem na spędzanie czasu wolnego
aktywnie". Projekt dotyczył organizacji aktywnych zajęć sportowych, zajęć z
profilaktyki uzależnień, warsztatów psychologicznych, treningów samoobrony i
podstaw kickboxingu wobec agresji fizycznej, warsztatów z pierwszej pomocy
przedmedycznej, wyjścia do kina oraz gier i zabaw. Wykorzystany grant: 5 766,10 zł.
10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – projekt partnerski: „Organizacja
półkolonii letnich - Witaj przygodo”. Projekt obejmował aspekty edukacyjne,
wychowawcze oraz rekreacyjne. W programie znalazły się: wycieczki edukacyjne
autokarowe do Włocławka (spacer z przewodnikiem, kręgle, basen, kino), wycieczki
rowerowe (do Mikorzyna oraz leśniczówki w Lipinach), warsztaty origami, gry
edukacyjne. Wykorzystany grant: 9 871,64 zł.
11. Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku – projekt „Na
magicznej scenie”. Projekt dotyczył realizacji warsztatów teatralnych z
wykorzystaniem zabaw teatralnych, ruchu scenicznego, elementów logorytmicznych,
umuzykalniających, odtwarzanie inscenizacji; zajęcia z elementami emisji głosu,
rozwijające motorykę małą i dużą oraz umiejętności manualne. Wykorzystany grant:
7 092,03 zł.
12. Fundacja Caietanus - projekt „Ekstremalnie ciekawe wakacje". Projekt dotyczył
organizacji półkolonii, w których każdy dzień był inny tematycznie i realizowany w
ciekawych miejscach we Włocławku. W programie „ekstremalnych" atrakcji
znajdowały się: Konna przygoda, Życie lasu, Wodne zabawy, Ekstremalny tor
samochodowy i Kultura na co dzień. Wykorzystany grant w wysokości 12 368,48 zł.
13. Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA - projekt „Wakacje z pasją 2021". Projekt
przewidywał organizację półkolonii o charakterze sportowo-rekreacyjnym z
wykorzystaniem: elementów lekkiej atletyki, zajęć z korekty wad postawy oraz
warsztatów edukacyjnych z zakresu żywienia i psychologii dla dzieci. Zajęcia były
realizowane na obiektach OSiR we Włocławku. Wykorzystany grant: 14 783,55 zł.
14. Przedszkole Publiczne nr 14 we Włocławku - projekt „Kreatywne Bystrzaki”. Projekt
dotyczył organizacji atrakcyjnej formy wypoczynku dla dzieci. W programie znalazły
się: cykl zajęć z kodowania "Kodowanie i programowanie", cykl zajęć muzyczno 18
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ruchowych "Skaczę, tańczę, gram" oraz cykl zajęć konstrukcyjno-manipulacyjnych
"Hocki klocki". Wykorzystany grant: 6 196,88 zł.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku projekt „Wakacje w moim mieście”. Projekt obejmował organizację letniego
wypoczynku w formie półkolonii, w programie których znalazły się: zajęcia o
charakterze edukacyjnym, turnieje wiedzy, zajęcia rozwojowe, zajęcia sportoworuchowe, zumba kids, wycieczka rowerowa, rajdy piesze. Uczestnicy skorzystali
również z miejscowych atrakcji: kino, kręgle, Park Trampolin, Centrum Edukacji
Ekologicznej, Park Linowy. Ważnym aspektem realizowanych działań były zajęcia
socjoterapeutyczne oraz zajęcia profilaktyczne w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, higieny, podejmowania ryzykownych zachowań i uzależnień.
Wykorzystany grant: 15 382,03 zł.
Stowarzyszenie Trampolina dla Polski - projekt „Moc atrakcji podczas
trampolinowych wakacji”. Projekt zakładał organizację półkolonii letnich. Każdy dzień
wypoczynku był różny tematycznie m.in. dzień sportowych rywalizacji, dzień tańca,
dzień teatru, dzień turniejów gier planszowych i zabaw ruchowych na boisku, dzień
ekologii itp. Wykorzystany grant: 12 952,13 zł.
Włocławski Klub Karate Kyokushin - projekt „Bez FUNDACJI nie ma wakacji". Projekt
był kontynuacją działań sprzed roku, dotyczył organizacji półkolonii letnich. W
programie znalazły się: zajęcia sportowe, wycieczki piesze, zajęcia plenerowe,
prelekcje z zasad bezpieczeństwa powszechnego, pokaz udzielania pierwszej pomocy
tonącym, plenerowy konkurs plastyczny, turniej wiedzy, tenis ziemny, gry zespołowe,
karate kyukoshin, samoobrona, tenis stołowy i badminton. Wykorzystany grant:
16 009,76 zł.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko HORYZONT - projekt „Fundacja
ANWIL na horyzoncie". Projekt dotyczył realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych:
nauka gry w tenisa, zajęcia z elementami karate i samoobrony, ćwiczenia
wydolnościowe, gry i zabawy, turniej na zakończenie, korzystanie z basenów
miejskich oraz cykl spotkań edukacyjno-prewencyjnych, obejmujących zagadnienia z
zakresu bezpieczeństwa powszechnego i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wykorzystany grant: 7 361,74 zł.
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek projekt „Harcerskie półkolonie z Bazą Przygody - edycja VII". Harcerskie półkolonie
to cykliczna, bogata oferta programowa adresowana do dzieci i młodzieży z różnych
środowisk. Każdego dnia uczestnicy brali udział w zajęciach na świeżym powietrzu
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mające zróżnicowany charakter, opartych o metodę harcerską, łączących elementy
zabawy z edukacją. Wykorzystany grant: 17 388,25 zł.
20. Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku - projekt
„Wakacyjna Akademia Przedszkolaka z ANWILEM". Projekt skierowany był do dzieci
uczęszczających do przedszkola w okresie wakacyjnym. Jego celem była organizacja
kreatywnych i atrakcyjnych form letniego wypoczynku (joga dla dzieci, zajęcia
taneczne, karate, kodowanie na dywanie, zabawy badawcze oraz różne wycieczki).
Druga grupa docelowa to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które
uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych tj.: hortiterapia, dogoterapia,
felinoterapia, logopedia, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, zajęcia z
pedagogiem. Wykorzystany grant: 11 553,84 zł.
21. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku - projekt „Kodujące brzdące - Letnia
Akademia". Celem projektu było zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Włocławka
i okolic ciekawej oferty spędzenia czasu wolnego poprzez organizację warsztatów
edukacyjnych. Warsztaty były realizowane w oparciu o nowoczesne cyfrowe
narzędzia dydaktyczne i założenia edukacji STEAM. W ramach projektu odbyły się
zajęcia z programowania, kodowania i robotyki, zajęcia ogólnorozwojowe z
wykorzystaniem Magicznego dywanu oraz Sali Doświadczania Świata, zajęcia
artystyczne i kreatywne. Wykorzystany grant w wysokości 13 473,72 zł.
22. YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie - projekt „Wakacje 2021 z Fundacją w Marinie".
Projekt polegał na organizacji półkolonii w formie krótkotrwałych dziennych pobytów
w Marinie Zarzeczewo. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego
i bezpiecznego korzystania z wody oraz sprzętu pływającego, a także z zakresu
podstawowych znaków nawigacyjnych. Zorganizowano gry i zabawy terenowe oraz
naukę wiązania węzłów i podstaw alfabetu Morse'a. Wykorzystany grant: 16 170,86
zł.
Podczas wakacji 2021 roku dzięki wsparciu Fundacji z różnych form wypoczynku skorzystało 1
477 dzieci.
5. VI Konkurs grantowy pn. „Budujemy mosty” 2021
1 marca 2021 r. Fundacja ogłosiła kolejną edycję programu grantowego pn. „Budujemy
mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w
inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i
ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu
bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz
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rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i
integracji z lokalną społecznością. Okres realizacji projektów od 1 czerwca 2021 r. do 31 marca
2022 r.
Do programu zakwalifikowały się 23 projekty na łączną kwotę 299 999,12 zł. Jeden
beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. Granty otrzymały następujące organizacje:
1. Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała broni Władysława Andersa projekt „Sztandar dla JS”. Projekt, wpisujący się w cel statutowy Fundacji zdefiniowany
jako zachowanie dziedzictwa kulturowego, zakładał zakup sztandaru, wyposażenie
pocztu sztandarowego oraz przygotowanie uroczystości nadania sztandaru Jednostce
Strzeleckiej. Grant: 10 120 zł.
2. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Eurointegracja" - projekt
indywidualny: „Seniorze - nie jesteś sam”. Kontynuacja wcześniejszego projektu w
ramach którego planowane są cykle warsztatów: tanecznych, muzycznych,
kulinarnych, spotkania z kreowania wizerunku kobiety, nordic- walking, rowerowa
pasja, rozwijanie talentów: zajęcia z wikliniarstwa, rękodzielnictwa, plastyki i florystyki.
Przyznany grant: 12 420 zł.
3. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie - projekt „Wiosłuj z nami”. Projekt zakłada
organizację treningów wioślarskich, treningów na kajakach, zajęć biegowych oraz
nordic walking. Z okazji 135-lecia Towarzystwa zostanie również przeprowadzony cykl
prelekcji. Przyznany grant: 22 100 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku - projekt „Budujemy międzypokoleniowe
mosty z ANWILEM”. W ramach projektu zaplanowano szereg działań, które będą
promować i zachęcać do podejmowania aktywności międzypokoleniowej: warsztaty z
psychologiem i pedagogiem dla nastolatków i ich rodziców, warsztaty fotograficzne,
spotkania międzypokoleniowe, warsztaty kulinarno-cukiernicze z babcią i dziadkiem,
zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, świąteczne warsztaty rękodzieła i sztuki
użytkowej, warsztaty muzyczne, warsztaty pszczelarskie, rodzinne warsztaty stolarskie,
konkurs "Opowiedz mi swoją historię...", ekologiczny dzień integracji „Jak zrobić coś z
niczego?", wspólne sadzenie drzew. Przyznany grant: 14 950 zł.
5. Koło Gospodyń Wiejskich Kulin - projekt „Sprawnie łączymy pokolenia”. Projekt
zakłada zorganizowanie szeregu warsztatów mających zapoznać młodych ludzi z
tradycjami i kulturą Kujaw: scrapbooking, makrama, wianki i ozdoby okolicznościowe,
zajęcia w pasiece, budowanie karmników, wyjazd do Wioski Chlebowej, nordic walking.
Przyznany grant: 4 740 zł.
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6. Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr "Nasz" - projekt partnerski: „XXX Finał
Turnieju Poezji Śpiewanej”. Projekt polega na organizacji jubileuszowego Finału
Turnieju Poezji Śpiewanej. Prezentacje konkursu poprzedzi koncert jubileuszowy i
zajęcia warsztatowe. Przyznany grant: 10 000 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we
Włocławku - projekt „W sercu Kujaw - integrujemy, konstruujemy, ćwiczymy, badamy,
poznajemy”. Projekt, który pozwoli na zastosowanie rozwiązań sprzyjających
aktywizacji dzieci w trzech blokach tematycznych: „Zabawy i gry sportowe na
Kujawach", „Młody Kujawiak bada wody" - cykl zajęć, podczas których będą badane
właściwości fizyczne wody z Zgłowiączki, „Kujawskie pejzaże" - zapoznanie z historią
Włocławka, legendami kujawskimi i przeprowadzenie warsztatów malarskich.
Przyznany grant: 13 431,12 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku – projekt „Wybór
jest prosty - buduj z Dwójką solidne mosty!". Działania projektu polegają na
zorganizowaniu cyklu zajęć: budujących świadomość obywatelską – „Babciu naucz
mnie gotować, ja nauczę cię głosować i kupować", spotkania z przedstawicielami władz
samorządowych; promujących kulturę i historię regionu - wizyta w sklepie i stworzenie
koszyka lokalnych produktów, wycieczka do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
oraz zorganizowanie wystawy "Muzeum w domu - Fajans w domu moich dziadków".
Przyznany grant: 13 526 zł.
9. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VLADISLAVIA – projekt „Koncerty Chóru
Młodzieżowego CANTO w roku jubileuszu 30-lecia”. Projekt zakłada przygotowanie
dwóch koncertów (koncert pieśni patriotycznych na 103. rocznicę Odzyskania
Niepodległości oraz koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia Chóru Młodzieżowego
CANTO) oraz wydanie 2 płyt. Przyznany grant: 9 960 zł.
10. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora - projekt „Seniorzy budują mosty!”.
W ramach projektu przewidziano cykl 15 wykładów o tematyce historycznopatriotycznej oraz lokalnej historii Kujaw. Planowane jest również wyjście na spektakl
do teatru. Przyznany grant: 7 250 zł.
11. III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku - projekt „Hej Kujawy - jakie cudne… śladami przeszłości”. Projekt zakłada organizację szeregu wycieczek, spotkań ze
specjalistami z zakresu wiedzy o regionie, przygotowanie prezentacji multimedialnej
oraz relacje filmową. Trzy wycieczki tematyczne: „Szlak piastowski na Kujawach",
„Pomniki przyrody Kujaw”, „Miejscowości uzdrowiskowe na Kujawach". Spotkania i
wyjścia tematyczne m.in. Muzeum Etnograficzne, skansen w Kłóbce, Bazylika
Katedralna, Szpetalskie Wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wisły 1920, Kościół Św.
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Witalisa, Muzeum Historii Włocławka, Muzeum Ziemi Kujawskiej, wycieczki "Śladami
Żydów we Włocławku", cykl imprez w szkole pn. „Wkład kultury romskiej w promocje
regionu Kujaw i folkloru”. Przyznany grant: 13 170 zł.
12. Włocławskie Towarzystwo Naukowe - projekt „Publikacja Zapiski KujawskoDobrzyńskie", t. 36 pt.: W 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. na Kujawach i
ziemi dobrzyńskiej”. Projekt cykliczny, którego celem jest wydanie rocznika, jako
periodyku naukowego podejmującego problematykę Włocławka i okolic.
Przygotowywany 36 tom "Zapisków" poświęcony jest problematyce wojny polskobolszewickiej we Włocławku. Przyznany grant: 7 000 zł. Beneficjent zrezygnował z
realizacji projektu.
13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych
Dzieci" - projekt partnerski: „Festiwal Dobrej Energii Cudnolandia - III edycja”. Projekt
zakłada organizację kolejnej edycji festiwalu tj. konkursu dla dzieci i młodzieży, który
odbędzie się w dwóch kategoriach - wokalnej i recytatorskiej. W wakacje zaplanowano
warsztaty artystyczne dla dzieci z Domów Dziecka z Włocławka i Brzezia, aby wyrównać
szanse i rozwijać ich artystyczne zainteresowania. Przyznany grant: 23 950 zł.
14. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś" - projekt „Magiczny czas, zbliża nas". Celem projektu
jest wzmocnienie poczucia przynależności i integracji lokalnej społeczności poprzez
międzypokoleniowe zajęcia rękodzielnicze tj. wykonywanie kartek świątecznych
metodą scrapbookingu, bombek 3D, stroików bożonarodzeniowych, przeprowadzenia
rodzinnego konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, zorganizowanie wigilii sąsiedzkiej,
zabawy karnawałowej dla dzieci oraz spotkania integracyjnego z grupą zapustną "Koza
Kruszyn". Przyznany grant: 9 440 zł.
15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną
OLIGO - projekt „Trening umiejętności społecznych”. Projekt zakłada organizację zajęć
Treningu Umiejętności Społecznych, pod nadzorem terapeuty, dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Grupowa forma zajęć z osobami, które mają
trudności w codziennym funkcjonowaniu i problem z kontrolowaniem swoich emocji
wobec innych osób. Przyznany grant: 13 500 zł.
16. Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Włoszyca - projekt partnerski: „Kursy podnoszące
wiedzę z zakresu matematyki i języka angielskiego dla uczniów 8. klas szkół
podstawowych z terenu gminy Lubanie". W ramach projektu zaplanowano kursy
przygotowujące młodzież 8. klas do testu z matematyki i języka obcego. Przyznany
grant: 4 870 zł.
17. Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne - projekt partnerski: „Renowacja
zabytkowego fortepianu Bechstein z 1889”. Projekt inwestycyjny polegający na
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wykonaniu określonego zakresu prac renowacyjnych zabytkowego fortepianu
Bechstein. Projekt w pisuje się w cel statutowy Fundacji określony jako zachowanie
dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki. Przyznany grant: 24 000 zł.
18. Fundacja Caietanus - projekt „Łączą nas międzypokoleniowe mosty” jest kontynuacją
projektu „Międzypokoleniowe mosty". W ramach projektu zaplanowane zostały
działania podzielone na bloki zwane mostami – cykliczne: zajęcia modelarskie,
warsztaty żywieniowe, zajęcia ze zwierzętami i roślinami, zajęcia specjalistyczne sportowe - społeczno-rehabilitacyjne; akcyjne: ekoakcje - dbamy o środowisko
naturalne, dokarmianie ptaków, świąteczna paczka, „Wspólne pierniczenie" wielopokoleniowe warsztaty z dekorowania pierników, „Hej kolęda", „W poszukiwaniu
wiosny" - akcja fotograficzna z konkursem. Przyznany grant: 25 000 zł.
19. Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - projekt „Wspólnie
poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie". Projekt polega na przeprowadzeniu
cyklu spotkań i zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych, przy wsparciu psychologa, w
czasie których uczestnicy będą poprawiać swoją kondycję fizyczną, usprawniać
zaburzone funkcje oraz rozwijać umiejętności dbania o zdrowie. W ramach cyklu
planowane są: spotkania z pielęgniarką, psychologiem, cykl zajęć z wykorzystaniem
sprzętu z siłowni, sal rehabilitacji oraz hydroterapii, konkurs plastyczny dla uczniów
„Dbam o swoją kondycję". Przyznany grant: 18 900 zł.
20. Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim - projekt „Brzeskie spotkania sztuk
ulicznych gramOFFon". Wydarzenie skierowane do mieszkańców Brześcia Kujawskiego
i okolic, obejmujące dwudniowy festiwal sztuki ulicznej, mający na celu zapoznanie
społeczności z historią ulicznego muzykowania, aktywnego uczestniczenia w
spektaklach, animacjach oraz występach artystycznych i warsztatach. Pierwszy dzień żywe muzeum piosenki ulicznej w klimacie dawnego Lwowa - prezentacje
instrumentów muzycznych, gier i zabaw podwórkowych. Drugi dzień - uczta dla
miłośników teatru. Przyznany grant: 15 000 zł.
21. Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku - projekt
„Aktywnie współpracujemy i relacje budujemy”. Projekt dotyczy niwelowania skutków
pandemii koronawirusa poprzez tworzenie przestrzeni do podejmowania wspólnych
działań przez różne grupy społeczne. W ramach projektu zaplanowane zostały działania
takie jak prowadzenie kawiarenki międzypokoleniowej, organizacja XIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej "Deo Gratias", organizacja
patriotycznego programu słowno-muzycznego z okazji odzyskania przez Polskę
niepodległości, organizacja warsztatów rękodzieła w okresie przedświątecznym oraz
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kiermaszu świątecznego, organizacja warsztatów kulinarnych, przygotowanie Jasełek
Bożonarodzeniowych. Przyznany grant: 9 400 zł.
22. Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku - projekt
„Zachwycić się Kujawami". Celem projektu jest zorganizowanie zajęć i wycieczek
wspierających rozwój dzieci przedszkolnych m.in. zajęcia w Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz w Muzeum Etnograficznym, zajęcia w Zbiorach
Sztuki na ul. Zazamczej oraz wycieczki tematyczne. Projekt zakład stworzenie dzieciom
możliwości twórczej ekspresji plastycznej poprzez naukę decoupage, witraży,
malowania na szkle). Przyznany grant: 5 000 zł.
23. YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie - projekt „Pamiętajmy o Seniorach II". Projekt jest
kontynuacją działań z poprzedniego roku, zakłada organizację trzech spotkań
aktywizujących, integrujących i edukujących osoby starsze. Przyznany grant: 12 272 zł.

6. Program edukacyjny „Uczę się z ANWILEM”- VI edycja
23 sierpnia 2021 r. Fundacja ogłosiła nabór do VI edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”,
w ramach którego przyznano 15 grantów w łącznej wysokości 139 035,98 zł. Okres
realizacji projektów od 8 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Granty otrzymały następujące organizacje:
1. Przedszkole Publiczne nr 9 "Akademia Przedszkolaka" – projekt „Chemia,
matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka". Celem projektu jest
zapoznanie dzieci przedszkolnych ze zjawiskami fizycznymi oraz reakcjami
chemicznymi za pomocą innowacyjnych metod, z wykorzystaniem takich narzędzi jak
magiczna podłoga, klocki Dienesa oraz maty do kodowania. Przyznany grant: 5 000 zł.
2. Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza we Włocławku - projekt „Matematyka
mentalna i chemia eksperymentalna - nic trudnego z Długoszem!". Projekt polega na
organizacji zajęć z matematyki oraz chemii, których celem jest nauka przedmiotów z
wykorzystanie niekonwencjonalnych narzędzi. Przyznany grant: 14 905,99 zł.
3. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku - projekt
„Chemia da się lubić" obejmuje organizację warsztatów chemicznych dla uczniów z klas
patronackich ANWIL i ORLEN Laboratorium. Ponadto zaplanowano lekcje dla uczniów
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szkół podstawowych, połączone z konkursem chemicznym. Efektem końcowym
projektu będzie 5 filmów instruktażowych z lekcji chemii, które zostaną przesłane do
innych szkół. Przyznany grant: 13 000 zł.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – projekt „Matematyczno-chemiczne
gry praktyczno-logiczne". Celem projektu jest nauczanie matematyki i chemii za
pomocą gier planszowych oraz klocków. Ponadto w ramach funkcjonowania świetlicy
szkolnej, zaplanowano utworzenie szkolnego koła „W świecie planszówek". Warsztaty
chemiczne „Zero waste" skierowane do uczniów starszych klas mają uświadomić
uczniom, jak ważne jest wykorzystanie odpadów. Przyznany grant: 8 000 zł.
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku - projekt „Od elektryka do automatyka - 3.0
- obsługa i programowanie modułów logicznych w Zespole Szkół Elektrycznych”.
Projekt jest kontynuacją dwóch wcześniejszych edycji. Beneficjent zaplanował
rozbudowę bazy dydaktycznej w zakresie programowania systemów automatyki
przemysłowej. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik
elektryk i pokrewnych. Jego celem jest stworzenie 16 stanowisk edukacyjnych,
wyposażonych w moduł logiczny Siemens LOGO 18, zasilacz, zestaw symulacyjny oraz
urządzenia dodatkowe. Przyznany grant: 19 560 zł.
Przedszkole Publiczne nr 12 we Włocławku - projekt „Od przedszkolaka do
naukowca". Projekt zakłada organizację kącików naukowych z wykorzystaniem
nowoczesnych zabawek, które umożliwią połączenie zabawy z nauką "Mały geniusz laboratorium małego inżyniera", „Mały fizyk". Posumowaniem projektu będą
warsztaty dla innych przedszkoli. Przyznany grant: 5 000 zł.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku projekt „Matematyka z biglem :)". Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenów
wiejskich, uczniów z klas pierwszych i szóstych, zakłada naukę poprzez zabawę z
wykorzystaniem edukacyjnych klocków Lego Education. Przyznany grant: 8 000 zł.
Szkoła Podstawowa nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego - projekt „Kodowanie,
programowanie i arytmetyka z robotami Photon". Projekt ma na celu naukę kodowania
i tworzenia algorytmów programowania robota edukacyjnego, nabycie przez uczniów
umiejętności logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do problemów i pracy
zespołowej. Ponadto zaplanowano zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci. Przyznany
grant: 8 000 zł.
Zespół Szkół nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 11 we Włocławku - projekt „Ozoboty na
lekcje!". Głównym celem projektu jest zwiększenie cyfrowych kompetencji uczniów
oraz pokazanie wykorzystania możliwości technologii informatycznej poprzez
zaprezentowanie uczniom do czego służą Ozoboty. Przyznany grant: 8 000 zł.
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10. III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku - projekt „Eksperymenty z przedmiotów
przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod
pomiarowych". Projekt ma na celu rozwijanie u uczniów umiejętności TIK oraz naukę
przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem cyfrowych metod pomiarowych, co
pozwoli na połączenie nauki z zabawą, teorii z praktyką. Dzięki zajęciom
laboratoryjnym młodzież będzie lepiej przygotowana do matury. Przyznany grant:
18 569,99 zł.
11. Ekoludek Przedszkole Publiczne nr 16 we Włocławku - projekt „Tajemnicza
matematyka". Celem projektu jest zainteresowanie niezwykłymi zjawiskami w
otoczeniu, rozbudzenie wyobraźni i uwrażliwienie dzieci na naturalne piękno. Projekt
zakłada cykle miesięczne - każdy miesiąc to inny etap kształtowania pojęć
matematycznych. Przyznany grant: 5 000 zł.
12. Przedszkole Publiczne nr 22 im. Krasnala Hałabały we Włocławku - projekt „Od
przedszkolaka do matdzieciaka" jest cyklem praktycznych warsztatów obejmujących
wszystkie grupy wiekowe. Celem jest wdrożenie dzieci do rozumienia matematycznej
sfery pojęciowej. Każdy miesiąc, to określona tematyka z zakresu edukacji
matematycznej. Przyznany grant: 5 000 zł.
13. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we
Włocławku - projekt „W świecie chemii i fizyki - naukowe poznawanie świata". Projekt
ma na celu rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży przedmiotami
ścisłymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy oraz
użycie nowoczesnych technologii. Projekt zakłada wiele zajęć warsztatowych o
tematyce chemicznej i fizycznej. Przyznany grant: 8 000 zł.
14. Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku - projekt
„Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych". Projekt skierowany do
uczniów klas VI-VIII. Ma na celu popularyzację wiedzy matematycznej, fizycznej,
informatycznej oraz chemicznej. Projekt zakłada współpracę z innymi szkołami oraz
instytucjami. Przyznany grant: 8 000 zł.
15. Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim - Przedszkole nr 2 - projekt „Dziecko w świecie
technologii". Projekt powstał po to, by kształtować wśród dzieci postawy
prozdrowotne, dbać o wspólne spędzanie czasu z rodziną oraz dbać o bezpieczeństwo
i odpowiedzialność wśród najmłodszych. Przyznany grant: 5 000 zł.
7. Program sportowy „Wybieram sport – skreślam nudę” – III edycja
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20 września 2021 r. Fundacja, stawiając na wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój fizyczny
dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób
starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych,
ogłosiła III edycję programu sportowego.
Program wpisuje się w trzy cele statutowe Fundacji, które zostały sformułowane jako:
upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochronę i promocję zdrowia oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem
zagrożonych. Okres realizacji projektów od 23 listopada 2021 r. do 31 lipca 2022 r.
Do programu zakwalifikowało się 17 projektów na łączną kwotę 150 000 zł. Granty otrzymały
następujące organizacje:
1. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Eurointegracja" - projekt „SPORT
- moim przyjacielem”. Program rekreacyjno-sportowy dla osób starszych,
niepełnosprawnych, którego celem jest podniesienie sprawności osób 50+ oraz
profilaktyka nadwagi i chorób cywilizacyjnych. Zaplanowano cykl zajęć w formie
warsztatów. Przyznany grant: 7 310 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we
Włocławku - projekt „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy”. Projekt
skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w celu propagowania zdrowego stylu
życia. Zajęcia w formie sportowych bloków tematycznych, dostosowane do możliwości
indywidualnych oraz rozwojowych w podziałach na grupy wiekowe dzieci. Na koniec
zajęć zaplanowana mini konferencja na temat otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Przyznany grant: 12 476,94 zł.
3. Fundacja Caietanus - projekt „Włomaggedon 2022 - integracyjny bieg dla osób
niepełnosprawnych”. Druga edycja projektu
skierowanego do
osób
niepełnosprawnych i mającego na celu integrację środowisk. Polega na organizacji w
czasie letnim biegu z niewielkimi przeszkodami w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
Beneficjent planuje trzy kategorie: bieg na wózkach osób niesamodzielnych z
asystentem - 500 m, bieg na wózkach osób samodzielnych - 800 m, bieg dla osób
samodzielnie poruszających się z asystentem. Przyznany grant: 9 800 zł.
4. Parasol wsparcia - projekt „Ćwicząc ciało, ćwiczysz umysł - pomóżmy seniorom poznać
świat na nowo”. Projekt dotyczy zaangażowania osób w wieku 60+ w zajęcia
usprawniające ciało i umysł. Cykl 16 spotkań dla seniorów. W czasie jednego spotkania
seniorzy odbędą cykl zajęć: gimnastycznych z fizjoterapeutą, muzykoterapii
sensoryczno-ruchowej oraz z integracji sensorycznej. Przyznany grant: 10 620 zł.
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5. Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "PIONEK"projekt „Aktywni od lat 5 do 105”. Kontynuacja cyklicznego projektu. Zadanie zakłada
organizację dziesięciu trzygodzinnych szkoleń z zakresu bowlingu, pływania oraz
strzelectwa pneumatycznego. Przyznany grant: 9 250 zł.
6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NSJ we Włocławku - projekt „Sport i rekreacja to super
atrakcja”. Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców służący
upowszechnianiu kultury fizycznej i organizowaniu różnych form spędzania wolnego
czasu. Przyznany grant: 9 650 zł.
7. Uczniowski Klub Sportowy MOW Włocławek - projekt „XXXVI Drużynowe i
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w
Tenisie Stołowym”. W ramach zadania planowane jest zorganizowanie trzydniowego
turnieju finałowego tenisa stołowego Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych. Turniej adresowany jest do młodzieży niedostosowanej społecznie i
stanowi ważny element w procesie wychowawczym. Przyznany grant: 3 030 zł.
8. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku - projekt „Skreślam nudę, wybieram sport
z Elektrykiem 2.0”. Kontynuacja projektu skierowanego do dzieci i młodzieży miasta
Włocławek oraz osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada przeprowadzenie
indywidualnych i zespołowych konkurencji sportowych m.in. w lekkoatletyce, tenisie
ziemnym, unihokeju, koszykówce, piłce plażowej, nordic walking w czasie
jednodniowej szkolnej imprezy sportowej. Współpraca ze stowarzyszeniem OLIGO.
Przyznany grant: 9 508 zł.
9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną
OLIGO - projekt „Nasze zdrowie”. Projekt zakłada organizację zajęć gimnastycznych
oraz zajęć na basenie dla rodzin osób niepełnosprawnych. Przyznany grant: 5 000 zł.
10. Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku - projekt
„Żyję sportowo, rosnę zdrowo”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakłada upowszechnianie rekreacji, kultury
fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych dzieci. Zintegrowanie niepełnosprawnych
dzieci podczas wspólnych zabaw ruchowych. Zajęcia ogólnoruchowe, rehabilitacja
ruchowa, integracja sensoryczna, hipoterapia, warsztaty dietetyczne oraz wycieczka
do Parku Trampolin. Przyznany grant: 8 027,70 zł.
11. Włocławska Akademia Piłkarska - projekt „Piłka nożna to mój styl życia, moja pasja,
moje cele i marzenia”. Projekt polega na organizacji cyklicznych zajęć sportowych
(treningów i zajęć z metodyki piłki nożnej) w 5 kategoriach wiekowych. Projekt otwarty
dla wszystkich chętnych. Przyznany grant: 12 100 zł.
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12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dla Naszych
Dzieci" - projekt „Terapeutyczna moc sportu”. Projekt skierowany do dzieci z Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, obejmuje różne formy zajęć sportowo-terapeutycznych
dla dzieci z tych placówek oraz dzieci, które opuściły placówki, ale borykają się z
problemami związanymi z wykluczeniem społecznym. Przyznany grant: 10 000 zł.
13. Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku - projekt „Od
przedszkolaka trenujemy, bo sportowcami zostać chcemy”. Projekt skierowany do
dzieci w wieku przedszkolnym, seniorów oraz społeczności lokalnej. Celem projektu
jest zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportu m.in. piłką nożną, karate, boksem,
gimnastyka artystyczną, hokejem, siatkówką, koszykówką i badmintonem. Zajęcia
podzielone na bloki tematyczne. Przyznany grant: 7 934,90 zł.
14. Stowarzyszenie Klub Sportowy LIDER Włocławek - projekt „Piłką w nudę”.
Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami piłki nożnej, które mają
na celu zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia będą opierały
się na półrocznym kursie przygotowawczym do gry w piłkę nożną. Na zakończenie
zostanie przeprowadzony turniej międzyprzedszkolny "Piłkarskie przedszkolaki".
Przyznany grant: 11 600 zł.
15. Klub Sportów Walki "Włocławek" - projekt „SPORT, ZABAWA, INTEGRACJA bez
smartfonów i komputerów!”. Projekt polega na organizacji zajęć sportowych
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w podziale na grupy wiekowe i stopień
zaawansowania w dyscyplinach sportowych: karate, boks, kickboxing. Organizacja
turniejów sportowych, gry i zabawy na powietrzu. Projekt otwarty dla wszystkich
chętnych. Przyznany grant: 9 700 zł.
16. Stowarzyszenie "Sportowy Klub Żeglarski Włocławek" – projekt „Ferie z SKŻ
Włocławek”. Projekt podzielony na dwa etapy: I część realizowana podczas ferii
zimowych 2022, a następnie kontynuowana w okresie wiosna - lato. W programie I
części znalazły się zajęcia na basenie i na sali gimnastycznej (piłka ręczna, koszykówka,
piłka siatkowa). II etap programu to zajęcia praktyczne na akwenie, podczas których
dzieci i młodzież poznają tajniki żeglowania. Dodatkowo zostanie przeprowadzone
szkolenie I stopnia żeglarskiego na "Żeglarza jachtowego". Dla chętnych również nauka
pływania. Przyznany grant: 8 352,46 zł.
17. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora - projekt „Sport dla seniorów”.
Projekt jest kontynuacją działań adresowanych do seniorów 60+ z Włocławka, którzy
chcą wziąć udział w zajęciach sportowych promujących zdrowy styl życia. Zajęcia z
gimnastyki, pilatesu i w kręgielni. Na zakończenie przewidziano turniej gry w kręgle.
Przyznany grant: 5 640 zł.
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8. Program stypendialny Primi inter Pares - dla zdolnych uczniów VIII klas szkół
podstawowych (stypendium 200 zł miesięcznie) i ponadpodstawowych (stypendium 300 zł
miesięcznie). Minimalna wymagana średnia ocen 4,8, dodatkowo punktowane osiągniecia
naukowe, sportowe etc. Fundacja przyznała 39 stypendiów - w tym 9 dla uczniów szkół
podstawowych, 30 dla uczniów szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 108 000,00 zł.
W czerwcu 2021 zakończyła się VI edycja programu, w ramach której przyznano 40 stypendiów
w kwocie 110 000 zł.

9. Program stypendialny Młodzi z ANWILEM - dla studentów III roku studiów I stopnia,
studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych
na kierunkach chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i
procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka,
inżynieria produkcji, systemy sterowania. Budżet programu wyniósł 31 500 zł - przyznano 5
stypendiów. W czerwcu 2021 zakończyła się III edycja programu, w ramach której przyznano
3 stypendiów w kwocie 18 900 zł.
10. Program Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL Pomaga” – VI edycja
W VI edycji programu Fundacja przyznała granty 13 projektom na łączną kwotę 35 978,01 zł.
W działaniach wzięło udział 50 wolontariuszy. Odbiorcami działań wolontariuszy było 290
dzieci i młodzieży oraz 40 osób niepełnosprawnych i seniorów, a także zwierzęta ze
schroniska. Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:
1. „Sala do rehabilitacji” – projekt zakładał adaptację pomieszczenia do organizacji
rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych mieszczącego się w
Świetlicy Terapeutycznej Klubu Kajetan przy ul. Zachodniej 100 we Włocławku.
2. „Wiosenne porządki” – w ramach projektu odnowiono wejście do budynku Świetlicy
Terapeutycznej przy ul. Zachodniej 100 we Włocławku oraz wykonano prace
porządkowe na zewnątrz.
3. „Mieszkamy nad Wisłą” – projekt polegał na organizacji sześciu spotkań o tematyce
ekologicznej i wędkarskiej dla dzieci. Zorganizowano zawody wędkarskie oraz
wycieczki plenerowe o tematyce ochrony środowiska.
4. „Wędkowanie w koronie” – projekt obejmował organizację siedmiu spotkań dla dzieci
o tematyce wędkarskiej.
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5. „Remont z ANWILEM” – celem projektu było wyremontowanie sali lekcyjnej i wymiana
blatów ławek szkolnych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 we Włocławku oraz
zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
6. „Zakończenie wakacji z ANWILEM” – celem projektu była organizacja wyjazdu
wychowanków Domu Dziecka POW „Jaś i Małgosia” w Brzeziu na mecz koszykówki
KKW ANWIL Włocławek.
7. „Podniesienie standardu bezpieczeństwa pomieszczeń służących do rozwoju
fizycznego dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach judo” – w ramach projektu
zamontowane zostały maty ochronne w sali oraz doposażono salę w wykorzystywaną
przez Miejski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w pomoce dydaktyczne.
8. „Remont sali przedszkolnej” – odnowienie sali przedszkolnej Przedszkola Publicznego
nr 17 „Kraina Fantazji” we Włocławku oraz doposażenie jej w materiały edukacyjne.
9. „Mały Pitagoras” – w ramach projektu doposażono sale szkolne w Szkole Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Warząchewce Polskiej w sprzęt i pomoce
do prowadzenia zajęć. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia matematycznoinformatyczne z elementami programowania, zajęcia informatyczne z wykorzystaniem
drukarki 3d oraz zorganizowali konkurs fotograficzny.
10. „ANWIL pomaga - Anwilowa klasa” – w ramach projektu odnowiona została sala
szkolna w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku. Ponadto wolontariusze wymienili
blaty przy stolikach uczniowskich oraz zakupili pomoce dydaktyczne.
11. „MOTOMIKOŁAJE Z ANWILU dla Dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej Jaś w Brzeziu” – w ramach projektu wolontariusze przygotowali i
przekazali prezenty mikołajkowe dzieciom z Placówki Opiekuńczo-wychowawczej „Jaś”
w Brzeziu.
12. „MOTOMIKOŁAJE Z ANWILU dla Dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej Małgosia w Brzeziu” – w ramach projektu wolontariusze przygotowali
i przekazali prezenty mikołajkowe dzieciom z Placówki Opiekuńczo-wychowawczej
„Małgosia” w Brzeziu.
13. „Uśmiech dla pupila” – projekt polegał na zorganizowaniu wśród pracowników ANWIL
S.A. zbiórki pożywienia oraz zakupie i przekazaniu karmy, akcesoriów i wyposażenia dla
Schroniska dla zwierząt we Włocławku.
Program skierowany jest do pracowników oraz do byłych pracowników (emerytów i
rencistów) ANWIL S.A. i realizuje cel statutowy Fundacji określony jako promocja i organizacja
wolontariatu.
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11. Bądź zdrów! Miasteczko zdrowia. Projekt własny Fundacji
21 sierpnia 2021 r. we włocławskiej Hali Mistrzów Fundacja, wychodząc na przeciw potrzebom
społeczności lokalnej, zorganizowała po raz pierwszy event pn. „Bądź zdrów ! Miasteczko
zdrowia”. Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców Włocławka i
okolicznych miejscowości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowia, promocja i
wspieranie profilaktyki zdrowotnej, wspieranie społeczności lokalnej, umocnienie dobrych
relacji ze społecznością lokalną oraz promowanie Fundacji ANWIL i umocnienie wizerunku
ANWIL S.A., jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wrażliwej na kwestie społeczne, w tym
zdrowie publiczne. Koszt organizacji wydarzenia wyniósł 230 733,98 zł. Miasteczko odwiedziło
925 osób i przeprowadzono 1 892 porady / badania medyczne.

12. Program darowizn na walkę z pandemią COVID -19
W reakcji na trudną sytuację, związaną z panującą epidemią Fundacja uruchomiła program,
którego celem było wsparcie lokalnej społeczności w działaniach związanych z zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niwelowaniem
jej skutków. Na ten cel Fundacja przeznaczyła 400 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 13
podmiotów, w tym ochotnicze straże pożarne oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Włocławku.

V.

•

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU
DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Fundacja ANWIL nie prowadzi działalności gospodarczej.

VI.
UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
• UCHWAŁA nr 1/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: rozliczenia dofinansowania
projektów w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ ANWIL pomaga” - IV
edycja;
• UCHWAŁA nr 2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: rozliczenia dofinansowania
projektów w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ ANWIL pomaga” - V
edycja;
• UCHWAŁA nr 3/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: przyznania jednorazowej
premii uznaniowej pracownikowi Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
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UCHWAŁA nr 4/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zwrotu niewykorzystanych
środków pieniężnych otrzymanych na podstawie Umowy darowizny z dnia 26 marca
2020 r.;
UCHWAŁA nr 5/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania w
Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI edycja
realizowanego przez Zespół nr 1;
UCHWAŁA nr 6/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania w
Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI edycja
realizowanego przez Zespół nr 2;
UCHWAŁA nr 7/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania w
Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI edycja
realizowanego przez Zespół nr 3;
UCHWAŁA nr 8/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania w
Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI edycja
realizowanego przez Zespół nr 4;
UCHWAŁA nr 9/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania w
postaci grantów w Programie grantowym „Budujemy mosty” 2021;
UCHWAŁA nr 10/2021 z dnia21 maja 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania w
postaci grantów w Programie grantowym „Wakacje z Fundacją” 2021;
UCHWAŁA nr 11/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Fundacji
Caietanus z siedzibą we Włocławku przez Fundację ANWIL darowizny środków
pieniężnych i zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 12/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Zespołowi
Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku przez Fundację ANWIL darowizny
środków pieniężnych i zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 13/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Caritas Diecezji
Włocławskiej z siedzibą we Włocławku przez Fundację ANWIL darowizny środków
pieniężnych i zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 14/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. przyznania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Machnaczu przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych i
zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 15/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kruszynie przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych i
zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
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UCHWAŁA nr 16/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nasiegniewie przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych
i zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skórznie przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych i
zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 18/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Zespołowi Szkół
nr 2 w Brześciu Kujawskim przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych i
zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 19/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Szkole
Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim przez Fundację ANWIL darowizny środków
pieniężnych i zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 20/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Przedszkolu
Publicznemu nr 1 w Brześciu Kujawskim przez Fundację ANWIL darowizny środków
pieniężnych i zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 21/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyznania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sokołowie przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych i
zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
UCHWAŁA nr 22/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad dokonywania
zakupów przez Fundację ANWIL;
UCHWAŁA nr 23/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania
w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI edycja
realizowanego przez Zespół nr 5;
UCHWAŁA nr 24/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania
w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI edycja
realizowanego przez Zespół nr 6;
UCHWAŁA nr 25/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie:
przyznania dofinansowania w postaci grantów w Programie grantowym „Budujemy
mosty” 2021;
UCHWAŁA nr 26/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: przyznania
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku przez Fundację ANWIL darowizny środków pieniężnych i
zawarcia z nim przedmiotowej umowy darowizny;
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UCHWAŁA nr 27/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: przyznania
dofinansowania w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI
edycja realizowanego przez Zespół nr 7;
UCHWAŁA nr 28/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: przyznania
dofinansowania w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga” - VI
edycja realizowanego przez Zespół nr 8;
UCHWAŁA nr 29/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji
Stypendialnej;
UCHWAŁA nr 30/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania
w postaci grantów w Programie grantowym „Uczę się z ANWILEM” – VI edycja;
UCHWAŁA nr 31/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie dofinansowania w
Programie „ANWIL pomaga”, dl projektu pn. „Mały Pitagoras”, realizowanego przez
Zespół nr 9;
UCHWAŁA nr 32/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie dofinansowania w
Programie „ANWIL pomaga”, dla projektu pn. „ANWILOWA klasa”, realizowanego
przez Zespół nr 10;
UCHWAŁA nr 33/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania stypendiów, w
ramach Programu stypendialnego „Primi inter pares”, uczniom mającym miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na terenie miasta
Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej
Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć
Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym
2021/2022;
UCHWAŁA nr 34/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania przez Fundację
ANWIL dofinansowania w postaci grantów w Programie grantowym „Wybieram sport
– skreślam nudę” – III edycja;
UCHWAŁA nr 35/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji
Stypendialnej;
UCHWAŁA nr 36/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania
dofinansowania w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga”, dla
projektu pn. „MOTOMIKOŁAJE Z ANWILU dla Dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu”, realizowanego przez Zespół nr 11;
UCHWAŁA nr 37/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania
dofinansowania w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga”, dla
projektu pn. „MOTOMIKOŁAJE Z ANWILU dla Dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki
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Opiekuńczo – Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu”, realizowanego przez Zespół nr
12;
UCHWAŁA nr 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie:
przyznania stypendiów, w ramach Programu stypendialnego „Primi inter pares”,
uczniom mającym miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i
gminy wiejskiej Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie miasta Włocławka,
gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w
roku szkolnym 2021/2022;
UCHWAŁA nr 39/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania i wypłacania
stypendiów studentom w ramach programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM” w
roku akademickim 2021/2022;
UCHWAŁA nr 40/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 33 z dnia
4 listopada 2021 r. Zarządu Fundacji ANWIL w sprawie przyznania stypendiów, w
ramach Programu stypendialnego „Primi inter pares”, uczniom mającym miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na terenie miasta
Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej
Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć
Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym
2021/2022;
UCHWAŁA nr 41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania jednorazowej
premii uznaniowej pracownikowi Fundacji ANWIL;
UCHWAŁA nr 42/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania dofinansowania
w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga”, dla projektu pn.
„Uśmiech dla pupila”, realizowanego przez Zespół nr 13;
UCHWAŁA nr 43/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 37/2021
z dnia 19 listopada 2021 r. Zarządu Fundacji ANWIL w sprawie przyznania
dofinansowania w Programie Wolontariatu Pracowniczego pn. „ANWIL pomaga”, dla
projektu pn. „MOTOMIKOŁAJE Z ANWILU dla Dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu”, realizowanego przez Zespół nr
12;
UCHWAŁA nr 44/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów
Programu grantowego „Budujemy mosty” (2020/2021);
UCHWAŁA nr 45/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów
Programu grantowego „Bądź zdrów” (I edycja 2021);
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UCHWAŁA nr 46/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów
Programu grantowego „Wybieram sport -skreślam nudę” – II edycja;
• UCHWAŁA nr 47/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów
Programu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – V edycja;
• UCHWAŁA nr 48/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów
Programu grantowego „Wakacje z Fundacją” 2021;
• UCHWAŁA nr 49/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmiany Uchwały nr 39/2021 z dnia 30
listopada 2021 r. Zarządu Fundacji ANWIL, w sprawie przyznania i wypłacania
stypendiów studentom w ramach programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM” w
roku akademickim 2021/2022;
UCHWAŁA nr 50/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji
inwentaryzacyjnej

VII.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW

Przychody z działalności statutowej
−

Przychody z nieodpłatnej działalności

−

Przychody z odpłatnej działalności

Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

1 469 045,90
1 469 045,90
0,00
1200,00
0,00

−

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

0,00

−

Odsetki od pożyczek

0,00

−

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

0,00

−

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

0,00

−

Inne przychody finansowe

0,00

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ – 1 469 045,90 zł.
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W roku bilansowym 2021 Fundacja ANWIL otrzymała darowizny od Fundatora ANWIL S.A.
na łączną kwotę 1 465 010,00 zł.
W 2017 roku Fundacja ANWIL uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
W 2021 roku uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
w wysokości – 4 035,90 zł.
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE – 1 200,00 ZŁ.
W 2021 roku Fundacja ANWIL otrzymała nagrodę pieniężna w wysokości 1 200,00 zł. od
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody te przyznawane są za najbardziej
wartościowe i wyróżniające się przedsięwzięcia w trzynastu obszarach działalności publicznej,
społecznej i gospodarczej. Fundacja ANWIL została uhonorowana za stworzenie i realizację
edukacyjnego programu grantowego „Uczę się z ANWILEM”.
PRZYCHODY FINANSOWE – 0,00 zł.
FORMA PŁATNOŚCI – PRZELEW

VIII.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW
Koszty działalności statutowej

1 497 712,20

−

Koszty nieodpłatnej działalności

−

Koszty odpłatnej działalności

0,00

Koszty ogólnego zarządu ( administracyjne)

129 776,64

1 497 712,20

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

Koszty finansowe

0,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w 2021 wyniosły 1 497 712,20 zł.
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W roku 2021 Fundacja organizowała konkursy i projekty i poniosła następujące koszty
związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego :
Koszty
Konkurs grantowy „ Budujemy Mosty" 2021
Konkurs Grantowy „ Wakacje z Fundacją "
VI Edycja Konkursu Grantowego „Uczę się z ANWILEM”
Programu Wolontariatu Pracowniczego „ANWIL Pomaga” - 2021 ROK
Program Stypendialny PRIMI INTER PARES
Program Stypendialny „ Młodzi z ANWILEM"
III EDYCJA Konkursu Grantowego „Wybieram sport – skreślam nudę”
Darowizny pieniężne
Darowizna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Program Bądź Zdrów Miasteczko Zdrowia
Pozostałe koszty statutowe
Niewykorzystane i nierozliczone przez beneficjentów, wcześniej
przyznane środki finansowe, skorygowały koszty statutowe roku 2021
w kwocie
KOSZTY STATUTOWE 2021

Kwota
299 999,12
242 163,90
139 035,98
36 822,28
110 000,00
18 900,00
150 000,00
109 033,20
290 583,23
230 733,98
3 333,30
-132 892,79

1 497 712,20

W 2021 roku Fundacja ANWIL nie poniosła żadnych kosztów z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
KOSZTY ADMINISTRACYJNE w roku 2021 wynosiły 129 776,64 zł
Koszty
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Ogółem

Kwota
0,00
1 131,47
71 164,30
0,00
57 480,87
0,00
129 776,64

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w 2021 wyniosły 0,00 zł.
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XI. POZOSTAŁE DANE
1. Zatrudnienie: W 2021 roku Fundacja ANWIL zatrudniała 1 pracownika na podstawie
umowy o pracę na stanowisku administracyjno-biurowym.
2. Razem wypłacone wynagrodzenia: 48010,72 zł
W tym:
• premie – 3000,00 zł
• wynagrodzenia - 45010,72 zł
3. Prezes oraz Członkowie Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje
społecznie, bez wynagrodzenia.
4. Fundacja nie poniosła żadnych wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
5. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
6. Środki na rachunku bankowym podstawowym w Banku PeKaO S.A. (w dniu 31.12.2021
r.) wyniosły – 851 048,91 zł.
7. Środki pieniężne w kasie gotówkowej Fundacji (w dniu 31.12.2021 r.) wyniosły - 178,02
zł.
8. Wszystkie przychody Fundacji uzyskano w formie bezgotówkowej, przelewami na
rachunek bankowy.
9. W 2021 roku Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji.
10. W 2021 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
11. W 2021 r. Fundacja nie zakupiła żadnych składników aktywów trwałych.
12. Aktywa obrotowe:
• Należności krótkoterminowe : 7 715,00 zł.
• Inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wynoszą 851 226,93 zł. Są to:
− Środki na rachunku bankowym podstawowym – 851 048,91 zł.
− Środki pieniężne w kasie Fundacji - 178,02 zł.
• Zobowiązania krótkoterminowe - 431 489,12 zł.
XII.
Fundacja ANWIL ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz.723,
1075, 1499215).
XIII. Fundacja ANWIL w 2021 r. nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.
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XIV.

XV.
XVI.

Fundacja składa deklaracje PIT-4R w Urzędzie Skarbowym we Włocławku. Na dzień
31.12.2021 r. zobowiązanie podatkowe Fundacji z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych (deklaracja PIT-4R) wyniosło 485,00 zł.
W 2021 roku Fundacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.
W 2021 roku w Fundacji nie przeprowadzano żadnej kontroli zewnętrznej.

Zarząd:
Bożena Cichocka

– Prezes Zarządu

………………………………………...

Monika Jąkalska

– Członek Zarządu

………………………………………...

Julianna Wysocka

– Członek Zarządu

………………………………………..
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