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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji Edukacji Europejskiej w 2016 r. 

 

1. Podstawowe dane fundacji: 

1.1. Nazwa: 

- Fundacja Edukacji Europejskiej 

 

1.2. Siedziba i adres: 

- Województwo Dolnośląskie 

- Powiat Wałbrzyski 

- Gmina Wałbrzych 

- 58-300 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 2/4 

 

1.3. Data wpisu do KRS i numer KRS: 

- 10 czerwca 2002r 

- 0000117278 

 

1.4. Numer REGON: 

- 891423578 

 

1.5. Numer NIP: 

- 886 – 26 – 65 – 090 

 

1.6. Zarząd Fundacji: 

- Mariola Kruszyńska, Prezes Zarządu 

- 58-300 Wałbrzych, ul. Lubelska 22/3 

- Grzegorz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu 

- 58-300 Wałbrzych, ul. Lubelska 22/3 

 

1.7. Cele statutowe Fundacji 

Zgodnie z art. 7 statutu Fundacji, celem Fundacji jest prowadzenie działalności  

w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski  

i w ramach  współpracy międzynarodowej: 

 

1. Oświata 

1) prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, 

wprowadzania i popierania innowacji programowych  

w zakresie edukacji: 

• ekonomicznej, 

• komputerowej, 

• ekologicznej, 

• zdrowia, 

• europejskiej, 

• językowej, 

• kulturalnej, 

• dziedzictwa kulturowego, 

• zrównoważonego rozwoju, 

• turystycznej, 

• przedsiębiorczości, 

• spółdzielczości, 

• samorządności. 
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2) pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów innych prac 

wspierających rozwój placówek oświatowych; 

3) doskonalenia zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenia działalności  

            szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za  

            granicą; 

4) popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty; 

5) organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych 

            niepublicznych. 

 

 

2.  Służba Zdrowia 

1) prowadzenia działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie  

            projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie organizacji i 

zarządzania placówkami służby zdrowia; 

2) pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów  

            i innych prac wspierających rozwój placówek służby zdrowia; 

3) doskonalenia zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez 

           prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi 

           ośrodkami w kraju  i za granicą; 

 

3.  Osoby Niepełnosprawne   

1) prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek  

wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem  

w  formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych 

w tym zakresie; 

2) pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów  

           i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz 

           osób niepełnosprawnych; 

3) doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób 

           niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej  

           i wymiany doświadczeń z  innymi ośrodkami w kraju i za granicą; 

4) popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla 

           osób niepełnosprawnych; 

5) organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób  

            niepełnosprawnych ze środowiskiem; 

6) wspieranie rzeczowo-finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla 

           osób niepełnosprawnych. 

 

4.  Bezrobocie 

1) prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek  

            działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

            projektowanie, wprowadzanie i popierania innowacji programowych 

           w tym zakresie; 

2) pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów  

           i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz 

           łagodzenia skutków bezrobocia; 

3) doskonalenie zawodowe pracowników organizacji działających na 

           rzecz  zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności 

           szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za 

          granicą; 

4) projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz 

           przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska 

           szczególnie zagrożone skutkami  bezrobocia np.: obszary wiejskie.  

 

5. Społeczeństwo Obywatelskie 

1) prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek 

           działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji; krzewienia 

           idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, 

           wprowadzanie i  popierania innowacji programowych w tym zakresie; 
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2) pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów  

           i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz 

           rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

3) doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych  

          i samorządowych, działających na rzecz rozwoju samorządności  

          i społeczeństwa obywatelskiego. 

 

2.1. Działalność statutowa – wg statutu 

Zgodnie z art. 8 statutu, dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Fundacja może 

między  innymi: 

1) finansować programy pomocowe w zakresie ustalonych statutowo celów; 

2) organizować konferencje, sympozja, zjazdy analizujące występujące zagrożenia 

społeczne w obszarach objętych działalnością Fundacji bądź propagujące 

programy zwalczania takich zagrożeń; 

3) nabywać w drodze darowizn, spadków i zapisów pieniądze i inne rzeczy  

ruchome oraz prawa majątkowe od osób fizycznych i prawnych, zarówno  

krajowych, jak i zagranicznych; 

4) współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

       instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, których 

       działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji; 

5) wspierać inicjatywy i działalność innych fundacji, stowarzyszeń i innych 

       osób prawnych oraz fizycznych, prowadzących działalność o podobnych 

      celach. 

 

2.2. Realizacja celów statutowych: 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Fundacja realizowała następujące 

działania prawne o skutkach finansowych: 

1) Kontynuacja współpracy w ramach Funduszu Toyoty, 

2) Realizacja 2 zadań publicznych z zakresu Integracji Społecznej Bezrobotnych  

w Gminie Kamienna Góra oraz Dobromierz, 

3) Rozpoczęcie rzeczowej  realizacji projektu „Nie poddaję się” w ramach działania 

8.2. RPO WD, 

4) Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu „Wałbrzyskie Maluchy3” w ramach 

działania 8.4.4. RPO WD, 

5) Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu „Biznesłomenki z Dolnego Śląska”  

w ramach działania 8.3 RPO WD. 

 

Oprócz pozyskania środków na realizację działań statutowych Fundacja udzieliła także 

wsparcia finansowego w następujących obszarach: 

1) Zakup nagród w wysokości 359,98 zł w ramach półmaratonu „Górski Półmaraton  

z flagą na Trójgarbie” realizowanego przez Gminę Stare Bogaczowice, 

2) Zakup nagród w wysokości 500 zł w ramach X Mistrzostw Młodzieży Szkolnej  

i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego i organizowanego 

przez MKJ Randon w Wałbrzychu. 

 

 

2.3 Zakres działalności gospodarczej 

 

- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

2.4 Odpisy uchwał zarządu Fundacji 

 

W okresie sprawozdawczym zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

 

Uchwała Nr 1/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. 

Dotyczy: rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Uchwała Nr 2/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. 

Dotyczy: ustalenia planu urlopów na 2016 rok  
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Uchwała Nr 3/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. 

Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

 

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 3 lutego 2016 r. 

Dotyczy: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości 

 

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 25 marca 2016 r. 

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 

 

Uchwała Nr 6/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

Dotyczy: przekazania nagrody w ramach Półmaratonu Górskiego „Z flagą na Trójgarbie” 

 

Uchwała Nr 7/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 8 sierpnia 2016 r. 

Dotyczy: likwidacji dokumentacji merytorycznej 57 zrealizowanych projektów 

 

Uchwała Nr 8/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

Dotyczy: podpisania umowy na powierzenie zadania publicznego pod nazwą: PAI 

Dobromierz 

 

Uchwała Nr 9/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

Dotyczy: przekazania nagrody w ramach „X Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej  

w Ujeżdżaniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego” 

 

Uchwała Nr 10/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

Dotyczy: podpisania umowy na powierzenie zadania publicznego pod nazwą PAI Kamienna 

Góra. 

 

Uchwała Nr 11/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 września 2016 r. 

Dotyczy: polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania Europejskiego 

Funduszu Społecznego 2014 -2020 w Fundacji Edukacji Europejskiej 

 

Uchwała Nr 12/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 września 2016 r. 

Dotyczy: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia ewidencji księgowej na 

potrzeby projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy 3” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

Uchwała Nr 13/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 18 października 2016 r. 

Dotyczy: podpisania umowy o współpracy w ramach V edycji Funduszu Toyoty pomiędzy 

TMMP, PWSZ w Wałbrzychu a Fundacją Edukacji  

 

Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 26 października 2016 r. 

Dotyczy: podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Kompleksowy rozwój 

kompetencji i  kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy 

 

Uchwała Nr 15/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 28 października 2016 r. 

Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu „Wałbrzyskie Maluchy 3” oraz podpisania umowy 

pomiędzy DWUP z siedzibą we Wrocławiu a Fundacją Edukacji Europejskiej  

 

Uchwała Nr 16/2016Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 2 listopada 2016 r.  

Dotyczy: podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Kompleksowy rozwój 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy 

 

Uchwała Nr 17/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 2 listopada 2016 r. 

Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Uchwała Nr 18/2016Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia2 listopada 2016 r. 
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Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Uchwała Nr 19/2016Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 14 listopada 2016 r. 

Dotyczy: podpisania umowy partnerskiej z Gminą Wałbrzych na rzecz realizacji Projektu 

„Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” 

 

Uchwała Nr 20/2016Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia25 listopada 2016 r. 

Dotyczy: podpisania umowy partnerskiej z Gminą Lubawka na rzecz realizacji Projektu 

„Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach” 

 

Uchwała Nr 21/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 28 listopada 2016 r. 

Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu „Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa” 

oraz podpisania umowy pomiędzy DWUP z siedzibą we Wrocławiu a Fundacją Edukacji 

Europejskiej 

 

Uchwała Nr 22/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2016 r. 

Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu „Biznesłomenki z Dolnego Śląska” oraz podpisania 

umowy pomiędzy DWUP z siedzibą we Wrocławiu a Fundacją Edukacji Europejskiej 

 

Uchwała Nr 23/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2016 r. 

Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Uchwała Nr 24/2016 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2016 r. 

Dotyczy: inwentaryzacji składników majątkowych w Fundacji Edukacji Europejskiej na dzień 

31.12.2016 

 

 

Wysokość uzyskanych przychodów                  1.520.831,44 PLN 

W tym finansowe i operacyjne 

 

Wysokość poniesionych kosztów                          790.778,62 PLN 

W tym finansowe i operacyjne 

 

 

3 Pozostałe dane finansowe 

a) liczba zatrudnionych -    5,56  /średnioroczne zatrudnienie/ 

 

b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  -  

 

      BZ WBK SA  31 1090 2271 0000 0001 0155 7459 – 127.088,07  PLN 

      BZ WBK SA  22 1090 2271 0000 0001 3343 4159 – 357.849,94 PLN 

      BZ WBK SA  89 1090 2271 0000 0001 3343 4214 – 437.928,62  PLN 

      BZ WBK SA  72 1090 2271 0000 0001 3379 0995 – 0,00 PLN 

      BZ WBK SA  87 1090 2271 0000 0001 2382 0182 – 51.028,39 PLN 

 

 

4 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – brak  

 

5 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz 

składanych deklaracjach podatkowych. 

a) deklaracje składane terminowo, 

b) brak zobowiązań podatkowych. 

 

6 Informacja o przeprowadzonych kontrolach i jej wynikach 

a) kontrole Instytucji Wdrażającej i Grantodawców  

 

- projekt „Kamiennogórskie Przedszkolaki” 

Brak zaleceń 
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Podmiot kontrolujący: UMWD 

Termin: 13.04.2016 kontrola  trwałości rezultatu projektu 

 

b) inne kontrole 

- umowa nr CS.KB.6023-6/21/6 

Brak zaleceń 

Podmiot kontrolujący: PUP Wałbrzych 

Termin: 14.11.2016 

 

Sporządzono: Wałbrzych, dnia 24.03.2017roku 

…………………………………………..                                                       

 (nazwisko i imię, podpisy osoby sporządzającej 

…………………………………………..                                                       

(nazwisko i imię,  podpisy osób zatwierdzających) 

 


