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1. Podstawowe dane fundacji: 
1.1. Nazwa: 

- Fundacja Edukacji Europejskiej 
 

1.2. Siedziba i adres: 
- Województwo Dolnośląskie 
- Powiat Wałbrzyski 
- Gmina Wałbrzych 
- 58-305 Wałbrzych, ul. 1-go Maja 112 
 

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. M. Konopnickiej 5/5 
- 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, 



 
 
 

 

2

• komputerowej, 
• ekologicznej, 
• zdrowia, 
• europejskiej, 
• językowej, 
• kulturalnej, 
• dziedzictwa kulturowego, 
• zrównoważonego rozwoju, 
• turystycznej, 
• przedsiębiorczości, 
• spółdzielczości, 
• samorządności. 

 
2) pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i 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  
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            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; 

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. Zakres działalności statutowej 
 
      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 2007 roku Fundacja realizowała następujące 
działania prawne o skutkach finansowych: 
1) Kontynuacja współpracy na rzecz rozwoju ‘Partnerstwa Muflon”, 
2) Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Wałbrzyskie w ramach 

realizacji projektu „Profesjonalna opieka nad seniorami”, finansowanego ze 
środków ZPORR w ramach działania 2.1, 

3) Zakończenie współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Wałbrzyskie w celu 
realizacji projektu „Pracodawco nie bój się niepełnosprawnych II”, finansowanego 
ze środków EFS w ramach 1.4 SPO RZL, 

4) Zakończenie realizacji projektu „Akademia Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia 
– powiat jeleniogórski”, finansowanego ze środków EFS w ramach 2.5 ZPORR, 

5) Kontynuacja realizacji projektu „Akademia Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia 
– powiat świdnicki”, finansowanego ze środków EFS w ramach 2.5 ZPORR, 
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6) Kontynuacja realizacji projektu „Akademia Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia 
– powiat wałbrzyski”, finansowanego ze środków EFS w ramach 2.5 ZPORR, 

7) Zakończenie realizacji Projektu „Małe kroczki – kontynuacja”, finansowanego ze 
środków FIO 

8) Rozpoczęcie realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia – reaktywacja 
zawodowa”, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 1.5 SPO RZL 

9) Zrealizowanie projektu „Wyspawaj sobie przyszłość – profesjonalna szkolenie i 
doradztwo dla spawaczy”, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 
1.5 SPO RZL 

10) Rozpoczęcie współpracy z KKA we Wrocławiu w ramach realizacji projektu 
„Idziemy do przedszkola – małe przedszkola na dolnym Śląsku”  finansowanego 
ze środków EFS w ramach działania 2.1 SPO RZL 

11) Rozpoczęcie współpracy z KKA we Wrocławiu w ramach realizacji projektu 
„Szkoła na TAK”  finansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.1 SPO 
RZL 

12) Rozpoczęcie realizacji projektu „Hurra – idę do przedszkola!”  finansowanego ze 
środków EFS w ramach działania 2.1 SPO RZL 

13) Zrealizowanie projektu „Małe Kroczki – tydzień z uśmiechem” 
współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 

14) Zorganizowanie Festiwalu Sztuki Integracyjnej „Zobacz we mnie człowieka” przy 
współudziale środków Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu 

15) Rozpoczęcie współpracy ze SDiM ZSS w Wałbrzychu 
16)  Zrealizowanie projektu „Stary Sambor” finansowanego ze środków Fundacji im. 

Stefana Batorego w Warszawie 
17) Zrealizowanie projektu „Młody przedsiębiorca” współfinansowanego ze środków 

NBP w Warszawie 
18) Zrealizowanie projektu „Zamki Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
19) Zrealizowanie projektu „Młodzieżowi Liderzy Mediacji” współfinansowanego ze 

środków MIPS w warszawie w ramach FIO 2007 
20) Rozpoczęcie współpracy w ramach projektu „Look Twice” współfinansowanego 

ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.   
 

2.3 Zakres działalności gospodarczej 
 

- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
 

2.4 Odpisy uchwał zarządu Fundacji 
 

      W okresie sprawozdawczym zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 
a) Nr 1/2007 z 2 stycznia 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów stałych 

fundacji, 
b) Nr 2/2007 z 2 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 

prowadzenia rachunkowości, 
c) Nr 3/2007 z 4 stycznia 2007 roku w sprawie zakupu aparatu fotograficznego na rzecz 

Domu Dziecka Nr 2 im. J. Korczaka w Wałbrzychu, 
d) Nr 4/2007 z 5 stycznia 2007 roku w sprawie przyznania dofinansowania w ramach 

projektu „Akademia przedsiębiorczości i samozatrudnienia- powiat wałbrzyski”, 
e) Nr 5/2007 z 5 stycznia 2007 roku w sprawie przyznania dofinansowania w ramach 

projektu „Akademia przedsiębiorczości i samozatrudnienia- powiat świdnicki” , 
f) Nr 6/2007 z 5 stycznia 2007 roku w sprawie stosowania ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w ramach realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia- reaktywacja 
zawodowa”,  

g) Nr 7/2007 z 29 stycznia 2007 roku w sprawie umowy z 29 stycznia 2007 roku 
pomiędzy MPiPS w Warszawie a Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, 
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h) Nr 8/2007 z 1 lutego 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów stałych 
fundacji, 

i) Nr 9/2007 z 5 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2006, 

j) Nr 10/2007 z 5 lutego 2007 roku w sprawie stosowania ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych w ramach realizacji projektu „Wyspawaj sobie przyszłość- profesjonalne 
szkolenie dla spawaczy”, 

k) Nr 11/2007 z 5 lutego 2007 roku w sprawie podpisania umowy na usługi cateringowe 
w ramach projektu „Reaktywacja zawodowa- powrót do zatrudnienia” , 

l) Nr 12/2007 z 1 marca 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów stałych 
fundacji, 

m) Nr 13/2007 z 2 kwietnia 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów stałych 
fundacji, 

n) Nr 14/2007 z 2 kwietnia 2007 roku, w sprawie rozpoczęcia organizacji Festiwalu 
Sztuki Integracyjnej „Zobacz we mnie człowieka”, 

o) Nr 15/2007 z 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wszczęcia procedur z zakresu Prawa 
Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu „Hurra- idę do przedszkola!”, 

p) Nr 16/2007 z 23 kwietnia 2007 roku w sprawie podpisania umowy na szkolenie dla 
spawaczy w ramach projektu „Wyspawaj sobie przyszłość- profesjonalne szkolenie 
dla spawaczy”,  

q) Nr 17/2007 z 24 kwietnia 2007 roku w sprawie podpisania umowy na wynajem sal 
szkoleniowych w ramach projektu „Hurra- idę do przedszkola!”, 

r) Nr 18/2007 z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podpisania umowy z 26 kwietnia 2007 
roku pomiędzy MEN w Warszawie a Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, 

s)  Nr 19/2007 z 2 maja 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów stałych 
fundacji, 

t) Nr 20/2007 z 10 maja 2007 roku w sprawie podpisania umowy z 10 maja 2007 roku 
pomiędzy Gminą Wałbrzych a Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, 

u) Nr 21/2007 z 15 maja 2007 roku w sprawie podpisania umowy na zakup mebli w 
ramach projektu „Hurra- idę do przedszkola!”, 

v) Nr 22/2007 z 25 maja 2007 roku w sprawie podpisania umowy na zakup zabawek w 
ramach projektu „Hurra- idę do przedszkola!”, 

w) Nr 23/2007 z 28 maja 2007 roku w sprawie podpisania umowy na wynajem sal 
szkoleniowych w ramach projektu „Hurra- idę do przedszkola!”,   

x) Nr 24/2007 z 28 maja 2007 roku w sprawie ujednolicenia zasad dokumentacji 
kadrowej w Fundacji Edukacji Europejskiej, 

y) Nr 26/2007 z 1 czerwca 2007 roku  w sprawie metodologii rozliczania kosztów 
stałych fundacji, 

z) Nr 27/2007 z 5 czerwca 2007 roku w sprawie podpisania umowy z 5 czerwca 2007 
roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Fundacją Edukacji Europejskiej w 
Wałbrzychu, 

aa) Nr 28/2007 z 6 czerwca 2007 roku w sprawie podpisania z 6 czerwca pomiędzy 
Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu a SDiM ZSS w Wałbrzychu, 

bb) Nr 29/2007 z 22 czerwca 2007 roku w sprawie podpisania umowy na wynajem sal 
szkoleniowych w ramach projektu „Hurra- idę do przedszkola!”, 

cc) Nr 30/2007 z 27 czerwca 2007 roku w sprawie podpisania umowy na zakup sprzętu 
TV w ramach projektu „Hurra- idę do przedszkola!”, 

dd) Nr 31/2007 z 29 czerwca 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów 
stałych fundacji, 

ee) Nr 32/2007 z 2 lipca 2007 roku w sprawie podpisania z 2 lipca 2007 roku umowy 
pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie a Fundacją Edukacji 
Europejskiej w Wałbrzychu, 

ff) Nr 33/2007 z 2 lipca 2007 roku w sprawie prowadzenia księgowości, 
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gg) Nr 34/2007 z 10 września 2007 roku w sprawie podpisania 10 września 2007 roku 
umowy pomiędzy NBP w Warszawie a Fundacją Edukacji Europejskiej w 
Wałbrzychu, 

hh) Nr 35/2007 z 21 września 2007 roku w sprawie podpisania umowy z 21 września 
2007 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu a 
Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, 

ii) Nr 36/2007 z 21 września 2007 roku w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta 
Wałbrzycha, 

jj) Nr 37/2007 z 5 listopada 2007 roku w sprawie metodologii rozliczania kosztów 
stałych fundacji, 

kk) Nr 38/2007 z 4 grudnia 2007 roku w sprawie podpisania umowy z 4 grudnia 2007 
roku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Fundacja 
Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, 

ll) Nr 39/2007 z 31 grudnia 2007 roku w sprawie inwentaryzacji składników 
majątkowych w Fundacji Edukacji Europejskiej na dzień 31.12.2007r.   

 
 
   

 
3 Wysokość uzyskanych przychodów                  3.940.832,75 PLN 
 
 
4 Wysokość poniesionych kosztów                      3.571.008,17  PLN 
 
 
5 Pozostałe dane finansowe 

a) liczba zatrudnionych -    19,50  /średnioroczne zatrudnienie/ 
b) łączna kwota wynagrodzeń – 726.967,01 PLN (umowy o pracę) 

 842.524,12 PLN (umowy cywilnoprawne) 
c) wysokość rocznego wynagrodzenia członków zarządu – 101.039,77 PLN w tym z 

tytułu pełnionej funkcji 0,00 PLN 
d) udzielone pożyczki pieniężne - brak 
e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  - 409.714,20 PLN  

BZ WBK SA  31 1090 2271 0000 0001 0155 7459 – 1932,81 PLN 
BZ WBK SA  07 1090 2271 0000 0001 0277 5629 – 75,40 PLN 
BZ WBK SA  88 1090 2271 0000 0001 0460 7956 – 32.079,70 PLN 
BZ WBK SA  77 1090 2271 0000 0001 0488 1403 – 218,34 PLN 
BZ WBK SA  77 1090 2271 0000 0001 0530 7621 – 224,46 PLN 
BZ WBK SA  84 1090 2271 0000 0001 0616 3132 – 49.994,19 PLN 
BZ WBK SA  67 1090 2271 0000 0001 0683 0410 – 325.189,30 PLN 
 
       

f) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji- brak  
g) nabyte nieruchomości  - brak 
h) nabyte pozostałe środki trwałe  - brak 
i) wartość aktywów – 460.091,21 PLN 
j) wartość zobowiązań  -  83.970,88 PLN 
 

 
 

6 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – brak  
 
 
7 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz 

składanych deklaracjach podatkowych. 



 
 
 

 

7

a) deklaracje składane terminowo, 
b) brak zobowiązań podatkowych.   

 
8 Informacja o przeprowadzonych kontrolach i jej wynikach 

a) kontrole Instytucji Wdrażającej i Grantodawców  
- projekt „Fotografia mój pomysł na wakacje” listopad 2007 – brak zaleceń 
pokontrolnych 
- projekt „Akademia Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia – powiat wałbrzyski” 
listopad 2007 – zalecenia w zakresie promocji projektu zostały wykonane a 
dokumentacja właściwie opisana zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 
- projekt „Akademia Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia – powiat świdnicki” 
grudzień 2007– zalecenia w zakresie promocji projektu zostały wykonane a 
dokumentacja właściwie opisana zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 

b) audyty zewnętrzne 
 - projekt „Wystawaj sobie przyszłość – profesjonalne szkolenie i doradztwo dla 
spawaczy” grudzień 2007 – audyt pozytywny 

 
 

Sporządzono: Wałbrzych, dnia  21.03.2008 roku 

 

 

 

…………………………………………..                                                       
 (nazwisko i imię, podpisy osoby sporządzającej 

 

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

(nazwisko i imię,  podpisy osób zatwierdzających) 

 
 
 


