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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Edukacji Europejskiej w 2012 r. 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 8 maja 2001r – Dz.U. nr 50 poz. 529) 

 

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. 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, 
• komputerowej, 
• ekologicznej, 
• zdrowia, 
• europejskiej, 
• językowej, 
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• 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  
            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; 
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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 2012 roku Fundacja realizowała następujące 
działania prawne o skutkach finansowych: 

1) Zakończenie współpracy z Fundacją Trójgarb w ramach projektów partnerskich 
realizowanych w ramach działania 9.5 PO KL i Funduszy FIO na rzecz 
mieszkańców gmin wokół Trójgarbu. 

2) Zakończenie realizacji projektu „Idziemy do przedszkola – organizacja i 
prowadzenie 3 Punktów Przedszkolnych w gminach: Stare Bogaczowice i Walim” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1.1 PO KL 

3) Kontynuowanie realizacji projektu partnerskiego „Dolnośląskie Liceum E-
learningowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.3 PO 
KL 

4) Zakończenie realizacji projektu „Partnerstwo wokół Trójgarbu – II etap” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 8.1.2 PO KL 

5) Zakończenie realizacji projektu „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 8.1.2 PO KL 

6) Kontynuowanie współpracy z Fabryką TOYOTY w Wałbrzychu w ramach akcji 
„Zielony Wałbrzych” oraz rozpoczęcie współpracy w ramach „Fundusz TOYOTY – 
Dobre pomysły zmieniają świat” 
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7) Kontunuowanie projektu „Hurra III” współfinansowanego ze środków gmin 
województwa lubuskiego 

8) Kontynuowanie realizacji projektu parterskiego „Biznesłomenki z Dolnego Śląska” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 6.2 PO KL 

9) Zakończenie realizacji projektu „Mali poligloci spod Wielkiej Sowy – program 
edukacyjny dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat uczęszczających do szkoły 
podstawowej w Gminie Walim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach 
działania 9.5 PO KL 

10) Rozpoczęcie realizacji projektu „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji 
zawodowej i społecznej niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków 
EFS w ramach działania 6.1.1 PO KL 

11) Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego „Nowoczesne technologie i 
rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach – efektywny program 
doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze 
środków EFS w ramach działania 3.4 PO KL 

12) Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju 
organizacji pozarządowych w powiatach: jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 5.4.2 PO KL 

13) Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego „Wypracowanie rozwiązań 
pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz 
integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” współfinansowanego ze środków 
EFS w ramach działania 7.2.1 PO KL 

14) Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego „Młodzi Gniewni – wypracowanie 
nowych i skutecznych metod integracji społecznej i zawodowej młodzieży 
wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze 
środków EFS w ramach działania 7.2.1 PO KL 

15) Rozpoczęcie realizacji projektu „Przedszkolaki z Krotoszyc” współfinansowanego 
ze środków EFS w ramach działania 9.1.2 PO KL 

16) Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego „Wałbrzyskie Maluchy” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 1.5 PO KL 

 
 

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 1/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 stycznia 2011 r. 

Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 
- Uchwała Nr 2/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. 

Dotyczy: rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
- Uchwała Nr 3/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. 

Dotyczy: ustalenia planu urlopów na 2012 rok 
- Uchwała Nr 4/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. 

Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu „Fundusz TOYOTY – Dobre Pomysły 
zmieniają nasz świat” oraz podpisania umowy pomiędzy TMMP z siedzibą w 
Wałbrzychu a Fundacją Edukacji Europejskiej 

- Uchwała Nr 5/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Uchwała Nr 6/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. 
Dotyczy: kontynuacji projektu przedszkolnego w ramach „Hurra III” 
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- Uchwała Nr 7/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 20 stycznia 2012 r. 
Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju 
organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” oraz 
podpisania umowy pomiędzy MPiPS z siedzibą w Warszawie a Fundacją Edukacji 
Europejskiej 

- Uchwała Nr 8/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 stycznia 2012 r. 
Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu „Nowoczesne technologie rozwiązania 
organizacyjne w przedsiębiorstwach – efektywny program doskonalenia nauczycieli 
kształcenia zawodowego” oraz podpisania umowy pomiędzy ORE z siedzibą w 
Warszawie a Fundacją Edukacji Europejskiej 

- Uchwała Nr 9/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 stycznia 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wraz z 
załącznikami wymaganymi przez ORE 

- Uchwała Nr 10/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 lutego 2012 r. 
Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

- Uchwała Nr 11/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 lutego 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Uchwała Nr 12/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 lutego 2012 r. 
Dotyczy: otwarcia 2 zamiejscowych Centrum NGO 

- Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 20 lutego 2012 r. 
Dotyczy: przekazania kwoty 8166 zł na stypendia dla Młodzieży w Jedlinie Zdroju 

- Uchwała Nr 14/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 21 lutego 2012 r. 
Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego „Wypracowanie rozwiązań 
pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz 
integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” oraz podpisania umowy pomiędzy 
DWUP z siedzibą w Wałbrzychu a Fundacją Edukacji Europejskiej  

- Uchwała Nr 15/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 23 lutego 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Uchwała Nr 16/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 21 lutego 2012 r. 
Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego „Młodzi Gniewni – 
wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży 
wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” oraz podpisania umowy 
pomiędzy DWUP z siedzibą w Wałbrzychu a Fundacją Edukacji Europejskiej 

- Uchwała Nr 17/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 26 marca 2012 r. 
Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 

- Uchwała Nr 18/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 27 marca 2012 r.. 
Dotyczy: umowy darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. 

- Uchwała Nr 19/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Uchwała Nr 20/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

- Uchwała Nr 21/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 8 maja 2012 r. 
Dotyczy: procedury uruchamiania projektu oraz procedury działań promocyjnych 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Uchwała Nr 22/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 2 lipca 2012 r. 
Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

- Uchwała Nr 23/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. 
Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

- Uchwała Nr 24/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
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- Uchwała Nr 25/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. 
Dotyczy: dofinansowania dla 2 pracowników niepełnosprawnych wyjazdu 
rehabilitacyjno - zdrowotnego  

- Uchwała Nr 26/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. 
Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki z Krotoszyc” 
oraz podpisania umowy pomiędzy UMWD z siedzibą we Wrocławiu a Fundacją 
Edukacji Europejskiej 

- Uchwała Nr 27/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 września 2012 r. 
Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

- Uchwała Nr 28/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 10 września 2012 r. 
Dotyczy: dofinansowania dla PSP nr 28 w Wałbrzychu „Konkursu Papieskiego” 

- Uchwała Nr 29/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 28 września 2012 r. 
Dotyczy: dofinansowania dla Stowarzyszenia Sportowego „BOLKO” nagród w ramach 
VI Turnieju Brydża sportowego im. Janusza Rychłowskiego 

- Uchwała Nr 30/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 października 2012 r. 
Dotyczy: czasowego finansowania wydatków ORE z wpłat rodziców  

- Uchwała Nr 31/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 października 2012 r. 
Dotyczy: przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego „Wałbrzyskie Maluchy” oraz 
podpisania umowy pomiędzy MPiPS z siedzibą w Warszawie a Fundacją Edukacji 
Europejskiej 

- Uchwała Nr 32/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 października 2012 r. 
Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

- Uchwała Nr 33/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 3 grudnia 2012 r. 
Dotyczy: metodologii rozliczania kosztów stałych fundacji 

- Uchwała Nr 34/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 3 grudnia 2012 r. 
Dotyczy: wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2012 

- Uchwała Nr 35/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 10 grudnia 2012 r. 
Dotyczy: podpisania porozumienia w sprawie WAKZ 

- Uchwała Nr 36/2012 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. 
Dotyczy: inwentaryzacji składników majątkowych w Fundacji Edukacji Europejskiej na 
dzień 28 grudnia 2012 r. 

    
 
Wysokość uzyskanych przychodów                  8.135.494,58 PLN 

 
Wysokość poniesionych kosztów                      7.441.295,40 PLN 

 
 
 
3 Pozostałe dane finansowe 

a) liczba zatrudnionych -    24,02  /średnioroczne zatrudnienie/ 
b) łączna kwota wynagrodzeń – 799.599,53 PLN (umowy o pracę) 

    1.407.325,22 PLN (umowy cywilnoprawne) 
 

c) wysokość rocznego wynagrodzenia członków zarządu –  238.361,45  PLN  
w tym z tytułu pełnionej funkcji 0,00 PLN 

d) udzielone pożyczki pieniężne - brak 
e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  - 778.785,31 PLN 
 

      BZ WBK SA  22 1090 2271 0000  0001 1522 2108 – 9,99 PLN 
      BZ WBK SA  31 1090 2271 0000  0001 0155 7459 – 125 177,57  PLN 
      BZ WBK SA  34 1090 2271 0000  0001 1780 9755 – 81 767,05 PLN 
      BZ WBK SA  41 1090 2271 0000  0001 1245 6393 – 23 262,70 PLN 
      BZ WBK SA  43 1090 2271 0000  0001 1439 4417 – 30 619,74  PLN 
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      BZ WBK SA  48 1090 2271 0000  0001 1690 4396 – 10,00 PLN  
      BZ WBK SA  50 1090 2271 0000  0001 1769 9469 – 118 159,28 PLN  
      BZ WBK SA  50 1090 2271 0000  0001 1798 5328 – 23 209,45 PLN  
      BZ WBK SA  57 1090 2271 0000  0001 1798 5202 – 35 413,27 PLN  
      BZ WBK SA  75 1090 2271 0000  0001 1747 1748 – 317 799,38 PLN  
      BZ WBK SA  96 1090 2271 0000  0001 1664 0080 – 7 597,14  PLN 
      BZ WBK SA  60 1090 2271 0000  0001 17937 4964 – 15 759,74  PLN           

       
f) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji- brak  
g) nabyte nieruchomości  - brak 
h) nabyte pozostałe środki trwałe  - 29.946,06 PLN 
i) wartość aktywów – 1.014.693,93 PLN 
j) wartość zobowiązań  -  275.094,25 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 „Biznesłomenki z Dolnego Śląska” 
Zalecenia w zakresie: uzupełnienia dokumentacji uczestników projektu.   
Podmiot kontrolujący: DWUP 
Termin: 19-22.06.2012 
 
- projekt „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach: 
jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim 
Zalecenia w zakresie: zalecenie w zakresie Promocji Projektu na umowach sporządzanych 
przez podmioty trzecie zaangażowane w realizację projektu 
Podmiot kontrolujący: Firma ASA24 S.C. na zlecenie MPiPS 
Termin: 23-26.07.2012 
 
- projekt „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej 
niepełnosprawnych” 
Zalecenia w zakresie: zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie kadry i 
specjalisty SIP, wyłączenie wydatków w zakresie wyjazdu 4 osób do Goslar, które nie były 
personelem projektu, a które uczestniczyły w realizacji projektu  
Podmiot kontrolujący: DWUP 
Termin: 26-28.09.2012 
 
- projekt „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących 
instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+”” 
Zalecenia w zakresie: zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie kadry i 
specjalisty SIP, wyłączenie wydatków w zakresie 25 godzin pracy specjalisty ds. obsługi 
finansowej w związku z wymogiem 240 godzin pracy. 
Podmiot kontrolujący: DWUP 
Termin: 24-26.10.2012 
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- projekt „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej 
młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” 
Bark zaleceń 
Podmiot kontrolujący: DWUP 
Termin: 14-16.11.2012 
 
 
 

b) inne kontrole 
 
- Kontrola UKS dot. Projektów przedszkolnych realizowanych na obszarze województwa 
lubuskiego w okresie od 2008 do 2011 roku. Celem kontroli było sprawdzenie podwójnego 
finansowania zadań ze środków publicznych oraz środków UE. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości w tym zakresie 
Kontrola 03.2012 – 09.2012 
 
- kontrola z PUP w Wałbrzychu dot. Stażu pani Mai Bryks 
Kontrola 19.11.2012  
 

 
 

Sporządzono: Wałbrzych, dnia  25.03.2013 roku 

 

SSSSSSSSSSSSSSSS..                                                       
 (nazwisko i imię, podpisy osoby sporządzającej 

 

SSSSSSSSSSSSSSSS..                                                       

(nazwisko i imię,  podpisy osób zatwierdzających) 


