
Sprawozdanie z działalności  

Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r 
(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 

- 58-301 Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 102 

 

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 Kaczkowska, Prezes Zarządu 

- 58-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 5/5 

 

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. 

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. 
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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; 

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. 
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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 2004r Fundacja realizowała następujące działania 

prawne o skutkach finansowych: 

1) Zakończenie realizacji projektu pt. „Efektywne Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych” 

finansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskie w ramach Funduszy 

Złotowych Komisji Europejskiej – CPF.  

2) Zakończenie realizacji projektu pt. „Powiatowy Program Wspierania Przedsiębiorczości” 

finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  

inicjatywy wspierającej rozwój przedsiębiorczości 

3) Zakończenie realizacji projektu pt. „Demokracja Młodych” finansowanego przez 

Ambasadę USA w ramach programu Małych Grantów. 

4) Zakończenie realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczość to nie biedaszyby” finansowanego 

przez Narodowy Bank Polski w ramach programu Edukacji Ekonomicznej. 

5) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Zioła Jedliny”  finansowanego ze środków Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać 

Szanse – 2004”. 

6) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych” 

finansowanego ze środków Fundacji Fundusz Współpracy w ramach CPF-ogólne. 

7) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. .  „Młody Przedsiębiorca” finansowanego ze środków 

NBP w ramach projektu „Konkursy Grantowe NBP 2004”. 

8) Rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego Gminnego Centrum Informacji w Szczawnie 

Zdroju w ramach podpisanej umowy o współpracy: wydanie publikacji, szkoelnia i 

konsultacje dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. 

9) Zakończenie realizacji projektu pt. „Być Aktywną” finansowanego ze środków z budżetu 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Pełnomocnika Rządu ds. 

Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.  

10) Zakończenie realizacji projektu pt. „Mały Artysta” finansowanego ze środków Fundacji 

Banku Zachodniego w ramach programu działań charytatywnych „Bank dziecięcych 

Uśmiechów” 

11) Rozpoczęcie wydania poradnika pod redakcją prof. Stanisława Czaji i Anetty Zielińskiej 

„Jak żyć w Unii Europejskiej – poradnik dla Polaków” 

 

 

12) Zakres działalności gospodarczej 

- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

13) Odpisy uchwał zarządu Fundacji 

      W okresie sprawozdawczym zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 
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a) nr 1/2004 z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha. 

b) nr 2/2004 z dnia 14 maja 2004r., w sprawie przystąpienia do Dolnośląskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych 

c) nr 3/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmiany siedziby Fundacji Edukacji 

Europejskiej 

d) nr 4/2004 z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie realizacji projektu pt. „Zioła Jedliny” 

finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie 

prowadzonego programu „Równać Szanse – 2004”. 

e) nr 5/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za 2003 rok. 

f) nr 6/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., w sprawie zmiany zasad organizacji księgowości w 

Fundacji Edukacji Europejskiej. 

g) nr 7/2004 z dnia 1 lipca 2004r., w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3/2002 z 14 

czerwca 2002 roku w sprawie zasad organizacji księgowości w Fundacji Edukacji 

Europejskiej. 

h) Nr 8/2004 z dnia 1 lipca 2004r., w sprawie realizacji projektu pt. „Być Aktywną” 

finansowanego ze środków z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu 

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.  

i) Nr 9/2004 z dnia 7 lipca 2004r., w sprawie realizacji projektu pt. „Mały Artysta” 

finansowanego ze środków Fundacji Banku Zachodniego w ramach programu działań 

charytatywnych „Bank dziecięcych Uśmiechów” 

j) Nr 10/2004 z dnia 4 sierpnia 2004r., w sprawie realizacji projektu pt. „Efektywne 

wykorzystanie funduszy strukturalnych” finansowanego ze środków Fundacji Fundusz 

Współpracy w ramach CPF-ogólne.   

k) Nr 11/2004 z dnia 27 sierpnia 2004r., w sprawie realizacji projektu pt.  „Młody 

Przedsiębiorca” finansowanego ze środków NBP w ramach projektu „Konkursy Grantowe 

NBP 2004”. 

l) Nr 12/2004 z dnia 27 sierpnia 2004r., w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha 

m) Nr 13/2004 z dnia 27 sierpnia 2004r., w sprawie powołanie Głównego Księgowego Fundacji 

Edukacji Europejskiej. 

n) Nr 14/2004 z dnia 8 listopada 2004r., w sprawie umowy o współpracy nr 66/2004 zawartej 

pomiędzy Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój a Fundacją Edukacji Europejskiej. 

o)  Nr 15/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie umowy nr 3/II/2004 pomiędzy Ministrem 

Gospodarki i Pracy a Fundacją Edukacji Europejskiej. 

p) Nr 16/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych 

Fundacji na dzień 31.12.2004r 

   

 

14) Wysokość uzyskanych przychodów                  217.337,45 PLN 

 

15) Wysokość poniesionych kosztów                      163.623,68 PLN 

 

16) Pozostałe dane finansowe 

a) liczba zatrudnionych -    2 

b) łączna kwota wynagrodzeń – 76.382,96 PLN 

c) wysokość rocznego miesięcznego  

      wynagrodzenia członków zarządu –1.979,12 PLN  

d) udzielone pożyczki pieniężne - brak 

e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  - 48.782,44 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 – 85.197,04 PLN 

j) wartość zobowiązań  -  29.483,27 PLN 
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17) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – brak  

 

18) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz 

składanych deklaracjach podatkowych. 

k) deklaracje składane terminowo, 

l) brak zobowiązań podatkowych.   

 

 

 

 

Sporządzono: Wałbrzych, dnia  31.03.2005 roku 

 

 

 

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

(nazwisko i imię, podpisy osoby sporządzającej)                        (nazwisko i imię,  podpisy osób zatwierdzających) 

 

 


