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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Edukacji Europejskiej w 2011 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.
1)

Oświata
prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania,
wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji:
•
ekonomicznej,
•
komputerowej,
•
ekologicznej,
•
zdrowia,
•
europejskiej,
•
językowej,

•
•
•
•
•
•
•
2)
3)
4)
5)
2.
1)

2)
3)

3.
1)

2)
3)

4)
5)
6)
4.
1)
2)
3)

kulturalnej,
dziedzictwa kulturowego,
zrównoważonego rozwoju,
turystycznej,
przedsiębiorczości,
spółdzielczości,
samorządności.

pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek oświatowych;
doskonalenia zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenia działalności
szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za
granicą;
popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty;
organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
Służba Zdrowia
prowadzenia działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie
projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie organizacji i
zarządzania placówkami służby zdrowia;
pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek służby zdrowia;
doskonalenia zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie
działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju
i za granicą;
Osoby Niepełnosprawne
prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek
wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w
formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w
tym zakresie;
pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz osób
niepełnosprawnych;
doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych
poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z
innymi ośrodkami w kraju i za granicą;
popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób
niepełnosprawnych;
organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem;
wspieranie rzeczowo-finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Bezrobocie
prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek
działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie,
wprowadzanie i popierania innowacji programowych w tym zakresie;
pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz łagodzenia skutków
bezrobocia;
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.
1)

Społeczeństwo Obywatelskie
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;
pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych i
samorządowych, działających na rzecz rozwoju samorządności i
społeczeństwa obywatelskiego.

2)
3)

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 2011 roku Fundacja realizowała następujące
działania prawne o skutkach finansowych:
1) Zakończenie realizacji projektu „Przedszkolaki znad Wiernej Rzeki –
utworzenie i prowadzenie 3 Punktów Przedszkolnych w gminie Piekoszów”
finansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1.1 PO KL,
2) Zrealizowanie projektu „Młody Przedsiębiorca – 2011” współfinansowanego ze
środków NBP w Warszawie,
3) Zakończenie realizacji projektu „Hurra - Idę do przedszkola III – kontynuacja
prowadzenia 15 integracyjnych Punktów Przedszkolnych w 9 gminach wiejskich w
województwie lubuskim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach
działania 9.1.1 PO KL dla Województwa Lubuskiego,
4) Współpraca z Fundacją Trójgarb w ramach projektów partnerskich
realizowanych w ramach działania 9.5 PO KL i Funduszy FIO na rzecz
mieszkańców gmin wokół Trójgarbu.
5) Zakończenie realizacji projektu partnerskiego z Centrum Kultury w Czarnym
Borze „Przedszkolaki spod Trójgarbu – organizacja i prowadzenie 3 Punktów
Przedszkolnych w Czarnym Borze (w sołectwach: Grzędy, Jaczków i Witków
Śląski) finansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1.1 PO KL.
3

6) Zakończenie realizacji projektu partnerskiego „Lubuska Akademia
Adaptacyjności” współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 8.1.2
PO KL
7) Zakończenie realizacji projektu partnerskiego „Pomorska Akademia
Adaptacyjności” współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 8.1.2
PO KL
8) Kontynuowanie 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
9) Kontynuowanie realizacji projektu partnerskiego „Dolnośląskie Liceum Elearningowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.3 PO
KL
10) Rozpoczęcie realizacji projektu „Partnerstwo wokół Trójgarbu – II etap”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 8.1.2 PO KL
11) Rozpoczęcie realizacji projektu „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 8.1.2 PO KL
12) Rozpoczęcie współpracy z Fabryką TOYOTY w Wałbrzychu w ramach akcji
„Zielony Wałbrzych”
13) Rozpoczęcie realizacji projektu „Biznesłomenki z Dolnego Śląska”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 6.2 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 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie metodologii rozliczania kosztów
stałych fundacji,
- Uchwała nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie rezygnacji z tworzenia
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- Uchwała nr 3/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu urlopów oraz
wykaz dni ustawowo wolnych od pracy,
- Uchwała nr 4/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie procedur dokumentowania,
nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Uchwała nr 5/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie procedur dokumentowania,
nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
- Uchwała nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie darowizny na stypendium dla
Uczniów z Jedliny Zdroju,
- Uchwała nr 7/2011 z dnia 25 marca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2010 rok,
- Uchwała nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie umowy o współpracy z Bison
Consulting SA z siedzibą we Wrocławiu,
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- Uchwała nr 9/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie metodologii naliczania kosztów
pośrednich do projektów finansowanych za środków UE,
- Uchwała nr 10/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zamknięcia biura w Centrum
Kultury w Witkowie Śląskim jako terenowej jednostki organizacyjnej biura terenowego
do spraw realizacji projektu „ Ekomuzeum wokół Trójgarbu” w Witkowie Śląskim,
- Uchwała nr 11/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie współpracy z Klubem Dynastia z
Lwowa,
- Uchwała nr 12/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Projektu „ Młody Przedsiębiorca 2011” oraz podpisania umowy pomiędzy NBP
z siedzibą w Warszawie a Fundacją Edukacji Europejskiej,
- Uchwała nr 13/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych
wytycznych w zakresie zasady konkurencyjności,
- Uchwała nr 14/2011 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie podpisania umowy o współpracę
z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. w Łodzi,
- Uchwała nr 15/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie rozliczenia
Fundacji,

kosztów stałych

- Uchwała nr 16/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
„ Zielony Wałbrzych” oraz podpisania umowy pomiędzy Toyotą MMP sp. z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu ,Gminą Wałbrzych, MZUK sp. z o.o. a Fundacją Edukacji Europejskiej,
- Uchwała nr 17/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
„ Biznesłomenki z Dolnego Śląska” oraz podpisania umowy pomiędzy DWUP z siedzibą
w Wałbrzychu a Fundacją Edukacji Europejskiej,
- Uchwała nr 18/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Projektu „ Mali poligloci spod Wielkiej Sowy-program edukacyjny dla dzieci w wieku
od 6 do 9 lat uczęszczających do szkoły podstawowej w Gminie Walim” oraz podpisania
umowy pomiędzy UMWD z siedzibą we Wrocławiu a Fundacją Edukacji Europejskiej,
- Uchwała nr 19/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie wypłaty wynagrodzeń za
Grudzień 2011 r.
- Uchwała nr 20/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie metodologii rozliczania
Kosztów stałych fundacji,
- Uchwała nr 21/201 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania spółki z ograniczoną
Odpowiedzialnością,
- Uchwała nr 22/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie procedur dokumentowania,
nadzoru i archiwizowania dokumentacji projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Uchwała nr 23/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
„ Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej
niepełnosprawnych” oraz podpisania umowy pomiędzy DWUP z siedzibą w Wałbrzychu a
Fundacją Edukacji Europejskiej,
- Uchwała nr 24/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie procedur dokumentowania,
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nadzoru i archiwizowania dokumentacji projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Uchwała nr 25/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie inwentaryzacji składników
majątkowych w Fundacji Edukacji Europejskiej na dzień 31.12.2011,
- Uchwała nr 26/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie podpisania listu intencyjnego
w ramach projektu partnerskiego międzynarodowego,
- Uchwała nr 27/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia nowych
szczegółowych wytycznych w zakresie zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego
zarządzania finansami.

Wysokość uzyskanych przychodów

5 972 356,04 PLN

Wysokość poniesionych kosztów

5 102 090,01 PLN
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Pozostałe dane finansowe
a) liczba zatrudnionych - 26,00 /średnioroczne zatrudnienie/
b) łączna kwota wynagrodzeń – 906.962,87 PLN (umowy o pracę)
1.069.021,46PLN (umowy cywilnoprawne)
c) wysokość rocznego wynagrodzenia członków zarządu – 287.820,58 PLN
w tym z tytułu pełnionej funkcji 0,00 PLN
d) udzielone pożyczki pieniężne - brak
e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych - 821.831,46 PLN
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA
BZ WBK SA

12 1090 2271 0000
22 1090 2271 0000
42 1090 2271 0000
34 1090 2271 0000
41 1090 2271 0000
42 1090 2271 0000
43 1090 2271 0000
48 1090 2271 0000
50 1090 2271 0000
50 1090 2271 0000
57 1090 2271 0000
65 1090 2271 0000
75 1090 2271 0000
89 1090 2271 0000
96 1090 2271 0000
30 1090 2271 0000
56 1090 2271 0000
80 1090 2271 0000
86 1090 2271 0000

0001 1419 7774 - 93706,50 PLN
0001 1522 2108 - 32 178,96 PLN
0001 0155 7459 - 94 388,46 PLN
0001 1780 9755 - 9,99 PLN /debet/
0001 1245 6393 - 131 12 8,60 PLN
0001 1284 8158 - 84 955,82 PLN
0001 1439 4417 - 8 003,06 PLN
0001 1690 4396 - 9,99 PLN /debet/
0001 1769 9469 - 9,99 PLN /debet/
0001 1798 5328 - 9,99 PLN /debet/
0001 1798 5202 - 9,99 PLN /debet/
0001 1456 4741 - 30 681,22 PLN
0001 1747 1748 - 9,99 PLN /debet/
0001 1419 7746 - 56 181,33 PLN
0001 1664 0080 - 169 111,35 PLN
0001 1720 3189 - 30 217,33 PLN
0001 1669 6284 - 30 395,12 PLN
0001 1615 8472 - 30 588,13 PLN
0001 1677 2762 - 30 355,52 PLN

f) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji- brak
g) nabyte nieruchomości - brak
h) nabyte pozostałe środki trwałe - 146.319,84 PLN
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i)
j)

wartość aktywów – 1.003.823,99PLN
wartość zobowiązań - 71.171,90PLN

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.
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Informacja o przeprowadzonych kontrolach i jej wynikach
a) kontrole Instytucji Wdrażającej i Grantodawców

- projekt „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt” – zalecenia w zakresie:
Uzupełnienia oznakowania dokumentacji projektowej w zakresie logotypów i informacji o
współfinansowaniu (oznakowanie na wszystkich stronach dzienników), bieżącego
monitorowania obecności uczestników projektu w realizowanych merytorycznych formach
wsparcia, poinformowania opiekuna o zaistniałych rozbieżnościach między harmonogramem
realizacji projektu, a rzeczywistym terminem realizacji wsparcia.
Wizyta monitoringowa 27.05.2011
- projekt „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt” – zalecenia w zakresie:
Uzupełnienia umowy jednego uczestnika projektu oraz uznanie za niekwalifikowane 2 umów
na realizację usług cateringu oraz wynajmu sal z nieuprawnionymi podmiotami (uczestnicy
projektu, którzy prowadzą działalność gospodarczą).
Kontrola 18.05 – 20.05.2011
- projekt „Idziemy do przedszkola – organizacja i prowadzenie 3 Punktów Przedszkolnych
w gminach: Stare Bogaczowice i Walim” – Kontrola z Kuratorium Oświaty:
1. Punkt Przedszkolny w Walimiu – kontrola 22-06-2011 i 30-06-2011
2. Punkt Przedszkolny w Jugowice – kontrola 22-06-2011 i 30-06-2011
Brak zaleceń pokontrolnych
- projekt „Pomorska Akademia Adaptacyjności” – zalecenia w zakresie:
Nieprawidłowego naliczenia części wynagrodzenia sekretarki projektu (łącznie na kwotę
195,55 zł), poprawy oświadczeń uczestników projektu w zakresie wyrażenia woli
uczestnictwa w projekcie oraz odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą i braku adresu administratora danych, uchybień dotyczących zasady
konkurencyjności (wprowadzenie do protokołów kryteriów oceny – ceny, która stanowiła
100%) oraz nieprawidłowego umieszczenia informacji o współfinansowaniu (wynikająca ze
zmiany wytycznych w trakcie trwania projektu – zamieszczanie informacji pod logotypami
a nie jak dotychczas pomiędzy nimi)
Kontrola 07.11 – 08.11.2011
- projekt „Hurra – idę do przedszkola III – kontynuacja prowadzenia 15 integracyjnych
Punktów Przedszkolnych w 9 gminach wiejskich województwa lubuskiego” – zalecenia w
zakresie poprawy PEFS zostały wykonane.
Kontrola 27.06 – 01.07.2011
- projekt „Hurra – Idę do przedszkola II – kontynuacja prowadzenia 12 integracyjnych
zespołów przedszkolnych w 7 gminach wiejskich województwa lubuskiego” – zalecenia w
zakresie poprawy PEFS zostały wykonane.
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Kontrola 27.06 – 01.07.2011
- projekt „Hurra – Idę do przedszkola II – organizacja i prowadzenie 10 integracyjnych
zespołów przedszkolnych w gminach powiatów krośnieńskiego, słubickiego, żagańskiego
i żarskiego” – zalecenia w zakresie uzupełnienia informacji o beneficjentach
wykazywanych w zakładce PEFS zostały wykonane.
Kontrola 27.06 – 01.07.2011
b) inne kontrole
- Kontrola okresowa ZUS – od 06-07-2011 do 25-07-2011

Sporządzono: Wałbrzych, dnia 26.03.2012 roku

TTTTTTTTTTTTTTTT..
(nazwisko i imię, podpisy osoby sporządzającej

TTTTTTTTTTTTTTTT..
(nazwisko i imię, podpisy osób zatwierdzających)
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