Sprawozdanie z działalności
Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r
(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
- 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 52/24
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:
- Grzegorz Kruszyński, Prezes Zarządu
- 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 52/24
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)

2)
3)

4)
5)

Oświata
prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania,
wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji:
•
ekonomicznej,
•
komputerowej,
•
ekologicznej,
•
zdrowia,
•
europejskiej,
•
językowej.
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.
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2.
1)

2)
3)

3.
1)

2)

3)

4)
5)
6)

4.
1)

2)

3)

4)

5.
1)

2)

3)

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;
projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć
aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami
bezrobocia np.: obszary wiejskie.
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.
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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 10 stycznia do 31 grudnia 2003r Fundacja realizowała następujące działania
prawne o skutkach finansowych:
1) Organizacja szkoleń dla bezrobotnych absolwentów, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pt. „Strażnicy Szlaku”
2) Organizacja szkoleń dla bezrobotnych absolwentów, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pt. „Efektywne wykorzystanie technologii komputerowej”
3) Organizacja szkoleń dla bezrobotnych absolwentów, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pt. „Projektowanie i administrowanie stronami WWW”
4) Organizacja szkoleń dla bezrobotnych absolwentów, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pt. „Komputerowe wspomaganie zarządzaniem małym lub
średnim przedsiębiorstwem”
5) Zakończenie realizacji projektu pn. „Ja i mój Region w Zjednoczonej Europie”,
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Small Project –
Small Facility 2001
6) Zakończenie realizacji projektu pn. Gminne Centrum Edukacji „INFOCENTRUM” w
Jedlinie Zdrój, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach programu tworzenia Gminnych Centrów Informacji
7) Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu pt. „Aktywny nauczyciel i aktywny uczeń –
razem w Zjednoczonej Europie” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w
ramach programu Phare 2001 „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem
organizacji pozarządowych – Teraz Integracja.
8) Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu pt. „Zostanę Przedsiębiorcą”
finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
9) Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu pt. „Biblioteczka Młodego Naukowca”
finansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży w Ramach programu Równać Szanse 2003.
10) Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu pt. „Młodzieżowa Akademia
Samorządność” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
11) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Powiatowy Program Wspierania Przedsiębiorczości”
finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
inicjatywy wspierającej rozwój przedsiębiorczości
12) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Demokracja Młodych” finansowanego przez
Ambasadę USA w ramach programu Małych Grantów.
13) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczość to nie biedaszyby” finansowanego
przez Narodowy Bank Polski w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.
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14) Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Efektywne Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych”
finansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskie w ramach Funduszy
Złotowych Komisji Europejskiej – CPF.
15) Zakres działalności gospodarczej
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
16) Odpisy uchwał zarządu Fundacji
W okresie sprawozdawczym zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
a) nr 1/2003 z dnia 10 stycznia 2003r, w sprawie realizacji zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cenę - Organizacja Gminnego Centrum Edukacji Infocentrum w Jedlinie Zdrój.
b) nr 2/2003 z dnia 20 stycznia 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Gminne Centrum
Edukacji w Jedlinie Zdrój” zatwierdzenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu
wyposażenia GCE
c) nr 3/2003 z dnia 20 stycznia 2003r., w sprawie zmiany adresu Fundacji Edukacji Europejskiej
d) nr 4/2003 z dnia 20 stycznia 2003r., w sprawie powołania Akademii Euroregionalnej Dobrava
e) nr 5/2003 z dnia 13 marca 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Gminne Centrum
Edukacji – INFOCENTRUM w Jedlinie Zdrój” – zatwierdzenie zamówienia publicznego w
sprawie składu druku publikacji dot. działalności GCE – MIPS DRP – GCI/433
f) nr 6/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Ja i mój region w
Zjednoczonej Europie” zatwierdzenie zamówienia publicznego w sprawie składu druku 3000
egzemplarzy publikacji pt. „Jestem Europejczykiem – mieszkam w Polsce” – ZZ0112.01-18.
g) nr 7/2003 z dnia 22 maja 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Powiatowy Program
Wspierania Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – 45/53/RP – 1/18.
h) Nr 8/2003 z dnia 9 czerwca 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Aktywny nauczyciel i
aktywny uczeń razem w Zjednoczonej Europie” – zatwierdzenie zamówienia publicznego w
sprawie składu druku 3000 egzemplarzy publikacji pt. „Edukacja europejska w szkołach
ponadgimnazjalnych – poradnik metodyczny” – PL0101.10/TI/1691/201
i) Nr 9/2003 z dnia 9 czerwca 2003r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2002r.
j) Nr 10/2003 z dnia 9 czerwca 2003r., w sprawie przystąpienia do Koalicji Wałbrzyskich
Organizacji Pozarządowych
k) Nr 11/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., w sprawie realizacji projektu „Biblioteczka Młodego
Naukowca” finansowanego ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
l) Nr 12/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., w sprawie zmian w statucie Fundacji Edukacji
Europejskiej
m) Nr 13/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., w sprawie utworzenia Punktu Informacji Europejskiej
w Jedlinie Zdroju.
n) Nr 14/2003 z dnia 2 września 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Demokracja
młodych” , finansowanego ze środków Ambasady USA
o) Nr 15/2003 z dnia 2 września 2003r., w sprawie realizacji projektu pt. „Młodzieżowa
Akademia Samorządności” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji narodowej i
Sportu.
p) Nr 16/2003 z dnia 10 października 2003r., w sprawie realizacji projektu pt.
„Przedsiębiorczość to nie biedaszyby” finansowanego ze środków Narodowego Banku
Polskiego
q) Nr 17/2003 z dnia 31 października 2003., w sprawie realizacji projektu pt. „Demokracja
Młodych” finansowanego ze środków Ambasady USA w ramach programu „Małych
Grantów”
r) Nr 18/2003 z dnia 31 października 2003., w sprawie zatwierdzenia wzorów pieczątek.
s) Nr 19/2003 z dnia 31 października 2003., w sprawie realizacji projektu pt. „Młodzieżowa
Akademia Samorządności” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji narodowej i
Sportu.
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t)
u)
v)
w)

x)

Nr 20/2003 z dnia 31 października 2003r., w sprawie realizacji projektu pt” Demokracja
Młodych” finansowanego ze środków Ambasady USA w ramach programu Małych Grantów
Nr 21/2003 z dnia 28 listopada 2003r., w sprawie realizacji projektu pt” Demokracja
Młodych” finansowanego ze środków Ambasady USA w ramach programu Małych Grantów
Nr 22/2003 z dnia 28 listopada 2003r., w sprawie realizacji projektu pt” Demokracja
Młodych” finansowanego ze środków Ambasady USA w ramach programu Małych Grantów
Nr 23/2003 z dnia 28 listopada 2003r., w sprawie podpisania umowy nt. realizacji projektu
„Efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych”, finansowanego z funduszu złotowego
Komisji Europejskiej – CPF - ogólne
Nr 24/2003 z dnia 12 grudnia 2003r., w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
Fundacji na dzień 31.12.2003r

17) Wysokość uzyskanych przychodów

367.075,44 PLN

18) Wysokość poniesionych kosztów

425.066,50 PLN

19) Pozostałe dane finansowe
a) liczba zatrudnionych - 3
b) łączna kwota wynagrodzeń – 84.823,71 PLN
c) wysokość rocznego miesięcznego
wynagrodzenia członków zarządu – 800,00 m-c tj. 5.600,00 PLN
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń - 28.474,00 PLN
e) wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło – 47.825,00 PLN
f) udzielone pożyczki pieniężne - brak
g) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych - 44.040,89 PLN
h) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji- brak
i) nabyte nieruchomości - brak
j) nabyte pozostałe środki trwałe - 4.000,00 PLN
k) wartość aktywów – 35.631,19 PLN
l) wartość zobowiązań - 19.515,54 PLN
20) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – brak
21) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz
składanych deklaracjach podatkowych.
m) deklaracje składane terminowo,
n) kwota zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego wykazana na dzień 31.12.2003r – 36,65 PLN

