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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji Edukacji Europejskiej w 2020 r. 

 

1. Podstawowe dane fundacji: 

Nazwa: 

- Fundacja Edukacji Europejskiej 

Siedziba i adres: 

- Województwo Dolnośląskie 

- Powiat Wałbrzyski 

- Gmina Wałbrzych 

- 58-300 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 2/4 

Data wpisu do KRS i numer KRS: 

- 10 czerwca 2002r 

- 0000117278 

Numer REGON: 

- 891423578 

Numer NIP: 

- 886 – 26 – 65 – 090 

Zarząd Fundacji: 

- Mariola Kruszyńska, Prezes Zarządu 

- 58-300 Wałbrzych, ul. Lubelska 22/3 

- Grzegorz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu 

- 58-300 Wałbrzych, ul. Lubelska 22/3 

 

2. 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 

i międzynarodowej: 

 

1. Oświata 

 prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, 

wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji: 

 ekonomicznej, 

 komputerowej, 

 ekologicznej, 

 zdrowia, 

 europejskiej, 

 językowej, 

 kulturalnej, 

 dziedzictwa kulturowego, 

 zrównoważonego rozwoju, 

 turystycznej, 

 przedsiębiorczości, 

 spółdzielczości, 

 samorządności. 

 

 pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów innych prac 

wspierających rozwój placówek oświatowych; 

 doskonalenia zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenia działalności  

 szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą; 
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 popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty; 

 organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych i niepublicznych. 

 

 

2.  Służba Zdrowia 

 prowadzenia działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie projektowania, 

prowadzenia 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; 

 

3.  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. 

 

4.  Bezrobocie 

 prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na 

rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, 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 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.  
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5. 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. 

 

2.1. Działalność statutowa – wg statutu 

Zgodnie z art. 8 statutu, dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Fundacja może między  innymi: 

 finansować programy pomocowe w zakresie ustalonych statutowo celów; 

 organizować konferencje, sympozja, zjazdy analizujące występujące zagrożenia społeczne 

w obszarach objętych działalnością Fundacji bądź propagujące programy zwalczania 

takich zagrożeń; 

 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; 

 współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, których 

działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji; 

 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 2020 roku Fundacja realizowała następujące działania 

prawne o skutkach finansowych: 

 Kontynuacja współpracy w ramach Funduszu Toyoty, 

 Zakończenie realizacji projektu ,,Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice” w ramach 

działania 8.4.1. RPO WD, 

 Kontynuacja realizacji projektu ,,Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – II edycja, 

 Kontynuacja stałej współpracy w zakresie edukacji i społecznej odpowiedzialności ze 

Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu, 

 Kontynuacja realizacji projektu ,,Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” w ramach 

działania 8.4.1. RPO WD, 

 Kontynuacja realizacji projektu ,,Szczęścliwa13 – Nauczanie eksperymentalne w 13 

publicznych szkołach w Wałbrzychu” w ramach działania 10.2.4. RPO WD, 

 Kontynuacja realizacji projektu „Młodzi Gniewni – program treningowo – doradczy dla 

wychowanków MOS w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” w ramach działania 9.1.1. RPO 

WD, 

 Zakończenie realizacji projektu „Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę – utworzenie i 

prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu, w ramach działania 10.1.4. 

RPO WD, 
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 Kontynuacja realizacji projektu „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdroju” w ramach 

działania 8.4.1. RPO WD, 

 Rozpoczęcie realizacji projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji  

i kwalifikacji zawodowych dla uczniów i nauczycieli”, w ramach działania 10.4.4. RPO WD, 

 Rozpoczęcie realizacji projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka  

w ramach działania 10.1.4. RPO WD. 

 

 

Oprócz pozyskania środków na realizację działań statutowych Fundacja udzieliła także wsparcia 

finansowego w następujących obszarach: 

 Dofinansowanie SO TKKF AIKIDO Wałbrzych w wysokości 500 zł 

 Dofinansowanie respiratora dla Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu w wysokości 

2000 zł 

 Dofinansowanie rywalizacji sportowej dla Par Juniorskich i Młodzieżowych w sezonie 

tanecznym 2020 w wysokości  do 35.000 zł, 

 

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 1/2020 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 8 stycznia 2012 r. 

Dotyczy: Rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  

 

Uchwała Nr 2/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Dotyczy: Dotyczy współfinansowania rywalizacji sportowej dla Par w kategorii Junior II i YOUTH             w 

sezonie tanecznym 2020 

    

Uchwała Nr 3/2020 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 2 marca 2020 r.            

Dotyczy: Przekazania nagrody w ramach Likwidacji dokumentacji merytorycznej 9 zrealizowanych 

projektów 

 

Uchwała Nr 4/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 29 marca 2020 r.            

Dotyczy: Przekazania środków finansowych w wysokości 500 zł na rzecz SO TKKF – AIKIDO Wałbrzych 

  

Uchwała Nr 5/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r.            

Dotyczy: Przekazania środków finansowych w wysokości 2000 zł na rzecz zakupu respiratora dla 

Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu  

 

Uchwała Nr 6/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r.            

Dotyczy: Podpisania umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu a 

Fundacją Edukacji Europejskiej dla Projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych dla uczniów” 
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Uchwała Nr 7/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2020 r.            

Dotyczy: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

 

Uchwała Nr 8/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 4 maja 2020 r.             

Dotyczy: zmian organizacyjnych w biurze fundacji związanych z COVID 

 

Uchwała Nr 9/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 czerwca 2020 r.            

Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

 

Uchwała Nr 10/2020 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 lipca 2020 r.             

Dotyczy: procedur dokumentowania, nadzoru i archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

 

Uchwała Nr 11/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 1 lipca 2020 r.            

Dotyczy: Powołania Inspektora Danych Osobowych 

 

Uchwała Nr 12/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 10 lipca 2020r.            

Dotyczy: Wprowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa 

informacji 

 

Uchwała Nr 13/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 19 lipca 2020 r.            

Dotyczy: Zmiany Logotypu i wizualizacji FEE 

 

Uchwała Nr 14/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 12 listopada 2020 r.            

Dotyczy: Podpisania umowy najmu lokalu dla potrzeb pracy zdalnej 

 

Uchwała Nr 15/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 12 listopada 2020 r.            

Dotyczy: Wprowadzenia regulaminu pożyczek dla pracowników Fundacji 

 

Uchwała Nr 16/2020  Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2020 r.            

Dotyczy: Podpisania umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu a 

Fundacją Edukacji Europejskiej dla projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy” 

 

Uchwała Nr 17/20120 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r.            

Dotyczy: Ustalenia planu urlopów na 2021 rok 

 

Uchwała Nr 18/2020 Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r.            

Dotyczy: Inwentaryzacji składników majątkowych w Fundacji Edukacji Europejskiej na dzień 31.12.2020. 

 

Wysokość uzyskanych przychodów                   8.564.137,16 

W tym finansowe i operacyjne                54.951,24 

Wysokość poniesionych kosztów                     9.188.972,01 

W tym finansowe i operacyjne               16.116,04 

 

3 Pozostałe dane finansowe 

a) liczba zatrudnionych – 56,75 /stan etatów na 31.12.2020/, 61,542 /średnioroczne zatrudnienie/ 
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b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  - 3.774.488,65 PLN 

 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

 06 1090 2590 0000 0001 3745 0538   459.618,10 PLN MA 

 07 1090 2590 0000 0001 3654 8323   0,00 PLN MA 

 08 1020 9971 0000 0001 4684 2614   0,00 PLM MA 

 15 1090 2271 0000 0001 4350 4330   483.022,95 PLN MA 

 31 1090 2271 0000 0001 0155 7459   216.213,07 PLN MA 

 39 1090 2271 0000 0001 4392 6139   141.789,36 PLN MA 

 45 1090 2271 0000 0001 4207 8763   40.196,64 PLN MA 

 45 1090 2271 0000 0001 4322 9086   44.338,18 PLN MA 

 74 1090 2590 0000 0001 3745 0478   700.730,12 PLN MA 

 79 1090 2271 0000 0001 4175 7372   1.541.101,78 PLN MA 

 80 1090 2590 0000 0001 3746 6860   6.150,40 PLN MA 

 88 1090 2271 0000 0001 4663 8347   59.841,94 PLN MA 

 

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 

 75 1940 1076 3189 6940 0000 0000   79.612,60 PLN MA 

 20 1940 1076 3189 6940 0013 0000   0,00 PLN MA  

 69 1940 1076 3189 6940 0012 0000   1.873,51 PLN MA 

 

 

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 „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni rodzice” 

Brak zaleceń 

Podmiot kontrolujący: DWUP we Wrocławiu 

Termin: 28.01.2020 – 31.01.2020 – kontrola prawidłowości realizacji projektu 

 

 projekt „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” 

Brak zaleceń 

Podmiot kontrolujący: DWUP we Wrocławiu 
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Termin: 05.05.2020 – 08.05.2020 – kontrola prawidłowości realizacji projektu 

 

 projekt „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” 

Brak zaleceń 

Podmiot kontrolujący: DWUP we Wrocławiu 

Termin: 30.07.2020 – 30.07.2020 – wizyta monitorująca 

 

 

b) inne kontrole 

brak w okresie sprawozdawczym 

Sporządzono: Wałbrzych, dnia 11.08.2021 roku 

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

 (nazwisko i imię, podpisy osoby sporządzającej 

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

(nazwisko i imię,  podpisy osób zatwierdzających) 
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