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        Wrocław, dnia 30 października 2009 r. 
  
  

 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

w okresie  01.08.2008 r. do 31.07.2009 r.  

 
Nazwa:  
Fundacja Edukacji Międzynarodowej 
 
Siedziba: 
53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38 
tel. 0 71 782 26 27, faks 0 71 782 26 20 
e-mail: biuro@fem.org.pl; http://www.fem.org.pl 
 
Fundacja została zarejestrowana:  

- pierwszy wpis do Rejestru Fundacji pod nr RF 5537 w Sądzie rejonowym dla M. Stołecznego 
Warszawy , Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 09.10.1998 r.  

- ponowna rejestracja nastąpiła dnia 04.09.2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

KRS:   0000041253 
Regon:  931910454 
NIP:  899 22 26 578  
 
Fundacja uzyskała status organizacji poŜytku publicznego – wpis do KRS w dniu  25.11.2004 r. 
 
Zarząd Fundacji: 
Cezary Głuszek – Prezes Zarządu,   
Agnieszka Szajn – Członek Zarządu ds. programowych i rozwoju międzynarodowego 
Małgorzata Machowczyk –  Członek Zarządu ds. administracyjno–ekonomicznych,   
Dane dotyczące miejsca zamieszkania członków zarządu dostępne są dla uprawnionych organów w 
siedzibie Fundacji. 
 
Cel i formy działania Fundacji. 

1. Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania moŜliwości 
edukacji społeczeństwa poprzez:  
a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji, 
b) wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania toŜsamości regionalnej, 
c) wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej, 
d) zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, 
e) udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów 

międzynarodowych. 
Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji statutowej jako organizacji poŜytku 
publicznego jest min. szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne oraz organizacja dolnośląskiego 
programu stypendialnego „zDolny Śląsk”. 

 
Następujące szkoły Fundacji posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 
• Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Atut – Zaświadczenie nr 144/2004 (ostatnia zmiana),  
• Dwujęzyczne Gimnazjum Atut – Zaświadczenie nr 143/2004 (ostatnia zmiana).  
Wrocławska Szkoła Międzynarodowa jest natomiast zarejestrowana od 2002 roku w 
międzynarodowych organizacjach zrzeszających szkoły międzynarodowe: Council of International 
Schools oraz European Council of International Schools z siedzibą w Wielkiej Brytanii. 
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NajwaŜniejsze działania Fundacji w okresie sprawozdawczym: 
1. Nadzór w zakresie organizacyjnym i finansowym nad Dwujęzyczną Szkołą Podstawową „Atut” 

i Dwujęzycznym Gimnazjum „Atut”, dla których Fundacja jest organem prowadzącym. 
2. Nadzór w zakresie organizacyjnym i finansowym nad Wrocławską Szkołą Międzynarodowej 

(„Wroclaw International School”), dla której Fundacja Edukacji Międzynarodowej jest 
organem prowadzącym, załoŜonej w 2002 roku, do której uczęszczają w większości dzieci 
inwestorów zagranicznych prowadzących działalność na Dolnym Śląsku. 
Uzyskana dotacja od podmiotów publicznych na realizację ww. zadania: 
- Gmina Wrocław: 01.08.2008 - 31.07.2009 – 200 000 zł 

3. Współpraca z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu 
Wspierania Uzdolnień. Realizacja w okresie sprawozdawczym VIII edycji programu 
stypendialnego „zDolny Śląsk” – wypłata stypendiów w I i II semestrze roku szkolnego 
2008/2009 i rozpoczęcie realizacji IX edycji tego programu.  
Uzyskana dotacja od podmiotów publicznych na realizację ww. zadania:  
- Samorząd Województwa Dolnośląskiego: 01.08.2008 - 31.07.2009 – 150 000 zł  

4. Współpraca z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Stypendiów Pomostowych – realizacja VI edycji Programu Stypendiów 
Pomostowych i rozpoczęcie realizacji VII edycji tego projektu. Dofinansowanie wypłaty 
stypendiów pomostowych na Dolnym Śląsku ze środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej 
w wysokości 25% kwoty rocznych stypendiów w okresie objętym sprawozdaniem.  

5. Współpraca z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu „Kuźnia” – uzyskanie 
dofinansowania programu „Poławiacze Pereł - budowa sieci lokalnych organizacji 
pozarządowych wspierających uzdolnienia na Dolnym Śląsku”. W okresie od września 2008 
do czerwca 2009 kontynuowano współpracę z organizacjami lokalnymi, wspólnie z nimi 
przeprowadzono nabór kandydatów do programów stypendialnych Fundacji, w grudniu 2008 
zorganizowano spotkanie ewaluacyjno-szkoleniowe podsumowujące pierwszy rok współpracy 
z organizacjami.  

6. Współpraca z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu 
Wspierania Uzdolnień. Realizacja w okresie sprawozdawczym Programu Dolnośląskich 
Grantów Naukowych dla samodzielnych pracowników naukowych dolnośląskich uczelni 
wyŜszych realizujących badania, które w szczególności przyczyniają się do rozwoju i promocji 
Dolnego Śląska – przeprowadzenie w roku akademickim 2007/08 naboru wniosków, ocena 
merytoryczna przez zatrudnionych niezaleŜnych ekspertów naukowych i wybór 
grantobiorców; wypłata grantów oraz prowadzenie sprawozdawczości związana z projektem.  
Dotacja od podmiotów publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania:  
- Samorząd Województwa Dolnośląskiego: 01.08.2008 - 31.07.2009  -  313 000 zł  

7. Współpraca z Regionalnym Centrum Uczniów Uzdolnionych „Intelekt” z Sankt Petersburga 
(Rosja) w zakresie realizacji projektu „Przyjaźń – reaktywacja. MłodzieŜ polska i rosyjska na 
tropie kultury”. Projekt zrealizowano pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
i Konsula Generalnego RP w St. Petersburgu. Projekt dofinansowano ze środków Senatu RP 
dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (w kwocie 8 598 zł) oraz ze środków 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w kwocie 4 342,62 zł) i prywatnych sponsorów 
(1 000 zł). W ramach projektu przez cały rok szkolny młodzieŜ uczestniczyła w projektach 
badawczych, warsztatach, kursach, wykładach, wideokonferencjach oraz dwóch edycjach 
wymiany młodzieŜy we Wrocławiu i St. Petersburgu. Rezultatem projektu jest elektroniczna 
księga zawierająca projekty badawcze młodzieŜy. 

8. Współpraca z Akademie Frankenwarte – stowarzyszeniem na rzecz kształcenia politycznego z 
Wuerzburga (Niemcy) w zakresie organizacji polsko – niemieckiego seminarium dla 
multiplikatorów „Dialog Polaków i Niemców: Czy współczesnym Europejczykom są potrzebne 
toŜsamości regionalne?” Seminarium odbyło się we Wrocławiu, a zostało dofinansowane przez 
Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej z Warszawy (w kwocie 8 920 zł). 

9. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Szkół Międzynarodowych z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii w ramach szkoleń nauczycieli i ewaluacji jakości pracy szkoły. 

10. Finansowanie i organizacja zagranicznych szkoleń dla nauczycieli w zakresie wdraŜania 
w szkołach Fundacji międzynarodowego programu nauczania Primary Years Programme 
i Middle Years Programme oferowanego przez International Baccalaureate Organization 
z siedzibą w Szwajcarii. 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Fundacja otrzymała środki pochodzące z 1% odpisu 
podatkowego od osób fizycznych: 

- w kwocie 1 339,40 zł 
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Całość środków przeznaczono na działalność statutową Fundacji, w tym na zasilenie funduszu 
programu stypendialnego „zDolny Śląsk” oraz rozwój szkół Fundacji. 
 
Informacja o działalności gospodarczej 
Fundacja wynajmuje pomieszczenia na rachunek własny na zajęcia sportowe i pomieszczenia 
kuchenne dla podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi cateringowe dla szkół Fundacji. 
 
Podjęte uchwały Zarządu Fundacji:  

1. Uchwała Zarządu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wysokości czesnego i innych opłat w 
Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Atut i Dwujęzycznym Gimnazjum Atut 

2. Uchwała Zarządu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wysokości czesnego i innych opłat we 
Wrocławskiej Szkole Międzynarodowej 

3. Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie skreślenia z listy uczniów 
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Atut 

4. Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie skreślenia z listy uczniów 
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Atut 

 
Informacje o przychodach z podziałem na: 
- przychody statutowe – 7 109 871,55 zł 
- dotacje – 1 712 373,05 zł 
- darowizny – 13 666,47 zł 
- inne – 591 826,74 zł 
 
Informacja o kosztach z podziałem na: 
- koszty działalności operacyjnej – 7 833 446,52 zł 
- inne – 64 159,92 zł 
 
Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z innych źródeł:  
Ogółem przychody – 9 427 737 81 zł 
Przychody z działalności gospodarczej – 37 738,14 zł 
Stosunek przychodów ogółem do przychodu z działalności gospodarczej - 0,4% 
 
Informacje o zatrudnieniu (stan na 31.07.2009 r.) 
Zatrudnieni z podziałem wg zajmowanych stanowisk (w przeliczeniu na pełne etaty): 
Zarząd/ Dyrekcja – 3,00  
Pracownicy dydaktyczni – 49,42 
Administracja i obsługa – 11,00 
Wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,00 
 
Zatrudnieni na umowę zlecenia (w przeliczeniu na osoby): 
Pracownicy dydaktyczni – 68 
Administracja – 10 
Wyłącznie w działalności gospodarczej – 1 
 
Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy o pracę 
Wynagrodzenia – 2 051 071,14 zł 
Premie – 204 835,00 zł 
Inne – 24 886,00 zł 
Wyłącznie z działalności gospodarczej – 0,00 zł 
 
Wydatki rocznie na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 
Wynagrodzenia – 2 865 815,09 zł 
Wyłącznie z działalności gospodarczej –  26 598,00 zł  
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego  
łącznie wszystkim członkom Zarządu w roku 2008/2009 z podziałem na: 
Wynagrodzenia – 19 808,78 zł 
Premie – 0,00 zł 
Wyłącznie z działalności gospodarczej – 0,00 zł 
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Udzielone poŜyczki innym podmiotom  
Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym poŜyczek innym podmiotom. 
 
Środki pienięŜne  
Stan na 31.07.2009 r.: 

- środki pienięŜne w kasach  650,90 zł 

- środki pienięŜne na rachunkach bankowych BZWBK 4 824 248,77 zł 

razem  4 824 899,67 zł 
 
Wartości nabytych obligacji i akcji 
Fundacja nie nabyła akcji i obligacji. 
 
Nabyte środki trwałe  
- budynki i budowle – 0,00 zł 
- maszyny i urządzenia – 17 747,34 zł 
- wyposaŜenie – 6 490,51zł 
 
Wartość aktywów  i zobowiązań  
- aktywa – 10 906 051,21 zł 
- zobowiązania – 3 513 242,55 zł 
 
Informacja o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz wyniki finansowe tej działalności  
1. Dotacja Urzędu Miejskiego Wrocław na realizacje programu „Prowadzenie szkoły Międzynarodowej 
oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów tej szkoły w latach 2006-2011” 
Otrzymana dotacja: 200 000 zł  
Poniesione koszty: 200 000 zł  
Wynik:    0 zł 
2.Dotacja Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Dolnośląskiego – na realizację programu 
stypendialnego „zDolny Śląsk”  
Otrzymana dotacja: 150 000 zł 
Poniesione koszty: 150 000 zł 
Wynik:    0 zł 
3.Dotacja Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Dolnośląskiego – na realizację programu 
stypendialnego „Dolnośląskie Granty Naukowe”  
Otrzymana dotacja: 313 000 zł 
Poniesione koszty: 161 365 zł 
Wynik: zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 151 635 zł  
 
Informacja o rozliczeniach z budŜetem państwa z tyt. zobowiązań podatkowych 
Nie występowały przeterminowane zobowiązania w stosunku do budŜetu państwa. 
 
Informacja o składanych deklaracjach podatkowych 
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R,  PIT-8AR, CIT-8, CIT-8/0,  
VAT–7. Fundacja za okres sprawozdawczy sporządziła bilans oraz rachunek zysków i strat na 
obowiązującym wzorze do Urzędu Skarbowego właściwego dla rejonu działania Fundacji. 
 
Kontrole 
Instytucja kontrolująca - Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu  
Cel kontroli – celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi  w 2007 roku  
Wynik kontroli - bez uwag. 
 
 
Podpis: 
 
(-) Prezes Zarządu – Cezary Głuszek  …………………………………………………………………………………………………….. 
(-) Członek Zarządu ds. administracyjno-ekonomicznych – Małgorzata Machowczyk, ………………………… 
(-) Członek Zarządu ds. programowych – Agnieszka Szajn, …………………………………………………………………. 
(-) Księgowa Fundacji - GraŜyna KorŜowska, …………………………………………………………………………………………. 
 


