
Wrocław, dnia 24 marca 2006 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

w okresie 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 

Nazwa: 
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Siedziba:
53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38
tel. 071 782 26 26, faks 071 782 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. 
Nr KRS  0000041253
Regon: 931910454
NIP: 899 22 26 578 
Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego
 –  wpis do KRS w dniu  25.11 2004 r.
Zarząd Fundacji:
Cezary Głuszek – Prezes Zarządu,  
Agnieszka Szajn – Członek Zarządu ds. programowych
Małgorzata Machowczyk -  Członek Zarządu ds. administracyjno – ekonomicznych,  
Cel i formy działania Fundacji.

1. Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania 
możliwości edukacji społeczeństwa poprzez: 
a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji,
b) wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości 

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.
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Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji statutowej jako organizacji pożytku 
publicznego jest min. szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne.
Szkoły posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
-    Dwujęzyczne Gimnazjum Atut – Zaświadczenie nr 143/2004 (ostatnia zmiana) 
-   Dwujęzyczna  Szkoła  Podstawowa  Atut  –  Zaświadczenie  nr  144/2004  (ostatnia 
zmiana) 
-  Wrocławska  Szkoła  Międzynarodowa  –  zarejestrowana  od  2002  roku  w 
organizacjach zrzeszających szkoły międzynarodowe: Council of International Schools 
oraz European Council of International Schools z siedzibą w Wielkiej Brytanii

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  zakresie  organizacyjnym  i  finansowym  nad  Wrocławską  Szkołą 
Międzynarodowej („Wroclaw International School”), dla której Fundacja Edukacji 
Międzynarodowej jest organem prowadzącym, założonej w 2002 roku, do której 
uczęszczają  w  większości  dzieci  inwestorów  zagranicznych  prowadzących 
działalność na Dolnym Śląsku.

3. Współpraca  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Dolnośląskiego  
i  Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia  Nauczycieli  w ramach Dolnośląskiego 
Systemu  Wspierania  Uzdolnień.  Realizacja  w  I  półroczu  wypłat  stypendiów 
programu  stypendialnego  „zDolny  Śląsk”  w  ramach  IV  edycji  konkursu, 
przeprowadzenie  konkursu  stypendialnego  V  edycji,  wypłata  stypendiów  w  I 
semestrze  roku  szkolnego  2005/2006.  Wypłacono  łączną  kwotę  stypendiów  w 
wysokości: 120 000 zł.

4. Współpraca  z  Fundacją  im.  Stefana  Batorego  w  ramach  programu  lokalnych 
funduszy  stypendialnych  „Równe  Szanse”.  Uzyskanie  dotacji  na  realizację 
programu stypendialnego  na  Dolnym Śląsku  w  wysokości  20  000  zł  –  dotacja 
pochodziła  w  całości  z  1%  odpisu  na  rzecz  organizacji  pożytku  publicznego 
(zbiórka organizowana przez Fundację im. Batorego).

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

6. Finansowanie  i  organizacja  zagranicznych  szkoleń  dla  nauczycieli  w  zakresie 
wdrażania  międzynarodowego  programu  nauczania  oferowanego  przez 
International Baccalaureate Organization z siedzibą w Szwajcarii.

7. Organizacja programu pod nazwą „ Gładki start zDolnego Ślązaka” 
Cykl warsztatów psychologicznych mający na celu wsparcie młodzieży wiejskiej z 
gmin objętych największym bezrobociem w województwie w wejściu w nowe, 
miejskie  środowisko po ukończeniu nauki w gimnazjum lub szkole średniej i 
rozpoczęciu uczęszczania do nowej szkoły. Na projekt – w formie 4 dwudniowych 
weekendowych warsztatów i obozu integracyjnego – złożyło się 74 godzin zajęć z 
zakresu: technik autoprezentacji i skutecznego komunikowania się, treningu 
asertywności, treningu komunikacji i integracji, efektywnego radzenia sobie ze 
stresem i gotowości do zmian, kreatywności i technik efektywnego uczenia się.

Psychologowie przeprowadzili na rozpoczęcie i zakończenie programu badania w 
formie ankiet wśród uczestników i ich rodziców. Z opracowania wyników badań 
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wynika, że zarówno młodzież jak i ich opiekunowie bardzo cenią sobie zdobytą na 
zajęciach wiedzę i umiejętności oraz dostrzegają pozytywną zmianę postaw, które 
ułatwią uczestnikom funkcjonowanie w nowym środowisku. Dzięki poznawaniu 
nowych, efektywnych sposobów zdobywania wiedzy i doświadczeń, rozwijaniu 
twórczego myślenia i kompetencji społecznych warsztaty umożliwiły uczestnikom 
lepszy start na drodze do samorozwoju i spełniania własnych celów i ambicji, 
przyczyniły się zatem do redukcji barier edukacyjnych. Projekt został sfinansowany w 
kwocie 52 437,69 zł ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

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

Informacje o przychodach z podziałem na:
- przychody statutowe – 4 167 682,04
- darowizny – 43 440,61
- dotacje – 975 165,86
- inne – 149 122,16

Informacja o kosztach z podziałem na;
- koszty działalności operacyjnej – 4 075 707,43
- inne – 120 553,56

Stosunek  przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do  przychodu 
osiągniętego z innych źródeł
Ogółem przychody – 5 331 410,67
Przychody z działalności gospodarczej – 8 720,00
Stosunek przychodów ogółem do przychodu z działalności gospodarczej - 0,16%

Informacje o zatrudnieniu 
Zatrudnieni z podziałem wg zajmowanych stanowisk;
(w przeliczeniu na etaty)
Zarząd i Dyrekcja – 3,0 
Administracja i obsługa – 7,0
Pracownicy dydaktyczni – 42,3
Wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,0

Zatrudnieni na umowę zlecenia
(w przeliczeniu na osoby)
Pracownicy dydaktyczni – 39
Administracja – 11
Wyłącznie w działalności gospodarczej – 1

Wydatki rocznie na  wynagrodzenia  osób zatrudnionych 
Wynagrodzenia  -  1 314 469,36
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Premie – 247 057,41 
Inne – 48 050,04
Wyłącznie z działalności gospodarczej – 0,00

Wydatki rocznie na wynagrodzenia z umów zlecenie
Wynagrodzenia – 322 902,08
Wyłącznie z działalności gospodarczej – 3 818,60

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego łącznie 
członkom Zarządu w roku 2005 z podziałem na:
Wynagrodzenia – 13 244,58
Premie – 1 251,12
Wyłącznie z działalności gospodarczej – 0,00

Udzielone pożyczki innym podmiotom 
Fundacja nie udzielała pożyczek innym podmiotom.

Środki pieniężne 

Stan na 31.12.2005 r.
środki pieniężne w kasach 4 685,05 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 613 953,03 zł
razem 1 618 638,08 zł

Wartości nabytych obligacji i akcji
Fundacja nie nabyła akcji i obligacji.

Nabyte środki trwałe w 2005 r.
- budynki i budowle – 46 915,98
- maszyny i urządzenia – 14 512,90
- wyposażenie – 3 489,83

Wartość aktywów  i zobowiązań 
- aktywa – 7 084 669,88
- zobowiązania – 4 129 578,27

Informacja  o przychodach i kosztach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych 
świadczeń realizowanych w ramach działalności statutowej
Przychody – 4 167 682,04
Koszty – 4 075 707,43

Informacja o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz wyniki finansowe tej działalności 

Program pod nazwą Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień "zDolny Śląsk", którego 
stworzenie zainicjowały w 2001 roku Fundacja Edukacji Międzynarodowej oraz 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień stworzony został  nie tylko z myślą o 
najbardziej uzdolnionych uczniach - to także program szkoleń dla nauczycieli oraz 
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program edukacyjny kierowany do placówek oświatowych każdego szczebla..

Pierwszy etap programu "zDolny Śląsk" skierowany został do uzdolnionych uczniów 
dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, których osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną co roku nagradzamy 
stypendiami. W trzech dotychczasowych edycjach konkursu stypendialnego, 
przyznano w sumie 142 stypendia programu "zDolny Śląsk", na łączną kwotę prawie 
225 000 zł. Do obsługi programu stypendialnego Fundacja Edukacji Międzynarodowej 
powołała Dolnośląską Radę Wspierania Uzdolnień oraz Kapitułę Dolnośląskiej Rady 
Wspierania Uzdolnień, które rozpatrują wnioski stypendialne. Program stypendialny 
"zDolny Śląsk" uzupełniają dwa inne rodzaje działań: badanie i promocja uzdolnień 
wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich w różnych dziedzinach aktywności 
intelektualnej oraz pomoc nauczycielom pracującym z uzdolnionymi uczniami w 
różnym wieku. Działania te Fundacja prowadzi we współpracy z innymi podmiotami, 
w tym Wydziałem Edukacji i Nauki UMWD, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Dolnośląskim Kuratorium Oświaty.

Przychody z dotacji – 136 679,86
Koszty – 161 885,88
Wynik -  - 25 206,02

Informacja o rozliczeniach z budżetem państwa z tyt. zobowiązań podatkowych
Nie występowały przeterminowane zobowiązania w stosunku do budżetu państwa.

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe : CIT - 0, CIT - 2, PIT - 4, 
PIT - 8A, VAT - 7
Fundacja za okres sprawozdawczy sporządziła  bilans i  rachunek zysków i  strat  na 
obowiązującym wzorze i złożyła go do Urzędu Skarbowego właściwego dla rejonu 
działania Fundacji.

Kontrole
W marcu  2005 roku przeprowadzona została kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej 
badająca prawidłowość rozliczeń otrzymanych dotacji w  roku  2003 – wynik kontroli 
bez uwag.
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