
SPRAWOZDANIE 

z działalności  fundacji Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Europejskich za rok 2014

1. Dane rejestracyjne Fundacji

Dolnośląskie  Centrum  Inicjatyw  Europejskich jest  organizacja  pozarządową  w  myśl
przepisów  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i
wolontariacie  (Dz.  U.  2003.96.873  wraz  z  późn.  zm.),  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego w dniu 07.11.2006 rok.

KRS 0000267078

REGON 020471505

NIP 899-26-03-294

Adres: ul. Spacerowa 24

55-200 Marcinkowice

Aktualny stan członków Zarządu (wpisany w KRS):

 Agnieszka Hańderek – Prezes Zarządu 

ul. Jabłeczna 32/19, Wrocław

 Piotr Hańderek – Wiceprezes Zarządu

ul. Spacerowa 24, Marcinkowice

 Mariola Rewers – Wiceprezes Zarządu

ul. Grafitowa 14, Radwanice



Cele statutowe Fundacji:

 - promowanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym;

- propagowanie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce;

- wszelkie działania w zakresie integracji Polski z Unią Europejską;

- podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych gospodarczych i 
innych w ww. zakresie;

- lobbowanie rozwiązań prośrodowiskowych w ramach procesu integracji;

- popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa;

- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i 
instytucjami zainteresowanymi integracją europejską i ochroną środowiska;

- działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;

- działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi 
i etnicznymi;

- pomoc dla społeczeństw i mniejszości narodowych na wschodzie;

- organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;

- działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych,

- promocja turystyki;

- promocja kultury;

- ochrona zdrowia;

- promocja i wspieranie edukacji;

- promocja i wspieranie ćwiczeń i zachowań prozdrowotnych;

- wszelkie działania w zakresie ochrony zdrowia w tym w szczególności w zakresie 
organizowania ćwiczeń zdrowotnych i zachowań profilaktycznych;

- działalność naukowo- badawcza;

- przeciwdziałanie bezrobociu;

- promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży;

- rozwój kadr i promowanie przedsiębiorczości;

- wspieranie rozwoju rynku pracy;



- reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa;

- wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich;

- integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem;

- wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;

- wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;

- pozyskiwanie funduszy, szczególnie europejskich, wspierających działalność 
podmiotów samorządowych, gospodarczych, pozarządowych i innych;

Cele, o których mowa Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

- prowadzenie badań naukowych i realizację projektów wdrożeniowych;

-  finansowanie,  sporządzanie,  redagowanie,  wydawanie  i  dystrybucję  wydawnictw
naukowych, popularno- naukowych i dydaktycznych, a także innych opracowań, raportów,
dokumentacji i analiz;

- współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, prowadzącymi działalność
zbieżną z celami Fundacji;

-  prowadzenie  szkoleń,  konferencji,  warsztatów,  ćwiczeń,  prelekcji,  pokazów,  wystaw,
koncertów oraz innych imprez;

- działalność wydawniczą i promocyjną;

- działalność doradcza i opiniująca;

- realizacje opracowań i ekspertyz;

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach 
finansowych, które nastąpiły w 2014 roku. 

W roku 2014 Fundacja zrealizowała także projekt finansowany w ramach Programu FIO

2014-2020 pt. Współpraca dla demokracji Polska-Ukraina 2014 – kwota dofinansowania

99.110,00 zł.

Celem projektu było  wdrożenie narzędzi i wzorców współpracy oraz ich upowszechnienie

pomiędzy  przedstawicielami  lokalnych  NGO’s  oraz  JST  na  terenie  powiatu  oławskiego,  a



także  zainicjowanie  współpracy z  działaczami  org,  pozarządowych i  JST zachodniej  oraz

centralnej  Ukrainy.  W ramach  projektu  odbyły  się  szkolenia  o  charakterze  wykładowo-

warsztatowym. Łącznie szkoleniami objętych zostało 48 os. (po ok. 24 przedstawicieli NGO

i JST). Do projektu zostało zaproszonych także 20 działaczy organizacji pozarządowych i

samorządowych z  subregionu  Rozdilla  (3  miasta:  Mykolaiw,  Zydaczow i  Nowyj  Rozdil

(miasta  gminy)  i  2  powiaty  Mykolaiwskyj  i  Zydaczowski  spod  Lwowa)  razem  85  tys.

mieszkańców  oraz  powiatu  Kremenczuk  -  centralna  Ukraina  42  tys.  mieszkańców,  38

organizacji pozarządowych. Wzięli oni udział w jednym dwudniowym szkoleniu, a następnie

odbył się wyjazd studyjny po terenie powiatu oławskiego i do Wrocławia.  

Został  także  opracowany  podręcznik dot.  zasad  współpracy  NGO  i  JST  na  poziomie

powiatowym i gminnym (został  on przetłumaczony na język ukraiński), zamieszczony w

wersji  pdf  na stronie  internetowej  projektu  oraz  rozdystrybuowany bezpłatnie  pocztą  do

przedstawicieli  najważniejszych  NGO  oraz  JST (z  terenu  powiatu  oławskiego  –  wersja

polskojęzyczna oraz całej Ukrainy – wersja ukraińskojęzyczna). W ramach projektu została

stworzona  specjalna  strona  internetowa  projektu,  która  miała  interaktywną  cześć

zawierającą e-podręcznik technik konsultacji oraz narzędzia konsultacyjne.

 

3. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji

UCHWAŁA

z dnia 16.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 

§ 1

Na podstawie sporządzonego bilansu z informacją dodatkową oraz rachunku zysków i strat
pozytywnie  opiniuję  roczne  sprawozdanie  finansowe  Dolnośląskiego  Centrum  Inicjatyw
Europejskich za rok 2013.

§.2

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa stanowią załącznik odpowiednio 
1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały. 

§.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uchwała Fundatora w sprawie ubiegania się o przyznanie statusu 
Organizacji Pożytku Publicznego

Par. 1

Fundator fundacji DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH w
dniu dzisiejszym podejmuje decyzję o rozpoczęciu ubiegania się o status Organizacji Pożytku

Publicznego.

Par.2

Do podjęcia działań w celu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego upoważnia 

Zarząd Fundacji.

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA FUNDATORA FUNDACJI

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

(NR KRS 0000267078, REGON 020471505)

§1

Na członków Rady Fundacji DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

Powołuję:

1. Adama Cuglewskiego, zam. ul. Sempołowskiej 21/23/4, we Wrocławiu

PESEL 73091715610 

2. Jacka Chomicza, zam. ul. Oficerska 8/2, Wrocław

PESEL69041801939

3. Iwonę Kuszak, zam. ul. Główna 10,  Wrocław

PESEL 73061010705

§2

Uchwała obowiązuje od dnia 29.12.2014 r.



Pozostałe informacje o działalności Fundacji:

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 Fundacja w roku 2014 nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 W okresie sprawozdawczym przychód Fundacji zamknął się w kwocie 104.730,18 zł.

 W okresie sprawozdawczym przychód Fundacji zamknął się w kwocie 104.285,50 zł.

 Fundacja w roku 2014 nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę.

 W roku 2014 podpisano 5 umów cywilnoprawnych.

 Podpisano 2 umowy o dzieło w roku 2014.

 Fundacja nie udzielała w 2014 roku pożyczek.

 Fundacja nie nabyła w okresie rozliczeniowym akcji i obligacji.

 W Fundacji nie wystąpiły przedsięwzięcia wspólne.

 Fundacja nie nabyła w roku 2014 żadnych nieruchomości.

 Fundacja w roku 2014 nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe. 

 Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych regulowane było terminowo. Fundacja rozlicza się z Urzędem Skarbowym
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych PIT - 4 oraz CIT-8.

 W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola.


