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I.  Część ogólna 

1) Nazwa  

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (z Wałbrzycha) 

2) Siedziba, dane teleadresowe 

Siedziba główna:  

ul. Ludwiga van Beethovena 1-2 lok.26 

58-300 Wałbrzych 

tel./fax (74) 647 88 90  

e-mail: fres@fres.org.pl 

 

3) Data wpisu do KRS 

09.04.2008r. 

4) Numer KRS 

0000303440 

5) Numer REGON 

020748674-00029 

6) Członkowie Zarządu Fundacji (imiona i nazwiska według aktualnego wpisu w 

rejestrze sądowym i adres zamieszkania) 

Zenon Matuszko – Prezes Zarządu Fundacji  

Anna Rymarowicz- Wiceprezes Zarządu 

Izabela Daniel – Członek Zarządu  

 

7) Cele statutowe fundacji 

1. Inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej 

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
4. Działalność charytatywna; 
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
7. Ochrona i promocja zdrowia; 
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
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13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce 

gospodarczej; 
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oswiaty i wychowania; 
16. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 
17. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

20. Turystyka i krajoznawstwo; 
21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
22. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

23. Ratownictwo i ochrona ludności; 
24. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 
25. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta; 
26. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
27. Promocja i organizacja wolontariatu; 
28. Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
29. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
32. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 

Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, w szczególności w zakresie 

wymienionym w p. 1-31. 

 

II.  Realizacja celów statutowych w 2017 roku  

1. Projekt „Program wsparcia ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” 

 Sponsor: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Lider: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Partnerzy:   Forum Aktywności Lokalnej 

Okres Realizacji: czerwiec 2016 – maj 2019 

Cel ogólny: Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii 

Społecznej w subregionie wałbrzyskich mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia w 

nim poziomu zatrudnialności zwłaszcza osób z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech komponentów usług związanych 

z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia w nim. 

Adresaci projektu:  
1.osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane 

jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Us. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej 

2.podmioty ekonomii społecznej 

3.przedsiębiorstwa społeczne 

4.organizacje pozarządowe 

5.instytucje wspierające ekonomię społeczną 

6.JST i ich jednostki organizacyjne oraz przedstawiciele ww. podmiotów 

7.przedstawiciele nauki i biznesu 



8.podmioty uprawnione do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym 

9.społeczności lokalne  

z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, 

wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki 

 

2. Projekt „Nie emigruję - tu zostaję” 

 Sponsor: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Lider: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  

Partnerzy:   Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,  Urząd Miasta  w 

Wałbrzychu 

Okres Realizacji:  grudzień 2016 – listopad 2018 

Cel ogólny:  Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie  utrzymania 

trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 131 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych w okresie 01.12.2016-30.11.2018. 

Adresaci projektu:  
- osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone wykluczeniem lub ubóstwem. 

 

3. Projekt „Motyle z Dolnego Śląska” 

 Sponsor: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Lider: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Partnerzy:  Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy 

Okres Realizacji:  grudzień 2017 – wrzesień 2019 

Cel ogólny: wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania 

trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w szczególności osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

z województwa dolnośląskiego w okresie 01.12.2017-30.09.2019. 

Adresaci projektu:  
- priorytetowo do bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020; 

- wykazujących trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

- uzależnionych (alkoholizm lub narkomania); 

- zamieszkujących obszary wiejskie spełniające definicję osoby zagrożonej wykluczeniem 

społecznym. 

4. Projekt „Aktywni Dolnoślązacy na swoim” 

Sponsor: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Lider: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Partnerzy: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., RED-DOT Sp. z o.o., 

CENTRUM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO MARCIN DOMAGAŁA 

Okres realizacji:  wrzesień 2017 – lipiec 2019 

Cel ogólny: :  utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, przeciwdziałanie bierności zawodowej  

oraz bezrobociu poprzez zaktywizowanie zawodowe110 uczestników (60 kobiet, 50 mężczyzn) dzięki 

udzieleniu wsparcia szkoleniowego i doradczego i przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie 

 działalności gospodarczej min. 100 z nich. 

 Adresaci projektu:  
-osoby pozostającyce bez pracy pow. 30 r.ż. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

 tj. osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby, które ukończyły 50 rok życia, niepełnosprawne,  

długotrwale bezrobotne, wyłącznie zamieszkujących obszar woj. dolnośląskiego 

 

5. Projekt „Kolorowe Podwórko - Pługa 9” 

Sponsor: Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 



Lider: . Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Partnerzy: brak 

Okres realizacji: 01 maj – 30 wrzesień 2017 

Cel ogólny:  integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa w podobszarze rewitalizacji Śródmieście w 

Wałbrzychu, ul. Pługa 9.  

Adresaci projektu: 

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji, minimum 45 osób 

 

6. Projekt  „Kolorowe Podwórko – Niepodległości 16” 

Sponsor: Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

Lider: . Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Partnerzy: brak 

Okres realizacji: 01 maj – 30 wrzesień 2017 

Cel ogólny:  integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa w podobszarze rewitalizacji Podgórze  w 

Wałbrzychu, ul. Niepodległości 16. 

Adresaci projektu: 

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji, minimum 45 osób 

 

7. Projekt „Aktywny Obywatel to świadome społeczeństwo” 

Sponsor: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Lider: Stowarzyszenie Animatorów Rozwoju ZMIANA 

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Okres realizacji: 01 luty  – 30 grudzień 2017 

Cel ogólny:  zwiększenie zaangażowania 30 lokalnych  liderów z podregionu wałbrzyskiego w życiu 

społecznym i publicznym.    

Adresaci projektu: 

- liderzy zamieszkujący podregion wałbrzyski ( 30 osób )  

- pośrednio około 100 osób wywodzących się z grup, w których funkcjonują bezpośredni odbiorcy, tj. 

osoby skupione wokół organizacji pozarządowych, instytucji kultury, klubów wolontariatu, klubów 

integracji społecznej, bibliotek. 

 

8. Wybrane inne działania: 

 Spotkania integracyjno-edukacyjne dla dolnośląskich spółdzielni socjalnych. 

  Udział w targach i spotkaniach promujących Ekonomię Społeczną. 

 Organizacja konferencji i spotkań promujących przedsiębiorczość społeczną  

 

III.  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja zgłosiła prowadzenie działalności w przedmiocie: 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalnośd wydawnicza 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 



72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

82.30.Z Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i konferencji 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalnośd wspierająca edukację 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

IV.  Odpis uchwał zarządu fundacji 

1. 01.12.2017 - uchwała w sprawie powierzenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

na potrzeby realizacji projektu "Motyle z Dolnego Śląska" 

2. 01.09.2017 - uchwała w sprawie powierzenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

na potrzeby realizacji projektu " Aktywni Dolnoślązacy na swoim" 

 

IV.   Informacja o wysokości uzyskanych przychodów ( z wyodrębnieniem ich źródeł) 

W roku 2017 Fundacja uzyskała 2 304 373,04 zł przychodu z działalności statutowej,  

25 570,00 zł z działalności gospodarczej, pozostałe przychody operacyjne 11 279,71 zł,  przychody 

finansowe 34,05 zł. 

 

V.  Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) Realizację celów statutowych 

Na realizację celów statutowych w 2017 roku Fundacja przeznaczyła 1 878 846,13 zł. 

b) Administrację 

Na administrację w 2017 roku Fundacja przeznaczyła 59 795,23 zł. 

c) Działalność gospodarczą 

Koszty działalności gospodarczej w 2017 r. to  38 660,27 zł. 

d) Pozostałe koszty 

Koszty finansowe w roku 2017 wyniosły 0,32 zł, a pozostałe koszty operacyjne 14 699,59 zł. 

Koszty związane z przychodami wolnymi 1 530 858,13 

 

VI.  Dane o: 

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk  

W fundacji zatrudnionych było w 2017 r. 5 osób. 

Zatrudnienie w ramach projektu : „Program wsparcia ekonomii społecznej subregionu 

wałbrzyskiego”- animator 3/4 etatu, doradca kluczowy 1/4 etatu, edukator – prowadzący usługi 

edukacji ogólnej w ramach animacji 1/2 etatu, doradca kluczowy biznesowy ¼ etatu, edukator - 

prowadzący usługę edukacji biznesowej ¼ etatu. 

Zatrudnienie w ramach projektu : „Nie emigruję - tu zostaję” – Coach 1 i ¼ etatu 

Zatrudnienie w ramach projektu : „ Motyle z Dolnego Śląska” – Animator ¾ etatu 
 



b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę wyniosło 319.197,76 zł. Nagrody, premie i inne 

świadczenia nie były wypłacane. 

 

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

i inne świadczenia. 

Nie wypłacano. 

d) Wydatkach na wynagrodzenia z zawartych umów cywilnoprawnych  

Wydatki na stałe wynagrodzenia z zawartych umów cywilnoprawnych wyniosły w 2017 roku 

67.787,75 zł 

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 

Nie dotyczy 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

Fundacja posiadała 46.790, 43 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym głównym na 

koniec 2017 r. w banku Credit Agricole oraz 50.000 ulokowane na lokacie w banku Credit 

Agricole. 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

W 2017r. Fundacja nie nabyła żadnej z ww. rzeczy. 

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie 

W 2017r. Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

i) Nabytych pozostałych  środkach trwałych 

Nie dotyczy. 

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. 

Środki trwałe Fundacji na koniec 2017r. wyniosły  88.191,03 zł. Wartości niematerialne i prawne 

na koniec 2017 r. wyniosły 27.583,77 zł.  W roku 2017 wystąpiła nadwyżka przychodów nad 

kosztami w kwocie 349.255,26, łączna nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 390.452,46. 

Nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych fundacji. 

 



VII.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynik 

finansowym tej działalności 

VIII. Kontrole  

W związku z wykazanymi dotacjami w Fundacji odbyła się w 2017r. 1 kontrola z 

instytucji pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (POKL 

7.2.2): 

1) Kontrola  projektu nr RPDS.09.01.04-02-0007/16 w dniach 05-07.07.2017, 

która zakończyła się pozytywną oceną zespołu kontrolującego, uwag nie 

wniesiono. 

 

IX.  Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawia składanych deklaracji podatkowych. 

Przychody do opodatkowania  39 183,76 zł. Zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) za 

rok 2017 – CIT 8 zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu do końca 03.2018 r. 

 

 

 Przychody z działalności statutowej  2 329 943,04 

 w tym:   

Dotacja -  
Program wsparcia ekonomii społecznej subregionu 
wałbrzyskiego  682 187,58 

Dotacja -  Nie emigruję - tu zostaję  1 390 088,98 

Dotacja -  Motyle z Dolnego Śląska  37 640,00 

Dotacja -  Aktywni Dolnoślązacy na swoim  131 161,18 

Dotacja -  Kolorowe Podwórko - Pługa 9  1 895,00 

Dotacja -  Kolorowe Podwórko - Niepodległości 16  1 895,00 

 Aktywny Obywatel to świadome społeczeństwo  57 840,00 

 Zwroty dotacji z lat poprzednich  -634,70 

 Darowizny pieniężne  2 300,00 

 Działalność gospodarcza  25 570,00 

    


