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KARTA ORGANIZACJI  
 

 Fundacja została założona w 2017 r.. Celem Fundacji jest działalność: - na rzecz 

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - 

wzrostu konkurencyjności poprzez dostęp do wykwalifikowanych kadr; - podnoszenie 

kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności w tym podnoszenia poziomu kwalifikacji osób na 

rynku pracy, uczniów, studentów, praktykantów, stażystów i osób zatrudnionych. - 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i 

społecznej w tym walka z bezrobociem wśród ludzi młodych oraz działania na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych.  

 

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych jest Polską organizacją pozarządową, 

która nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

Funkcjonownanie Fundacji regulują następujące dokumenty:  

 Statut Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych 

 Ustawa o fundacjach 

 Rozporządzenie MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 Kodeks Cywilny 

 Kodeks Pracy 

 Ustawa o rachunkowości 
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 STRUKTURA ORGANIZACYJNA   

Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

ZARZĄD FUNDACJI  

 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością organizacji pod względem administracyjnym, finansowym 

i merytorycznym. 

Główne zadania Zarządu: 

• wytyczanie nowych kierunków rozwoju FEIS 

• zatwierdzanie i wprowadzanie zmiany w dokumentach statutowych FEIS 

• przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych  

• podejmowanie uchwał  

• opracowywanie i wdrażanie planów operacyjnych  

• zatrudnianie i nadzorowanie pracy pracowników  

• zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

• odpowiadanie za finanse i majątek  

• tworzenie wewnętrznych regulaminów dla celów realizowanych projektów 

Zarząd jest jedyną reprezentacją prawną Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych  wobec 

każdego podmiotu, instytucji lub organu władzy (zarówno krajowych jak i zagranicznych i jest 

wybierany przez na kadencje trwające dwa lata.  

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

Koordynatorzy Projektów 

Główne zadania: 

 przygotowanie razem z Zarządem FEIS harmonogramu realizacji projektów 

 odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów zarządzanych projektów oraz 

raportowanie o stanie ich realizacji Zarządowi 

 kontrola działań pozostałych członków Zespołu projektowego 
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 włączenie w realizowane działania nowych pracowników, odpowiedzialność za ich 

rozwój 

 

Z-cy Koordynatora 

Główne zadania: 

 wsparcie bieżącej działalności koordynatorów 

 odpowiedzialność za dokumentację  

 wspieranie logistyki działań –kontakty z firmami transportowymi, hotelami, 

szkoleniowcami itd. 

 bieżąca korespondencja z organizacjami partnerskimi 

 kontakt z uczestnikami projektów 

 

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji  

Główne zadania: 

 ewaluacja projektów 

 bieżący monitoring działań i osiągniętych wskaźników  

 pozyskiwanie danych umożliwiających ocenę jakości realizowanych działań 

 tworzenie raportów z ewaluacji 

 raportowanie końcowe  

 

Specjalista ds. promocji i upowszechniania  

Główne zadania: 

 tworzenie planów promocji i upowszechniania w ramach realizowanych projektów 

 wybór kanałów promocji 

 obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych 

 współpraca medialna, przygotowywanie artykułów 
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Wolontariusze  

Główne zadania: 

 codzienne wsparcie organizacji 

 podstawowe prace organizacyjne i biurowe 

 nabywanie doświadczeń z zakresu zarządzania projektami 

 

Eksperci zewnętrzni  

Główne zadania: 

 wsparcie Zespołu Projektowego w zadaniach wymagających wiedzy eksperckiej w 

danej dziedzinie 

 realizacja szkoleń –wsparcie rozwoju pracowników FEIS 

 

Księgowość  

Główne zadania: 

 prowadzenie bieżącej dokumentacji księgowej FEIS 

 praca projektowa –dbałość o kompletność dokumentacji finansowej 

 

Informatyk  

Główne zadania: 

 prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych FEIS (w porozumieniu 

ze specjalistą ds. promocji i upowszechniania) 

 bieżące wsparcie informatyczno techniczne 

 tworzenie podstron internetowych realizowanych projektów 
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Sekretariat  

Główne zadania: 

 bieżąca obsługa organizacyjna biura FEIS 

 prowadzenie korespondencji mailowej z firmami 

 obsługa kancelaryjna dokumentacji   

 

Dyrektor Centrum Szkoleniowego FEIS  

Główne zadania:  

 bieżący nadzór nad prowadzonymi szkoleniami 

 zatwierdzanie programów szkoleń i bezpośredni nadzór nad kadrą dydaktyczną 

 opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowo rozwojowych  

  zatrudnianie i nadzorowanie pracy kadry dydaktycznej  

 Raportowanie Zarządowi odnośnie prac Centrum Szkoleniowego FEIS 

 

Kadra dydaktyczna 

Główne zadania:  

 Prowadzenie szkoleń i programów rozwojowych na zlecenie Dyrektora Centrum 

Szkoleniowego FEIS 

 Bezpośrednie raportowanie do Dyrektora o stanie szkoleń  

 

Specjalista ds. ewaluacji i szkoleń  

Główne zadania:  

 Ewaluacja szkoleń 

 Bieżący monitoring szkoleń   

 Tworzenie raportów z ewaluacji 

 Raportowanie końcowe do Dyrektora Centrum Szkoleniowego FEIS  


