Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSci fundacji w roku 2014
Sprawozdanie obeimuie okres roku kalendarzowego.

FU

NDACJA TYGODNIKA POLITYKA

l)

Podstawa prawna:

-

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lDz.U. z 1991 r.

Nr

46, poz. 2013 ze

zm./

-

Rozporz4dzenie Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego

zakesu sprawozdania z dzialalno6ci fundacji /Dz. U. Nr 50, poz.529/

-

Rozporz4dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 2l .09.2011 r. zm. rozporz4dzenie w

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalno5ci fundacji lDz. U. nr 217 z
2011 r., poz. 12911

2)

Dane o fundacji:

FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA
02-309 Warszaw4 ul. Slupecka 6
Data wpisu w Krajowym Rejestrze S4dowym: 23.04.2002 r.

Nr KRS: 0000104137
NR Regon: 015224110

3)

Dane dotvczqce czlonk6w zarzadu fundacji wedlug aktualneeo wpisu

w

reiestrze

sadowym:

Wilk-Bgdkowska
2. Jadwiga Kucharczyk

- 02-309 Warszaw4 ul. Slupecka 6

3.

- 02-309 Warszawa, ul. Slupecka

1.

4)

- 02-309 Warszawa. ul. Slupecka 6

Ewa

Dominika

Nowak-Kajtowska

6

Cele statutowe fundacji:

l.

Pomna2anie dorobku kultury polskiej, nauki, o6wiaty i wychowania poprzez:

a)

organizowanie

i finansowanie

naukowcom, dydaktykom

i

dzialan majqcych na celu stworzenie wybitnym

tw6rcom nale2ytych warunk6w do pracy w Polsce i

powstrzymanie ich od emigracj i zz granic7.

b) wspieranie rozwoju uzdolniefi uczni6w i student6w,
c) wspieranie dzialalno6ci plac6wek kulturalnych, naukowych, oSwiatowych i

wychowawczych,

d) wspieranie przedsigwzigi kulturalnych, naukowych, oSwiatowych

i

wychowawczych
2.

Wspieranie os6b, kt6re z powodu cig2kiej choroby, kataklizmu, wojny, wypadku lub

innej przyczyny niezale2nej od tych os6b, znalazly sig w trudnej sytuacji finansowej.
J.

Wspieranie dzialalnoSci plac6wek ochrony zdrowia i dom6w opieki.

s) Zasady. formv i zakres dzialalno6ci statutowej z podaniem realizacji cel6w statutowych:

W roku 2014 Fundacja po raz czemasty zrealizowala akcjg stypendialn4 ,,Zostancie z
nami", w ramach kt6rej stypendia - nagrody naukowe POLITYKI w kwocie 30.000,00 zl
kuZda przyznano pigciu mlodym naukowcom

z

nastgpuj4cych dziedzin: nauki

humanistyczne, nauki spoleczne, nauki Scisle, nauki techniczne i nauki o 2yciu.

Ponadto przyznaio nagrody finansowe

w

wysokoSci 10.000,00

zl ktzda, dziesigciu

finalistom akcj i ,,Zostaricie z nami". Finalist6w akcji, spoSr6d 302 aplikuj4cych do tych
nagr6d mlodych naukowc6w, wylonila kapitula Profesorska,

w sklad kt6rej weszlo

15

wybitnych przedstawicieli Swiata nauki oraz 3 przedstawicieli Redakcji POLITYKI.
Natomiast wyboru pigciu laureat6w dokonala Kapitula

II

stopnia (tzw. Obywatelska.l

skladaj4ca sig z osobistoSci sztuki, medi6w i polityki.

Ponadto Fundacja oplacila obiady

w roku szkolnym

201412015 uczennicy Szkoly

Specjalnej.

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

W roku 2014 nie mialy miejsca 2adne zdarzenia prawne majqce skutki finansowe.

7) Opis dzialalnoSci eospodarczei wedlue wpisu do rejestru przedsigbiorc6w KRS

Fundacja nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej.

8) Informacja o wysokoSci uzyskanych przvchod6w z wyodrebnieniem ich 2r6del:

Przychody og6lem: 696.374,18 zl

W tym:

-

ze Srodk6w publicznych /

w tym z budzetu panstwa i gminy/: ,,0"

z darowizn: 360.880,00 zl, w tym od:

o
o

9)

I

firm 349.000,00 zl
os6b

fizycmych 1 1.880,00 zl

% podatku dochodowego od os6b fizycznych 86.874,78 zl

wynik finansowy za

20 13 r . 238 .967 ,87

zl

przychody finansowe (odsetki z lokat ) 9.651,53 zl

Informacja o poniesionvch kosztach:
Koszty og6lem: 411.056,56 zl

Wtym:

-

na realizacjg cel6w statutowych:292.110,00 zl
na administracjg lczynsz, korespondencja

wynagrodzenia z tytul6w um6w cywilno

itp.l: 104.746,56 zl

-

prawnych : 14.200,00 zl.

l0) Informacia o osobach zatrudnionvch:
Fundacja nie zatrudnia os6b na etatach.

I 1) Informacia o wynagrodzeniach:

I-4czna kwota wyplaconych wynagrodzen wyniosla w 2014

wyplat skladaj4 sig wynagrodzenia

z tyt. um6w o

roku 14.200,00 zl. Na kwotg

dzielo dla czlonk6w Kapituty

Profesorskiej oceniaj4cych zgloszone aplikacje.

l2) Informacia o udzielonych pozvczkach:
Fundacja nie udzielala w roku 2014 po7yczek.

13) Informacia o posiadanym maiatku:

a)

Fundacja posiadala na dzien 31.12.2014 r. Srodki finansowe w kwocie 387.363,62 zl z
tego:

-

ulokowane na rachunkach bankowych 387.256,05 zl.

w kasie 107,57 zl.

b)

Fundacja nie posiada papier6w warto5ciowych.

c)

Fundacja nie nabywala Zadnych nieruchomoSci.

d)
e)

Fundacja nie nabywala w roku 2014 Srodk6w trwalych

Informacje statystyczne:

Aktywa: 387.363,62 zl
Zobowi4zania: 2.046,00 zl

14)

Informacie o dzialalnoSci zleconej fundacji przez oodmiotv paistwowe

i

samorz4dowe

oraz o ich wvnikach finansowvch:

Fundacja nie wykonywala zadafi zleconych przez podmioty paristwowe i samorz4dowe.
15) Informacje

o rozliczeniach fundacj i z tltulu ci4z4cych zobowi4zari oodatkowych w tvm

skladanych deklaracj i podatkowvch:

Fundacja w terminie oplacala podatek od os6b fizycznych
4, PIT-l

-

zgodnie z deklaracjami PIT-

l.

l6) Informacja o kontrolach i ich wynikach:
Dzialalno66 Fundacj i nie byla w roku 2014 kontrolowana ptzez Zaden organ kontrolny.
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