Sprawozdanie merytoryczne z dzialalno5ci fundacji w roku 2016
Sprawozdanie obeimuie okres roku kalendarzowego.

FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA

1)

Podstawa nrawna:

-

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

z l99l r. Nr 46, poz.2013

ze

zm.l

-

Rozporz1dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z dzialalnoSci fundacji /Dz. U.

-

Nr

50, poz. 529/

Rozporz4dzenie Ministra Sprawiedliwo6ci z dr.i'a 21.09.2011 r. zm. rozpon4dzenie w

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoici fundacj

20ll

2)

i [Dz. U. nr 217 z

r., poz. 1291/

Dane o fundacii:

FTINDACJA TYGODNIKA POLITYKA
02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6
Data wpisu w Krajowym Rejestrze S4dowym: 23.04.2002 r.

Nr KRS: 0000104137
NR Regon: 015224110

3) Dane

dotvczace czlonk6w zarzadu fundacji wedtuq aktualneeo wpisu

w

reiestrze

sadowym:

Wilk-Bgdkowska
2. Jadwiga Kucharczyk
l.

3.
4)

Ewa

Dominika

Nowak-Kajtowska

- 02-309 Warszawa. ul. Slupecka 6
- 02-309 Warszawa, ul. Stupecka 6
- 02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6

Cele statutowe fundacii:

L

Pomna2anie dorobku kultury polskiej, nauki, o5wiaty i wychowania poprzez:

a)

organizowanie

i

finansowanie dzialah maj4cych na celu stworzenie wybitnym

naukowcom, dydaktykom

i

tw6rcom nalezylych warunk6w do pracy w Polsce i

powstrzymanie ich od emigracji za granica.

b) wspieranie rozwoju uzdolniei uczni6w i student6w,
c) wspieranie dzialalnoSci plac6wek kulturalnych, naukowych, o5wiatowych i

wychowawczych,

d) wspieranie przedsigwzigi kulturalnych, naukowych, o5wiatowych i
wychowawczych
Wspieranie os6b, kt6re z powodu cig2kiej choroby, kataklizmu, wojny, wypadku lub
innej przyczyny rnezalelnej od tych os6b, znalazly sig w trudnej s1'tuacji finansowej.
3.

Wspieranie dzialalnoici plac6wek ochrony zdrowia i dom6w opieki.

Zasadv. formv i zakes dzialalnoici statutowej z podaniem realizacii cel6w statutowych:

W roku 2016 Fundacja po raz szesnasty zrealizowala akcjg stypendialn4 ,,Zostaficie z
nami", w ramach kt6rej stypendia

-

nagrody naukowe POLITYKI w kwocie 30.000,00 zl

ku2da przyznano pigciu mlodym naukowcom

z

nastgpujqcych dziedzin: nauki

humanistyczne, nauki spoleczne, nauki Scisie, nauki techniczne i nauki o Zyciu'

Ponadto przyzrrano nagrody finansowe

w

wysokoSci 10'000,00

zl

kedda, dziesigciu

finalistom akcj i ,,Zostancie z narni". Finalist6w akcji, spoSr6d 392 aplikuj4cych do tych
nagr6d mlodych naukowc6w, wylonila kapituta 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)
skladaj4ca sig z osobistoSci sztuki, medi6w i polityki.
Ponadto w roku 2016 po raz drugi ogloszono

i rozstrzygnigto konkurs p.n. ,,Nagroda im.

Mieczyslawa F. Rakowskiego na najlepsz4 pracg magistersk4 o PRL".
Fundusz na doroczne nagrody im. M. F. Rakowskiego, utworzony zostal z darowizny w

kwocie 150.000,00 zl pnekazanej na rachunek Fundacji Tygodnika POLITYKA przez
zong Pana Mieczyslawa F. Rakowskiego. Zgodnie

z

wol4 Datczyhcy nagrody bgd4

przyznawane s4 co rocznie (do czasu wyczerpania kwoty darowizny), przez Kapitulg
ustanowion4 przez Fundacjg.

W sklad Kapituly wchodz4 historycy, jako 2e tematyk4

konkurs6w bgdzie szeroko pojgta wiedza i badania dziej6w PRL.
W konkursie rozstrzygnigtym w listopadzie 2076 r. przyznano dwie nagrody r6wnorzgdne
w kwocie 7.500,00 zt ne$o kaZda.

6) Zdarzenia orawne o skutkach finansowvch:

W roku 2016 nie mialy miejsca 2adne zdarzenia prawne maj 4ce skutki finansowe.

7)

Opis dzialalno5ci eospodarczei wedtug wpisu do rejestru przedsigbiorc6w KRS
Fundacja nie prowadzi dziatalnodci gospodarczej.

8)

Informacia o wvsoko6ci uzyskanvch przvchod6w z wvodrgbnieniem ich lr6del:
Przychody og6lem: 596.338,62 zl

Wtym:

-

ze Srodk6w publicznych

z darowizn: 1.700,00 zl, w tym od:

9)

/ w tym z bud2etu pafstwa i gminy/: ,,0"

o

firm ..0"

o

os6b fizycznych 1.700,00 zl

1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 126'599,06 zl

wynik finansowy z lat ubieglych 4 64.308,32 zt
przychody finansowe (odsetki z lokat ) 3.731,24 zl

Informacia o poniesionvch kosztach:
Koszty og6tem:

37

4.366,57 zl

W tym:

-

na realizacjg cel6w statutowych: 277 .776,00 zl

na administracjg (czynsz, korespondencja, usl. bank itp.) 60.460,57 zl

wynagrodzenia z t5rtul6w um6w c1'wilno

-

prawnych : 36.130,00 zt.

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

I 1) Informacia o wynaerodzeniach:
tr-4czna kwota wyplaconych wynagrodzeri wyniosla

w 2016 roku 36.130'00 zl. Na kwotg

wyplat skladaj4 sig przede wszystkim wynagrodzenia z t)4. um6w o dzielo dla czlonk6w

Kapituly Profesorskiej oceniaj4cych zgloszone aplikacje do nagr6d naukowych oraz
Kapituly oceniaj4cej prace zgloszone w ramach konkursu im. Mieczyslawa F.
Rakowskiego.

12) Informacia o udzielonych poZyczkach:
Fundacj a nie udzielala w roku 2016 poZyczek.

l3) Informacja o posiadanvm maiatku:

a)

Fundacja posiadala na dzieri 31.12.2016 r. Srodki finansowe w kwocie 321 .972,05 zl z
tego: ulokowane na rachunkach bankowych 321.864,48 zt.

-

w kasie 107,57 zl.

b)

Fundacja nie posiada papier6w warto6ciowych.

c)

Fundacja nie nabywala 2adnych nieruchomoSci.

d)
e)

Fundacja nie nabywala w roku 2016 Srodk6w trwatrych

Informacje statystyczne:

Aktywa: 321.972,05 zl
Zobowi4zanta: ,,0"

14)

Informacie o dzialalnoSci zleconej fundacji przez podmioty panstwowe

i

samorzadowe

oraz o ich wynikach finansow)rch:
Fundacja nie wykonywala zadari zleconych przez podmioty panstwowe i samorzqdowe.
15) Informacie

o rozliczeniach frrndacii z tvtulu ci4zacvch zobowiazai podatkowvch w tym

skladanvch deklaracii podatkowych:

Fundacja w terminie oplacala podatek od os6b fizycmych

-

zgodnie z deklaracjami PIT-

4, PIT-11.

l6) Informacja o kontrolach i ich wynikach:
Dzialalno36 Fundacj i nie byla w roku 20 I 6 kontrolowana przez iaden organ kontrolny.

FUNDACJA TYGODNIKA

POLITYKA
02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6

CZLONEK ZARZADU FUNDAGJI

ptLouaLc
Warszawa. 20.06.2017 r.

D omi n i ka

N ow ak - K aj towska

Sprawo zdanie finansowe
Fundacja $godnika POLITYKA
z siedziba O2-309 Warszawa, ul. Slupecka 6
za okres od

I

stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

InformacJe og6lne
1)

firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer ue ulai;citugm rejestrze sqdougm albo

ewidencji,

frmg:
Sedziba:

Nazaa

Fundacja \godnika POLITYKA
02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6
Sqd lub inng organ prouadzqcg rejestr jednostki:
Numer KRS: KRS 0000104137
Numer NIP:
5262667914
2) uskazanie cza,su tnuania d"zialalnoSci

je&nstki, je2eli jest ograniczong,

Czas trwania jednostki jest nieograniczony
3) uskazanie okresu objetego

sprauodaniem

funsorym,

Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone za okres za okres od

4) wskazanie zastosouangch

I

stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2O16 r.

msad ractunkouoSci przewid.ziangch dla jednostek mikro z wgszcreg6lnieniem

utgbranych uproszczefl
Zgodnie z uchwaf4 Zarz1du POLITYKI sp. z o.o. S.K.A jedynego Fundatora Fundacji 'Ilgodnika POLITYKA z dnia
24.02.2O15 jednostka sporzqdza sprawozdanie finansowe zgodnie z zal4czrrikiem nr 4 ustawy o rachunkowoSci z
dnia 29 wrzeSnia 1994 r. (Dz. U 2O16 pz 7O471dla jednostek mikro.

Jednostka nie sporz4dza ?nstawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym oraz nie sporz4dza. rachunku
przeplyw6w pienigZnych.
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone w PLN.

uskazaniq czy sprauozdanie finansoue zostalo sporzqdzone przg zalobeniu kontgnuotuania dzialalno!;ci
gospodarczej przez jednostke u dajqcej sip paewidzie€ przgszlo$ci oraz czg nie istniejq okoliuno5ci wskaz4qce
5)

na zagl'oranie kontgnuouonia przez niq dzialalnosci,
Sprawozdanie flnansowe zostalo sporzadzone przy zaloieniu kontynuowania dzialalnoSci gospodarcznj prznz
jednostke w daj4cej sie przewi&ied przyszloSci i nie istnieja okolicznoSci wskazujace na zagroitenie
kontynuowania przez ni4 &ialalnoSci.

