Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSci fundacji w roku 2017
Snrawozdanie obeimuie okres roku kalendarzoweso.

FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA

l)

Podstawa prawna:

-

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z

l99l r. Nr 46, po7..2013

ze

zrn./

-

Rozporz4dzenie Mirristra Sprawiedliwo(ci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawic ramowego

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

-

Ilozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwo3ci z dnia 2l.09.20ll r. zm. rozporz4dzenie w
spravrie @mowego zaktesu sprawozdania

z dzialalno3ci fundacji /Dz. U. nt 217 z

201) r.,poz.12911
2) Dane o fundacii:

FLNDACJA TYGODNIKA POLITYKA
02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6
Data wpisu w Krajowym Rejeshze Sqdowym:23,04.2002 r.

Nr KRS: 0000104137
NR Regon:0152241l0

l.
2.
3.
4)

Ewa Wilk-Bgdkowska

- 02-309 Warszawa. ul. Slupecka 6

Jadwiga Kucharczyk

- 02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6

Dominika Nowak-Kajtowska

- 02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6

Cele statutowe flurdacji:

l.

Pomnaianie dorobku kultury polskiej, nauki, oswiaty i wychowania popzez:

a)

organizowanie

i

finansowanie dzialan maj4cych na celu stworzenie wybirnyrn

naukowcom, dydaktykom
por.r

i

tw6rcom nalezytych warunk6w do pracy w polsce i

srrzl manic ich od emigracj i za granicq.

b) wspicranie rozwoju uzdolniei ucznidw i sludentow,

wspieranic dzialalnoSci plac6wek kulturalnyoh, naukowych, oiwiatowych l
wychowawczych,

d) wspieranie przedsigwziq6 kulturalnych, naukowych, oswiatowych i
wychowawczych
2.

wspieranie os6b, kt6re z powodu cigzkiej choroby, kataklizmu, wojny, wlpadku lub
innej przyczyny niezaleznej od fych os6b. znalazly sig w trudnej sytuacji finansowcj.

3.

Wspieranie dzialalno6ci plac6wek ochrony zdrowia i dom6w opieki.

Zasady. formy i zakres dzialalnoici statutowei z podaniem realizacji cel6w statuurwvcn:

W roku 2017 Fundacja po raz siedemnasty zrealizowala akcjg stypendialn4 ,,Zostancie z
nami", w ramach kt6rei stypondia - nagrody naukowe POLITYKI w kwocie 20.000,00 zl

kazda przyznNro pigciu mlodym naukowcom

z

nastgpuj4cych dziedzin: nauki

humanistycznc, nauki spoleczne, nauki icisle, nauki techniczne i nauki o 2yciu.

Ponadto przyznano nagrody finansowe

w

wysokosci 5.000,00

zl

kazda, dziesigciu

finalistom akcji ,,Zostaicie z nami". Finalist6w akcji, spo(r6d 376 aplikuj4cych do tych
nagrod mlodych naukowcdw, wylonila kapitula profesorska, w sklad kt6rcj weszlo 15

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

II

stopnia (tzw. Obywatelska)

skladajqca siQ z osobistosci sztuki, medi6w i polityki.

W roku 2017 po nz tzeci ogloszono

i

rozstrzygniQto konkurs p.n. ,.Nagroda im.
Mieczyslawa F. Rakowskiego na najlepszq pracA magisterskq o pRL,'.
Fundusz na doroczne nagrody im. M. F. I{akowskiego, utworzony zostal z darowizny w

kwocie 150.000,00 zl przekazanej na rachunek Fundacji Tygodnika pOLITyKA przez
zonQ Pana Mieczyslawa F. Rakowskicgo. Zgodr\ic z wol4 Darczyricy nagrody
ptzryznawue s4 co rocznio (do czasu wyczerpania kwoty darowizny), przez Kapitulg
ustanowiol4 przez Fundacjg. W sklad Kapituly wchodz4 historycy, jako ze remarykq
konkurs6wjest szeroko pojgta wicdza i badania dziej6w pRL.

W konkursic rozshzygnigtym w listopadzie

2\lj

r.

przyzrlano dwie nagrody: nagrodg

gl6wn4 w kwocie netto 10.000,00 zl i wyr62nienie z nagrod4 w kwocic 5.000,00 zl netto.
6) Zdarzenia prawne o sl-utkach finanso*vch:

W roku 2017 nie mialy mieisca zadne zdarzenia prawne majQce skutki finansowe.

7)

Opis dzialalno6ci sosoodarczei wedlug wpisu do rciesfu przedsiebiorc6w KRS
Fundacja nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej.

8)

Informacia o qvsokoSci uzvskanvch orzvchod6w z wvodrebnieniem ich 2r6del:
Przychody ogolem: 430.063,51 zl

W tym:

-

ze Srodk6w publicz[Lych / w tymzbudilqtu paristwa i gminy/: ,,0"

z darcwizti 96.330,00 zl, w tym od:

9)

o

firm 92.000,00 zl

.

os6b fizycznych 4.330,00

zl

l% podatku dochodowego od os6b fizycznych 109.784,74 zl
wynik finansowy z latubieglychz2l.972,05 zl
przychody finansowe (odsetki z lokat ) 1.976,72 zl

Inlormacia o ooniesionvch kosztacb.
Koszty og()lemt 237 .3Il ,36 zl

Wtym:
koszty nieodplatnej dzialalnosci statutowej | 2t7 .31 | ,36 zl
z

tegoi

. nagrody - stypendia
o wynagrodzenia - umowy o dzielo
o ustugiobce
. pozostale koszty
- darowizna na reali"acj9 projektu

172.217,00

zl

28.350,00 zl
16.035,31 zl

709,05 zl
20.000,00 zl

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

I I ) Informacia o wvnaerodzeniach:

Lqczna kwota wyplaco[ych wynagrodzei wyniosla w 2017 roku 28.350,00 zl. Na kwotg

wyplat skladajq si9 przede wszystkim wynagrodzlJnla z tyt. um6w o dzielo dla czlonk6w

Kapituly Profesorskiej oceniaj4cych zgloszone aplikacje do nagr6d naukor.rych oraz
Kapih*y oceniaj4cej prace zgloszone w Ernach konkursu im. Mieczyslawa F.
Rakowskiego.

l2) Informacia o udzielonych oo2vczkach:
Fundacja nic udzielala w roku 2017 pozyczek.

I 3)

Infomacia o posiadanvm maiatku:

a)

Fundacj a posiadala

\a

dzien 31.12.2017 r. Srodki finansowe w kwocie 295 .7 69,15 zl

tego: ulokowane na rachunkach bankowych 295.661,58

-

z,

zL

w kasie 107,57 zl.

b)

Fundacja nie posiada papier6w wartolciowych.

c)

Fundacja nie nabywala zadnych nieruchomo3ci.

d)
e)

Fmdacja nie nabywala w roku 2017 Srodk6w trwalych
Informacjc statystyczne:
Aktywa:295.661.58 zl
Zobow iqzania 3.0 1 7,00 zl

14)

lnformacje o dzialalaoici zleconei fundacii przez podmioty paristwowc

i

samorzadowe

oraz o ich wvnikach finansowvch:

Fundacja nie wykonl'wala zadan zleconych przez podmioty paistwowe i samorzqdowe.

l5) In
skladanvch deklaracii oodatkowvch:

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

-

zgodnie z deklamcjami pIT-

t.

l6) Informacia o kontrolach i ich wvnikach:
Dzialalnodi Fundacji nie byla w roku 2017 kontrolowana pnez

Zaden organ

kontrolny.
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Sprawozdanie finansowe
Fundacja Tlgodnika POLITYKA
z siedzibq 02-309 Warszawa,
za okres od

I

sE/cznia 2017 r. do

ul. Slupecka 6

3l grudnia

2017 r.

Wprowa&enle do sprawozdanla linaaeowcgo
1)

frnn4 siedziba i adre-s albo miejs@

zamieszkani.a i adres or(E ntnter uE

uiascirym rckstrze sqdowgm

albo ewidenci,

Naar.)afrrmg:

Fundacja Tygodnika POLITYKA
Siedziba:
02-309 Warszawa. ul. SluDecka 6
SqA tub iuLV organ prouadzqcg rejestr kdnostkt
Nuner KRS:
KRS OO00r04137
Nufier NIP:
5262667914
2) uskazanie

easu ttunnia d.zialalrlo5ci jednostki je2eli jest ogtunieons,
jest ni€ograriczony

Czas trwania jednostki

3) u.,skazenie okrest obietego sprau.'ozdaniem fnansou.Vm,

sprawozdanie finansowe zoeta)o spor?adzone za okres za okres od
4)

ltsknzanie,

ey

sprauozd.anie fnansot E

I

sq/cznia 2ol7 r. do

3l

gmdnia 2olz r.

qrorzqdane ptzy zltlozeniu ko'.ltg/|.torue1ftia atzialalnosci

"l,sto'lo
gospodarczej przea jednastke u dajqcej sie przeuidzie'
pngszloici oraz czg nie isttiejq okolicznosci
wskdzltj4ce no zagro2enie kontgnuowanid ptzez niq dzialdltlosci,
sprawozdanie finansowe zostelo sporzqdzone przy z€loreniu konqmuowania dzisblnosci gospodarczej
przez jednostke rr dai4cej sie przewi&iec przirszlosci i nie istnieiq okolicznosci wskazui qce na zagrci..'ie
konbmuowania prz€z ni4 drialalDosci.

lt tgm metod. Wcen! ar.tgrr6tL i trmsgrilD (takZe
pomia utgnifufimnsouEgoorazsposobttstrorzqdzen,spnuroz&r ia rtnan_sou?4o u)

5) ofilliJlDienie paAietAch msad. (pohtgki) raclnfuou]{l,sci,

anortUzacil
znkresie,

u hkim ustoua

pozostaui.a jednostce

pravn urglrotu.

sprawozdanie finasowe 6porzadzone zostalo (zgodnic z zatacznikicm nr 6 ustawy o rachunkowosci) na
podstawie ksiqg Rchunkowych prowa&onym w ioku obrotowyft zgodnie z dokumenEcJq.
Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, akt]$'a i pasyva wyceniono nastepujqcymi metodami:

Wutolicl nlabrtcrlalna I pravne orrr rircczora rtttr'a trwltc
MettdV i st,,/,ki amoivzqrine srodleax tflallch om uattosci niznelariatnlctt

i

praumlch (arL 32 usL 3 6to11,g)

Rz€czowe aktywa trwate i wertosci niematerialne i prawne sa wykezJ.wane w bilsnsie w werto6ci netto.
w
zakresie amortyzacji przyjeto zasade, ,€ grodki trwale o cenie do 35oo zl amortyzowane sq dnorar&vto z
ie
chwilq wydania a pozostalc amortyzowane sa metode liniowq plzy wykorzy€taniu stawek wynikajAcych z
prz€pis6w podetkowych
Metodg

pftundzenin erDtaenci sz.zesotor*j r"Eeaogch sktodnikbu aH! hD ob.otowch (a4. 1z ust. 2

prcr

14 ustaw)

Fundacja nie prowadzi &ialalnosci gospodarczej i stosuje upmszczone zasady rachunkowosci okrcslone w
u6ta$ie z dnia 29.09.1994 r o mchunkowodci w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo6ci dla iednostek
mikro o kt6rych mowa w art..3 ust.la pkt 2 ustawy o rachunlowosci

Wycera mrtcrlal6w i tow.r6E or.z produlcji s totu
nie dotyczy
Pomlar

l.rt,

34 ust, 2

u.trwyl

ltopda zaawarsowsrla u.rug budowlanych obJgtych nmowq dlugotcrmtDos4.

nie dotyczy

Nadwyika przychod6w nad kosztami ustalana za dany rok obrotowy, Fo zatwierdz€niu rocznego
spmwozdania finansowego zwieksza fundusz statutowy Fundacji lub wynik roku nastepnego w zaleznosci
od przyjetej uchwaly

Bilatrs
At tgud.
Okres

bie,ecy

A. Akq/wa trwale

0,o0

0,00

0,00
0,00
0,oo
0,00

0,00
0,oo
0,o0
0,00

29s 769,15

32t 972,05

0,oo
0,00
295 769,15
0,oo

0,00
o,00
32t 972,O5
0,00

L Wartosci niematerialne i prawne
IL Rz€czowe atq/wa trwale
III- Naleinosci dlugoterminowe
IV. Inwestycje dlugoterminowe
B.

Alt]$ra obrotowe
l. Zapasy
lI. Nalerno6ci kr6tkoterminowe

lll. Inwestycje ls6tkoterminowe
IV. Kr6tkoterminowe rozlicz€nia miedzyokresowe

Okres pop.z€dni

C. Naleine wplsty na lundusz srarutowf

_a* _t*"

"r.-

295

769,15

3219?2.05

Pd,sguta
Okres

A. Kapital (fundusz) wlasny

I. Fundusz statuto\ry
Il. Pozostale fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegtych
lV. Zysk( strata) netto
B. Z,.bowia^nia i rezerwy na zobowiazania

I. Rezenvy na zobo{ri4zania
II. Zobowiaz€nia dtugoterminowe
Ill. Z,obow iazar,ia kr6koterminowe
IV. Rozliczenia k-rotkoterminowe

biezqcy

Okres poprcdni

292 752,t5

321972,O5

100 000,oo

100 000,00

0,00
o,00
192 752,r5

0,00
o,00
22r 972,O5

3 017,00

0,00

0,oo
0,o0
3 017,00
o,00

0,o0
0,00
0,00
o,00

295 769.15

32r 972,05

Rachurek zy6k6w i strat
Okres

A. Przycl]ody z dziatdno6ci statutowej

bietqcy

Okres poprzedni

424 046,79

592 607,38

424 046,79
0,o0
0,00

592 607 ,38
0,00
0,00

2t7 3tt,36

374 366,57

2t7 3tt,36
o,00
o,00

374 366,57
0,00
0,00

zto 775,43

218 240,a|

o,00

o,00

E. Koszty dzialalno6ci gospodarczej

0,00

0,o0

F. Zysk (st!ata) z dzialalnosci gospodarcz€j (D E)

0,00

0,00

C. Koszty og6lnego zapadu

0,00

0,o0

2to 775,43

214 240,81

0,00

0,o0

20 000,00

0,00

| 976,72

3 73t,24

0,o0

0,00

192 752,15

22t 972,05

0,00

0,00

t92 752,15

221972,O5

I. Przychody z nieodplatnej dzialatnosci porrytku publicznego
II. hzychody z odplatnej dzialalnosci poitku publicznego
III. PrzJ,chody z pozostalej dzialalnosci statutowej
B. Koszty dzialalno6ci ststutowej
L Koszty nieodplatnej dzialalnosci poitku publicznego
IL Xoszty odplatnej &iatalno6ci po4tku publicznego
lII. Koszty pozostalej dzialalnosci statutowej
C. Zysk {strata) z dzialalnosci statutowej (A B)
D

. Przychody z dzialalnosci gospodarczaj

H. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (F+c c)

L Pozostale przychody operacyjne
J. Pozostale koszty opeiacyjne
K. Przychody fin€nsowe
L. Koszq/ finansowe
M. Zysk {strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy

M. Zysk (strata) netto (M-Nl

InformacJa dodatLosr
) infomacja o urszclkich zobouiqzaniach fnansou.AcL w IAm z tgtuht dtutnVch instrunent&, finan
i poreczeh lub zoboluiqzai Lt dtunkoll)gch nieuu,zglednionAch u bilansie, ze uskazaniem
chdrakleru i formV wieEgtelno Sci zabezpieczongch rzeczoum
1

graranci

Nie dotyczy

soWcl,

2)infomacja o kvotach zaliczck i kredVtdrD udzielongch czlonkom orgaft6u administn4qcgck
zafz4dzajqcAch i nidzotllj4cVch ze uskazlniem oprocentolrmnia, glfunVch umtunk6u oraz urszelkich kt ot
sptacongclL odpisanych lub umorzongclL d takZe zobowiqzah zGiqgnietgch tD ich imieniu tVtulem gtaranci
poreczeh uszelkiego rodz<tju, ze uskazaniem laxotg og6trem dla knZd.ej kategoii
Nie dotyczy
3) uzupelniajqce dane o

aktguach i pasgMch

AI(TYWA TRWALE

pozgqa nie Wstepuje
AXTYWA OBROTOWE

hseatycje lIt6tloter|lho*e

l. tDr..tycjc tn6ttot.rDho$.

321972,p5

295 769,r5

to7,57

to7,57

32t 464,48

295 661,58

32L 972,06

- 6rodki pienipae w kasie
6rodki pieniezne w banku

PASyWA - X/tPIT./tr (TUISDUSZI ttrLA'sNy

Fundu.r *la3!y w tyml
F\rndusz statutowy

100 000,0c

292 762,t6
100 000,00

- Pozostsle fundusze

o,o0

o,oo

- Zysk (strata) z iat ubiegb/ch

o,00

0,oo

221972,05

t92 752,t5

Zysk (srata) netlo
PASYtrTA . ZOBOWIAZANIA

I REiZERWY

lTA ?,oBOWIAZ,ANIA

Zobowl|'rlla tr6ttotctehoec

o,o0

3

- z tJ,tulu podatk6w, cel i
ub€zpieczen spolecaych

0,00

3 017,00

ttobcc poroatrlych lcd|toatcl

Ol7,q)

infon&cje o struktune zrealizouangch ptzgcrtDd6w ze ]a,st:azaniem ich Zr6det, u tAm u szczeg^lno'ci
infomnLk o plzgchodach wyodrebnionVch zgodnie z pnepisami ustauu z dnia 24 ic.l]/ietnia. 2003 r. o
dzialahoAci po4tklt WbUcznego i o uolontariacie, oraz infonnacje o ptzgcladach z tytulu skladek
czlonkauskich i d.otacji pocttodzqcgch ze SroaIMu) publicaqch
4)

1. Prrychody

r nleodptatncj

dzlalalDo6ct

polvtlu

Stftltln prryctod6*
wpty*l z

I

o/'

podatku

darowizny od os6b pras.nych
darowizny od ostb fizycznych
wynik lat popuednich

ro9 744,74
92 000.00
4 330,00
221972.Os
424 046,79

publtczncgo

i

2. Prrjrchoaly ft!r.|r|oe€
atn|ttrm IE cho.l6t
L

976,72

|

9?6,72

5) infotrnacje o sttukturze poftiesiongch koszt6u)

l.Koszty nleodplattrcj dztalalno&t po#ku lrubllczDcgo
Ihe r. rot 2Ol7
qlnagrodzenra umowy o dzieto

I6 035,31
28 350,00
709,Os
172 2t7,OC
217 3r r,a(

lolzty opcracldrG
atrh|m IE tchod6r

2. Poroltrlc

2

darowizna na realizacje projektu

20 000,00

2l' (Xp,O(
6) d.ane o irddtrach

St a

auiekszenia i sposobie wgkotzgstania funduszu statutorLego;

!r

pocrqtct rolu obrotor.ao
Zwiekszcnia q .iqgu roku obrolowego. w rym.

r00 000,00
o,oo

o,00
Zmnicjszenia

St n

$ ciqgu roku

obrcrowego. w t',rn:

0,00

o,oo
too ooo,oa

!. tolLc rolu

iezeli jednostka posiada status organizaci poirytt publiet'go, zamieszczd u infonrncji dodatkouej dane
na temat uzaskangch ptzgcrtod6tu i poniesiongch koszt'rx z tafutu 1% podatb) docttodouego od os6b
flzAcznVch oraz sposobu lDgdatkouania 6rodk6w pochodzqcVch z la/o podatht d.ochodoLuego od os6b
fizgczngcll;
7)

Koazty , tlrtulu 17o podetku dochodocego oa
6rodt6w, e tJrE:

o@
172 217,OO

i&e ir{otuvck

niz ugmie^ione u plrt 1-7, jeZet noglgw w istotng Wos6b uttrttVn4i tn oe e sVAngi
rnajqlkouej i finansowej oraz wgnik frndnsoug jednostki, tt) tgm dodatkolrE i^fonlacje i objdsnienia
u.Amieniane w zal4@nirl.t nr I do ustauV, o ile n4j4 zostosoumnie do jednastki.
8)

Nie dotyczy

Ma
Oebd odp@iE.t2ttlfla

@

podpis(r'tia spruDozdania. fa@rsouraJgo 26

m,'fta 2ott t.

ptuundtpnie ksi4g rdc}!,'^kory.h

Wceg€r.Zf2{drr

I

,{e#Mrs

"DOSStERiXSp, z

o.

o.

m.t45 WrBzrw{. ul.-Luch 20 lot. 55
tcl,652 tt !0: 6J2 lt 51, tax: 652 lt 54
w\fu {io$icr.pl
REc 0r?2486a9 NrP 348_t5.2

Kie@nictwo jeclrctki
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4",oilk-Bldbr"La
Ewa

W
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