Sprawozdanie merytoryczne z dzialalno6ci fundacji w roku 2018
Sprawozdanie obeimuie okres roku kalendarzoweso.

FUNDACJA TYGODN IKA POLITYKA

1)

Podstawa orawna:

-

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

z l99l r. Nr 46, pz2013

ze

zm./

-

Rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwo{ci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z dzialalnoSci fundacji/Dz. U. Nr 50, poz. 529l

-

Rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwoici z doia 21.09.2011 r.

4n

tozporz4dzenie

w sprawie ramowego zakesu sprawozdania z dzialalnoici fundacji /Dz.
22011 r.,

2)

U

nr 217

pz. l29ll

Dane o fundacji:

FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA
02-309 Warszawa, ul. Sfupecka 6
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowymt 23.04.2002 r.

Nr KRS:0000104137
NR Regon: 0152241l0

3) Dane dotyczace czlonk6w zarzadu fundacji wedhrg aktualnego woisu w

rejesrze

s4dowym:

Wilk-Bgdkowska
2. Jadwiga Kucharczyk
L

3.
4)

Ewa

Dominika

Nowak-Kajtowska

- 02-309 Warszawa. ul. Sfupecka 6
- 02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6
- 02-309 warszawa, ul. Slupecka 6

Cele statutowe fundaciil

l.

Pomnazanie dorobku kultury polskiej, nauki, o(wiaty i wychowani^ poprzez"

a)

organizowanie

i

finansowanie dzialai maj4cych na celu stworzenie wybitnym

naukowcom, dydakrykom itw6rcom nalezytych warunk6w do pracy

iporlstrzlmanie ich od emigracji

za granicE

w

Polsce

b)

wspieranie rozwoju uzdolniei uczni6w istudent6w,

c)

wspieranie dzialalnoici plac6wek kulturalnych, naukowych, oswiatowlch
i wychowawozyoh,

d) wspieranie

przedsigwzigd

kulturalnych, naukowych,

oiwiatowych

i wychowawczych
2.

Ochrony

i

pomnaiania dorobku Rzeczpospolitej Polskiej, jako demokratycznego

paistwa pra\ nego, wspierania rozwoju spoleczeistwa ob)'watelskiego, strzezenia
zasad demokracji oraz
3.

wolnoici ipraw czlowieka iobywatela.

Wspieranie os6b, kt6re z powodu cilzkiej choroby, kataklizmu, wojny, wlpadku lub
innej przyczyny niezaleznej od tych os6b, znalazly sig w trudnej sytuacji finansowej

4.

5)

wspieranie dzialalnosci plac6wek ochrony zdrowia i dom6w opieki

Zasadv, formv i zakres dzia{alnoici statutowei z oodaniem realizacji cel6w statutowvch:

W roku 2018 Fundacja po raz osiemnasty zrealizowala akcjq str?endialnq ,Zostaticic
z nami", w ramach k6rej stypendia - nagrody naukowe POLITYKI w kwocie 15 000,00

zl

ka2da, pr4znarut pigciu mlodym naukowcom

z

nastgpuj4cych dziedzin: nauki

humanistyczne, nauki spoleczne, nauki 6cisle, naukitechniczne i naukio zyciu.

Ponadlo przlznano nagrody finansowe

w

wysokoSci 5.000,00

zl

kazda' dziesilciu

finalistom akcji ,,Zostzrhcie z nami". Finalist6w akcji, spo{r6d 208 aplikujqcych do tych
nagr6d mlodych naukowc6w, wylonila kapitula Profesorska,

wybitnych przedstawicieli iwiata nauki oraz

4

sk'lad kt6rej weszlo

15

pEedstawicieli Redakcji POLITYKI

Natomiast wyboru pigciu laureat6w dokonala Kapitula
skladajqca sig z osobistodci sztuki, medi6w

w

II

stopnia

(tzw Obywatelska)

ipolityki.

W roku 2018 w oz czw^rty ogloszono i rozstrzygnigto konkurs pn. ,,Nagroda

im

Mieczyslawa F. Rakowskiego na najlepszq praca magisterskq o PRL"
Fundusz na doroczne nagrody im.

M. F. Rakowskiego, utworzony zostal z darowizny

w kwocie 150.000,00 zl przekaz nej na rachunek Fundacji Tygodnika POLITYKA przez

tonQ Pana Mieczyslawa

F.

Rakowskicgo. Z}odnie

z

wol4 Darczylicy

nagrody

pe)znawane s4 co rocznie (do czasu wyczcrpania kwoty darowizny), przez Kapitulg
ustanowionq przez Fundacjg. W sklad Kapituly wchodzq historycy, jako ze tematykq
konkurs6wjest szeroko pojqta wiedza ibadania dziej6w PRL.

W konkursie rozstrzygnigtym w listopadzie 2018r. pftyzn no dwie nagrodyi nagrodq
gl6wnq w kwocie netto 10.000,00 zl i wyr62nienie z nagrod4 w kwocie 5.000,00 zl nctto

6) Zdanenia orawne o skutkach

finansowych:

w roku 2018 ni€ mialy miejsca

7)

zadne zdarzcnia prawne maj4ce skutki finansowe

Opis dzialalnoici gospodarczEj wedluq woisu do rejestru Dr4dsigbiorc6w KRS
Fundacja ni€ prowadzi dzialalnoSci gospodarczej.

8)

Informacia o wysokoici uzvskan],ch orz:vchod6w z wvodrebnieniem ich 2r6del:
Przychody og6lem: 35 |.907,29 zl

W tym:

-

zc 3rodk6w publicznych / w tym z budzetu paistwa i gminy/: ,,0"
z darowizn: 50.320,00 zl, w tym od:

.
.
-

9)

frm

45.000,00 zt

os6b fizycznych 5.320,00 zl

1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 106.442,77

zl

wynik fmansowy z lat ubieglych 192'752,15 zl
przl,chody finansowe (odsetki z lokat ) 2.392,37 zl

Informacia o poniesionvch kosatch:
Koszty o86lem: 186.502,68 zl
W tym:

-

koszty nieodplatnej dzialalnosci statutowej: I81 502,68 zl
z tego:

.
.
.
.

nagrody

-

slyp€ndia

r'tynagrodzenia

-

umowy o

147,217

dzielo

obce
pozostale koszty
- darowizna na realizacjg projektu
I

ustugi

0) tnforrnacja o osobach

'OO

zl

23.451'91zl
l0.l'11,77 zl
662,00

zl

5.000,002t

zafudnionych:

Fundacja nie zatrudnia os6b na etatach.

I

l) lnformacja o *ynagrodz€niach:
LAczna kwota wyplaconych wynagrodzeri wyniosla w 2018

roku 23.451'9| zt Na kwot9

wyplar skladaj4 sig przede wszystkim wynagrodzenia z tyt. um6w o dziclo dla czlonk6w

Kapituly Profesorskiej oceniaj4cych zgloszone aplikacje do nagr6d naukowych oraz

Kapituly oceniaj4cej prace zgloszone

w

ramach konkursu

im.

Mieczyslawa

F.

Rakowsk iego.

l2) lnformacia o udzielonych pozvczkach:
Fundacja nie udzielala w roku 20 I 8 pozycT-ek.

l3) Informacja o posiadanym majatkul
Fundacja posiadala na dzieh 31.12.2018 r. drodki finansowe w kwocie 268 336,61 zl

a)

z tego: ulokowane na rachunkach bankowych 268,259,04 zl.

-

w kasie 107,57 zl.

b)

Fundacja nie posiada papier6w wartoSciowych.

c)

Fundacja nie nabl'rvala 2adnych nicruchomosci.

d)
e)

Fundacja nie nabl'wala w roku 20I

8

Srodk6w trwalych

lnformacje statystyczne:

Akt),\ra: 268.366,61 zl
Zobo\\i4z nia. 2.962,00 zl

14)

Informacie o dzialalnosci zleconej fundacii Brzez podmiotv pqi-s!i@td9jl4!qqg4d9.!t&
oraz o ich wvnikach finansowvch:
Fundacja nie wykon)'wala znd^i zleconych Pvcz podmioty paistwowe i samorz4dowe.

l5)lnformacie o rozliczeniach fundacji 2 t\4ulu ciazacvch zobowiaza6 DodatkowYch w tvm
skladanvch deklaracji podatkowvch:

Fundacja w terminie oplacala podatek od os6b flzycznych
4,

-

zgodnie z deklaracjami PIT-

Pl't-l l.

l6) Inforrnacja o kontrolach i ich wynikach:
Dzialalnoj6 Fundacji nie byla w roku 2018 ko ntrclowan przeztaden organ kontrolny.
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Barbara
Ku

cha
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Dominika
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Sprawozdanie finansowe
Fundacja'Ilgodnika POLITYKA
z siedzibq 02-309 waGzawa,

a

ul

Srupccka 6

olacs od 1 3tycrnta 2018 r' do 31 grudnia 20la r.

Wpioqraalr€nle do sprewotdraia llaanaortGgo
1l jrrna siedzibd i dt es otbo miejsce za"icszkalir i otues orcz Mnv

NaanfumA:
Sbd.ziba

w ut$ciuAn rciestte s&owgnn

Fundacja Tygodnika POLITYXA
02-309 Warsawa, ul. Siupecks 6

tub innv oryot prouonzqcs ekstr jedtustki:
KRs 0000104137
Numet
5262667914
Numer
Sqd.

KRS:
NIP:

2)

t6ka2alie cz.r& ttun'lia dziatainotci JednostkL jezeli kst oq@ieonv,
tirania jednostki j est nicog&iczony

czas
3)

usft,uMic okas'! obktzso sptunzi@ien fua'Eown,

Spr6wozdsnie finanowe astalo spoEsdzone zs okcs

"!

oktes od

I

stycania 2or8 r- do

3r grudnia 2018 r-

e! qnunzda ie fMouE mstalo spoaqd ae p'zg tutotmiL kontgiltouania dzidlot!@ki
p4ez
sospodo,eej
kdno$ke u ddqcej * pt"zuidzicl przFztosci ore eg nie isrnteJ4 okoticznosci
uskaa4@e na zaSrca'enie ktntwdoltnnia plzez aiq dziatalnosci,
sprawo"nsni€ finansowe astalo sporzqabrnc plzy zelorrniu kontynuowania dziarerno6ci gGpodarczq
przcz jcdnostkc w dajacej sia pffiidzi.d przyszlosci i nic istnieja okoliczno:tci wsklAjsce na zasroz€rue
kontynuowsnia pz€z niq &ialalnosci.
4)

wskaza

ie,

5) om'wienb

(politAki) ra.hunkouo6ci, w tun metod ugceng atctgu6lx i pasvu6w (ta\2e
jnansouego o/<v sposobu spomqdzenia spraunzdanbfrndnsowego w

pmwtwh zasad

anoftWaci), poniaru

Lunil

zaklesie, u jakin ustau](i pozosau,b kdnost e pravro u'Vboru'
6 ustawy o rachunkowosci) na
sprawozdanie finasowe sporz"ldzane zastalo l?aodDi€ z zelacztlildem
zgodnie
z dokumentada.
p.owa.lzonym
w
roku
obrotowlm
podstawic ksisg rachunkoeych

r

wyka2ane w bilansi., na koniec roku obrotowcgo, aktywa i paslva wy@iono nastepujqcvni

wrioacl

netodmi:

rLE.t!dd!. I ptrrrc otrt ttectortc rttyrr tlt f.

i ptulEh (dtr 32 wL 3 BtauyJ
^ituteriolnVdt
Rzcczowc akBqa tRale i wartorsci nidaterialne i prawn€ sq wykazlvalre * bilmsi. w earto6ci nctto. w
zskresie anortyzrcji pr"deto zasade, 2c 6roalki trwalc o ccnie do 35oo d mo.tvzowane 5q jcdnor@wo z
chwilq qrydania a poastale anortyzosane sq hetodq liniowq Przy *ykorzvstaniu stawck tlynikajqcych z

MelrA| i stouki

dnonl^qjre i;ldkht tudlV.h otu

uattd4ci

prz€pkow podatkonych

M.t

d,A

prcwadAld tuidencji szeeg6l@ei @efuych skladnik6w aktwbv obrotouvcll (a.L

17

wt

2

pH 14 usaurg)

Fundacja ni€ prowadzi dzialalnosci gospodarczcj i stosujc uprosz.zone zasdv rachunkowo6cj olac6lon. w
ustawic z dnia 29.09.1994 r o rachunkov,/osci w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci dla jednostck
mikro o ktdrych mowa w art..3 ust. ta pkt 2 usta*y o rachunkowosci

to*r6e od Prcdurc! t tolu lrt

Vtccu E.tcrt

16r t

Pobtd .toEtrt

arr.s@dL

u.lug

bldNLltch

34

u.t.

2

ut.tvl

obJatych uEo*4

.tlugote.Etlot4.

Nadsyika przychod6w nad kosztei ustalana za dany .ok obroto(y, po atwierdzniu roczncto
sprawozdania finansowego zwigksa fundus statulowy Fundacji lub avnik roku nastapncgo w zal€znoici
od przyj€tej uchwaly

BiLna
Okrca

bieiqcy

L wartosci nichatenahe i prawne

ll. Rzczowe aktywa trwaie
IIL Naletnosci dlugoterminowe
IV. lnweslycje dlugote'mDowe
B.

Oltco pop%dni

o,oo

o,oo

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

o,oo
o,o0

o,oo
0,00

o,o0
o,oo
295 769,15
o,oo

0,00
0,00

AkSra obrotowe

I

Zdpasy
ll. Naleznoso ladLkotetuinowe

IlL lnwestyge }aotkoterminowe
lv. Kr6tkoterminowe rozlicknia miadzyokrcsowe
C. Nulezne wplaty na

26A 366,61

o.oo

funduv slarurosy

A. Kapital (fundusz) wlasny

lOO

l. l\ndusz statutowy

ll. Poastale fundu%
IIl. zysk (stratal z lat ubiegrych
IV. Zysk( strata) netto
B. Zrbowiaz-1nia i

rctrqy

I. RezeNy na

ll.

na

bi.rqcy

Okt.s popd.dni
265 4Q4,61 295 752,t 5

Okca

abowiaznia

abou4zeia

Zobowiqzania dlugot€minowe
lu. Zobowi4zania kr6kotermihowe
IV. Rozliczcnia krdtkoteminose

000,00

100 ooo,oo

165 404,61

o,oo
o,o0
195 752,1s

2 962,00

3 Ot7,O0

0,00
o,oo
2 962,00
0,00

0,oo
o,oo

0,oo
o,o0

3 0t7,oo
0,00

RachuneL zyak6w I

rtrat
Okr.8

A. Prrychody z dziatalno6.i statutoscl

L Przychody

il. rtzychody

z nieodplatnej dzielelno3ci pozylku publiczncgo

bi.rq..y

424 046,79

349

5t4,92

428Q86,79

poitku

B. Kovty dzialalnosci statutowej

L Koszty nieodplatnej dzialalnoSci pozytku publiczn€to
II. Kosty odplatnej &ialalnosci pozytku publicznego
IIL Koszty pozoslal€j dzialalnosci statutowcj

c. Zysk (st'ataj z dzialalnosci statutowcJ (A-tl)

popE.lti

sr4,92
o,oo
o,oo

publiczneSo
lU. Przychody z poastalcj dzialalnosci statutowej
z odplatnel dzialelnosci

Oklca

349

0,00
0,00

181

502,68

217 3rr,60

181

502,68

217 311,60

0,oo
0,oo

t68

012,24

o,oo
o,oo
2tO 775,19

D. Przychody z dzialalnosci gospodarckj

o,oo

o,o0

E. Koszty .lzialalno'i<i gospodarcztj

o,oo

0,00

F. zysk {strata) z dzialalnosci gospoda'caj {D-E)

0,00

0,00

G. Koszty o8'olnego arzqdu

o,oo

o,oo

H. Zysk (suata) z dzialalnosci operacyjncj (c+F-ol

L6a

012,24

2LO 775,19

o,oo

o,oo

J. Pozostale koszty operacyln€

5 000,00

20 OOO,OO

K. Przychody findsow€

2 392,37

| 976,72

0,00

0,00

165 404,61

192 751,91

0,00

o,oo

165 404,61

t92 751,91

L Poastale prrychody opera. ne

L. Koszty linansow.
M. Zysk {stratal brutto 0l+l-J+K-L)
N. l'odatck dochodo{y
M. zysk {strata) nctto (M N)

Informacja dodatkowe
1) i^JoMja o Gatkich zobouiqz^triach frnahsologak w tUm z tgtuht dtuznsch itstrutentdu fi'Mwsck
slMci i pote&en tub nbtuiwdt udtu koW.h niEuwzgtQd^iatryah u bilalwie, E 6kaz@izn
.hdduetu i JomV uierzulel/aSci zabez"iEdonwh nec uo

adninistruiq.ack
inforucja o k@tach zaliczek i ktedNw udzielongch .zlonkon
'rganow umrunkbu oru uszelkich kbl
zuzadajqcv.h i nodn jq.Ach, ze usko2afiem oprocentowdnio, gtdwngich
spl@ongch, odpisangch tub utunong.l\ a takze nbowiqzdn Taciqgniatgch u i'h inieniu qtuten W.)otarcji i
poreczen u&zekiego rodzaiu, 2e wskazanbm kuntv og6len dla kazdei kategorii
2)

3)@petniajqce da

e o aktwuach i

pasv@ch

AI'TYWA TRWA'E
pozscja nie

wstepuk

AI(TYVA OBROTOIIE
bF tycJc t!6trotcrEhor.

1.

Inrst'clc btlolcole'c
- 6rcdki pi.niCir.
-

sbdkj pi.ni€:inc

w kasi.

* beku

294 759,t6

264 355,5r

lo7,57

107,57

295 661,54

264 259,O4

292 7Ea,ta

265 i|.':l,61

IAAYVA - IIAPITII {FI'I|DUA4 WLAAITY

FEld|e trr.lt r tya:

100 000,0c

I O0

000,00

165

404,6I

0,00

0,0c
- zysk (strata) z lat ubicgly.h

192 752,1

o,0c

0,0c

PASYWA . ZOBOWIAZAIIIA T RAZERWY NA ?,OBOC'IAZATIA

Z.bort r.rt ls6ttot.rnb4.
rob.c Dorort.lvcl l.ibort.L
- zt tulu podatkdw,.eli
ub€zpiec4d spolcenych
a) infomacje o

stru}J rze zrealizoun

3 017,OO

2 962,O0

3 017,00

2 962,00

gch przgchod6lu ze

wklEonizm

tch

inalel, u tgl w szczeg6t^osci

przgchodd.h u,Aodrebniongch zgo.tnie z Pnep'sami ustatts z alnia 24 kwietnia 2oo3 t o
dzidldnosci po24k1 ptblicznego i o wobntui@b, oruz inlotmotje o pngchoda.h z tgtutu sktodek
etonktuskich i dotari po.hodzqlueh re srodk6w publicz^gch

infoMk

o

,

hrychody r nlcoatPbtn

J

drLlrboaci poivtku puDucta.go

*Dl!$Y z l% podatku
od oajb prawnych

ddowiay

ddoeiay od o.6b fizyqych
(Mik lat DoD@dnich

2. Errychody

LO6 442,77

45 000,0c
5 320,0C

t92752,1

fl!|r.ott!
2 392,37

adn.n
5)

i^lo@k o s''trrvt"E
r.

ponbsbnFh koszt6L

Ko.rt li.odprrtlqj t|dddeacr Eortthr gobltclacto
to t7t,77

rlmssrodznia - umoury o d4.lo

23 451,91
662,0(

t47 2l?,@

ta!
2.

aoo,6!

I'orortdo ro.rq oPcr.cYJn
I

a

t4Niaa .a rc.liA.ja

6) d@1e o

proj.khr

5 000.0c

tridlach ruiekszennai sposobie urykonUsttniai.ndBztt 3t4tutnuEgo;

8t ! d l|o.4t
Zwieksnia e

L

rt! obrotMao

ciqAu roku obrctow.8o, w

100 000,0(

9n:

0,0c
0,00

zdnicj.ania

w ciqau roku obrorowcgor w tym:

o,o0

7 jeten jednostka posioda *ntus oryaniza.i potalld/ publicznego, zamieszczd u infomoti dodatkottEj dane
Mrena, uzgsktttgch ptzgchod6u i poniesiongeh ktsa6u 2 Wht 1% podotlar dnchodouege od os6b
fzgcznwh oruz sposobu tLydatkowa in 6ftdk6u pochodza.ych z 1% podattu dochodottEgo od osdb

Pflychody r tyhru 1% podrtLu

r tltutu

1%

od o.6b

llryclnyct

to6 442,?7

Dodrttu docbodor.ao
t47 2t7,OO

iMe Woma.je dz wynieniotle u pld 1-7, kazli noglvbv w istotng spos6b upva@ na oene sgntaci
najatkorrEj i ful,,1.$uej orcz l1trgnik fua sow jednoska u tgn doddkow inlom@ic i ob@tanu
t!'smienione o zalqanih! w 1 do ust,&ug, o ile n4h za$osountne do jednostkl
8)

Nic dotyczy

Ddt podt isaia spftihzdoria
osba oaptui.atialtu a ptuwd^i. k

i4g

f otlsrEgo 2a r'dr.E'a mt9 r,

M)u.t !'tdr

ElzDlela !9tu"H;,,

Ewa Wilk-

Maruszakgffi*lt

Bqdkowsk

Jadwiga
Barba.a
Kucharczyk

m
ffi-

ffilJff

Dominika
Angela
NowakKaitowska

1451:31+OzOO'

