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SPRAWOZDANIE
z działalno ci Fundacji Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej
za rok 2004
1.

Nazwa:

Fundacja Solidarno ci Polsko - Czesko - Słowackiej

Adres:
Adres e-mail:
Date rejestracji:
Data rejestracji w KRS
Numer Regon:
Numer w KRS:

00 - 031 Warszawa, ulica Szpitalna 5, m 5, III p
fundacja@spczs.engo.pl
10.01.1991
30.12.2002
012005790
0000144784

Zarz d Fundacji:
- Jarosław Sergiusz Szostakowski, Prezes Zarz du, Warszawa, ul. Rokosowska 4/39
- Julian Kazimierz Golak, Członek Zarz du, Nowa Ruda, ul. Ogrodowa 25
- Wojciech Maciej Król, Członek Zarz du, Wrocław, ul. Szafera 15
- Jerzy Andrzej Herma, Członek Zarz du, Cieszyn, ul. Przepili skiego 27
- Warcisław Janusz Martynowski, Członek Zarz du, L dek Zdrój, ul. Brzozowa 7
- Zbigniew Wiesław Niewiarowski, Członek Zarz du, Warszawa, ul. Dembego 14/7
Rada Fundacji:
- Jarosław Józef Broda,
- Zbigniew Piotr Janas,
- Mirosław Stanisław Jasi ski,
- Mieczysław Piotrowski.
Celem Fundacji jest działalno :
- naukowa,
- o wiatowa,
- kulturalna,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- w zakresie ochrony rodowiska,
- w zakresie dobroczynno ci,
- w zakresie pomocy społecznej;
prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarno ci narodów Polski, Czech,
Słowacji oraz innych krajów.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególno ci przez:
1. gromadzenie rodków pieni nych oraz zasobów materialnych na rzecz wspierania
ró nych form działalno ci "Solidarno ci Polsko-Czesko - Słowackiej"
2. współpraca ze rodowiskami reprezentuj cymi ró ne grupy społeczne, z osobami
prawnymi i fizycznymi, których działalno wi e si z "Solidarno ci Polsko - Czesko
- Słowack ";
3. podejmowanie ró nego rodzaju inicjatyw zmierzaj cych do popularyzowania wiedzy o
"Solidarno ci Polsko - Czesko - Słowackiej";
4. organizowanie wykładów, seminariów, pokazów, odczytów zmierzaj cych do
pogł bienia wiedzy o celach Fundacji;
5. inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych maj cych na celu zebranie rodków
pieni nych na rzecz Fundacji;

Fundacja Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalno ci za rok 2004

2

6. wspomaganie osób prawnych i fizycznych, których działalno

jest zbie na z celami
Fundacji.
7. wspomaganie i współpraca ze rodowiskami i organizacjami o celach podobnych do
celów Fundacji, a działaj cych w Polsce i zagranic .

2.

Opis działalno ci Fundacji:

DZIAŁALNO

EDUKACYJNA

Program "Niezale ne Media 5"
W lipcu 2003 r. Fundacja rozpocz ła realizacj pi tej edycji programu „Niezale ne media”,
który obejmuje trzytygodniowe sta e dla dziennikarzy prasy, radia, telewizji i redaktorów
wydawnictw. Program był kontynuowany na pocz tku 2004 r.
Nadzór na realizacj programu sprawowała Rada w składzie: Izabela Kraj – Przewodnicz ca,
gazeta „Rzeczpospolita”, Marcin Bosacki - szef Działu Zagranicznego dziennika „Gazeta Wyborcza”,
Piotr Garbarczyk - Kierownik Działu Warszawskiego i Mazowieckiego Telewizji Regionalnej TVP3,
Andrzej Kaczy ski - gazeta „Rzeczpospolita, Jan Kofman - profesor politologii Instytut Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Lachowicz - zast pca Redaktora Naczelnego
dziennika „Super Express”, Wojciech Maziarski - tygodnik „Newsweek”, Maria Przełomiec - Sekcja
Polska BBC, Jarosław Szostakowski - Prezes Zarz du Fundacji, Jagienka Wilczak - tygodnik
„Polityka”.
W 2004 r. zorganizowano trzytygodniowy sta , w których wzi ło udział 5 dziennikarzy
prasowych z Ukrainy, Azerbejd anu, Mołdowy, Gruzji i Mongolii.
Podczas pobytu w Polsce mieli oni okazj zapozna si z prac polskich mediów. Odbyli
praktyczne spotkania i sta e w redakcjach głównych tytułów prasowych, radia, telewizji, agencji
informacyjnych i portali internetowych. Wysłuchali wykładów dotycz cy ró nych zagadnie
zwi zanych z mediami. Uczestniczyli w dyskusjach, debatach i konferencjach dla dziennikarzy.
Spotkali si równie z polskimi politykami i przedstawicielami organizacji pozarz dowych.
Wa nym elementem programu było nawi zanie bezpo rednich kontaktów z polskimi
dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w warszawskich redakcjach. Te kontakty b d stanowiły
podstaw do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp.
USA).

Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C.

Program "Niezale ne Media w Centralnej Azji"
W pa dzierniku 2003 r. Fundacja rozpocz ła realizacj edycji programu „Niezale ne media”
skierowanej do dziennikarzy z Centralnej Azji, który był kontynuowany w 2004 r.
Nadzór na realizacj programu sprawowała Rada w składzie: Izabela Kraj – Przewodnicz ca,
gazeta „Rzeczpospolita”, Marcin Bosacki - szef Działu Zagranicznego dziennika „Gazeta Wyborcza”,
Piotr Garbarczyk - Kierownik Działu Warszawskiego i Mazowieckiego Telewizji Regionalnej TVP3,
Andrzej Kaczy ski - gazeta „Rzeczpospolita, Jan Kofman - profesor politologii Instytut Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Lachowicz - zast pca Redaktora Naczelnego
dziennika „Super Express”, Wojciech Maziarski - tygodnik „Newsweek”, Maria Przełomiec - Sekcja
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Polska BBC, Jarosław Szostakowski - Prezes Zarz du Fundacji, Jagienka Wilczak - tygodnik
„Polityka”.
W 2003 r. prowadzone działania zwi zane z promocj oraz rekrutacj uczestników do
szkolenia. Pierwsze sta e były organizowane od stycznia 2004 r.
USA).

Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C.

W 2004 r. zorganizowano pi
trzytygodniowych sta y, w których wzi ło udział 24
dziennikarzy, w tym z: Kazachstanu 10, Kirgistanu 8 i Uzbekistanu 6. Uczestnicy programu
reprezentowali głównie pras (17), pozostali pracowali w radio (4), telewizji (4), agencji
informacyjnej (1), portalu internetowym (1) oraz w organizacji wspieraj cej rozwój mediów. Pomimo
prowadzonej akcji informacyjnej nie było zgłosze z Tad ykistanu. Ze wzgl du na sytuacj
polityczn nie udało si dotrze z programem do Turkmenistanu.
Podczas pobytu w Polsce mieli oni okazj zapozna si z prac polskich mediów. Odbyli
praktyczne spotkania i sta e w redakcjach głównych tytułów prasowych, radia, telewizji, agencji
informacyjnych i portali interenetowych. Wysłuchali wykładów dotycz cy ró nych zagadnie
zwi zanych z mediami. Uczestniczyli w dyskusjach, debatach i konferencjach dla dziennikarzy.
Spotkali si równie z polskimi politykami i przedstawicielami organizacji pozarz dowych.
Wa nym elementem programu było nawi zanie bezpo rednich kontaktów z polskimi
dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w warszawskich redakcjach. Te kontakty b d stanowiły
podstaw do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp.

USA).

Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C.

Program Edukacyjny "Technika Wolnego Słowa IX"
W zwi zku z ci głym zainteresowaniem programem szkoleniowym, dotycz cym
nowoczesnych komputerowych technik edytorskich, Fundacja w czerwcu 2004 roku rozpocz ła
realizacj dziewi tej edycji programu "Technika Wolnego Słowa IX".
W ramach programu Fundacja zorganizowała szkolenia z zakresu technik składu
komputerowego dla potrzeb niezale nych wydawnictw. Program kursów był dostosowany do
poziomu wiedzy komputerowej uczestników. Pocz tkuj cy kursanci wyje d aj z Polski z
umiej tno ciami, pozwalaj cymi na obsług programów komputerowego składu tekstów; uczestnicy
bardziej zaawansowani s szkoleni według zgłaszanych potrzeb.
Dodatkowe wybrane organizacje były wspierane poprzez darowizny sprz tu komputerowego.
Powołano, społeczn Rad Programu, której zadaniem był nadzór nad prawidłowo ci jego
przeprowadzania i kwalifikowanie uczestników, oraz cało ciowa ocena programu. W skład Rady
Programu weszli: Bronisław Komorowski - Przewodnicz cy – Poseł RP, Bogumiła Berdyczowska Narodowe Centrum Kultury, Zbigniew Janas - b. Poseł na Sejm, Paweł Kowal - Mazowieckie
Centrum Kultury Magda Nowakowska - doradca Ministra w Ministerstwie Kultury, Zbigniew
Romaszewski - Senator RP.
W programie wzi ło udział 41 osób z 39 organizacji z Białorusi (8 organizacji), Mołdowy (5),
Rosji (19) i Ukrainy (7). Zaproszeni go cie reprezentowali 1 wydawnictwo, 2 gazety, 3 centra
informacyjne,
5 organizacji ekologicznych, 5 organizacji charytatywnych,
8 organizacji
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młodzie owych, 15 organizacji społeczno – edukacyjnych. Z 39 organizacji bior cych udział w
programie 20 otrzymało sprz t komputerowy.
USA).

Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C.

Projekt „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych”
Projekt „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych” był zrealizowany przez Fundacj
Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej, we współpracy z Niezale nym Towarzystwem dla
Edukacji i Praw Człowieka SIEDO z Mołdowy.
Nadzór nad realizacj Projektu sprawowała Rada w składzie: Gra yna Kopi ska –
Przewodnicz ca Rady,
Fundacja im. Stefana Batorego, Jan Fusiecki dziennikarz, „Gazeta
Wyborcza”, Zbigniew Janas - b. Poseł, Izabela Kraj - dziennikarz, „Rzeczpospolita”, Joanna
Malarczyk - ekspert, Zwi zek Biur Porad Obywatelskich, Andrzej Wielowieyski – Senator RP.
Zorganizowano dwie wizyty studyjne (19-30.10 i 15-26.11.2004), w których wzi ło udział 17
uczestników reprezentuj cych władze lokalne, organizacje pozarz dowe oraz media z Mołdowy.
Podczas 10-dniowych pobytów w Polsce uczestnicy mieli okazj zapozna si z polskimi
do wiadczeniami przeciwdziałania korupcji, zarówno tymi o charakterze instytucjonalnym i
prawnym, jak równie poprzez publiczn kontrol mediów oraz organizacji pozarz dowych i grup
nieformalnych. Dodatkowo do wiadczenia w organizacji tych wizyt studyjnych zostały wykorzystane
w organizacji trzydniowego pobytu studyjnego (30.11 – 2.12.2004) dla grupy 4 mołdawskich
studentów – uczestników projektu „Liderzy Przedsi biorczo ci w Mołdowie”, realizowanego przez
Małopolskie Towarzystwo O wiatowe z Nowego S cza.
Podsumowaniem projektu była konferencja „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz
lokalnych” w Kiszyniowie (10.12.2004), poł czona z warsztatami dla osób zainteresowanych t
problematyk .
Projekt był finansowany w ramach Programu Polsko – Ameryka skiej Fundacji Wolno ci
„Przemiany w Regionie – RITA”, realizowanego przez Fundacj Edukacja dla Demokracji.
Projekt „Study Tours to Poland – wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu
Kalingradzkiego”
Fundacja zorganizowała 5 wizyt studyjnych dla 48 studentów z Ukrainy (29), Białorusi (9) i Obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (10) w ramach programu „Study Tours to Poland” Polsko –
Ameryka skiej Fundacji Wolno ci oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.
Podczas dwutygodniowych pobytów, studenci poznawali ró ne aspekty współczesnego ycia w Polsce:
polityka, ekonomia, nauka i szkolnictwo wy sze, kultura, młodzie , media, organizacje pozarz dowe i
współpraca mi dzynarodowa. Spotkali si z przedstawicielami ponad 60 instytucji i organizacji.

Projekt był finansowany w ramach Programu Polsko – Ameryka skiej Fundacji Wolno ci
„Przemiany w Regionie – RITA”, realizowanego przez Fundacj Edukacja dla Demokracji.
Wizyta studyjna “Niezale ne media” dziennikarzy z Kazachstanu
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Fundacja, we współpracy z Ambasad Polsk w Almaty, zorganizowała wizyt studyjn dla
grupy 10 dziennikarzy z Kazachstanu. Reprezentowali oni nast puj ce media: gazety “Evrika” z
Aktobe, “Turan” z Atyrau, “Akmolinskaya Pravda” z Kokshetau, “Kurs” z Kokshetau, “Nasha
Gazeta” z Kostanai, “Uralskaya Nedelya” z Oral, telewizj “AVA” z Kostanai oraz regionalny,
młodzie owy portal medialny z Karagandy.
Sta y cie
odwiedzili
redakcje
najpopularniejszych
warszawskich
dzienników
(“Rzeczpospolita”, “Gazeta Wyborcza”, “Super Express”, “ ycie Warszawy”, “Fakt”, “Metropol”,
“Pasmo”), tygodników (“Wprost”, „Newsweek”, “Warsaw Voice”, “Najwy szy czas”), radio
(Polskie Radio, “Radiostacja”, BBC), stacji telewizyjnych (TVP3, TV Polsat), Radiow Agencj
Informacyjn oraz portal www.gazeta.pl.
Oprócz wizyt w redakcjach dziennikarze z Kazachstanu wysłuchali wykładów oraz
uczestniczyli w seminariach na nast puj ce tematy: „Ochrona praw dziennikarzy w Polsce”
(Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), „Kontrola nakładów wydawnictw w Polsce” (Zwi zek
Kontroli Dystrybucji Prasy), „Dystrybucja prasy w Polsce” (Ruch S.A.) oraz „Dziennikarstwo w
warunkach zagro enia” (redaktor Piotr Górecki – korespondent wojenny w Iraku telewizji „Polsat”).
Wizyta studyjna była sfinansowana przez Organizacj
Europie – Centrum w Almaty.

Bezpiecze stwa i Współpracy w

Projekt „Rozbudowa sieci kontaktów transgranicznych Rosja – Polska”
Fundacja rozpocz ła realizacj projektu maj cego na celu promocj współpracy pomi dzy
organizacjami pozarz dowymi z Rosji i Polski oraz rozwój transferu polskich do wiadcze ,
umiej tno ci i programów do Rosji w ramach modelu „East – East”.
W ramach projektu planuje si zorganizowanie 4 dwutygodniowych pobytów studyjnych dla 30
działaczy organizacji pozarz dowych z Rosji. Podczas pobytu w Polsce mieliby oni okazj zapozna
si z nast puj cymi zagadnieniami dotycz cymi funkcjonowania organizacji pozarz dowych: prawne
uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarz dowych w Polsce, instytucje i organizacje
wspieraj ce działalno organizacji pozarz dowych, zdobywanie funduszy na działalno , współpraca
z instytucjami pa stwowymi i samorz dowymi, wolontariusze w organizacji, rola mediów w
informowaniu o działalno ci organizacji pozarz dowych, praktyczne problemy funkcjonowania
organizacji. Zagadnienia omawiane b d zarówno w formie wykładów, jak i spotka w organizacjach
i instytucjach. Program pobytu byłby dostosowany do jego uczestników, tak aby odbyte spotkania
mogły równie zaowocowa współprac w przyszło ci.
Wybór uczestników b dzie dokonany przez społeczn Rad Projektu, w skład której wchodz : Irena
Lewandowska (dziennik „Gazeta Wyborcza”), Adam Pomorski (Polski Pen Club), Sławomir
Popowski (dziennik „Rzeczpospolita”), Natalia Woroszylska (Radio „Polonia”), Jarosław
Szostakowski (Fundacja Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej). Rada dokona równie oceny
realizacji Projektu.
USA).

Program jest finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C.

Publikacje
W miesi czniku „Ziemia Kłodzka” kontynuowano cykl publikacji dotycz cych historii
Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej.
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Przygotowanie i druk publikacji został sfinansowany ze rodków grantu instytucjonalnego
Fundacji im. Stefana Batorego.
Seminaria
a)

28 stycznia 2004 r. redaktor naczelny tygodnika "UG" ("Słowo") pan Adiya Ganbaatar
wygłosił seminarium na temat "Mongolia - sytuacja polityczna, prawa człowieka, wolno
słowa". W seminarium wzi ł udział m.in. Ambasador Mongolii w Polsce pan Tugalkhuu
Baasansuren.

b)

Fundacja zorganizowała 25 lutego 2004 r. seminarium pt.: „Prawa człowieka w Uzbekistanie”,
które wygłosił zast pca redaktora naczelny tygodnika "Czas i My" dr Alisher Taksanov.

c)

6 kwietnia 2004 roku w siedzibie Fundacji Solidarno ci Polsko - Czesko - Słowackiej odbyło
si na seminarium pt.: "Naruszenia praw człowieka w Kirgistanie", na którym wykład
wygłosiła redaktor naczelny dwutygodnika "Twarze" pani Bermet Bukasheva.

d)

28 pa dziernika odbyło si na seminarium pt.: „Mołdowa – rozwój demokracji, prawa
człowieka, wolno słowa”. Wzi li w nim udział: Tatiana Racu (Niezale ne Towarzystwo dla
Edukacji i Praw Człowieka SIEDO – Kiszyniów), Nicolae Dandis – (Oddział Europejskiego
Forum Studentów AEGEE – Cahul), Natalia Silitskaia (Gazeta “Niezwisimaja Mołdowa” –
Kiszyniów).

Szlak turystyczny Solidarno ci Polsko – Czechosłowackiej
Fundacja we współpracy z Gmin L dek Zdrój przygotowuje wyznakowanie szlaku
turystycznego Solidarno ci Polsko – Czechosłowackiej w Górach Złotych, poł czonego z ekspozycj
na temat współpracy opozycji demokratycznej z Czech i Słowacji.
Fundacja zakupiła sprz t komputerowy oraz umeblowanie dla potrzeb planowanej ekspozycji.
Projekt został dofinansowany ze rodków grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana
Batorego.

DZIAŁALNO

KULTURALNA

XV Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrze cija skiej „B d my Rodzin ”
Fundacja współorganizowała XV Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrze cija skiej, które odbyły
si od 13. 08 do 24. 10.2004 r.
Oficjalna inauguracja miała miejsce w sobot 11. 09. 2004 r. w miejscowo ci Nowe Mesto nad
Metuj w Republice Czeskiej. Uroczysto ta była zło ona z parady historycznej, która przeszła
ulicami miasta, wyst pów artystycznych, zespołów polskich i czeskich oraz wystawy twórców z
pogranicza polsko-czeskiego.
W ramach XV Dni zorganizowano liczne przedsi wzi cia: koncerty, konferencje, spotkania
dzieci i młodzie y, nauczycieli oraz artystów. Odbył si mi dzy innymi plener artystyczny w
winouj ciu (1 – 10. 10. 2004r. ), „Poci g Rado ci” w Jaworzynie l skiej z udziałem około 600
młodych uczniów z Polski i Czech. Tradycyjnie w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrze cija skiej odbywały si konkursy. Najwi kszym konkursem okazał si konkurs prozy i poezji
religijnej z wielkim finałem w Jaworzynie l skiej (uczestniczyło w nim ponad 4 tys. młodzie y).
Ponadto (tak e w Jaworzynie) zorganizowany został konkurs plastyczny „Rodzina Kultur”. Odbywały
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si tak e inne konkursy: „Co wiesz o pograniczu” w Nowej Rudzie, „Konkurs Wiedzy o Polsce i
Czechach” w Z bkowicach l skich. Odbyły si tak e konferencje: konferencja Arnost z Pardubic ( w
640-t rocznic mierci pierwszego czeskiego arcybiskupa), konferencja „ l sk i Czechy w XIV
wieku” (Wrocław), konferencja „Sympozjum Wittigowskie” (Nowa Ruda, Nowy Gieraltów), i
konferencja „Współpraca polskich i czeskich szkół” (Kłodzko, Wrocław).
Najwi kszym koncertem z udziałem około 4 tysi cy osób, był koncert zespołu „Arka Noego”
w ramach akcji promuj cej zdrowy styl ycia „Sygnał Wolno ci”, który odbył si 10. 10. 2004 r. w
Słupcu. Nad imprez patronat obj li Ministrowie Kultury Polski i Republiki Czeskiej
Projekt został dofinansowany ze rodków grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana
Batorego.

3.

Fundacja nie prowadzi działalno ci gospodarczej.

4.

Tekst uchwały Zarz du: W dniach 21.03.2004 i 12.09.2004 odbyły si wspólne posiedzenia
Rady i Zarz du Fundacji (protokoły z posiedze w zał czeniu). W dniu 22.05.2004 odbyło si
posiedzenie fundatorów Fundacji w sprawie zmiany w składzie Zarz du Fundacji (zał cznik)
oraz posiedzenie Rady Fundacji w sprawie zmian Statutu (zał cznik). Dodatkowo Zarz d
Fundacji przyj ł w trybie korespondencyjnym w dniu 22.06.2004 uchwał w sprawie
utworzenia stanowiska Koordynatora Administracyjno – Programowego (zał cznik).

5.

Przychody Fundacji
(szczegółowe zestawienie w zał czeniu)

689 852,51 zł

6.

Wydatki Fundacji
(szczegółowe zestawienie w zał czeniu)

607 327,09 zł

7.

Dane o:
a) liczbie zatrudnionych w Fundacji na umow o prac i umow zlecenie:
23 osób
b)
ł cznej kwocie wynagrodze wypłaconych przez Fundacj
108.522,00 zł
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych wiadcze .
c) wysoko ci rocznego wynagrodzenia wypłacanego ł cznie członkom Zarz du 21.330,- zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło
84.884,- zł
e) udzielonych przez Fundacj po yczkach pieni nych - Fundacja nie udziela po yczek,
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Powszechny Bank Kredytowy IX O/ Warszawa
21 1060 0076 0000 4010 4020 3976
02 1060 0076 0000 3300 0030 8692
Rachunek lokat terminowych
Wszystkie rodki uzyskane w 2004 r przechodziły przez rachunek bankowy Fundacji.
g) warto ci nabytych obligacji oraz wielko ci obj tych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Fundacja nie nabyła papierów
warto ciowych.
h) nabytych nieruchomo ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko ci kwot wydatkowanych na to
nabycie: Fundacja nie nabyła nieruchomo ci
i) nabytych pozostałych rodkach trwałych – zakupiono komputer i kserokopiark za ł czn
kwot 12 265,88 zł.
j) warto ci aktywów i zobowi za Fundacji uj tych we wła ciwych sprawozdaniach
finansowych sporz dzonych dla celów statystycznych - zgodnie z obowi zuj cymi
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przepisami Fundacja, nie prowadz c działalno ci gospodarczej oraz nie otrzymuj c dotacji
z bud etu pa stwa, nie sporz dzała sprawozda finansowych dla celów statystycznych

8.

W dniach 1.01-20.01.2004 Fundacja zorganizowała nieodpłatnie sta absolwencki, na
podstawie umowy z Powiatowym Urz dem Pracy w Mi sku Mazowieckim.

9.

Informacja o rozliczeniu Fundacji z bud etem
- zgodnie z art. 17, ust p 1, punkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od
osób prawnych dochody Fundacji wydatkowane na działalno naukow , o wiatow ,
kulturaln , w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie ochrony rodowiska s
wolne od podatku dochodowego od osób prawnych;
dodatkowo rodki pochodz ce od Polsko – Ameryka skiej Fundacji Wolno ci s
bezzwrotn pomoc Rz du Stanów Zjednoczonych Ameryki i jako takie wydatki
ponoszone z tych rodków s wolne od podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób
fizycznych
- Fundacja odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysoko ci:
zaliczki na podatek dochodowy:
8 098,11 zł
składki na ubezpieczenie społeczne
14 346,58 zł
- Fundacja składała nast puj ce deklaracje podatkowe:
CIT - 8 zeznania roczne o wysoko ci dochodu (straty) osi gni tego przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych
PIT - 8b roczna informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy od osób fizycznych (dotyczy umów zlecenia i umów o dzieło)
PIT - 11 roczna informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy od osób fizycznych (dotyczy umów o prac )
PIT - 4 deklaracja na zaliczki podatku dochodowego od wynagrodze
VAT – 7 deklaracja dla podatku od towarów i usług (Fundacja nie b d ca płatnikiem
podatku VAT, składała deklaracje VAT – 7 za okres IX – XII 2004 w celu odzyskania
zapłaconego podatku VAT od zakupów sfinansowanych ze rodków bezzwrotnej
pomocy Rz du Stanów Zjednoczonych Ameryki)
Warszawa, dn. 12.03.2005

Zał czniki:
1. Protokół z posiedzenia Rady i Zarz du Fundacji z dnia 21.03.2004
2. Protokół z posiedzenia Rady i Zarz du Fundacji z dnia 12.09.2004
3. Protokół z posiedzenia Fundatorów z dnia 22.05.2004
4. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 22.05.2004
5. Uchwała Zarz du Fundacji w w sprawie utworzenia stanowiska Koordynatora Administracyjno –
Programowego.
6. Sprawozdanie finansowe Fundacji zawieraj ce bilans, rachunek zysków i strat, informacje
dodatkow oraz zestawienie przychodów i wydatków.
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BILANS ZA 2004
AKTYWA
A
. Aktywa trwałe

STAN NA
pocz tek roku
koniec roku
2 025.20

10 131.66 A. Fundusze własne

I. Warto ci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

PASYWA

I. Fundusz statutowy
2 025.20

10 131.66

III. Nale no ci długoterminowe

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

160 466.43

II. Nale no ci krótkoterminowe

5 123.41

III. Inwestycje krótkotermnowe

155 343.02

82 478.83

1. Kredyty i po yczki

1. rodki pieni ne

155 343.02

82 478.83

2. Inne zobowi zania

2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
C. mi dzyokresowe

158 368.19

84 525.42

2 000.00

2 000.00

156 368.19

82 525.42

156 368.19

82 525.42

II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwy ka przychodów nad kosztami (wielko
dodatnia)
2. Nadwy ka kosztów nad przychodami (wielko
ujemna)

IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe

ZA ROK
pocz tek roku
koniec roku

86 926.83 B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
I. Zobowi zania długoterminowe z tytułu kredytów
i po yczek
II. Zobowi zania krótkoterminowe i fundusze
4 448.00
specjalne

2 098.24

2 098.24

2 401.41

2 098.24

2 401.41

2 025.20

10 131.66

3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowi zania
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
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1. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów

2 025.20

10 131.66

162 491.63

97 058.49

2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
Warszawa, 8.03.2005 r.

162 491.63

97 058.49 SUMA PASYWÓW
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REGON:
O12OO579O

Rachunek wyników
na dzie 31.12.2004
Rachunek wyników sporz dzony zgodnie z zał cznikiem do rozporz dzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z
pó n. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.
I.
II.
1

2
Przychody z działalno ci statutowej
Składki brutto okre lone statutem
Inne przychody okre lone statutem
Przychody z działalno ci statutowej nieodpłatnej po ytku
publicznego
Przychody z działalno ci statutowej odpłatnej po ytku
publicznego
Pozostałe przychody okre lone statutem
Koszty realizacji zada statutowych
Koszty realizacji zada statutowych działalno ci
nieodpłatnej po ytku publicznego
Koszty realizacji zada statutowych działalno ci
odpłatnej po ytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zada statutowych

2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1

Wynik finansowy na działalno ci statutowej (wielko
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zu ycie materiałów i energii

Kwota za poprzedni rok
obrotowy

Kwota za bie cy
rok obrotowy

2003
3
529 923.15

2004
4
686 469.40

529 923.15

686 469.40

529 923.15
288 246.41

686 469.40
520 504.94

288 246.41

520 504.94

241 676.74
86 026.07
3 499.75

165 964.46
84 962.37
9 030.74
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2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.
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Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
wiadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

27 410.83

20 944.69

53 090.29
2 025.20

49 219.02
2 302.99
3 464.93

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalno ci
(wielko dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielko dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielko ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Ró nica zwi kszaj ca koszty roku nast pnego (wielko
ujemna)
Ró nica zwi kszaj ca przychody roku nast pnego
(wielko dodatnia)

717,52

1 859.78
3 383.11

156 368.19

82 525.42

156 368.19

82 525.42

156 368.19

82 525.42

………………………..
Data sporz dzenia:
Warszawa, 8.03.2005 r.

Podpisy
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Fundacja Solidarno ci Polsko-Czesko-Słowackiej
Informacja dodatkowa za 2004 r.
1

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Przyj te metody wyceny w zasadach (polityce)
rachunkowo ci
Wyszczególnienie
rodki trwale, warto ci niematerialne i prawne, składniki maj tku
obrotowego
wycenia si wg cen nabycia,
w kwocie wymagaj cej zapłaty,
c) Fundusze własne, rodki pieni ne – w warto ci
Zobowi zania
nominalnej.
Fundusze własne, rodki pieni ne
w warto ci nominalnej
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany
nie było zmian

Przyczyny zmiany

Kwota wyniku finansowego spowodowana
zmianami
0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuj te w ksi gach handlowych
Nie uwzgl dniono w
Wyszczególnienie zdarze
Kwota w złotych
Bilansie
Rachunku wyników
nie wyst piły

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - rodki trwałe (brutto)
Stan na
Nazwa grupy składników maj tku trwałego pocz tek roku
obrotowego
1. grunty (w tym prawo u ytkowania
gruntu)

Aktualizacja

Przychody

Przemieszczenia

Rozchody

Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
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2. budynki, lokale i obiekty in ynierii
l dowej i wodnej
3. urz dzenia techniczne i maszyny
4. rodki transportu
5. inne rodki trwałe
Razem

14
0,00
22 046,40

12 265,88

0,00

13 415,40

12 265,88

0,00

13 415,40

20 896,88
0,00
0,00
20 896,88

2 b. Umorzenie rodków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników maj tku
trwałego
1. grunty (w tym prawo u ytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii
l dowej i wodnej
3. urz dzenia techniczne i maszyny
4. rodki transportu
5. inne rodki trwałe
Razem
2

Stan na
pocz tek roku
obrotowego

Aktualizacja

20 021,20

20 021,20

Amortyzacja
za rok

Stan na
Stan na
Stan na
pocz te
koniec roku
Inne zwi kszenia Zmniejszenie koniec roku
kroku
obrotowego
obrotowego obrotowego
(netto)
(netto)

2 302,99

0,00

2 302,99

0,00

11 558,97

c. Grunty u ytkowane wieczy cie
Stan na
pocz tek roku
obrotowego

Zmiany w ci gu roku
Zwi kszenia
Zmniejszenia

Powierzchnia m2
Warto
brak gruntów

2

11 558,97

d.

rodki trwałe u ywana na podstawie umowy najmu lub dzier awy
Stan na
Zmiany w ci gu roku
pocz tek roku
obrotowego
Zwi kszenia
Zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00
10 765,22
0,00
0,00
10 765,22

0,00
2 025,20
0,00
0,00
2 025,20

0,00
10 131,66
0,00
0,00
10 131,66
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1. grunty (w tym prawo u ytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii
l dowej i wodnej
3. urz dzenia techniczne i maszyny
4. rodki transportu
5. inne rodki trwałe
Razem

2

0,00

0,00

Stan na
pocz tek roku
obrotowego

Przychody

Rozchody

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00

f. Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników maj tku
trwałego
1. Inne warto ci niematerialne i prawne
Razem brak
2

0,00

e. Warto ci niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników maj tku trwałego
1. Inne warto ci niematerialne i prawne

2

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

g. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomo ci
2. Warto ci niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery warto ciowe
c. udzielone po yczki

Stan na
pocz tek roku
obrotowego

Amortyzacja za rok

0,00

Stan na
pocz tek roku
obrotowego

0,00

Inne
zwi kszenia
0,00

Zmiany w ci gu roku
Zwi kszenia

Zmniejszenia

Zmniejszenie
0,00

Stan na
pocz tek
Stan na
Stan na
roku
koniec roku
koniec roku
obrotowego obrotowego
(netto)
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem brak

16
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2

h. Podział nale no ci według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie spłaty
okres wymagalno ci
Razem
do 1 roku
powy ej 1 roku
stan na
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku koniec roku
Nale no ci z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
1. dostaw i usług
0,00
0,00
2. podatków VAT
0,00
4 448,00
0,00
0,00
0,00
4 448,00
3. rodków od ZUS
0,00
0,00
4. wynagrodze
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze s dowej
0,00
0,00
6. innych nale no ci
5 123,41
5 123,41
0,00
Razem
5 123,41
4 448,00
0,00
0,00
5 123,41
4 448,00

2

i. Podział zobowi za według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie spłaty
okres wymagalno ci
Razem
do 1 roku
powy ej 1 roku
stan na
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku koniec roku
Zobowi zania z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
1. kredytów i po yczek
0,00
0,00
2. dostaw i usług
429,99
0,00
429,99
3. podatków
1 050,92
860,03
1 050,92
860,03
4. ubezpiecze społecznych
1 047,32
1 111,39
1 047,32
1 111,39
5. wynagrodze
0,00
0,00
6. zobowi za wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowi za
0,00
0,00
Razem
2 098,24
2 401,41
0,00
0,00
2 098,24
2 401,41
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j. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

pocz tek roku
obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszcze
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism
i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia
maj tkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów wg tytułów:

stan na
koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

a. inne bierne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów

2

k. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów

Tytuły
1.Rozliczenia mi dzyokresowe
przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)
rozliczenie amortyzacji w czasie

pocz tek roku
obrotowego

2 025,20
2 025,20

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
2

Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe

stan na
koniec roku
obrotowego

Rok bie

10 131,66
10 131,66

nie wystapiły
cy

Rok ubiegły
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Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma

18
0,00

0,00

0,00

0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

2

Wyszczególnienie
Administracja
(pozostałe: merytoryczne, ksi gowo
- umowy zlecenie i o dzieło)
Ogółem

Przeci tne
zatrudnienie w
roku
1,00

1,00

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powy ej okre lonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o
wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pó n. zm.)

2

3

Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Informacje o strukturze przychodów - ródła i wysoko
a. Przychody z działalno ci statutowej
0,00
Składki brutto okre lone statutem
0,00
Przychody z działalno ci statutowej
nieodpłatnej po ytku publicznego
0,00
Przychody z działalno ci statutowej
odpłatnej po ytku publicznego
0,00
Pozostałe przychody okre lone
statutem
686 469,40
RITA - Study Tours
90 310,58
RITA - Bez korpupcji
40 000,00

Liczba osób
nie dotyczy
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Technika Wolnego Słowa IX
Niezale ne Media Kazachstan
Rozbudowa sieci kontaktów
transgranicznych Rosja - Polska
Niezale ne Media Azja
Małopolskie Towarzystwo O wiatowe
Pokrycia amortyzacji
Nadwy ka przychodów nad kosztami 2003
r.

b. Pozostałe przychody

3

3

19
238 058,20
26 130,42
91 638,00
38 804,59
1 000,00
4 159,42
156 368,19

0,00

Przychody ze sprzeda y rodków trwałych,
rodków trwałych w budowie oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji rodków trwałych
Inne
c. Przychody finansowe
Cena sprzeda y akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od po yczek
Odsetki od posiadanych papierów
warto ciowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

3 383,11
3 383,11

a. Informacje o strukturze kosztów

4

Koszty realizacji działalno ci statutowej
nieodpłatnej po ytku publicznego
wiadczenia pieni ne:
wiadczenia niepieni ne:

0,00
0,00
0,00

Fundacja Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalno ci za rok 2004
Koszty realizacji działalno ci statutowej
odpłatnej po ytku publicznego
wiadczenia pieni ne:
wiadczenia niepieni ne:
Pozostałe koszty realizacji zada
statutowych
RITA - Study Tours
RITA - Bez korpupcji
Grant instytucjonalny Fundacji im. Stefana
Batorego
Technika Wolnego Słowa IX
Niezale ne Media Kazachstan
Rozbudowa sieci kontaktów
transgranicznych Rosja - Polska
Niezale ne Media 5
Media Azja
Małopolskie Towarzystwo O wiatowe
wiadczenia niepieni ne
Koszty administracyjne:
- zu ycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne wiadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
b. Pozostałe koszty

4

warto netto sprzedanych rodków
trwałych, rodków trwałych w budowie oraz
warto ci niematerialnych i prawnych

20

0,00
0,00
0,00
520 504,94
90 310,58
40 000,00
30 862,52
207 929,25
26 130,42
7 188,74
21 213,28
95 870,15
1 000,00
0,00
84 962,37
9 030,74
20 944,69
0,00
49 219,02
2 302,99
3 464,93
1 859,78

Fundacja Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalno ci za rok 2004
warto netto z likwidacji rodków
trwałych, warto ci niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarze mieszcz cych
si w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego
Inne

c. Koszty finansowe

4
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1 859,78

0,00

Warto ewidencyjna sprzedanych
udziałów i akcji, stanowi cych długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i po yczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaci gni tych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminow
regulacj zobowi za
Odsetki i dodatkowe opłaty od rodków
trwałych przej tych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
a. ródła zwi kszenia i wykorzystanie funduszu statutowego

5
Wyszczególnienie
1. Stan na pocz tek roku obrotowego
a. zwi kszenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne

Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
2 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Fundacja Solidarno ci Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalno ci za rok 2004
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2. Stan na koniec okresu obrotowego

2 000,00

0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalno ci statutowej
5
Wynik na działalno ci statutowej
w tym:
na realizacj programu "Rozbudowa
sieci kontaktów transgranicznych Rosja
– Polska"
rodki własne

6

82 525,42

80 578,17
1 947,25

Zobowi zania zwi zane z działalno ci statutow : nie wyst piły
stan na
pocz tek roku
koniec roku
Tytuły
obrotowego
obrotowego
1. gwarancje
2. por czenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowi zania
Razem
0,00
0,00

