SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
za rok 2005
1.

Nazwa:

Fundacja Solidarności 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

Zarząd Fundacji:
- Jarosław Sergiusz Szostakowski, Prezes Zarządu, Warszawa,
- Julian Kazimierz Golak, Członek Zarządu, Nowa Ruda,
- Wojciech Maciej Król, Członek Zarządu, Wrocław,
- Jerzy Andrzej Herma, Członek Zarządu, Cieszyn,
- Warcisław Janusz Martynowski, Członek Zarządu,
- Zbigniew Wiesław Niewiarowski, Członek Zarządu, Warszawa,
Rada Fundacji:
- Jarosław Józef Broda,
- Zbigniew Piotr Janas,
- Mirosław Stanisław Jasiński,
- Mieczysław Piotrowski.
Celem Fundacji jest działalność:
- naukowa,
- oświatowa,
- kulturalna,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- w zakresie ochrony środowiska,
- w zakresie dobroczynności,
- w zakresie pomocy społecznej;
prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech,
Słowacji oraz innych krajów.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. gromadzenie środków pieniężnych oraz zasobów materialnych na rzecz
wspierania różnych form działalności "Solidarności Polsko-Czesko Słowackiej"
2. współpraca ze środowiskami reprezentującymi różne grupy społeczne, z
osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z "Solidarnością
Polsko - Czesko - Słowacką";
3. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw zmierzających do popularyzowania
wiedzy o "Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej";
4. organizowanie wykładów, seminariów, pokazów, odczytów zmierzających do
pogłębienia wiedzy o celach Fundacji;
5. inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zebranie
środków pieniężnych na rzecz Fundacji;
6. wspomaganie osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.
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7. wspomaganie i współpraca ze środowiskami i organizacjami o celach
podobnych do celów Fundacji, a działających w Polsce i zagranicą.
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

2.

Opis działalności Fundacji:

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Projekt „Rozbudowa sieci kontaktów transgranicznych Rosja – Polska”
W 2005 r. Fundacja kontynuowała realizację projektu mającego na celu promocję
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Rosji i Polski oraz rozwój transferu
polskich doświadczeń, umiejętności i programów do Rosji w ramach modelu „East – East”.
Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Irena Lewandowska
(dziennik „Gazeta Wyborcza”), Adam Pomorski (Polski Pen Club), Sławomir Popowski
(dziennik „Rzeczpospolita”), Natalia Woroszylska (Radio „Polonia”), Jarosław Szostakowski
(Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej). Rada dokonała również oceny
realizacji Projektu.
W ramach projektu zorganizowano 4 dwutygodniowe pobyty studyjne dla 30
działaczy organizacji pozarządowych z Rosji. Podczas pobytu w Polsce mieli oni okazję
zapoznać się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji
pozarządowych: prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarządowych w
Polsce, instytucje i organizacje wspierające działalność organizacji pozarządowych,
zdobywanie funduszy na działalność, współpraca z instytucjami państwowymi i
samorządowymi, wolontariusze w organizacji, rola mediów w informowaniu o działalności
organizacji pozarządowych, praktyczne problemy funkcjonowania organizacji. Zagadnienia
omawiane będą zarówno w formie wykładów, jak i spotkań w organizacjach i instytucjach.
Program pobytu byłby dostosowany do jego uczestników, tak aby odbyte spotkania mogły
również zaowocować współpracą w przyszłości.
Program jest finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington,
D.C. USA).
Wizyta studyjna “Niezależne media” dziennikarzy z Kazachstanu
W miesiącu kwietniu 2005 r., Fundacja we współpracy z Ambasadą Polską w
Almaty, zorganizowała wizytę studyjną dla grupy 9 dziennikarzy z Kazachstanu.
Stażyści odwiedzili redakcje najpopularniejszych warszawskich dzienników
(“Rzeczpospolita”, “Gazeta Wyborcza”, “Fakt”, “Metropol”, ), tygodników (“Wprost”,
„Newsweek”, “Warsaw Voice”, “Polityka”, “Przegląd”, “Solidarność” ), miesięczników (“Nowe
Państwo”, “ Profit”) radio (Polskie Radio, “TOK FM” ), stacji telewizyjnych (TVP1, Telewizja
Regionalna TVP3 , TV Polsat,), Katolicką Agencję Informacyjną oraz lokalny tygodnik (
“Gazeta Południe - Głos Mokotowa”).
Podczas pobytu w Polsce wysłuchali wykładów dotyczący różnych zagadnień
związanych z mediami. Uczestniczyli w dyskusjach, debatach i konferencjach dla
dziennikarzy. Spotkali się również z polskimi politykami i przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
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Ważnym elementem programu było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z polskimi
dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w warszawskich redakcjach. Te kontakty będą
stanowiły podstawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp.
Wizyta studyjna „Niezależne media” była sfinansowana przez Centrum Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Almaty.
Program edukacyjny „Wsparcie niezależnych wydawnictw w Centralnej Azji”
W miesiącu kwietniu 2005 r. Fundacja rozpoczęła realizację programu edukacyjnego
w zakresie komputerowych technik poligraficznych dla organizacji z krajów Centralnej Azji.
W ramach programu Fundacja zorganizowała 4 dwutygodniowe szkolenia z zakresu
technik składu komputerowego dla potrzeb niezależnych wydawnictw. Program kursów był
dostosowany do poziomu wiedzy komputerowej uczestników. Początkujący kursanci
wyjeżdżają z Polski z umiejętnościami, pozwalającymi na obsługę programów
komputerowego składu tekstów; uczestnicy bardziej zaawansowani są szkoleni według
zgłaszanych potrzeb.
Dodatkowe wybrane organizacje były wspierane poprzez darowizny sprzętu
komputerowego.
Powołano społeczną Radę Programu mającą nadzorować przebieg programu,
typować kandydatów do uczestnictwa i dokonać oceny całościowej programu. W skład Rady
Programu weszli:
Bronisław Komorowski - Przewodniczący – Poseł RP, Bogumiła
Berdychowska - Narodowe Centrum Kultury, Zbigniew Janas - b. Poseł na Sejm, Paweł
Kowal - Mazowieckie Centrum Kultury, Maria Przełomiec - Redakcja Polska BBC,
Agnieszka Romaszewska - Telewizja Polska.
W szkoleniach w Warszawie w roku 2005 wzięli udział reprezentanci 19 organizacji z
Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu i Tadżykistanu. 13 organizacji zostało wyposażonych w
sprzęt komputerowy.
Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington,
D.C. USA).
Program "Niezależne Media 6"
W sierpniu 2005 r. Fundacja rozpoczęła realizację szóstej edycji programu
„Niezależne media”, który obejmował dwutygodniowe staże dla dziennikarzy prasy, radia,
telewizji i redaktorów wydawnictw.
Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Bartosz Węglarczyk Przewodniczący, dziennik „Gazeta Wyborcza”, Piotr Garbarczyk - Kierownik Działu
Warszawskiego i Mazowieckiego Telewizji Regionalnej TVP3, Jan Kofman - profesor
politologii Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Izabela Kraj –
Przewodnicząca, gazeta „Rzeczpospolita” Tomasz Lachowicz - zastępca Redaktora
Naczelnego dziennika „Super Express”, Wojciech Maziarski - tygodnik „Newsweek”, Maria
Przełomiec - Sekcja Polska BBC, Jarosław Szostakowski - Prezes Zarządu Fundacji,
Jagienka Wilczak - tygodnik „Polityka”.
W 2005 r. w ramach programu zorganizowano 4 dwutygodniowe staże, w których
wzięło udział 34 dziennikarzy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy,
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Rosji

Podczas pobytu w Polsce mieli oni okazją zapoznać się z pracą polskich mediów.
Odbyli praktyczne spotkania i staże w redakcjach głównych tytułów prasowych, radia,
telewizji, agencji informacyjnych i portali internetowych. Wysłuchali wykładów dotyczący
różnych zagadnień związanych z mediami. Spotkali się również z polskimi politykami i
przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Ważnym elementem programu było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z polskimi
dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w warszawskich redakcjach. Te kontakty będą
stanowiły podstawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp.
Dodatkowo w Armenii odbyły się dwa seminaria prezentujące polskie doświadczenia
medialne (Vanadzor 25.11.2005, Erewań 13.12.2005). Zorganizowano również konkurs
zamknięty dla uczestników wizyt studyjnych na teksty o polskich mediach. W realizacji
Programu, partnerem w Armenii był Caucasus Media Institute.
Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington,
D.C. USA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasady brytyjskie w Warszawie i
Erewaniu za pośrednictwem British Foreign and Commonwealth Office w ramach Global
Opportunities Fund, Re - Uniting Europe Programme.
Wizyta studyjna młodych liderów przedsiębiorczości “Bez korupcji. Społeczna
kontrola władz lokalnych”
W dniach 7 - 10 listopada 2005 r., odbyła się wizyta studyjna „Bez korupcji.
Społeczna kontrola władz lokalnych” dla 10 studentów z Azerbejdżanu oraz Bośni Hercegowiny - uczestników projektu „Akademia Młodych liderów przedsiębiorczości
społecznej” Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.
Studenci spotykali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących
się problematyką przeciwdziałania korupcji: Fundacja im. Stefana Batorego (Program
„Przeciw korupcji”), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (program „Przejrzysta Polska”),
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (wykład „Ochrona praw obywatela w konfrontacji z
urzędem), Związek Biur Porad Obywatelskich (wykład „Poradnictwo prawne dla obywateli”),
Fundacja Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej (program “Bez korupcji. Społeczna
kontrola władz lokalnych”).
Odwiedzili również redakcje dziennika „Rzeczpospolita”, gdzie wysłuchali wykładu na
temat dziennikarstwa samorządowego, oraz „Gazety Wyborczej”, gdzie wysłuchali
prezentacji na temat roli mediów w kampanii społecznej „Przejrzysta Polska”.
Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy
Warszawa - Praga Południe, który opowiedział im o systemie samorządu lokalnego w
Polsce.
Wizyta studyjna była finansowana przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z
Nowego Sącza.
Projekt „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych”
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„Bez korupcji.
Społeczna
kontrola
władz
lokalnych ”
był
przez Fundację
Solidarności
Polsko – Czesko – Słowackiej, we
Centrum Rozwoju Regionalnego / Transparency International Armenia.

Nadzór na realizacją projektu sprawowała Rada w składzie: Joanna Malarczyk –
Przewodnicząca Rady (ekspert, Związek Biur Porad Obywatelskich), Grażyna Kopińska
(Dyrektor, Program Przeciw Korupcji, Fundacja im. Stefana Batorego), Jan Fusiecki
(dziennikarz, „Gazeta Wyborcza”), Zbigniew Janas (b. Poseł, Fundacja Solidarności Polsko
– Czesko – Słowackiej), Izabela Kraj (dziennikarz, „Rzeczpospolita”), Andrzej Wielowieyski
(Senator, Senat RP).
W ramach projektu zorganizowano dwudniowe warsztaty “Wprowadzenie do
polskiego sytemu przeciwdziałania korupcji” (7-8.07.2005) podczas których 45 osób
zapoznało się z polskimi doświadczeniami związanymi z tą tematyką oraz dwutygodniową
wizytę studyjną (14-25.11.2005), w której wzięło udział 10 uczestników reprezentujących
władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz media z Armenii. Podczas pobytu w Polsce
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z polskimi doświadczeniami przeciwdziałania korupcji,
zarówno tymi o charakterze instytucjonalnym i prawnym, jak również poprzez publiczną
kontrolę mediów oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Podsumowaniem projektu było seminarium „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz
lokalnych” w Erewaniu (12.12.2005).
Program był finansowany przez ambasady brytyjskie w Warszawie i Erewaniu za
pośrednictwem British Foreign and Commonwealth Office w ramach Global Opportunities
Fund, Re - Uniting Europe Programme.

Projekt „Study Tours to Poland – wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i
Obwodu Kalingradzkiego”
Fundacja zorganizowała 2 wizyty studyjne dla 19 studentów z Ukrainy (15), Białorusi
(2) i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (2) w ramach programu „Study Tours to
Poland” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.
Podczas dwutygodniowych pobytów, studenci poznawali różne aspekty
współczesnego życia w Polsce: polityka, ekonomia, nauka i szkolnictwo wyższe, kultura,
młodzież, media, organizacje pozarządowe i współpraca międzynarodowa. Spotkali się z
przedstawicielami ponad 50 instytucji i organizacji.
Projekt był finansowany w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Przemiany w Regionie – RITA”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla
Demokracji.

Seminarium "Demokracja w Armenii – mit czy rzeczywistość?"
16 listopada 2005 r. prezes Transparency International Armenia dr Amalia Kostanyan
wygłosiła seminarium "Demokracja w Armenii – mit czy rzeczywistość?". W seminarium
wzięli udział przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych oraz studenci interesujący
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się tą tematyką. Obecna była również pani Anahit Asatryan - Drugi Sekretarz Ambasady
Republiki Armenii w Warszawie.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
XVI Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”
Fundacja współorganizowała XVI Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, które
odbyły się od 25.08 do 28.10.2005 r.
W ramach XVI Dni zorganizowano liczne akcje w kilkudziesięciu miejscach w
miejscowościach rozłożonych wzdłuż 300 km granicy polsko-czeskiej w Województwie
Dolnośląskim (dwie konferencje odbyły się także we Wrocławiu. Impreza odbywała się
tradycyjnie pod hasłem „Bądźmy Rodziną”, była adresowana do całych rodzin, a przede
wszystkim do środowisk szkolnych. W wielu imprezach (konkursy, wystawy, polsko-cze4skie
spotkania młodych) brały udział dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół
gimnazjalnych i średnich. Nowym elementem programowym była polsko-czeska konferencja
popularno-naukowa pod nazwą „ Polska i Czechy wobec doświadczeń komunizmu”.
Projekt został dofinansowany ze środków własnych Fundacji.

3.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.

Tekst uchwały Zarządu: W dniach 13.03.2005 i 16.10.2005 odbyły się wspólne
posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji (protokoły z posiedzeń w załączeniu).

5.

Przychody Fundacji
(szczegółowe zestawienie w załączeniu)

776 788,81 zł

6.

Wydatki Fundacji
(szczegółowe zestawienie w załączeniu)

684 120,09 zł

7.

Dane o:
a) liczbie zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę i umowę zlecenie: 22 osoby
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację
98 920,00 zł
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń.
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom Zarządu 10
540,- zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło
79 520,- zł
e) udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych - Fundacja nie udziela
pożyczek,
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Powszechny Bank Kredytowy IX O/ Warszawa
21 1060 0076 0000 4010 4020 3976
95 1060 0076 0000 3300 0036 0368
40 1060 0076 0000 3300 0035 5247
41 1060 0076 0000 3300 0035 5423
Wszystkie środki uzyskane w 2005 r. przechodziły przez rachunek bankowy
Fundacji.

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalności za rok 2005

7

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Fundacja nie nabyła
papierów wartościowych.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie: Fundacja nie nabyła nieruchomości
i) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych - zgodnie z obowiązującymi
przepisami Fundacja, nie prowadząc działalności gospodarczej nie sporządzała
sprawozdań finansowych dla celów statystycznych

8.

W dniach 7.06-31.08.2005 Fundacja zorganizowała nieodpłatnie staż absolwencki, na
podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie.
Fundacja na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowała zadanie w
zakresie pomocy technicznej dla krajów w okresie transformacji pt. „Wizyty studyjne
dla dziennikarzy z Armenii - Niezależne Media” w ramach programu Niezależne
Media VI.

9.

Informacja o rozliczeniu Fundacji z budżetem
- zgodnie z art. 17, ustęp 1, punkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku
dochodowym od osób prawnych dochody Fundacji wydatkowane na działalność
naukową, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w
zakresie ochrony środowiska są wolne od podatku dochodowego od osób
prawnych;
dodatkowo środki pochodzące od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności są
bezzwrotną pomocą Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki i jako takie wydatki
ponoszone z tych środków są wolne od podatku VAT oraz podatku dochodowego
od osób fizycznych
- Fundacja odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w
wysokości:
zaliczki na podatek dochodowy:
9 609,73 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna 12 514,81 zł
- Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:
CIT - 8 zeznania roczne o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
PIT - 11/8b roczna informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 4 deklaracja na zaliczki podatku
dochodowego od wynagrodzeń
VAT – 7 deklaracja dla podatku od towarów i usług (Fundacja nie będąca
płatnikiem podatku VAT, złożyła deklaracje VAT – 7 za m-c XII 2005 r. w celu
odzyskania zapłaconego podatku VAT od zakupów sfinansowanych ze
środków bezzwrotnej pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki)
Warszawa, dn. 15.03.2006

Załączniki:
1. Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji z dnia 13.03.2005
2. Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji z dnia 16.10.2005
3. Sprawozdanie finansowe Fundacji zawierające bilans, rachunek zysków i strat,
informacje dodatkową oraz zestawienie przychodów i wydatków.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalności za rok 2005
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1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Solidarności Polsko - Czesko Słowackiej, 00 - 031 Warszawa, ulica Szpitalna 5, m 5
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
nie posiadamy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 9133Z Działalność innych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu - 30.12.2002, wcześniej Rejestr
Fundacji 963 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, Sąd Gospodarczy XVI
Wydział Gospodarczy - Rejestrowy,
numer w ewidencji - 0000144784 oraz
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON - 012005790

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Zarząd Fundacji:
- Jarosław Sergiusz Szostakowski, Prezes Zarządu, Warszawa, ul.
Rokosowska 4/39
- Julian Kazimierz Golak, Członek Zarządu, Nowa Ruda, ul. Ogrodowa
25
- Wojciech Maciej Król, Członek Zarządu, Wrocław, ul. Szafera 15
- Jerzy Andrzej Herma, Członek Zarządu, Cieszyn, ul. Przepilińskiego
27
- Warcisław Janusz Martynowski, Członek Zarządu, Lądek Zdrój, ul.
Brzozowa 7
- Zbigniew Wiesław Niewiarowski, Członek Zarządu, Warszawa, ul.
Dembego 14/7
6. Określenie celów statutowych organizacji:
• naukowa,
• oświatowa,
• kulturalna,
• w zakresie kultury fizycznej i sportu,
• w zakresie ochrony środowiska,
• w zakresie dobroczynności,
• w zakresie pomocy społecznej;
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Czas nieokreślony
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Nie dotyczy

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania
przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki majątku wycenia
się wg cen nabycia. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 3,5 tyś. zł stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne i
środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Fundacja nie dokonuje
odpisów aktualizujących.

82 478.83
82 478.83

III. Inwestycje krótkotermnowe

1. Środki pieniężne

Warszawa, 15.03.2006 r.

SUMA AKTYWÓW

94 402.24

94 402.24

10 131.66

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

5 622.30

5 622.30

965,85

965,85

92 668.39

92 668.39

2 000.00

94 668.39

97 058.49 101 256.54

10 131.66

2 401.41

2 401.41

82 525.42

82 525.42

2 000.00

84 525.42

ZA ROK
początek roku koniec roku

IV. Rozliczenia międzyokresowe

III. Rezerwy na zobowiązania

3. Fundusze specjalne

2. Inne zobowiązania

1. Kredyty i pożyczki

95 634.24 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne
1 232.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
97 058.49 101 256.54 SUMA PASYWÓW

4 448.00

II. Należności krótkoterminowe

2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
C. międzyokresowe

86 926.83

IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

III. Należności długoterminowe

5 622.30

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

10 131.66

II. Rzeczowe aktywa trwałe

5 622.30 A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy

10 131.66

PASYWA

I. Wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe

STAN NA
początek roku koniec roku

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

A
.

AKTYWA

BILANS ZA 2005 r.

..............................................
(Nazwa jednostki)

REGON:
O12OO579O

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2005 r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.
137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja

1
A.
I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.

Wyszczególnienie
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

2004
3
686 469.40

2005
4
769 960.15

686 469.40

769 960.15

686 469.40
520 504.94

769 960.15
616 613.24

520 504.94

616 613.24

165 964.46
84 962.37
9 030.74
20 944.69

153 346.91
67 311.30
650,18
24 273.15

49 219.02
2 302.99
3 464.93

36 418.26
4 509.36
1 460.35

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i
G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i
H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Kwota za bieżący
rok obrotowy

5 194.36
1 859.78
3 383.11

195,88
1 634.30

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

82 525.42

92 668.39

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)

82 525.42

92 668.39

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

82 525.42

………………………..
Data sporządzenia:
Warszawa, 15.03.2006 r.

Podpisy

92 668.39

Przyczyny zmiany

Razem

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego

20 896,88

20 896,88

0,00

Aktualizacja

Kwota w złotych

Stan na początek
roku obrotowego

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe (brutto)

Wyszczególnienie zdarzeń
nie wystąpiły

Przemieszczenia

Nie uwzględniono w
Rachunku wyników

0,00

Przychody

Bilansie

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zmiany
nie było zmian

0,00

Kwota wyniku finansowego spowodowana
zmianami
0,00

wycenia się wg cen nabycia,
w kwocie wymagającej zapłaty,
c) Fundusze własne, środki pieniężne – w wartości nominalnej.
w wartości nominalnej

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Zobowiązania
Fundusze własne, środki pieniężne

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
Środki trwale, wartości niematerialne i prawne, składniki majątku
obrotowego

Informacja dodatkowa za 2005 r.

8 631,00

8 631,00

Rozchody

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

12 265,88

12 265,88
0,00
0,00

0,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego

Stan na początek
roku obrotowego

2 e. Wartości niematerialne i prawne

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem brak

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

0,00

Stan na początek
roku obrotowego

0,00

0,00

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

4 509,36

10 765,22

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Powierzchnia m2
Wartość brak gruntów

2 c. Grunty użytkowane wieczyście

4 509,36

10 765,22

0,00

8 631,00

8 631,00

Zmniejszenie

Stan na
koniec roku
obrotowego

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

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00

0,00

Inne zwiększenia

0,00
6 643,58
0,00
0,00
6 643,58

Amortyzacja
za rok 2005

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

Aktualizacja

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego
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1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

Nazwa grupy składników majątku trwałego

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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0,00
10 131,66
0,00
0,00
10 131,66

0,00

Stan na
począte roku
obrotowego
(netto)

0,00
5 622,30
0,00
0,00
5 622,30

0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)

0,00

Stan na początek
roku obrotowego

0,00

Stan na początek
roku obrotowego

0,00

Stan na początek
roku obrotowego

0,00

0,00

Inne
zwiększenia

0,00

Rozchody

0,00

0,00

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

0,00

Amortyzacja za
rok

Przychody

Należności z tytułu
1. dostaw i usług
2. podatków VAT
3. środków od ZUS
4 448,00

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego
1 232,00

0,00

początek roku
obrotowego

Razem

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

początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
0,00
4 448,00
1 232,00
0,00
0,00
koniec roku obrotowego

0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Stan na
Stan na koniec początek roku
roku
obrotowego
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00

Zmniejszenie
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2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na

4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem brak

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa finansowe

2 g. Inwestycje długoterminowe

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem brak

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem brak

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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4 448,00

1 232,00

0,00
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2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji

a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń

1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:

Tytuły

0,00

0,00

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

965,85

2 401,41

stan na

683,91
281,94

koniec roku
obrotowego

429,99
860,03
1 111,39

początek roku
obrotowego

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie wystąpiły

Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań
Razem
0,00

początek roku
obrotowego

0,00

0,00

koniec roku obrotowego

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na

4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności
Razem

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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początek roku
obrotowego
0,00
429,99
860,03
1 111,39
0,00
0,00
0,00
2 401,41

0,00
0,00
0,00
1 232,00

koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
683,91
281,94
0,00
0,00
0,00
965,85

Razem

0,00
0,00
0,00
4 448,00

2 Wyszczególnienie
Administracja
(pozostałe: merytoryczne, księgowość
- umowy zlecenie i o dzieło)
Ogółem

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

2 Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma

stan na

0,00

0,00

21,00
22,00

Przeciętne
zatrudnienie w
roku
1,00

0,00

Rok ubiegły

0,00

Rok bieżący

5 622,30
5 622,30

koniec roku
obrotowego

nie wystapiły

10 131,66
10 131,66

początek roku
obrotowego

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
rozliczenie amortyzacji w czasie

Tytuły

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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2 268,84
82 525,42

Przychody z części podatku dochodowego
przekazywanej przez osoby fizyczne
Nadwyżka przychodów nad kosztami 2005 r.

5 194,36

150 677,90
140 144,20
8 179,92
39 270,00
51 994,87
39 775,12
2 500,00

Ambasada Brytyjska - Bez korupcji. Społeczna
kontrola władz lokalnych.
NED - Niezależne Media VI
OBWE Almaty - Niezależne Media VI
MSZ - Niezależne Media VI
Ambasada Brytyjska - Niezależne Media VI
RITA - Study Tours to Poland
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

b. Pozostałe przychody

183 555,00
28 744,97

40 323,91

0,00
769 960,15

0,00

0,00
0,00

NED - Wsparcie niezależnych wydawnictw w
Centralnej Azji
OBWE Almaty - Niezależne Media (1 grupa)

NED - Rozbudowa sieci kontaktów
transgranicznych Rosja - Polska

Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem

Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
3 a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

2 Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
Liczba osób
nie dotyczy

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalności za rok 2005
18

162 896,97
28 119,97
128 844,60
70 845,24
8 179,92
35 190,23
39 513,88

Ambasada Brytyjska - Bez korupcji. Społeczna
kontrola władz lokalnych.
NED - Niezależne Media VI
OBWE Almaty - Niezależne Media VI
MSZ - Niezależne Media VI
Ambasada Brytyjska - Niezależne Media VI

95 440,02

NED - Wsparcie niezależnych wydawnictw w
Centralnej Azji
OBWE Almaty - Niezależne Media (1 grupa)

616 613,24

NED - Rozbudowa sieci kontaktów
transgranicznych Rosja - Polska

0,00
0,00
0,00

Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
świadczenia niepieniężne:

Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych

0,00
0,00
0,00

1 634,30

1 634,30

5 194,36

Koszty realizacji działalności statutowej
4 nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
świadczenia niepieniężne:

a. Informacje o strukturze kosztów

Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

3 c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek

Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
3 niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne - rozliczenie amortyzacji
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36 418,26
4 509,36
1 460,35

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek
od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
4 aktywa finansowe

c. Koszty finansowe

wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne

wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
4 niematerialnych i prawnych

0,00

195,88

195,88

67 311,30
650,18
24 273,15
0,00

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty

b. Pozostałe koszty

39 895,96
2 499,18
5 187,27
0,00

RITA - Study Tours to Poland
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
ze środków własnych
świadczenia niepieniężne
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0,00

2 000,00

środki własne

stan na

3 764,17
-818,93

12 480,99

21 833,30

na realizację programu Ambasada Brytyjska Bez korupcji. Społeczna kontrola władz
lokalnych.

na realizację programu Ambasada Brytyjska Niezależne Media VI
niewykorzystana część dotacji na realizację
programu MSZ - Niezależne Media VI

55 408,86

92 668,39

0,00

0,00

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

na realizację programu NED - Niezależne
Media VI

Wynik na działalności statutowej
w tym:

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

Zobowiązania związane z działalnością statutową: nie
wystąpiły
Tytuły
6

5

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Inne koszty finansowe
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1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem
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0,00

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00
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