Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji Amicus Europae w 2015 r.
1. Fundacja Amicus Europae
Adres Al. Przyjaciół 8/5, 00-565 Warszawa
Zarząd: jednoosobowy – Andrzej Majkowski – Prezes Zarządu
KRS:
0000219311
REGON:
015840168
NIP:
526-27-97-522
Data wpisu do KRS: 12.10.2004
2. Celem statutowym Fundacji jest:
a) wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa
i umacniania wartości demokratycznych;
b) propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
c) propagowane idei wspólnej Europy; upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej;
d) promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w
dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;
e) wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz pojednania i tolerancji pomiędzy
narodami;
f) wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości i ekonomicznej pozycji Polski za
granicą;
g) popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.
Opis Działalności statutowej:
Realizując postanowienia Rady Fundacji z 25 marca 2015 r. oraz decyzje Fundatora, Fundacja
koncentrowała się w 2015 r. na realizacji dwóch głównych celów:
1. Udziału w europejskich i krajowej dyskusji i działaniach na rzecz postępu reform i
procesu pokojowego na Ukrainie.
2. Prowadzeniu działalności konferencyjnej i analitycznej w zakresie spraw
międzynarodowych, europejskich a także problemów globalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem wspierania działalności i aktywności publicznej młodych polskich
ekspertów.
W celu realizacji powyższych celów Fundacja podejmowała współpracę z czołowymi
europejskimi fundacjami, organizacjami społecznymi i ośrodkami badawczo-analitycznymi.
Jako główne pola aktywności Fundacji w 2015 r. należy określić wszechstronne wsparcie dla
procesu reform na Ukrainie, dialogu nt. problemów integracji europejskiej i wyzwań
globalnych (w tym konfliktów na Bliskim Wschodzie/wojna z kalifatem), rozwoju młodego
pokolenia analityków spraw międzynarodowych, dyskusji na temat kierunków polskiej polityki
zagranicznej, wsparcia dla projektów rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce.
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Do najważniejszych wydarzeń realizowanych przez FAE zaliczają się:
1. W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie FAE odbyło się międzynarodowe seminarium
„European Union and the East in 2030”. Referentami byli goście z Niemiec (Felix Hett,
Julia Wanninger (Parlament Europejski), Florence Mardirossian (Francja), Dmitri
Sulsov (Rosja). Punktem wyjścia do dyskusji był nowy raport “Europe and the East in
2030”, powstały w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów FAE. Raport
jest efektem prac przeprowadzonych podczas serii warsztatów, na których grupa
ekspertów zdefiniowała siły napędowe kształtujące stosunki pomiędzy UE, Rosją i
krajami Partnerstwa Wschodniego. Przedyskutowano cztery możliwe scenariusze
dalszego rozwoju stosunków pomiędzy UE i jej wschodnimi sąsiadami. Podczas
warsztatów zaprezentowano te scenariusze i poddano dyskusji, jak UE mogłaby
wprowadzić w życie najpozytywniejszy z nich, zapobiegając jednocześnie
zrealizowaniu się scenariusza najmniej optymistycznego. Delegacja FAE została także
przyjęta na spotkaniu w MSZ przez podsekretarza stanu Pana Konrada Pawlika,
podczas którego zaprezentowano główne konkluzje Raportu.
2. Przewodniczący Rady FAE przebywał wraz z delegacją FAE na Jubileuszu 90-lecia
Fundacji im. Friedricha Eberta w Berlinie. Prezydent A.Kwaśniewski wygłosił
przemówienie jako główny gość zagraniczny, po przemowie Prezydenta Federalnego
Joachima Gaucka. Jubileusz zebrał audytorium ponad 1000 osób, a wśród gości byli
m.in. wicekanclerz Sigmar Gabriel, szef MSZ Frank Walter Steinmeier oraz b.
prezydent Horst Koehler.
3. W dniu 11 lutego 2015 w siedzibie FAE odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu
Ekspertów FAE, którego celem była przygotowanie Raportu Specjalnego FAE pt.
„Wojna z Kalifatem”, liczącego ponad 180 stron.
4. Dwóch młodych liderów z Polski, rekomendowanych przez FAE wzięło udział w
konferencji i programie studyjnym, zorganizowanym przez CAFIU w Chinach.
5. W dniu 24 kwietnia 2015 w siedzibie Fundacji odbyła się konferencja „For a European
Progressive Eastern Policy”. Projekt jest realizowany we współpracy z niemiecką
Fundacją im. F.Eberta oraz holenderską Max van der Stoel Stichting. Uczestnikami byli
Polacy oraz szereg gości zagranicznych, m.in. z Niemiec, Rumuni, Bułgarii i Rumunii.
(Georgi Pirinski, poseł do PE, b. wicepremier i przewodniczący Zgromadzenia
Narodowego Bułgarii); Ioan Mircea Pascu, poseł do PE, b. minister obrony Rumunii;
Bedrich Kopecky, doradca Premiera Republiki Czeskiej). Celem konferencji było
omówienie założeń strategicznych nowej polityki wschodniej UE oraz opracowanie
wstępnej wersji Raportu na ten temat. Projekt z FAE jako współorganizatorem będzie
kontynuowany w 2016 roku w Holandii.
6. FAE była współorganizatorem seminarium „Between „Russia first” and „Russia last”
policy. Necessity of Polish-German meeting on a midway of our previous policy towards
Russia. On what political topics we can colaborate?”w dniu 30 marca 2015 r., które
odbyło się w berlińskiej siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
7. FAE opublikowała obszerny (180 stron) Raport Fundacji Amicus Europae pt. „Wojna
z Kalifatem.” Raport jest efektem prac całego Zespołu Analiz FAE i największą
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dotychczas publikacją analityczną Fundacji. Raport był już wielokrotnie cytowany w
prasie, a eksperci FAE komentowali tezy Raportu w mediach.
8. W dniach 9-10 kwietnia 2015 FAE była współorganizatorem III European Executive
Forum. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Nowy ład w Europie i świecie
– konsekwencje dla biznesu”. Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się wybitne
osobistości świata polityki i biznesu, między innymi były kanclerz Austrii Alfred
Gusenbauer, były wicepremier Słowacji – Ivan Miklos, Przewodniczący Rady
Partnerów EY i były premier Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Krzysztof Bielecki, prof.
Dariusz Rosati – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1995-1997, prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, oraz profesorowie
IESE Business School – Mike Rosenberg i Santiago de la Cierva, czy Tomáš Sedláček
z Uniwersytetu Karola w Pradze. W panelach dyskusyjnych wzięli także udział prezesi
najważniejszych i największych przedsiębiorstw w Polsce, jak: PKN Orlen, PZU S.A.,
SAP Polska, Microsoft Polska. Forum zgromadziło kilkuset uczestników.
9. W dniach 13-17.05.2015 na zaproszenie Tel Aviv University odbyła się wizyta
Przewodniczącego Rady FAE wraz z delegacją FAE w Izraelu. Pan Prezydent był
uhonorowany najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu – Medalem im. George
S.Wise’a. W trakcie pobytu odbyło się szereg spotkań ws. projektów Fundacji, m.in. w
centrum Szymona Peresa dla Pokoju.
10. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w prezentacji Raportu FES/FAE „Europe and
the East 2030” w Paryżu (4-09.06.2015) oraz Pradze (23-24.06.2015). Celem Raportu
jest przedstawienie w gronie ekspertów i w Parlamentach głównych wniosków z
Raportu. W prezentacjach uczestniczyli także członkowie zespołu badawczego FAEFES z Niemiec, Francji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Rosji. W programie była m.in.
dyskusja ekspercka w Instytucie IFRI oraz prezentacja Raportu w Komisji Obrony
Zgromadzenia Narodowego Francji.
11. Delegacja FAE wzięła udział w konferencji „Our security is not a given“ (27 maja
2015), zorganizowanej przez Parlament Republiki Czeskiej. Przy okazji konferencji
FAE nawiązała współpracę z Jagello Association for Euro-Atlantic Cooperation
Ostrava. W konferencji wziął udział m.in. przewodniczący parlamentu Czech Jan
Hamacek i premier Bohuslav Sobotka.
12. W dniu 18 czerwca 2015 odbyła się dyskusja ekspercka z udziałem Zespołu Analiz nt.
sytuacji w Rosji, a także przygotowywanej publikacji/raportu.
13. W dniu 20 czerwca 2015 FAE we współpracy z Fundacją im. Kellesa-Krauze i Fundacją
im. Eberta zorganizowała w siedzibie ZNP konferencję pt. “Socjaldemokracja wobec
zmian społecznych”. Wzięło w niej udział ok. 40 przedstawicieli środowisk i
organizacji postępowych z całej Polski. Podjęto decyzję o powołaniu Forum
Organizacji Postępowych, w skład którego weszło także FAE. Projekt przybrał nazwę
Forum Postępu. Edukacja, Kultura, Polityka.”
14. W dniu 30 czerwca 2015 FAE zorganizowało w swojej siedzibie spotkanie z grupą
Przyjaciół Forum Dialogu Między Narodami. Dyskusja z grupą ok. 30 gości z USA i
Australii dotyczyła relacji polsko-żydowskich.
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15. Fundacja opublikowała Raport Specjalny FAE pt. „Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację
wewnętrzną w Rosji i jej relacje z Zachodem.”
16. Przedstawiciele FAE wzięli udział we wrześniowym Forum Ekonomicznym w Krynicy,
uczestnicząc jako dyskutanci w kilku panelach dyskusyjnych, głównie nt. polityki
zagranicznej i polityki bliskiego sąsiedztwa (Ukraina, Rosja).
17. Delegacja FAE wzięła udział w konferencji Yalta European Strategy w Kijowie (10-13
września 2015), od lat wspieranej merytorycznie przez FAE.
18. Przedstawiciela FAE wzięli udział w VIII Forum Gospodarczym w Łodzi w dniach 2829 września 2015.
19. W dniach 23-24 września 2015 FAE była współgospodarzem wizyty Javiera Solany w
Polsce. Głównym punktem była publiczna prezentacja Raportu „More Union in
European Defence” wraz z dyskusją. Wizyta była okazja dla zorganizowania kilku
spotkań wysokiego szczebla dla gościa FAE.
20. W dniu 2 października 2015 w Nowym Jorku FAE była organizatorem panelu
dyskusyjnego pt. Ukrainian Dillema”. Udział w dyskusji na zaproszenie FAE oraz IRI
wzięli udział: Prezydent Aleksander Kwaśniewski; Michail Saakashvili, b. Prezydent
Gruzji oraz gubernator obwodu odesskiego; Hanna Hopko i Maria Ionova, deputowane
do Izby Najwyższej Ukrainy; Wiktor Juszczenko, b.Prezydent Ukrain. Wprowadzenie
do dyskusji wygłosiła Paula Dobriansky, b. Z-ca Sekretarza Stanu USA. Dyskusja z
udziałem kilkuset gości koncentrowała się wokół problemów przyszłości Ukrainy oraz
kwestii uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Donbasie. Wśród
szczegółowych kwestii pojawiły się m.in. problemy walki z korupcją, tempa i zakresu
wewnętrznych reform na Ukrainie, rosyjskiej okupacji Krymu, sytuacji gospodarczej
Ukrainy i Rosji. Dyskusja spełniła stawiane przed nią cele – przedstawiła aktualne i
wiarygodne oceny ważnych aktorów politycznych na Ukrainie, jak i zewnętrznych
obserwatorów (Kwaśniewski i Dobriansky). Dotarła z przesłaniem do grona ważnych
opinion-makers w USA (NGO, akademia, rząd). Forum Concordia Summit cieszyło się
dużym zainteresowaniem m.in. z powodu udziału wiceprezydenta USA Joe Bidena.
21. Przedstawiciele FAE wzięli udział w dniach 2-7 października 2015 w wizycie w
Waszyngtonie i Ottawie w ramach projektu „EU and the East. Scenarios for 2030”.
Raport został zaprezentowany m.in. w ramach spotkań w The Wilson Center,
Transatlantic Academy, Departament Stanu USA, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Handlu Kanady, Uniwersytet Carleton. Raport spotkał się z dobrym odbiorem,
inspirując ożywioną dyskusję i wnioski dla polityki zagranicznej.
22. Fundacja Amicus Europae wspierała merytorycznie uroczystość wręczenia
Europejskiej Nagrody Tolerancji. Nagrodę w 2015 r. otrzymał kameruński piłkarz
Samuel Eto’o oraz organizacji pozarządowa the FARE Network. ECTR to projekt
powstały z inicjatywy FAE w 2008 r.
23. W dniu 14 października w siedzibie FAE odbyła się kolejna dyskusja ekspercka Zespołu
Analiz FAE, poświęcona kolejnym aspektom wojny z Kalifatem. Rezultatem spotkania
było szereg nowych analiz w Biuletynie Opinie oraz Policy Papers FAE.
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24. W dniu 28 listopada 2015 r. FAE zorganizowało konferencję Forum Postępu pt.
„Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program”. Na zaproszenie
FAE w dyskusji wzięli udział Prof. Jacek Raciborski, Dr Anna Materska-Sosnowska,
Dr Maciej Gdula. Dyskusję moderowali Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im.
F. Lassalle’a, Sławomir Wiatr (Forum Postępu) oraz Ireneusz Bil (FAE). Uczestnicy
dyskusji nie tyle poszukiwali źródeł kryzysu czy wskazywali polityczne błędy na
lewicy, lecz podjęli konstruktywną próbę zarysowania strategii dla lewicy na najbliższe
lata. Przeważał pogląd, że polityczna dominacja prawicy w polskiej polityce jest
zjawiskiem o tyle bolesnym, co przejściowym. Podkreślono, że Polska potrzebuje
politycznej reprezentacji lewicy – w parlamencie i poza – która bronić będzie idei
społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego
światopoglądowo.
25. W dniu 14 grudnia 2015 w siedzibie FAE odbyło się spotkanie dyskusyjne Forum
Postępu. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli postępowych organizacji
pozarządowych z Polski. Podczas dyskusji omówiono realizację wniosków z
konferencji w dn. 28.12.2015, w tym przede wszystkim przygotowania do organizacji
4 czerwca 2016 r. Kongresu „Forum Postępu”.
26. W dniu 11 grudnia 2015 odbyło się seminarium FAE pt.„Co dalej z integracją
europejską?. W trakcie seminarium zaprezentowano referaty:
 dr Maciej Raś (ISM UW): „Relacje UE z Rosją na nowo”
 Elżbieta Daszkowska (Zespół Analiz FAE): „UE wobec kryzysu imigracyjnego”
 Jakub Gajda (Zespół Analiz FAE): „Irańskie otwarcie na świat szansą dla UE?”
 Paweł Godlewski (Zespół Analiz FAE): „Europejska ‘solidarność energetyczna’ – mit
czy rzeczywistość?”;
 Jędrzej Czerep (Zespół Analiz FAE): „Czy Europie grozi kryzys liberalnej demokracji
i fala populizmu?”
 Beata Jurkowicz (Zespół Analiz FAE): „Groźba Brexitu, czyli Wielka Brytania w
zmieniającej się Europie”
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Pan Amb. Marek Grela, członek Rady FAE.
27. Przy wsparciu finansowym i merytorycznym FAE opublikowana została książka
autorstwa Macieja Olchawy pt. „Misja Ukraina”.
28. W dniach 8-9 grudnia 2015 w Berlinie z udziałem przedstawicieli FAE odbyło się
kolejne spotkanie projektu The EU and the East in 2030 - Four Scenarios, Podczas
dyskusji podsumowano prezentacje raportu dokonane przy współudziale FAE w
kilkunastu państwach UE, a także USA, Kanadzie, Kijowie, Moskwie, Kijowie i
Kiszyniowie.
29. Przy współudziale FAE opublikowano w Niemczech Raport pt. “For a European
Progressive Eastern Policy, który ” jest zbiorem refleksji z Polski, Niemiec, Holandii
oraz Rumunii nt. wyzwań związanych z polityką wshodnią Unii Europejskiej. Jest
wynikiem szeregu spotkań dyskusyjnych ekspertów i polityków, zorganizowanych
przez Fundację Amicus Europae, Max van der Stoel Stichting oraz Fundację im.
Friedricha Eberta. Tezy zawarte w ww. analizach będą stanowiły punkt wyjścia do
dalszej dyskusji nad wyzwaniami wspólnego sąsiedztwa w 2016 r. Kolejne spotkanie
grupy ekspertów jest przewidziane na 18-19 marca 2016 r. w Holandii.
5

30. W dniu 14 grudnia 2015 r. w siedzibie FAE odbyło się kolejne spotkanie organizacji
pozarządowych zrzeszonych w „Forum Postępu”. Celem spotkania było omówienie
harmonogramu prac Forum oraz dyskusja o Kongresie Forum (czerwiec 2016).
31. Publikacje Zespołu Analiz FAE. W 2015 r., w ramach projektu analitycznego Fundacji
Amicus Europae, ukazały się 54 analizy ze stałych serii analitycznych: „Biuletyn
OPINIE FAE” (16 numerów) i „FAE Policy Papers” (38 wydań). Oznacza to
utrzymanie poziomu wydawniczego w porównaniu do roku poprzedniego (2014), kiedy
to w ramach aktywności ZA FAE opublikowano 53 analizy. W roku 2015
opublikowano również kilka wydawnictw o charakterze nadzwyczajnym: jeden raport
po seminarium eksperckim FAE (nt. sytuacji wewnętrznej w Rosji), a także dwa
Raporty Specjalne: zestawienie sugestii i porad dla przyszłego Prezydenta RP w
zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski (maj 2015 – była to kontynuacja
podobnego wydawnictwa z maja 2010 r.) oraz raport poświęcony wojnie z kalifatem1.
32. Cykl seminariów eksperckich. W ramach cyklu specjalistycznych seminariów
eksperckich FAE, dotyczących najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów
międzynarodowych, w roku 2015 odbyło się kilkanaście spotkań dyskusyjnych i
seminariów.
33. Dystrybucja analiz i publikacji FAE. W ciągu ub. roku sukcesywnie poszerzano
elektroniczną bazę adresową na potrzeby dystrybucji wydawnictw Fundacji – każda z
publikacji analitycznych FAE rozsyłana jest obecnie pocztą elektroniczną do ok. 500
odbiorców. W ub. roku kontynuowano, tak jak w latach poprzednich, współpracę z
portalami i wydawnictwami internetowymi, zajmującymi się problematyką
międzynarodową.
Podmioty
te
(m.in.
www.psz.pl,
www.stosunki
miedzynarodowe.info, www.mojeopinie.pl, www.geopolityka.org, www.bliski
wschod.pl) zamieszczają na zasadzie „przedruków” większość analiz wydawanych
przez Fundację, co wpływa na znaczące poszerzenie kręgu odbiorców naszych
publikacji i utrwalenie pozycji Zespołu Analiz FAE jako jednego z aktywniejszych
niezależnych think-tanków w Polsce.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg. wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
Przedmiot przeważającej działalności:
a) 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
Przedmioty pozostałej działalności:
b) 72, 20, Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
c) 74, 90, Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
1

Szczegółowy wykaz tytułów i autorów ww. publikacji zawarty jest w „Załączniku nr 1”.
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70, 21, Z, Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
82, 30, Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
73, 11, Z, Działalność agencji reklamowych
77, 40, Z, Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
h) 82, 99, Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
i) 58, 14, Z, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
j) 58, 19, Z, Pozostała działalność wydawnicza.
d)
e)
f)
g)

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.

Uchwała nr 1/2015 Zarządu Fundacji Amicus Europae
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Fundacji Amicus Europae
w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Zgodnie z art.52 pkt.1 oraz art.53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku z późn. zm.), uchwala się co
następuje:
§1
Zarząd Fundacji Amicus Europae z siedzibą w Warszawie przyjmuje Sprawozdanie
finansowe Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
§2
Zarząd Fundacji przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok, o którym mowa w § 1, w
skład którego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się sumą bilansową
1 097 933,96 złotych.
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014
r., wykazujący zysk 198 734,30 złotych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd
Andrzej Majkowski
Prezes

7

Uchwała nr 2/2015 Zarządu Fundacji Amicus Europae
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie wniosku Zarządu o przekazanie zysku z działalności
Fundacji Amicus Europae w Warszawie
za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
w skład kapitału zapasowego Fundacji.
Zgodnie z art.52 pkt.1 oraz art.53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku z późn. zm.), uchwala się co
następuje:
§1
Zarząd Fundacji Amicus Europae z siedzibą w Warszawie postanawia przedstawić do
zatwierdzenia Radzie Fundacji Amicus Europae sprawozdanie finansowe Fundacji za
rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z propozycją, aby
różnica pomiędzy kosztami a przychodami ustalona w rachunku zysków i strat,
zamykająca się kwotą 198 734,30 złotych, została przekazana w skład kapitału
zapasowego Fundacji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd
Andrzej Majkowski
Prezes
Uchwała nr 3/2015 Zarządu Fundacji Amicus Europae
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie dofinansowania książki Macieja Olchawy „Misja Ukraina”.
Zgodnie z §5 Statutu Fundacji Amicus Europae uchwala się co następuje:
§1
Zarząd Fundacji Amicus Europae z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę
18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie publikacji „Misja Ukraina.” aut.
Macieja Olchawy, co wpisuje się w cele statutowe Fundacji Amicus Europae propagowane idei
wspólnej Europy; upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej oraz wspieranie współpracy
międzynarodowej na rzecz pojednania i tolerancji pomiędzy narodami (§7 pkt c) i e) Statutu
Fundacji Amicus Europae).
§2
Zarząd upoważnia Dyrektora Biura Fundacji Ireneusza Bila do przygotowania Umowy z
wydawnictwem RM, zainteresowanym publikacją książki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd
Andrzej Majkowski
Prezes
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Uzyskane przychody ogółem
- przychody z działalności gosp.
- pozostałe przychody operacyjne
(w tym dotacja od krajowej osoby fizycznej)
(w tym dotacja od krajowej osoby prawnej)
( w tym dotacja od zagranicznej osoby prawnej)
- przychody finansowe
(w tym odsetki bankowe)

534 024,72 zł
271 803,76 zł
248 977,23 zł
2 000 zł
185 000,00 zł
60 000,00 zł
13 243,73 zł
243,18 zł

Koszty administracyjne zostały w całości pokryte z przychodów z działalności gospodarczej,
przychody z której stanowiły 50,9% przychodów ogółem.
Fundacja nie uzyskała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
Statutowych.

6. Informacja o poniesionych kosztach.
Poniesione koszty ogółem
- na cele statutowe
- koszty administracyjne

440 578,57 zł
244 135,80 zł
196 442,77 zł

7. Dane o:
a/ liczba osób zatrudnionych w fundacji (umowa o pracę) na dzień 31.12.2015:
1 osoba; pracownik biurowy.
b/ wynagrodzenia w łącznej kwocie (bez umów zleceń):

10 200,00 zł

W fundacji nie ma osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej; nie było
nagród i świadczeń dodatkowych.
c/ prezes zarządu (zarząd jednoosobowy) i Rada Fundacji nie pobierały wynagrodzenia
d/ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły:
-w tym w działalności statutowej 128 679,00 zł; pozostałe /administracja/
e/ udzielonych pożyczkach:
f/ kwotach na rachunkach bankowych:
Rachunki bieżące w BGK
Fundusze inwestycyjne

163 533,00 zł
34 854,00 zł
brak
459 146,97 zł
688 244,98 zł

g/ nabytych obligacjach, objętych udziałów lub akcji:

brak

h/ nabytych nieruchomościach :

brak
9

i/ nabytych środkach trwałych (wartości jednostkowej powyżej 5,000 zł):
j/ wartości aktywów zgodnie z bilansem Fundacji stan na 31.12.2015 r.:
Zobowiązania Fundacji na 31.12.2015 r. :

brak
1 191 428,19 zł
11 726,47 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Fundacja nie prowadziła ww. działalności zleconej.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z budżetem i deklaracjach podatkowych:
a) W 2015 roku Fundacja składała deklaracje:
- PIT 4R na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłacała do Urzędu Skarbowego
pobrany podatek od wynagrodzeń oraz umów zleceń i o dzieło.
- VAT 7K na podatek od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
b) W 2015 r. Fundacja wpłaciła tytułem:
- podatku VAT kwotę
26 083,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT4) kwotę
17 333,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 roku Fundacja nie płaciła.
***
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Za Zarząd,

Andrzej Majkowski
Prezes
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