Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji Amicus Europae w 2014 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 24 marca 2014 r. oraz decyzje Fundatora, Fundacja
koncentrowała się w 2014 r. na realizacji dwóch głównych celów:
1. Udziału w europejskich i krajowych działaniach na rzecz integracji europejskiej
Ukrainy.
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.
3. Organizacji Jubileuszu 10-lecia Fundacji.
W celu realizacji powyższych celów Fundacja podejmowała współpracę z czołowymi
europejskimi fundacjami, organizacjami społecznymi i ośrodkami badawczo-analitycznymi.
Jako główne pola aktywności Fundacji w 2014 r. należy określić wszechstronne wsparcie dla
zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej, dialogu nt. problemów globalnych, rozwoju młodego
pokolenia analityków spraw międzynarodowych, dyskusji na temat kierunków polskiej polityki
zagranicznej, wsparcia dla projektów rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce.

Do najważniejszych wydarzeń realizowanych przez FAE zaliczają się:
1. Wizyta delegacji FAE w Kijowie (6-8.01.2014), w tym wykłady i spotkania z
ukraińskimi think-tankami. Wizyta na Euromajdanie, wykłady dla otwartego
uniwersytetu Euromajdanu. Odbyło się również szereg spotkań z przedstawicielami
partii politycznych (Udar, Batkiwszczyna) oraz organizacjami społecznymi.
2. Współpraca z Fundacją Naukową im. Frycza-Modrzewskiego ws. konferencji nt.
perspektyw rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego (Zielona Góra, 9-10.2014 r.)
3. W ramach projektu ECTR (Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji) odbyła się
prezentacja w Senacie Republiki Włoskiej (Komisja Praw Człowieka) Modelowej
Ustawy nt. Tolerancji. Prezentacji dokonali Prof. Y.Dinstein, Ugo Genesio oraz I.Bil.
4. Fundacja zorganizowała wizytę Przewodniczącego Rady FAE w Koszycach (14-15
stycznia 2014).
5. Fundacja Amicus Europae wspierała misję Cox-Kwaśniewski na Ukrainie poprzez
przygotowywanie analiz nt. Ukrainy oraz doradztwo ekspertów.
6. Współudział FAE w organizacji Forum Ekonomicznego w Toruniu (2-6 marca 2014).
Fundacja była organizatorem dwóch paneli – jednego nt. Ukrainy i drugiego nt.
współpracy Polska-Chiny. Na zaproszenie FAE do Polski przyjechało dwóch ekspertów
z Chin –Dr. Ding Yifan, Deputy Director of the Institute of World Development, State
Council’s Development Research Center of China oraz Pani Jin Ling, China Institute of
International Studies.
7. W dniach 11-13 marca 2014 odbyła się prezentacja Modelowej Ustawy nt. Tolerancji
w Parlamencie Chorwackim z udziałem parlamentarzystów 2 Komisji – Praw
Człowieka oraz Sprawiedliwości.
8. W dniu 17 marca 2014 r. się prezentacja Modelowej Ustawy nt. Tolerancji na spotkaniu
z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Austriackiej – Wolfgangem Brandstaetterem.
9. W dniu 20 marca 2014 r. odbyło się w siedzibie FAE spotkanie dyskusyjne Zespołu
Analiz FAE, poświęcone wydarzeniom na Ukrainie.
10. Fundacja była współorganizatorem konferencji European Executive Forum, która
odbyła się w dniach 10 i 11 kwietnia 2014 w Warszawie. W dyskusji na temat wyzwań
dla współczesnych przywódców wzięły udział wybitne autorytety ze świata biznesu,
polityki i nauki. Liderzy rozmawiali o przyszłości europejskiego przywództwa, a swoje
doświadczenia i opinie prezentowali również znakomici goście zagraniczni – prezydent
Horst Koehler, Pat Cox i gen. James L. Jones. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w
rozmowach z byłym prezydentem Niemiec, Horstem Koehlerem, a także z Patem
Coxem i byłym dowódcą NATO gen. Jamesem Jonesem poruszał problemy związane
ze zmieniającym się obrazem przywództwa w sferze politycznej.
11. FAE współpracowało w organizacji konferencji serbskiego Instytutu Polityki
Międzynarodowej do udziału w konferencji pt. “The Old and New World Order –

Between European Integrations and Historical Burdens: Prospects and Challenges for
Europe in the 21st Century”. FAE zapewniła udział uczestników z Polski.
12. W dniu 24 kwietnia w siedzibie FAE odbyła się dyskusja ekspercka nt. wzajemnego
postrzegania się Niemców i Polaków w 10 lat po przystąpieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej.
13. W dniu 5 maja w siedzibie FAR odbyła się dyskusja ekspercka nt. aktualnej sytuacji na
Ukrainie oraz rekomendacji dla polskiej polityki zagranicznej.
14. W maju 2014 podpisana została Umowa Darowizny Kolekcji książek Aleksandra
Kwaśniewskiego, na rzecz Białogardzkiej Biblioteki Publicznej. Kolekcja książek
Prezydenta RP została zinwentaryzowana oraz udostępniona w ramach odrębnego
zbioru dla publiczności. Delegacja FAE odbyła także spotkania z władzami Miasta i
Powiatu.
15. W dniu 23 maja 2014 odbyła się w siedzibie FAE seminarium eksperckie pt. „Kryzys
ukraiński jako element nowej sytuacji strategicznej na obszarze postradzieckim.” W
oparciu o dyskusje powstał specjalny Raport FAE, zaprezentowany podczas konferencji
Jubileuszowej FAE.
16. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w projekcie Fundacji im. Friedricha Eberta
opracowania Raportu “The European Union and the East in 2030. A Scenario Project”.
W 2014 r. odbyły się trzy spotkania inicjatywy (Berlin, Moskwa, Brukseka).
Prezentacja Raportu w Polsce odbyła się ostatecznie w siedzibie FAE w dniu 26 lutego
2015 r.
17. W dniu 11 czerwca 2014 Dyr. Bil wraz z Prof. Y.Dinsteinem oraz prof. R.Mullersonem
przesdtawił prezentację „Model Law on Tolerance” w parlamencie Estonii w Tallinnie.
Prezentacja wywoła żywą dyskusję wśród obecnych posłów i ekspertów, jak również
była transmitowana przez internet.
18. W dniach 11-13 czerwca delegacja FAE odbyła wizytę w Kijowie. Przedstawiciele FAE
wygłosili referat na konferencji międzynarodowej „Implementation of the Ukraine – EU
AA: Where to start? The development of state policies in various fields in the context of
the implementation of the Ukraine – EU Association Agreement”, jak również wzięli
udział w szeregu spotkań, zorganizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą im.
Janusza Korczaka w Warszawie.
19. W dniu 13 czerwca 2014 w siedzibie FAE odbyła się dyskusja ekspercka nt.
konsekwencji eurowyborów 2014 dla polityki UE wobec sąsiadów, jak i na procesy
wewnętrzne.
20. Przedstawiciel FAE wziął udział w europejsko-chińskiej konferencji China’s New
Development: Common Visions for Asian - European Cooperation, gdzie wygłosił
referat nt. relacji UE-Chiny (16-18 czerwca 2014).
21. W dniach 16-17 czerwca 2014 w siedzibie FAE odbyło się posiedzenie Rady APRC
(Asian Peace and Reconciliation Council). Spotkanie poprowadził J.E. Surakiart
Sathirathai, Przewodniczący APRC i były Minister Spraw Zagranicznych Tajlandii.

Uczestnikami spotkania byli J.E.. Shaukat Aziz, były Premier Pakistanu, J.E. Alfred
Gusenbauer, były Kanclerz Austrii, J.E. Tan Sri Dato' Seri Syed Hamid Albar, były
Minister Spraw Zagranicznych Malezji, H.E. Weerasak Kowsurat, J.E. Sorajak
Kasemsuvan i Pan Juha Christensen. Członkowie Rady na pierwszym zorganizowanym
w Europie spotkaniu APRC poruszyli najważniejsze zagadnienia związane z misją
Rady. Seminarium eksperckie Rady APRC było kolejną inicjatywą Fundacji "Amicus
Europae", która ma służyć lepszemu zrozumieniu polityki Azji PołudniowoWschodniej oraz nawiązywaniu cennych kontaktów w tym regionie. W grudniu
zeszłego roku ukazał się Raport Fundacji "Amicus Europae" pt. Azja Wschodnia jako
nowe centrum globalnej polityki.
22. W dniu 1 lipca 2014 r. w siedzibie FAE odbyło się spotkanie Kapituły Nagrody
Samorządowej im. Norberta Barlickiego, projektu wspieranego merytorycznie i
organizacyjnie przez FAE. Na posiedzeniu Kapituły zdecydowano m.in. o przyznaniu
Nagród Samorządowych im. Norberta Barlickiego.
23. Przedstawiciele FAE wzięli czynny udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy we
wrześniu 2014 r.
24. W dniach 11-14 września 2014 r. Przewodniczący Rady FAE wraz z delegacją FAE
wziął udział w kolejnej konferencji Yalta European Strategy (projektu wspieranego
merytorycznie przez FAE). Po raz pierwszy konferencja odbyła się w Kijowie.
25. 19 września 2014 r. w siedzibie Fundacji "Amicus Europae" odbyło się spotkanie
robocze Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS) - FEPS Next Left
Focus Working Group Meeting. Podczas całodniowego seminarium uczestnicy
programu badawczego "Next Left" mieli możliwość spotkania z polskimi ekspertami
oraz ekspertkami w celu zapoznania się z czynnikami wpływającymi na pozycję
socjaldemokracji w Polsce. Zagraniczni oraz polscy uczestnicy naszego seminarium
dyskutowali nad następującymi tematami:




Bazy elektoratów oraz źródła różnic politycznych w Polsce.
Czerwono-Zielone (nie)porozumienia w nadchodzących wyborach samorządowych
w Polsce.
Relacje pomiędzy socjaldemokracją a związkami zawodowymi w Polsce i Europie.
Potrzeba zmian?

Partnerem Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz Fundacji
Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS) przy organizacji dyskusji eksperckiej był
austriacki Instytut Rennera.
26. Przedstawiciel FAE wziął udział w Straniak Academy for Democracy and Human
Rights organizowanej przez Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights w Budvie, w
dniach 14 -27 września 2014.
27. Fundacja wsparła twórców filmu „Karbala” w zakresie poszukiwania sponsorów filmu.
Celem produkcji jest upamiętnienie największej bitwy stoczonej przez polskich
żołnierzy po zakończeniu II w.św.

28. W dniu 24 października 2014 r. w siedzibie FAE odbyło się seminarium Przyszłość
Afganistanu i regionu po zakończeniu operacji ISAF.
29. W dniach 30 września - października 2014 rok w Warszawie odbyła się czwarta edycja
Polsko-Niemieckiego Tandemu Bezpieczeństwa. Tematem tegorocznych warsztatów
były wyzwania dla UE i NATO, konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, rola
Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa w Europie, bezpieczeństwo energetyczne
oraz sytuacja polskich i niemieckich żołnierzy i żołnierek. Wśród gości znaleźli się
deputowani do Bundestagu i posłowie na Sejm Hans-Peter Bartels, Dietmar Nietan,
Niels Annen oraz Zbigniew Zaborowski, szef BBN gen. Stanisław Koziej, były minister
obrony Janusz Onyszkiewicz, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Marek Siwiec, były ambasador RP w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz
Reiter oraz były wiceminister spraw zagranicznych RP oraz były główny doradca w
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych Marek Grela, a także liczni eksperci z
obydwu krajów. Polsko-Niemiecki Tandem Bezpieczeństwa jest wspólnym
przedsięwzięciem Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz
niemieckiej Fundacji im. Friedricha Eberta.
30. W dniu 15 listopada 2014 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja
zatytułowana „Europa – wczoraj, dziś i jutro. Społeczeństwa, instytucje i porządek
prawny”. Konferencja stanowiła kluczowy punkt obchodów 10-lecia działalności
Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, wzięło w niej udział ponad
300 osób, w tym następujący prelegenci:
















Leonid Kuchma – Prezydent Ukrainy w latach 1994-2005
Rudolf Schuster – Prezydent Słowacji w latach 1999-2004
Alfred Moisiu – Prezydent Albanii w latach 2002-2007
Milan Kućan – Prezydent Słowenii w latach 1991-2002
Emil Constantinescu – Prezydent Rumunii w latach 1996-2000
Pat Cox – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2002-2004
Alfred Gusenbauer – Kanclerz Austrii w latach 2007-2008
Romano Prodi – Premier Włoch w latach 1996-1998 i 2006-2008, Przewodniczący
Komisji Europejskiej w latach 1999-2004
Joseph Deiss – Prezydent Szwajcarii w roku 2004, Przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego ONZ w latach 2010-2011
Adam Daniel Rotfeld – Minister Spraw Zagranicznych RP w roku 2005
Józef Oleksy – Premier RP w latach 1995-1996
Włodzimierz Cimoszewicz – Premier RP w latach 1996-1997
Leszek Miller – Premier RP w latach 2001-2004
Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego, Premier RP w latach 20042005
Kazimierz Marcinkiewicz – Premier RP w latach 2005-2006

Podczas konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne :
 Transformacja polityczna i reformy gospodarcze w Europie po 1989 roku. Źródła
sukcesów i porażek.
 Przyszłość porządku europejskiego.
 Polska – co dalej?

Celem konferencji była próba oceny aktualnej sytuacji w Europie oraz bilansu
transformacji ustrojowej i gospodarczej po 25 latach. W czasie dyskusji uczestnicy
konferencji starali się zakreślić śmiałe scenariusze i rekomendacje na przyszłość, które
mamy nadzieje być źródłem istotnych inspiracji w podejmowaniu ważnych decyzji w
polityce i biznesie.
Konferencja została zwieńczona uroczystym obiadem wydanym przez FAE dla gości
konferencji.
31. Publikacja dwutomowej Księgi Jubileuszowa pod redakcją Danuty Waniek i Krzysztofa
Janika pt. "Droga ku zmianom" oraz "Przywództwo i konteksty". Księga zawiera
artykuły i wywiady kilkudziesięciu autorów. Jej przedmiotem jest historia współczesna
oraz osoba Aleksandra Kwaśniewskiego - polityka, męża stanu, zwykłego człowieka.
32. Opracowanie i wydanie Broszury Jubileuszowej 10 lat Fundacji Amicus Europae.
33. Opracowanie i uruchomienie w internecie specjalnej strony internetowej dedykowanej
Jubileuszowi Fundacji 10lat.fae.pl
34. W dniach 17-24 listopada 2014 r. przedstawiciele FAE przebywali w USA na
Uniwersytecie Stanforda oraz Berkeley, w ramach konferencji nt. innowacyjności i
przedsiębiorczości, zorganizowanej przez Think Tank oraz Ministerstwo Nauki.
35. Publikacje Zespołu Analiz FAE. W roku 2014 w ramach projektu analitycznego
Fundacji Amicus Europae ukazały się 53 analizy ze stałych serii analitycznych:
„Biuletyn OPINIE FAE” (18 wydania) i „FAE Policy Papers” (35 numerów).
Opublikowano także dwa raporty poseminaryjne FAE. Szczegółowy wykaz tytułów
tych publikacji zawarty jest w „Załączniku nr 1”.
36. Cykl seminariów eksperckich. W ramach cyklu specjalistycznych seminariów
eksperckich FAE, dotyczących najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów
międzynarodowych, w roku 2014 odbyło się kilkanaście spotkań dyskusyjnych i
seminariów.
37. 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.stosunkimiedzynarodowe.info, www.mojeopinie.pl, www.geopolityka.org,
www.bliskiwschod.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:

a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych- PKD 72.20.Z
b) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzieindziej nie
sklasyfikowana- PKD 74.90. Z
c) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja- PKD 70.21.Z
d) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
e) Działalność agencji reklamowych- PKD 73.11.Z
f) Badanie rynku i opinii publicznej- PKD 73.20.Z
g) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPKD 70.22.Z
h) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z
i) Działalność związana z udostępnianiem pracowników- PKD 78.30.Z
j) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej nie sklasyfikowana- PKD 82.99.Z
k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków- PKD 58.14.Z
l) Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z
m) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- PKD 59.20.Z
n) Działalność związana z tłumaczeniami- PKD 74.30.Z

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji Amicus Europae
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie stypendium Fundacji Amicus Europae w ramach projektu „Akademia
Młodych Liderów”
Zgodnie z §7 pkt 2. Ust g) Statutu Fundacji Amicus Europae uchwala się co następuje:
§1
Zarząd Fundacji Amicus Europae z siedzibą w Warszawie postawnawia przeznaczyć
kwotę 9 500 USD (lub równowartość w PLN) na stypendium w ramach projektu
„Akademia Młodych Liderów” dla Pana Bartosza Rydlińskiego, zam. w Nowym
Dworze Mazowieckim.
§2
Stypendium jest przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania podczas pobytu
badawczego na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie.
§3
Szczegóły Stypendium oraz prawa i zobowiązania Stypendysty zostaną określone w
Umowie Stypendialnej, której przygotowanie Zarząd poleca Biuru Fundacji Amicus
Europae.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd,
Andrzej Majkowski
Prezes
Uchwała nr 2/2014 Zarządu Fundacji Amicus Europae
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Fundacji Amicus Europae
w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 r., zamykający się sumą bilansową
868 713,60 złotych.
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013
r., wykazujący stratę 164 714,42 złotych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd
Andrzej Majkowski
Prezes
Uchwała nr 3/2014 Zarządu Fundacji Amicus Europae
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty w wyniku finansowym
z działalności Fundacji Amicus Europae w Warszawie

za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 postanawia przedstawić do
zatwierdzenia Radzie Fundacji Amicus Europae sprawozdanie finansowe Fundacji za
rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku z propozycją aby różnica
pomiędzy kosztami a przychodami ustalona w rachunku zysków i strat, zamykająca się
kwotą -164 714,42 złotych, została pokryta z kapitału zapasowego Fundacji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd
Andrzej Majkowski
Prezes

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)
- przychody finansowe
(w tym odsetki bankowe)

1 029 391,48 zł
451 660,70 zł
577 173,20 zł
30 000 zł
205 000,00 zł
557,58 zł
69,15 zł

Koszty administracyjne zostały w całości pokryte z przychodów z działalności gospodarczej,
przychody z której stanowiły 43,88% 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
7. Dane o:
a/ liczba osób zatrudnionych w fundacji (umowa o pracę) na dzień 31.12.2014:

830 657,18 zł
608 806,44 zł
221 850,74 zł

1 osoba; pracownik biurowy.
b/ wynagrodzenia w łącznej kwocie (bez umów zleceń):

13 080,00 zł

W fundacji nie ma osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej; nie było
nagród i świadczeń dodatkowych; była 1 premia w wysokości 2 880,00 zł.
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 187 403,00 zł; pozostałe /administracja/
e/ udzielonych pożyczkach:
f/ kwotach na rachunkach bankowych:
Rachunki bieżące w BGK
Fundusze inwestycyjne

233 399,00 zł
45 996,00 zł
brak
364 495,71 zł
688 244,98 zł

g/ nabytych obligacjach, objętych udziałów lub akcji:

brak

h/ nabytych nieruchomościach :

brak

i/ nabytych środkach trwałych (wartości jednostkowej powyżej 5,000 zł):

brak

j/ wartości aktywów zgodnie z bilansem Fundacji stan na 31.12.2014 r.:
Zobowiązania Fundacji na 31.12.2014 r. :

1 097 933,96 zł
29 794,19 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 2014 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 2014 r. Fundacja wpłaciła tytułem:
- podatku VAT kwotę
0,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT4) kwotę
22 983,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 roku Fundacja nie płaciła.
***
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola.

Na tym sprawozdanie zakończono.
Za Zarząd,

Andrzej Majkowski
Prezes

