Sprawozdanie z działalności
za rok 2016
FUNDACJA SŁUŻBY RZECZYPOSPOLITEJ
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
z dnia 8 maja 2001 r.(Dz.U.01.50.529)

I.

INFORMACJE OGÓLNE (§ 2.1 rozp.)

Nazwa fundacji:
FUNDACJA SŁUZBY RZECZYPOSPOLITEJ
Siedziba i adres do korespondencji: ul. T.CZACKIEGO 19 LOK. 7, 00-043 Warszawa
Data wpisu w KRS:
21092016 r.
Numer KRS:
0000637882
REGON:
365441342
NIP:
5252676900
tel: +48 22 233 07 73
e-mail: fundacja@fsrz.pl
www.fsrz.pl
Członkowie Zarządu:
- CZYŻAK BORYSŁAW – prezes Zarządu
- GIERYŃSKI PAWEŁ WOJCIECH – skarbnik

Celem Fundacji jest
1. Szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra polski i wizerunku polski w Świecie.
2. Identyfikowanie wyzwań i szans państwa w sferze wewnętrznej i zewnętrznej.
3. Wzrost świadomości polskiej racji stanu oraz polskich osiągnieć i dokonań.
4. Wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości
Obywatelskiej.
5. Wzmacnianie tożsamości narodowej i lokalnej.
6. Wzrost znaczenia polski w unii europejskiej.
7. Budowa kapitału społecznego.
8. Rozwój gospodarczy kraju oparty na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Zgodnie ze statutem fundacja swoje cele realizuje przez:
1.Organizowanie konferencji, seminariów, dyskusji i akcji promocyjnych
2.Organizowanie wykładów i szkoleń
3.Prezentowanie polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć i dokonań w kraju i za granicą
4.Przyznawanie stypendiów
5.Przyznawanie nagrody za wybitne zasługi dla Polski – „Nagrody Służby Rzeczypospolitej”
6.Promowanie działalności wydawniczej w tym publikacji na stronach internetowych
7.Sprawowanie patronatu nad wybranymi wydawnictwami, seriami wydawniczymi,
wydarzeniami medialnymi, czy kulturalnymi
8.Prowadzenie programów badawczych i informacyjnych
9.Wspieranie lokalnych społeczności i wspólnot oraz organizacji pozarządowych
10.Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami
11.Wspomaganie materialne, organizacyjne i rzeczowe podmiotów, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji
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II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Działalność statutowa

(§ 2.2 rozp.)

W 2016 roku Fundacja prowadziła następujące działania w przedmiocie swojej działalności
statutowej:
Konferencja „Polskie dziś, polskie jutro” 10.10.2016, BUW, Warszawa
W konferencji inaugurującej działalność Fundacji uczestniczyło ponad 250 osób. Wykłady w
poszczególnych blokach wygłosili: „Polskie dobra narodowe” - Maciej Zięba OP, prof. Irena
Lipowicz, prof. George Weigel, prowadzenie: amb. Katarzyna Skórzyńska, „Polska wobec
kryzysu w Europie” - prof. Szewach Weiss, amb. Marek Prawda, dr Andrzej Olechowski,
prowadzenie: prof. Marek Safjan.
W nawiązaniu do konferencji w mediach pojawił się m.in. felieton Joanny Szczepkowskiej
(„Plus Minus”) oraz tekst Georga Weigela „Osiem wyzwań dla Europy” („Rzeczpospolita”).
Nagrania wszystkich wykładów dostępne są na kanale YouTube Fundacji: https://
www.youtube.com/channel/UCh5HLglxpxuOTaV3mCdLi1w
Działalność gospodarcza

(§ 2.3 rozp.)

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Uchwały Zarządu

(§ 2.4 rozp.)

brak
Przychody, świadczenia odpłatne, wynik działalności gospodarczej

(§ 2.5 rozp.)

Fundacja w 2016 roku otrzymała darowizny w łącznej kwocie 22 626,78PLN. Kwota jest
przeznaczona na realizację celów zgodnie ze statutem fundacji.
Koszty

(§ 2.6 rozp.)

a) Koszty administracyjne
16 818,72 zł
w skład kosztów wchodzi wynagrodzenie, opłat bankowe oraz koszty biurowe
Zatrudnienie, banki, majątek trwały

(§ 2.7 rozp.)

Ad a) (wynagrodzenia)
1.Fundacja zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę - Kierownika Biura Fundacji
Łączna kwota wynagrodzenia 9 856,90PLN
2. Fundacja nie zatrudniała pracowników na cele działalności gospodarczej.
3. Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej
4. Fundacja zatrudniła również jedną osobę na umowę cywilnoprawną.
Łączna kwota wynagrodzenia 4 500,00PLN
Fundacja w 2016 roku nie wypłaciła premii ani nagród.
Ad b) (pożyczki)
Fundacja nie udzieliła w roku 2016 pożyczek pieniężnych
Ad c) (środki w banku)
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Rachunek bankowy Fundacji prowadzony jest przez Alior Bank SA
Stan rachunku na 31.12.2016 wynosił
W tym lokaty

21 252,27 zł
0,00 zł

Ad d) (obligacje, udziały, akcje)
Fundacja nie posiada obligacji, udziałów ani akcji.
Ad. e) (nabyte nieruchomości, środki trwałe)
Fundacja nie nabyła w 2016 roku nieruchomości ani innych środków trwałych
Ad. f) (aktywa i zobowiązania)
Aktywa obejmowały:
- należności z tytułu rozrachunków z pracownikiem
- stan konta bankowego
- rozliczenia międzyokresowe

Razem

0,00 zł
21 252,27 zł
0,00 zł

21 252,27 zł

Pasywa obejmowały:
- bieżące rozrachunki z US, ZUS oraz jednym z kontrahentów
- rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
- rozliczenie wyniku finansowego za 2016 rok
- fundusz statutowy

Razem

2 444,21 zł
0,00 zł
5 808,06 zł
13 000,00 zł

21 252,27zł

Działalność zlecona przez administracje państwową
Fundacja nie prowadzi działalności zleconej przez podmioty samorządowe.

(§ 2.8 rozp.)

Deklaracje i podatki

(§ 2.9 rozp.)

Fundacja co miesiąc płaci do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy PIT-4 od
wynagrodzeń oraz do ZUS płaci składki społeczne i zdrowotne.
Wszystkie zobowiązania podatkowe są rozliczane na bieżąco.
Na 31 grudnia do zapłaty były zobowiązania w kwocie 2 444,21pln.
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie miała przeprowadzonej kontroli.
Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
brak
Warszawa, 14.08.2017 r.

