
SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA 

DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014  

 

W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach 

zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przedkłada sprawozdanie 

z działalności w roku kalendarzowym 2014. Zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy niniejsze 

sprawozdanie zostało również udostępnione publicznie na stronie internetowej Fundacji pod 

adresem: http://fsd.edu.pl 

 

1) Niniejsze sprawozdanie dotyczy działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa 

Dziennikarskiego, mającej siedzibę w Warszawie (ul Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 

Warszawa), wpisanej w dniu 17.04.2003 r. do rejestru KRS na mocy postanowienia Sądu 

Rejonowego dla m. st. Warszawy Nr KRS: 5883/3/943; REGON: 015467605 

Skład zarządu: Halina Grażyna Oblas-Fadlallah, zam. w Warszawie, ul. Andrzejowska 3/15 

(02-312); Maria Ołowska-Łoszewska w Warszawie, ul. Słowackiego 5-13/175 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych 

Cele statutowe określone w § 8 Statutu Fundacja realizowała poprzez: 

 Realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Urząd m. st. Warszawy. 

 Realizację projektu finansowanego ze środków w ramach pomocy de minimis. 

 Realizację dwóch projektów ze środków własnych. 

 Dotacje  celowe wspierające działalność Instytutu Dziennikarstwa UW. 

 Redakcja magazynu studenckiego PDF. 

 Wykaz zdarzeń dawnych,mających największe skutki finansowe dla działalności 

Fundacji zob.pkt 5 i 6. 

 

  

3)   Informacje przedsiębiorców prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu 

do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

Zgodnie z treścią wpisu do KRS fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w 

następującym zakresie: 



1   1. 80 42 Z: pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

2  1. 73 20 I: prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i 

społecznych; 

3   1. 91 12 Z: Działalność organizacji profesjonalnych; 

4   1. 22 1 Działalność wydawnicza; 

5   1. 22 2 Działalność poligraficzna; 

6  1. 92 20 Z Działalność radiowa i telewizyjna; 

7  1. 92 11 Z Produkcja filmów i nagrań wideo; 

8  1. 92 12 Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo; 

9  1. 2 40 Z Działalność agencji informacyjnych; 

10 1. 74 13 Z Badanie rynku i opinii publicznej;  

11 1. 74 14 A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

12 1. 74 84 A Działalność związana z organizacją targów i wystaw; 

13 1. 74 40 Z Reklama; 

14 1. 52 47 Z Sprzedaż detalicznych książek, gazet i artykułów piśmiennych; 

15 1. 22 32 Z Reprodukcja nagrań wideo; 

16 1. 22 33 Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji 

 

Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała swoją działalność gospodarczą określoną w 

pozycji 1, organizując szereg szkoleń otwartych i zamkniętych,  

Z naboru indywidualnego:  

 dwie edycje „Redagowanie stron internetowych” 

 jedną edycję warsztatów „Korekta językowa”, 

 jedną edycję „Korekta redakcyjna” 

 dwie edycje „Redagowanie pism urzędowych i firmowych” 

 dwie edycje „Regulacje prawne a komunikacja w firmie i urządzie” 

 jedną edycję „Custom publishing w praktyce” 

 jedną edycję „Content marketing”. 

 Jedną edycję „Skuteczna promocja na  Facebooku i w innych serwisach 

społecznościowych” 

oraz szkolenia zlecone:  

 Redagowanie pism urzędowych  (Agencja Rynku Rolnego) 



 Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem zasad poprawności językowej 

(Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Cyziówce) 

 Warsztaty dziennikarstwa obywaletskiego Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i 

Sztuk „CD” Łochów)  

-   Warsztaty „ Szkolenie głosowe z wystąpień medialnych” (PKO Pank Polski S.A.) 

-   Prawo prasowe  (Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku) 

- Szkolenie „Sztuka wypowiedzi pisemnej i redagowanie korespondencji urzędowej”      

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwojy Wsi ) 

-   Redagowanie tekstów urzędowych  (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ) 

- Oferta doradcza w zakresie formułowania tekstów urzędowych (Instytut Adama  

Mickiewicza w Warszawie) 

Prowadzono również działalność wydawniczą - organizacja reklam (w pozycji 4 – 

współdziałając w wydawnictwie gazety studenckiej PDF – obsługa promocyjna i 

marketingowa). 

 

W ramach celów statutowych Fundacja realizowała projekty: 

1 Realizacja projektu dofinansowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy -  

„Misje Jana Karskiego” 

2.  Realizacja projektu dofinansowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy –  

„Mapa Warszawskich miejsc z charakter2m” 

3. Realizacja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ze środków na działalność upowszechniającą naukę. 

4. Realizacja projektu „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach” 

5. Zorganisowanie Konferencji Naukowej „Logistyka i administrowanie mediami” 

 

4) odpis uchwał zarządu fundacji:  

brak 

 

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

 Dane za rok 2014 do sprawozdania dla MNiSW  

                                                                                                                       w zł. 

 

Ad.5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

           Przychody- działalność statutowa :                                    

           - otrzymane dotacje z Urzędu m.st.W-wy na realizację  

              zadań publicznych                                                                          22.100,00 



- otrzymane środki finansowe z Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w ramach pomocy de minimis                                            19.600,00                                                          

-wpłaty uczestników trzech konferencji medioznawczych                          23.110,00 

- wpłaty Partnera Strategicznego „Ogólnopolskiego Konkursu 

   Wiedzy o Mediach „ dot.2014r      12.892,89 

- otrzymane darowizny                                                                                   3.000,00                                                                                        

                                                                                                      ----------------- 

                                                                                Razem                           80.702,89 

                                                                                                                   ========= 

 

         Odpłatne świadczenie realizowanych przez fundację 

          W ramach celów statutowych                                                           brak 

 

         Przychody – działalność Gospodarcza                                              139.004,72 

 

         Przychody finansowe – odsetki od lokat na 

                                                r-ku bankowym                                               1.821,40 

                                            -dodatnie różnice kursowe                                     208,09 

 

 

       Wynik finansowy działalności gospodarczej - zysk                              60.881,33 

 

        Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

        Gospodarczej do przychodu z pozostałych źródeł                                   62,69 % 

 

 

Ad.6/ Informacja o poniesionych kosztach na : 

          a) realizacja celów statutowych                                                         92.172,14 

          b) administrację                                                                                  65.575,97  

          c) działalność gospodarczą                                                                 78.123,39  

 

Ad.7/ Dane o kosztach osobowych i pozostałe informacje 

         a) liczba osób zatrudnionych w fundacji                                             1 osoba 

         b) łączna kwota wynagrodzeń(premii i innych 

              świadczeń- brak ) – administracja                                                30.623,40 

                                          - dział. Statutowa                                                5.076,60 

         c) nie występują 

         d) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, 

             o dzieło i honoraria autorskie: 

             - działalność statutowa                                                                   41.978,96 

             - działalność gospodarcza: prowadzenie zajęć, 

               0pracowanie materiałów pisarskich, obsługę 

               i promocję działalności                                                                58.560,00 

            - wydatki ogólno administracyjne: różne  

               czynności organizacyjne                                                               16.980,00 

                                                                                                               ---------------- 

                                                                                Łącznie :                    117.518,96 

          e) nie występują 

 

          f) lokaty terminowe na rachunku w Banku Millennium SA 



              na łączną kwotę                                                                             123.000,00 

 

           g, h,.i) nie występują 

 

           j) aktywa:                                                                                         129.099,20                                               

-           -  środki pieniężne                                                                          128.475,23  

              - należności i roszczenia                                                                   2.448,49 

 

          Pasywa:                                                                                             130.923,72 

 

 

- fundusz statutowy                                                                                      12.600,00 

- inne zobowiązania                                                                                       1.320,71 

- przychody przyszłych okresów                                                                 37.107,11  

          

 - wynik finansowy za lata ubiegłe/zysk                                                      94.275,71 

-  wynik finansowy za rok obrotowy/strata                                                -14.379,81 

 

Aktywa                                                                                                      130.923,72 

 

Ad.8/ Działalność zleconej fundacji przez podmioty państwowe 

            

             - nie wystąpiła    

 

Ad.9/ Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych: 

          - fundacja nie posiada zaległości podatkowych 

          - w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola 

            działalności fundacji 

 

 


