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Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) Bilansu;
2) Rachunku zysków i strat;
3) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
4) Informacji dodatkowej.
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ll,
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lll

Przychody z pozostńej działalnościstatutowej

2017
232 366,13
232 366.13
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B.

Kosz§ działalności statutowej
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I
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86 738,75
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0,00
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0,00
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1 736,95

26,19
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1 736.95

65 949,42

1 736,95
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K.
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SPRAWOZDANIE F,INANSOWE
ZA RoK oBRoTowY 2018
Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych
Rzeczypospolitej Polskiej
Siedziba i adres Federacji: 00-864 Warszawa, ul. Krochmalna3ż lok. 35

FSSM RP jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342738.
Data rejestracji: 25.I1.2009 r,

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
Numer NIP l 13-ż82-61-05

-

14228847I

Sprawozdanie finansowe zatok obrotowy 2018 składa się z:
1) Bilansu;
2) Rachunku zysków i strat;
3) Wprowadzęnia do sprawozdania finansowęgo;
4) Informacji dodatkowej.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
Przedmiot działalnościFederacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP został określonyw
rozdzialę II § 8 Statutu.

Celęm działanta Federacj i j est
l ) Wspieranie i koordynowanie działalnościsfederowanych stowarzyszeh.
2) Inspirowanie członków Federacji do aktywnego udziału w procesie patriotycznego
oddziĄwania ukierunkowanego na popularyzowanie wiedzy i umiejętności na rzecz
:

o

bronno ści, bezpieczeństwa państwa i porządku publ iczne go.

3) Koordynowanie działalnościstatutowej i programowej członków Federacji.
4) Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji
wobec wŁadz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności w zakresie:
- uprawnień emerytalno-rentowych,
- opieki socjalnej i zdrowotnej,
- zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom.
5) Reprezentowanie interesów członków Federacji w wielostronnych i dwustronnych
kontaktach międzynarodowych.

1.

Czas trwania dziŃa|ności Federacji jest nieograniczony.

2.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje
do 31.12.20l8.

rok

obrotowy

od

01.01.2018

3.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniukontynuowania działalności
w dającej się przewidzieć przyszłościoraz nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagt ożenie ko ntyn uow ania działalno śc i.

4, AkĘwa i pasyrva

wycenia się według następujących zasad:

Aktyrva:
l) Federacja nie posiadarzęczowych akty"wów trwałych oraz wartościniematerialnych i
prawnych.
2) Należnościkrótkoterminowe oraz należnościdługoterminowe wycenia się w kwocie
wymagającej zapŁaty, z zachowaniem zasady ostrozności, co wynika z art, ż8 ust. l
pkt 7 Ustawy o rachunkowości.
3) Do środków pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków
pienięźnych w kasie oraz na rachunkach bankowych oraz naliczone odsetki od tych
aktyrvów.
4) Srodki pieniężne wycenia się według ich wartościnominalnej.
5) Federacja nie posiada nabytych akcji, obligacji oraz innych inwestycji
długoterminowych.
Pasywa:

l) Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki tworzony na podstawie
prawa i statutu, przęznaczony na finansowanie działalnościstatutowej
podstawowej.

W 2018 roku, po za§nlterdzęniu sprawozdania finansowego zarok2017, utworzono
dodatkowo fundusz ,,ustawa emerytalna". Fundusz ten powstał z nadwyżki

przychodów - darowizn celowych nad kosztami finansowanymi z tych darowizn.
Ustalony w rachunku zysków i strat wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego zwiększa |ub zmniejsza fundusz statutowy podstawowy
oraz fundusz ,,ustawa emer5,talna", w zależnościod wyniku finansowego z
poszczególny ch rodzajów działalności.
2) Zobowiązanlakrótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagaj ącej zapłaty.
3) Federacja nie posiada kredytów, pożyczek i innych zobowiązań długoterminowych.

W związku z nowettzacją ustawy o rachunkowości - Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku
(Dz. U. 2017 poz. 61) o zmianię ustawy o rachunkowości - Zarząd FSSM RP
sporządza sprawozdania finansowe według Załącznlka nr 6 do Ustawy, począwszy od
sprawozdań zarok20l7.
Informacja dodatkowa:

L,

Federacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytlill dłuZnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie. Występują j edynie zobowiązania fi nansowe krótkoterminowe wobec dostawcy.
Zobowiązania te opisane są w pkt. 3 ,,Uzupełniające dane o akty"wach i pasyrvach".

2.

Federacja nie udzięla za|iczek i kredytów członkom organów administrujących,
zarządzĄących i nadzorujących, a takżę zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancj i i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3.

Uzupełniające dane o akĘłvach i pasyrvach:
-

Na aktywa składają się:

A. Aktyrva trwałe w wysokości:3.776,60
Wiersz A.III. Należnościdługoterminowe w wysokości: 3.776,60
Za|icza się do nich kaucja w związkls z wynajmem lokalu.
B. Aktyłva obrotowe w wysokości:83.593,96
Wiersz B.III. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości: 83.593,96
Są to środki pieniężne w walucie polskiej w kasie
bankowych:
704,87 - w kasie
15,663,48 - na podstawowym na rachunku bankowym
67.225,6I - na rachunku bankowym ,,darowizny"
-

i

na rachunkach

Na pasywa składają się:

A. Fundusz własny w wysokości:87.163,92
Wiersz
Wiersz

A.I.
A.II

Fundusz statutowy: 19.9ż0,95
Fundusz,,ustawa emerytalna": 65,506,02

Wiersz A.IV. Zysk roku
B . Zobowiązania

20l8

I.736,95

i rezerwy na zobowiązania w wysokości : ż06,64

Wiersz B. III. Zobo wiązania krótkoterm inowe : ż06,6 4
Zob owięanie wobe c do stawcy z tytułuzakupu wizytówek,
Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 87.370,56

4.

Informacje o strukturze zrea|izowanvch przychodów:

W roku 2018 przychodami Federacji były wyłącznie składki członkowskie stowarzyszeń
- członków Federacj i oraz darowizny od osób flzy cznych i prawnych.
W związku z kontynuacją dztałań z roku poprzedniego otrzymywane darowizny
wpływały na dwa konta bankowe, jako darowizny na podstawowe działania statutowe
oraz jako darowizny cęlowe na rzecz przeciwdziałania skutkom ,,ustawy emerytalnej".

o zaopattzentu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego, SłużbyWyrviadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Stru;zy Pożarnej i SłużbyWięziennej oraz ich rodzin. W roku ż0I7 Fędęracia
Dnia 16 grudnia ż016 r, uchwalono ustawę o zmianie ustawy

podjęła działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom ustawy, dotyczących w
szczególności członków sfederowanych stowarzyszeń. W 2018 roku działania te były
kontynuowane.

W 20l 8 roku przychody Federacji wynoszą Łącznie:85.187,67 PLN,
wykazane w Rachunku zysków i strat w Wierszu A.I.
Na przychody składają się:
l

) Składki członkowskie łącznie: 23 .|7 2,50
w tym:

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
- Stowarzyszenie Generałów Policji

Policyjnych

9.400,00
700,00
- Krajowy ZwiązekEmerytów i Rencistów SłużbyWięziennej 2.322,50
- ZwięekŻołnierzy Wojska
5.000,00
- Stowarzyszenie Komendantów Policji
500,00
- Związek Emerytów i Rencistów Pozarnictwa
0,00
- ZwiązekEmerytów i Rencistów Strńy
500,00

RP

Polskiego
Limanowa
RP
Granicznej

- Związek Byłych Funkcjonariuszy SłużbOchrony
- Mundurowy Klub Motorolvy
- Związek Polskich Spadochroniarzy I
- Zwiryek Tradycji LWP im. Gen. Zygmunta

RP

Państwa

Oddział
Berlinga

- Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów
II Wojny Swiatowej - członek wspierający

- ZwiązekFunkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
- Stowarzyszenie Komendantów Policj i Po lskiej
-

Klub Generałów Wojska Polskiego

- Stowarzyszenie

B

50,00
500,00
700,00
500,00
500,00

Na dzień 3I.I2.ż0I8 roku FederacjętworzyŁo 16 stowarzyszeń.
2) D arowizny łącznie : 62.0 I 5,I7
w tym:

b)

700,00
300,00
500,00

yłyc h Żołnieruy i Fun kcj onariuszy

Sfużb Granicznych RP ,,Granica"

a)

1.000,00

darowizny dla Federacji:

ftzycznych:

- od osób
- od osób prawnych:

4.886,00

4.7II,00

175,00
darowizny celowe,,ustawa emer;,talna":
- od osób fizycznych: 53.359,17
- od osób prawnych:
3.770,00

57.I29,I7

5.

Informacj e o strukturze poniesionych kosztów:

Rok 2018 był rokiem szczególnym dla Federacji. W dniach 20-żżkwietnia 2018 r. w
Soczewce k/Płocka, został zwołany III Kongres Federacji Stowarzyszeń Słuzb
Mundurowych RP. Kongres jest najwyższąwładząFederacji i na podstawie § 18 pkt. 1.
statutu zwoływany jest co cztery lata.
Podczas III Kongresu Federacji podsumowano dotychczasowe działania, za§llierdzono
plany na przyszłość,dokonano zmian w statucie, wybrano nowy Zarząd Federacji oraz
nowych członków Komisji Rewizyjnej.
W 20l8 roku działania statutowe Federacji ukierunkowaneb5Ąy,jak w roku poprzednim,

na integrację członków sfederowanych stowarzyszeń, a takżę na repręzentowanie
członków stowarzyszeń w sprawach uprawnień emerytalno-rentowych - na działania

przeciwko skutkom,,ustawy emerytalnej ".

Ufundowano puchar na zawody ,,47 P.rąd Górski" w Zwardoniu, organizowany przęz
Komisję Turystyki przy MSWiA, gdzie Federacja była patronem honorowym oraz puchar
na XXX OgólnopolskiRajd Górski Służb Mundurowych Murzasichle.
Członkowie Federacji uczestniczyli w XVII Pielgrzymce Środowiska Policyjnego do
Częstochowy.

Dnla ż9.04.ż077 roku został powołany Komitet Inicjatyłvy Ustawodawczej Federacji
Stowarzyszeń SłuźbMundurowych RP ds. oby.watelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).
Pomiędzy Federacją a Komitetem zostaŁo zawarte Porozumienie w celu realizacji zadania
polegającego na przęciwdziałaniu skutkom ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r,, a w
szczególności działń dotyczących inicjatywy ustawodawczej. Na mocy zawartego

Porozumienia Federacja zobowiązaŁa się do pokrywania kosztów działalnościKomitetu
ze środków otrzymanych jako darowizny na rzecz przeciwdziałania skutkom ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r., gromadzonych na wyodrębnionym koncie bankowym.
Dnia 11 stycznia 2018 roku Komitet Inicjatyłvy Ustawodawczej zŁożyłw Kancelarii
Sejmu 250 tysięcy podpisów dla poparcia projektu ustawy usuwającej z polskiego
systemu prawnego zaplsy ustawy z dnia 16 grudnia ż016 r. Zakończono akcję zbiqania
podpisów.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej działałdalej, uiz do ostatecznego rozstrzygnięcia
przez Sejm RP dalszych losów złożonego projektu. W dniu 22 marca 20I8 roku Sejm RP
w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), tym samym zakończyła się Inicjatyrva
Ustawodaw cza F eder acji Stowarzys zeń Służb Mundurowych RP.
W wykonaniu obowiązku nałożonegoart. I7 ust. 2 ustawy z dnia24 częrwca 1999 roku o
wykonyrvaniu inicjatyrvy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688)
Federacja złożyłasprawozdanie finansowe do Ministerstwa Finansów o źrodłach
pozyskanych funduszy na celę inicjatywy ustawodawczej oraz opublikowała
przygotowane sprawozdanie w dzienniku ogólnopolskim - w,,Dzienniku Trybuna".

Działania przeciwko skutkom ,,ustawy emerytalnej" prowadzone były nadal. Polegały
głównie na dzlałalnościinformacyjnej i promocji działań.
Zakupiono od autora Janusza Macieja Jarzębskiego tomik satytyczny pt. ,,Rózne smaki
miłości"Zakupione egzemplarze przekazano organizacjom zrzeszonym w FSSM RP
celem przekazania ich emerytkom i rencistkom.

Zakupiono również książkę ,,Jak dobić wiernego psa", autorstwa Tomasza Marii
Faliszewskiego, opartą na prawdziwych przeżyciach codziennej słuzby policjanta
kryminalnego w jego l5 letniej pracy zawodowej , Częśćksiążek przęznaczono autorowi
dla promocj i, częśó do dystrybucji w ramach organizacji zrzeszonych w FSSM RP.
Członkowie Federacji uczestniczyli w licznych spotkaniach w sprawie ,pstawy" z
organizacjami wchodzącymi w skład Federacji, brali udział w spotkaniach Komitetów

Protestacyjnych, organizowali protesty, spotkania przeciwko łamaniu praworządności.

Danuta Bęata Postnikoff przygotowŃa film - materiał dokumentalny dotyczący akcji
protestacyjnych przeciwko ,,ustawie" organizowanych przez FSSM RP w wymiarze 45
minut.

w Parlamencie
Europejskim w Brukseli pt. ,,Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy
w Polsce", w dniu 28.02.20l8 roku.
Ważnym wydarzeniem była takżę Konferencja zorganizowana

W dniach 18-19.05.2018 roku zorganizowano szkolenie w Soczewce WPłocka, gdzie
m.in. wypracowano zadania dla poszczególnych Komisji Federacji: Komisji
Or gantzacyjnej, Prawnej, Finansowej i Medialnej

.

działalnościFederacji składają się koszty statutowe w wysokości
6ż.657,17 PLN, wykazane w Rachunku zysków i strat w wierszu B,L oraz koszty
ogólnego zarządu w wysokości20.793,55 PLN, wykazane w wierszu G.

Na koszty

l

) Koszty statutowe podstawowe łącznie: 9 .7 47 ,59 PLN
w tym:
- organizacja III Kongresu:
6.430,19
- organizacja posiedzeń Zarządu Głównego:
2.631,73
- działalnośćGłównej Komisji Rewizyjnej:
120,00
- zakup pucharów - dofinansowanie imprez ogólnopolskich:
565,67

2) Koszty statutowe,,ustawa emerytalna" łącznie: 44.697, 86 PLN
finansowane z otrzymanych darowizn celowych,
w tym:
- opinie prawne - tłumaczęnie pl-en:
289,05
- materiały informacyjne, promocja działań: 2I.437,39
- materiały biurowe:
70,00
- koszty bankowe rachunku,,darowizny": 354,50
- koszty pocztowe - pisma w sprawie ,,ustawy": 441,10
- organizacja spotkań:
ż.524,98
- konferencja w Parlamencie Europejskim: 8.100,96
- spotkania Komitetów Protestacyjnych: 1.056,00
- koszty sprawozdania KIU:
1.341,80
- spotkania z organizacjami w sprawie
9ż2,90
,,ustawy emerytalnej"
- wyposazenie biura (zgodnie zwhwałą) 7.7II,38
- pozostałe koszty:
447,80

3) Koszty statutowe poniesione narzecz Komitetu Inicjatyrvy Ustawodawczej Federacji
Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych RP ds. obyvatelskiej ustawy o zmianie ustawy z

dnia 18 lutego 1994 r. o zaopŃrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...),
zgodnie z zawartym Porozumieniem - w wysokości 8.21 1,72 PLN,
finansowane z otrzymanych darowizn celowych,
w tym:
- materiały informacyjne, promocja
- materiały

biurowe:
ltrzymania lokalu:

koszty
- delegacje -udział w spotkaniach
- pozostałe koszty:
-

działań: 4.638,34

Komitetu

żż.50

I.752,38
1,69ż,50
106,00

4) Koszty ogólnego zarządu łącznie: ż0,7 93,5 5
w tym:
- zażycie materiałów (materiały biurowe, wyposazenie biura) 1.333,95
- usługi obce (bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne): I.255,40
1.750,00
- wynagrodzenia:
540,00
- podróże służbowe członków Zarządu:
680,96
(kwiaty,
- koszty reprezentacji
wiązanki):
811,80
- domeny internetowe:
14,ż78,|8
- najem lokalu orazmedia(zużycie energii):
143,26
- pozostałe koszty (art. spoży,wcze)

6.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Na dzień 31.I2.20I8 roku Federacja posiada dwa fundusze:
l) Fundusz statutowy w wysokości:19.9ż0,95 PLN.
Jest to fundusz podstawowy tworzony na podstawie prawa i statutu, ptzęznaczony na
finansowanie działalnościstatutowej.
2) Fundusz,,ustawa emerytalna" w wysokości: 65.506,02 PLN.
Fundusz ten utworzono w roku 2018, po zatwierdzęniu sprawozdania finansowego za
rok ż0I7. Powstał on z nadwyżki przychodów - darowizn celowych nad kosztami
finansowanymi z tych darowizn.
Ustalony w rachunku zysków i strat wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego zwiększa lub zmniejsza fundusz statutowy podstawowy
oraz fundusz ,,ustawa emer;,talna", w za|eżnościod wyniku finansowego z
poszczególnych rodzajów działalności.

7,
8.

Federacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego oraz nię prowadzi
działalnościstatutowej odpłatnej i działalnościgospodarczej.
Inne informacje:

Wynik finansowy z działa|nościwynosi 1.736,95 PLN, wykazany w Rachunku zysków i
strat w wierszu O. - składa się z wyniku działalnościstatutowej podstawowej oraz
wyniku działalnościstatutowej ,,ustawa emerytalna" finansowanej z otrzymanych
darowizn celowych, atakżę zkosztow ogólnego zarządu:

I) działalnośćstatutowa podstawowa:
-

przychody:

28.058,50

w tym:

składki członkowskie : 23 .I7 2,50
darowizny: 4.886,00
- koszty statutowe:
9.747,59
- koszty ogólnego zarządu: ża.793,55
- wynik finansowy:
-2.482,64

ż) działalnośó statutowa,,ustawa emerytalna"
- przychody - darowizny celowe ,,ustawa emerytalna
:

- koszty statutowe ,,ustawa

emerytalna":

wtym:
koszty statutowe: 44.697,86
koszty KIU 8.2lI,7ż
- wynik finansowy:

57,I29,17
5ż.909,58

4.219,59

Powyższe wyniki finansowe, dotyczące działalnościstatutowej podstawowej oraz
działalnościstatutowej ,,ustawa emer5rtalna", po zatwierdzeniu sprawozdania
fi nansowe go zo staną przeniesione odpowiednio na po szczególne fundusze.

Data sporządzenia: 04,02.20 19 r.

