
FUNDACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IMIENIA 
KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO W ROKU 2011

Niniejsze sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z układem opisanym w paragrafach drugim 
i trzecim rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

Podstawowe dane dotyczące fundacji (§ 2 pkt 1)

Nazwa Fundacji: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Siedziba i adres: Warszawa (00-324), ul. Karowa 18A lok. 21

Adres do korespondencji: jak wyżej 

Adres poczty elektronicznej: mm@skubi.net

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 maja 2011

Numer KRS: 0000386551

Numer REGON: 143327210

Skład zarządu:

Piotr Skubiszewski, prezes

Marcin Skubiszewski, wiceprezes

Członkowie Zgromadzenia (organ statutowy Fundacji):

Marcin Skubiszewski

Piotr Skubiszewski

Maria Święszkowska

Cele statutowe: 

1. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz kontaktów między 
Polską a zagranicą, w dziedzinie kultury, nauki i oświaty;

2. działalność oświatowa i naukowa w zakresie upowszechniania i ochrony, zarówno w 
Polsce jak i za granicą, demokracji, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich 
oraz państwa prawa;

3. działaloność naukowa i działalność oświatowa, w szczególności polegająca na 
kształceniu studentów;

4. działalność kulturalna;

5. działalność oświatowa i naukowa w zakresie działania na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6. promocja nauki i kultury polskiej za granicą.
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Działalność statutowa (§ 2 pkt 2)

W roku 2011 działalność statutowa Fundacji polegała na udzieleniu młodemu uczonemu 
ukraińskiemu Oleksandrowi Maslakowi, pracownikowi naukowemu Akademii Spraw 
Wewnętrznych w Kijowie, doktorowi filozofii specjalizującemu się w filozofii polityki, 
stypendium, które umożliwiło mu prowadzenie pracy naukowej w Polsce. Fundacja udzieliła 
stypendium na okres od 1 listopada  2011 do 31 lipca 2012 (koszty stypendium ujęte w 
rachunku zysków i strat dotyczą tylko roku 2011). Dr Maslak prowadził badania pod 
kierunkiem prof. Barbary Markiewicz, kierownika Zakładu Filozofii Polityki Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pismem Pana Ministra Spraw Zagranicznych z 23 maja 2011, a następnie uchwałą Zarządu 
podjętą 14 czerwca 2011, ustalony został skład Rady Programowej Fundacji, ciała 
statutowego, które proponuje i opiniuje działalność statutową Fundacji. Skład ten jest 
następujący:

– Pan Roman Kuźniar, przewodniczący Rady Programowej, profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej;

– Pan Ryszard Sarkowicz, dyrektor departamentu prawno-traktatowego w 
ministerstwie spraw zagranicznych

– Pan Sławomir Dębski, członek polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, 
pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do sprawy 
utworzenia Centrum polsko-rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

– Pan Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego;

– Pan Piotr Skubiszewski, prezes Zarządu Fundacji.

12 grudnia 2011 Zarząd Fundacji uchwalił udzielenie dr. Oksanie Daszczakiwskiej, 
pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Lwowskiego, dotacji na dwumiesięczny staż 
naukowy w Polsce, którego realizacja została przewidziana na semestr letni roku 
akademickiego 2011-2012.

W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności 
gospodarczej (§ 2 pkt 3)

Odpisy uchwał Zarządu są w załączeniu (§ 2 pkt 4)
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Uzyskane przychody (§ 2 pkt 5)

Fundusz statutowy w wysokości 2 600 000 zł został wpłacony przez fundatora 7 czerwca 
2011. Ponadto Fundacja uzyskała przychód w wysokości 60717 zł, który pochodzi z 
następujących źródeł:

• 59725 zł: wzrost wartości udziałów w funduszu inwestycyjnym Skarbiec Depozytowy 
(Skarbiec TFI S.A., ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa)

• 991 zł: odsetki od lokat bankowych

• 747 zł: użyczenie lokalu na działalność statutową Fundacji przez jej prezesa, na 
preferencyjnych warunkach

Fundacja nie uzyskała w roku 2011 żadnych innych przychodów.

Poniesione koszty (§ 2 pkt 6)

W roku 2011 Fundacja wydała

• 7779,92 zł  na cele statutowe

• 1261,60 zł  na koszty administracyjne

Innych wydatków nie było.

Zatrudnienie, umowy zlecenia, udzielone pożyczki, 
inwestycje (§ 2 pkt 7)

W roku 2011: Fundacja nikogo nie zatrudniała; członkowie władz Fundacji nie otrzymywali 
wynagrodzenia; Fundacja nie zawarła żadnej umowy zlecenia; Fundacja nie udzielała 
pożyczek.

W roku 2011 Fundacja zainwestowała sumę 2 590 000 zł w udziały wyżej wzmiankowanego 
funduszu Skarbiec Depozytowy. Udziały w funduszu, które na koniec roku pozostawały 
własnością Fundacji, miały na koniec roku wartość 2 649 725,48 zł.

Fundacja nie nabywała obligacji, akcji, nieruchomości ani innych środków trwałych.

Na koniec roku Fundacja miała na rachunkach bankowych sumę 3329,27 zł.

W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności 
zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe
(§ 2 pkt 8)
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Zobowiązania podatkowe, zeznania podatkowe (§ 2
pkt 9)

Fundacja złozyła zeznania CIT-8 i CIT-8/O za rok 2011. Fundacja nie była zobowiązana do 
zapłaty jakichkolwiek podatków za rok 2011.

W roku 2011 nie przeprowadzono w Fundacji żadnej 
kontroli (§ 3)

Marcin Skubiszewski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Skubiszewski
Prezes Zarządu

Ul. Karowa 18 A lok. 21, 00-324 Warszawa mm@skubi.net KRS 0000386551
NIP  525-521-23-57


	Podstawowe dane dotyczące fundacji (§ 2 pkt 1)
	Działalność statutowa (§ 2 pkt 2)
	W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej (§ 2 pkt 3)
	Odpisy uchwał Zarządu są w załączeniu (§ 2 pkt 4)
	Uzyskane przychody (§ 2 pkt 5)
	Poniesione koszty (§ 2 pkt 6)
	Zatrudnienie, umowy zlecenia, udzielone pożyczki, inwestycje (§ 2 pkt 7)
	W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe (§ 2 pkt 8)
	Zobowiązania podatkowe, zeznania podatkowe (§ 2 pkt 9)
	W roku 2011 nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli (§ 3)

