
FUNDACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IMIENIA
KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO W ROKU 2012

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 2012 miały miejsce następujące działania Fundacji:

 Fundacja kontynuowała wypłacanie stypendium na pobyt w Warszawie młodemu 
uczonemu ukraińskiemu Oleksandrowi Maslakowi, pracownikowi naukowemu 
Akademii Spraw Wewnętrznych w Kijowie, doktorowi filozofii specjalizującemu się 
w filozofii polityki (stypendium przyznane w roku 2011,  na okres od 1 listopada 
2011 do 31 lipca 2012). Stypendium to umożliwiło dr. Maslakowi prowadzenie pracy 
naukowej w Polsce pod kierunkiem prof. Barbary Markiewicz, kierownika Zakładu 
Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 29 maja 2012 dr 
Maslak wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim odczyt na temat roli ideologii w 
życiu politycznym, pt.: Ideologia – nowy początek?

 Dr Olha Batiszczewa, pracownik naukowy ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu 
„Akademia Ostrogska” otrzymała od Fundacji stypendium, które pozwoliło jej na 
odbycie pobytu naukowego w Warszawie trwającego przez rok akademicki 2012-
2013. Dr Batiszczewa prowadziła we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych 
UW badania nad zagadnieniem prawodawstwa we współczesnych demokracjach, a w 
szczególności nad kwestią relacji między konstytucją a działaniami władz 
politycznych na Ukrainie.

 Dr Oksana Daszczakiwska, pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego, a 
jednocześnie przewodnicząca lwowskiego oddziału organizacji pozarządowej 
Komitet Wyborców Ukrainy, otrzymała od Fundacji dotację na dwumiesięczny pobyt 
naukowy w Warszawie. Dr Daszczakiwska w czasie pobytu w Warszawie prowadziła 
badania w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowała 
się zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. Udzieliła Marcinowi 
Skubiszewskiemu, wiceprezesowi Fundacji, wywiadu na temat sytuacji politycznej na
Ukrainie oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju.

 Fundacja udzieliła dotacji na dwumiesięczny pobyt naukowy w Polsce dr. Igorowi 
Greckiemu z Katedry Studiów Europejskich na Wydziale Stosunków 
Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Dr Greckij 
prowadził badania w Warszawie we współpracy z Instytutem Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 7 grudnia 2012 wygłosił 
wykład zatytułowany Ukraina po wyborach 2012.

 Fundacja współorganizowała z Instytutem Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytatu Warszawskiego Pierwsze Sympozjum imienia Krzysztofa 
Skubiszewskiego: między Europą ojczyzn a federacją. Sympozjum przewodniczył 
prof. Roman Kuźniar, wystąpili premier Tadeusz Mazowiecki, prof. Dariusz Rosati, 
ojciec Maciej Zięba, prof. Jerzy Kranz i prof. Stanisław Parzymies. Fundacja na swój 
koszt opublikowała w internecie wystąpienia z Sympozjum.

 Przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytatu 
Warszawskiego, Fundacja przyznała panu Kamilowi Szubartowi nagrodę za najlepszą
pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej. Nagrodzona praca nosiła 
tytuł Rozbrojenie i KBWE/OBWE jako kluczowe elementy dyplomacji multilateralnej 
PRL i RP w latach 1953–1999. Fundacja opublikowała wywiad na temat OBWE, 
którego Kamil Szubart udzielił Marcinowi Skubiszewskiemu, wiceprezesowi 
Fundacji.
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W roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności 
gospodarczej (§ 2 pkt 3)

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

Uzyskane przychody (§ 2 pkt 5) i poniesione koszty (§ 2 pkt 
6)

Komplete sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2012 jest w załączeniu.

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

W roku 2012: Fundacja nikogo nie zatrudniała; członkowie władz Fundacji nie otrzymywali 
wynagrodzenia; Fundacja nie zawarła żadnej umowy zlecenia; Fundacja nie udzielała 
pożyczek.

W roku 2012 Fundacja miała udziały funduszu inwestycyjnego Skarbiec Depozytowy. 
Wartość udziałów, których Fundacja była właścicielem na koniec roku, wynisiła 2 859 562,24
zł.

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

Na koniec roku Fundacja miała na rachunkach bankowych sumę 1762,56 zł, w banku 
Deutsche Bank PBC SA.

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2012 oraz uchwała Zarządu aprobująca to 
sprawozdanie są w załączeniu. 

W roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej 
przez podmioty państwowe lub samorządowe
(§ 2 pkt 8)

Zobowiązania podatkowe, zeznania podatkowe (§ 2
pkt 9)

Fundacja złożyła zeznania CIT-8 i CIT-8/O za rok 2012. Fundacja nie była zobowiązana do 
zapłaty jakichkolwiek podatków za rok 2012 jako podatnik.

Fundacja zapłaciła jako płatnik łącznie 940 złotych tytułem roku 2012. Fundacja złożyła 
tytułem roku 2012 dwa zeznania PIT-11 (umowy o dzieło), zeznanie PIT-4R, jedno zeznanie 
PIT-8AR (wygrana w konkursie) oraz cztery zeznania PIT-8C (stypendia naukowe dla 
nierezydentów; od tych stypendiów podatek nie został odprowadzony).

W roku 2012 nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli 
(§ 3)
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Marcin Skubiszewski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Skubiszewski
Prezes Zarządu
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