
FUNDACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IMIENIA
KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO W ROKU 2013

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

NIP: 5252512357

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.

Statut Fundacji przewiduje następujące sposoby realizacji celów statutowych: 
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1. prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej, 
wydawniczej i propagatorskiej, w szczególności przez przyznawanie stypendiów na 
studia i działalność naukową celem ułatwienia cudzoziemcom studiowania w Polsce i 
prowadzenia działalności naukowej we współpracy z polskimi instytucjami 
naukowymi i oświatowymi;

2. przyznawanie nagród za osiągnięcia w pracy społecznej lub naukowej oraz za projekty
o charakterze społecznym lub naukowym;

3. współpracę z instytucjami, jednostkami organizacyjnych i osobami prowadzącymi 
działalność, o której mowa w dwóch powyższych punktach, oraz wspieranie, w tym 
wspieranie finansowe, działalności takich instytucji, jednostek organizacyjnych i osób,
o ile cele działania takich instytucji, jednostek organizacyjnych i osób są zbieżne z 
celami statutowymi Fundacji.

Działalność statutowa (§ 2 pkt 2)

Działalność statutowa Fundacji jest opisana w internecie na stronie 
http://www.skubi.net/fundacja.html . W roku 2014 działalność ta składała się z następujących 
elementów.

• Fundacja wypłacała dwa kolejne stypendia naukowe (Stypendia imienia Krzysztofa 
Skubiszewskiego) : jedno w roku akademickim 2012-2013 otrzymała pani Olga 
Batiszczewa, doktor administracji publicznej, obywatelka Ukrainy; drugie w roku 
2013-2014 otrzymała pani Volha Damarad, białoruska prawniczka, która specjalizuje 
się w prawie międzynarodowym i w obronie praw człowieka. Każde ze stypendiów 
umożliwia prowadzenie pracy naukowej w Polsce przez jeden rok akademicki, we 
współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.(koszty stypendiów ujęte w rachunku 
wyników 2013 dotyczą tylko tych kosztów, które zostały poniesione w roku 2013).

• Władze fundacji zdecydowały o udzieleniu dwóch dotacji (Dotacje imienia Krzysztofa
Skubiszewskiego), każda na dwumiesięczny pobyt naukowy w Polsce w roku 
akademickim 2013-2014: jedną z nich otrzymał  pan Swiatoslaw Szeremeta z Ukrainy,
doktor nauk politycznych, radny Rady Obwodowej we Lwowie; drugą dotację 
otrzymał pan Stanislav Secrieru, doktor nauk politycznych zatrudniony w Rumuńskim
Centrum Polityki Europejskiej. Koszty tych dotacji zostały poniesione w roku 2014 i 
nie są ujęte w rachunku wyników 2013.

• Przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego  Fundacja przyznała nagrodę za najlepszą polską pracę magisterską na
temat polskiej polityki zagranicznej (poprzednia podobna nagroda została przyznana 
w roku 2012).

• Fundacja wspomogła finansowo publikację w internecie (w formie video oraz w for-
mie tekstu) wystąpień z Drugiego Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszew-
skiego pt.: Europa Wschodnia – krajobraz po prometeizmie.

W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności 
gospodarczej (§ 2 pkt 3)
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Uchwały Zarządu (§ 2 pkt 4)

Następujące uchwały Zarządu Fundacji zostały podjęte w roku 2014 lub dotyczą roku 2014:
• o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki 

zagranicznej, 11 marca 2013 (odpis w załączeniu)
• o przyznaniu Stypendium i Dotacji, 31 maja 2013 (odpis w załączeniu)
• o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013, 30 czerwca 2014 (uchwała ta 

została załączona do sprawozdania za rok 2013)
• o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, 30 czerwca 2015 (w 

załączeniu odpis uchwały oraz odpis sprawozdania finansowego)

Uzyskane przychody (§ 2 pkt 5)

Fundacja uzyskała przychód w wysokości 3197 tys. zł, który pochodzi z następujących 
źródeł:

• 263 tys. zł:dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego

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

• 2904 tys. zł: sprzedaż udziałów w wyżej wzmiankowanym funduszu inwestycyjnym 
Skarbiec Depozytowy (koszt uzyskania przychodu, to łącznie 2890 tys. zł,  co daje 
zysk ze sprzedaży 14 tys. zł)

• 5 tys. zł: wartość użyczenia lokalu na działalność statutową Fundacji przez jej 
prezesa, na preferencyjnych warunkach

Poniesione koszty (§ 2 pkt 6)

Koszty księgowe Fundacji w roku 2013 wyniosły łącznie 2968 tys. zł. Koszty te składają się z
następujących sum:

• Koszty uzyskania przychodu (koszty finansowe) związane ze sprzedażą jednostek 
funduszu inwestycyjnego 2890 tys. zł (w tym wyksięgowanie sprzedanych jednostek 
2528 tys. zł; odpisy z tytułu zmniejszenia wartości jednostek, czyli odwrócenie 
wyceny bilansowej 363 tys. zł).

• Fundacja wydała 61 tys. zł  na cele statutowe

• Fundacja wydała 17 tys. zł  na koszty administracyjne (w tym doradztwo podatkowe 
12 tys. zł, usługi księgowe 4 tys. zł).

Innych wydatków nie było.

Zatrudnienie, umowy zlecenia, udzielone pożyczki, 
inwestycje (§ 2 pkt 7)
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W roku 2014: Fundacja nikogo nie zatrudniała; członkowie władz Fundacji nie otrzymywali 
wynagrodzenia; Fundacja nie zawarła żadnej umowy zlecenia; Fundacja nie udzielała 
pożyczek.

W roku 2014 Fundacja miała udziały funduszu inwestycyjnego Skarbiec Depozytowy. 
Wartość udziałów, których Fundacja była właścicielem na koniec roku, wynosiła 2 829 tys. zł.

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

Na koniec roku Fundacja miała na rachunkach bankowych sumę 8 tys. zł, w banku Deutsche 
Bank PBC SA.

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2014 oraz uchwała Zarządu aprobująca to 
sprawozdanie są w załączeniu. 

W roku 2013 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 2013. Nadwyżka przychodów nad kosztami
roku 2014 została wykazana w deklaracji CIT-8/O, w kwocie 303 453,51 zł, w pozycji 9 – 
„Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części 
przeznaczonej na cele statutowe”. Kwota ta została w całości przeznaczona na realizację 
celów statutowych fundacji polegających na działalności naukowej.

Fundacja nie była zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek podatków za rok 2014 jako 
podatnik.

Fundacja zapłaciła jako płatnik łącznie 1012 złotych tytułem roku 2014. Fundacja złożyła 
tytułem roku 2014 trzy zeznania PIT-11 (umowy o dzieło), zeznanie PIT-4R, jedno zeznanie 
PIT-8AR (wygrana w konkursie) oraz dwie informacje IFT-1R (stypendia naukowe dla 
nierezydentów; od tych stypendiów podatek nie został odprowadzony).

W roku 2013 nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli 
(§ 3)

Sporządzono 8 lipca 2015

Marcin Skubiszewski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Skubiszewski
Prezes Zarządu
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