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1. O Fundacji

Nazwa:
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

Siedziba:
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Adres do korespondencji:
Mateusz Falkowski
Al. KEN 83 m. 25
02-777 Warszawa

Adres poczty elektronicznej:
fundacja@barbaraskarga.org
mateusz.falkowski@barbaraskarga.org

Wpis w KRS:
25 stycznia 2012 roku

Nr KRS:
0000409391

Nr REGON:
146012719

Zarząd Fundacji:
Mateusz Falkowski (Prezes Zarządu)
Anton Marchynskyi (Członek Zarządu)

Cele statutowe Fundacji:
a) upowszechnianie twórczości i dorobku intelektualnego Profesor Barbary Skargi;
b) wspieranie polskiej myśli filozoficznej.



2. Działania w 2017 roku

2.1.  Zasady,  formy  i  zakres  działalności  statutowej  z  podaniem  realizacji  celów
statutowych

2.1.1. 
I. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) wydanie krytyczne wszystkich dzieł Profesor Barbary Skargi;
b)  współpracę  z  instytucjami  państwowymi i  samorządowymi  w Polsce,  jak  też  poza  jej
granicami,  a  w  szczególności  stowarzyszeniami  i  fundacjami  oraz  osobami  fizycznymi,
działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
c) upowszechnianie w internecie, środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych
lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w
prasie,  radiu  i  telewizji  oraz za pomocą wydawnictw,  wiedzy w zakresie  objętym celami
Fundacji;
d) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek
polskiej myśli filozoficznej;
e) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność  w  zakresie  zbieżnym  z  celami  Fundacji,  a  także  upowszechnianie  tych
doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o
podobnym do Fundacji profilu działania;
f) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji,
w tym przyznawanie nagrody za wybitną pracę filozoficzną (esej metafizyczny);
g) organizowanie konferencji i seminariów dotyczących celów Fundacji;
h) wspieranie nauki, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury;
i) tworzenie, wspieranie finansowe i rzeczowe placówek, których zadaniem jest prowadzenie
działalności zgodnej z celem Fundacji.
 
II.  Fundacja  może  ustanowić  odznaki  i  tytuły  honorowe i  przyznawać  je  wraz  z  innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

2.1.2.
W roku 2017, szóstym roku swej działalności, Fundacja na Rzecz na Rzecz Myślenia im.
Barbary Skargi:

a) we współpracy z WN PWN wydała pięć książek nagrodzonych w IV edycji Konkursu o
Nagrodę im. Barbary Skargi: Michał Herer, Pochwała przyjaźni; Krzysztof Pacewicz, Fluks.
Wspólnota  płynów ustrojowych;  Michał  Krzykawski,  Inne  i  wspólne.  Trzydzieści  pięć  lat
francuskiej filozofii; Joanna Bednarek, Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta;
Jacek  Dobrowolski,  Niewolnicy  i  panowie.  Sześć  i  pół  eseju  z  antropologii  i  filozofii
społecznej świata nowoczesnego;

b) w ramach ostatniego etapu realizacji projektu Dzieła zebrane Barbary Skargi wydała dwie
książki:



(’)  Kłopoty intelektu.  Między  Comte’em a Bergsonem, WN PWN, Warszawa 2017
(red. nauk. Marcin Pańków, przedmowa Bartosz Działoszyński),

(’’)  O filozofię bać się nie musimy,  WN PWN, Warszawa 2017 (red. nauk. Marcin
Pańków, przedmowa Julia Marczyńska);

c)  zorganizowała  we  współpracy  z  Muzeum  Łazienki  Królewskie  w  Warszawie  cykl
comiesięcznych spotkań „Nowe medytacje filozoficzne” pod hasłem „Pomyśleć wspólnotę”
(udział  wzięli  m.in.:  dr  hab.  Michał  Herer,  Krzysztof  Pacewicz,  dr  Joanna  Bednarek,  dr
Michał Krzykawski, dr Jacek Dobrowolski, prof. Adam Pomorski, prof. Andrzej Leder, prof.
Agata Bielik-Robson)

d) zorganizowała we współpracy z Instytutem Filozofii UW i Wydziałem „Artes Liberales”
UW szóstą interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu „Myślenie dziś” (Zbiorowość a
fikcja); w spotkaniu wzięli udział m.in. dr Joanna Bednarek, prof. Cezary Woźniak, dr Marcin
Pańków, dr hab. Tomasz Puczyłowski oraz studenci Wydziału „Artes Liberales” UW; 

e) wydała tom poświęcony twórczości Roberta Musila Musilologie I (Warszawa 2017);

f)  współorganizowała  wspólnie  z  Uniwersytetem  Medycznym  w  Poznaniu  konferencję
naukową  WCZESNONOWOŻYTNA  MEDYCYNA,  HISTORIA  NATURALNA  I  FILOZOFIA
PRZYRODY (XVI–XVIII W.): MIEJSCA SPOTKANIA, MIEJSCA KONFLIKTU (grudzień 2017);

g) zorganizowała we współpracy z klubem państwomiasto spotkanie wokół książki Antona
Marczyńskiego Ciało/mistyka. Wstęp do ontologii cielesności (październik 2017); 

h)  wydała  czwarty  tom  z  cyklu  „Myślenie  dziś”:  Myślenie  dziś  IV:  obecność  techniki
(Warszawa 2017);

i)  informowała  na  stronie  internetowej,  facebooku,  kanale  youtube,  w  mediach  o  celach
działalności Fundacji oraz podejmowanych przez nią inicjatywach.

2.2. Główne zdarzenia prawne mające skutki finansowe

a) umowa nr 0425/NPRH5/H22/84/2017 z dnia 9.11.2017, zawarta z MNiSW, na realizację
projektu w ramach programu NPRH (moduł Uniwersalia 2.2): Biblioteka Klasyków Filozofii
(Coleridge, Hegel, Hoelderlin, Rousseau, Salomon Maimon) (kwota dofinansowania – 156
162 złotych)

3. Działalność gospodarcza.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.



4. Uchwały Zarządu.

Zarząd nie podjął żadnej uchwały.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z podaniem źródeł

Głównym źródłem przychodów Fundacji były granty otrzymane od:

1) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego– umowa dotacji  nr 
055/NPRH2/H11/81/2013 – w kwocie 53 306,00

2) Akademia Pomorska w Słupsku – w kwocie 4 000,00

3) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 
08928/15/FPK/IK    – w kwocie 1 982,00

4)  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 
10788/16/FPK/IK    – w kwocie 5 983,00 . 

5) Uniwersytet Śląski 1104/17 – w kwocie 2 000,00 . 

6) Fundacja PZU 60/PZ/2016  - w kwocie  5 000,00 .

7) Wydawnictwo Naukowe PWN  -  umowa o  darowiźnie na cele statutowe fundacji , 
otrzymana kwota 12 000,00 .

8) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umowa 0425/NPRH5/H22/84/2017    
w kwocie 28 125,00. 

9) Pozostałe dotacje  na łączną kwotę : 9 000,00

Łączna Kwota  przychodów statutowych : 112 396,00

Przychody finansowe  - 0,07

Pozostałe przychody operacyjne -  1001,43

6. Koszty.

Na realizacje celów statutowych – 72 999,98



Administrację – 9 193,24

Działalność gospodarczą -  nie dotyczy

Całkowita wartość kosztów -  82 232,22

7.  Dane  Finansowe,  o  zatrudnieniu,  wynagrodzeniach,  nabytych  środkach  i
rozliczeniach.

7.1.Zatrudnienie

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2017 r. wyniosła (łącznie ze składkami ZUS po

stronie Pracodawcy) – 25508,00 zł,

w tym:

a) Wynagrodzenia zasadnicze (na podstawie umów o pracę) – 0,00 zł,

b) Nagrody – 0,00 zł,

c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom Zarządu – 0,00 zł

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło –25 508,00 zł,

e) Udzielone pożyczki - nie dotyczy

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – bieżących: 0,00 zł ,

depozytowych 0,00 PLN

g) Wartość nabytych obligacji, udziałów lub akcji w spółkach - nie dotyczy

h) Nabyte nieruchomości - nie dotyczy

i) Nabyte środki trwałe – nie wystąpiły

j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych w sprawozdaniach.

- wartość aktywów  - 30 787,86 zł



-wartość zobowiązań – 5 884 80 zł

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

9. Informacja o rozliczeniach (zobowiązania podatkowe).

Fundacja zobligowana jest do dnia 31 stycznia roku bieżącego przedłożyć we właściwym

Urzędzie Skarbowym deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z

tytułu wynagrodzeń pracowników w roku poprzednim (PIT 4R) oraz do ostatniego dnia I

kwartału roku następnego deklarację CIT 8, do której zobowiązana jest dołączyć

Sprawozdanie Finansowe. Dochody Fundacji na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o

podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione są z opodatkowania, a w związku z tym 
Fundacja zwolniona jest od dokonywania comiesięcznych wpłat z tytułu zaliczek w/w

podatku.

Ogólne saldo rozrachunków publicznoprawnych na dzień 31.12.2017 wynosi 120,00 


