Sprawozdanie z działalności
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
(nazwa fundacji)

za rok 2018

*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.
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1.

Podstawowe dane.

1.1

Dane fundacji:

Nazwa Fundacji
Siedziba i adres
Adres do korespondencji
E-mail

Ul. Nowy Świat 72, 00-030 Warszawa
Ul. Nowy Świat 72, 00-030 Warszawa
fundacja@barbaraskarga.org

Telefon
Faks

-

Data wpisu w KRS
Nr KRS

25.01.2012

0000409391

REGON

146012719

1.2

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

l.p.
1.
2.
3.
4.

Imię
Mateusz
Anton

1.3

Cele statutowe fundacji:

Nazwisko
Falkowski
Marchynskyi

Pełniona funkcja
Prezes
Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji:
a) upowszechnianie twórczości i dorobku intelektualnego Profesor Barbary Skargi;
b) wspieranie polskiej myśli filozoficznej.
2.

Działalność statutowa fundacji.
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2.1

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

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 2018, siódmym roku swej działalności, Fundacja na Rzecz na Rzecz Myślenia im.
Barbary Skargi:
a) zorganizowała we współpracy z Muzeum Łazienkami Królewskimi cykl spotkań pod
hasłem Nowe medytacje filozoficzne, w których udział wzięli m.in. dr Łukasz Kołoczek, dr
Jan Swianiewicz, dr Ewa Majewska, prof. Marek Kozłowski, dr Barbara Markowska,
b) współorganizowała konkurs dla uczniów Fizyczne ścieżki (członkostwo w jury w kategorii
esej),
c) wydała książkę Hortus (In)conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze
(Warszawa 2018),
d) zorganizowała we współpracy z Instytutem Filozofii UW i Wydziałem „Artes Liberales”
UW siódmą interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu „Myślenie dziś” (Narracja:
metafizyka a etyka); w spotkaniu wzięli udział m.in. dr Paulina Kwiatkowska, dr hab.
Arkadiusz Żychliński, prof. Andrzej Leder, dr Krystyna Bielecka oraz studenci Artes
Liberales UW,
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e) wydała tom poświęcony twórczości Roberta Musila Musilologie II (Warszawa 2018),
f) informowała na stronie internetowej, facebooku, kanale youtube, w mediach o celach
działalności Fundacji oraz podejmowanych przez nią inicjatywach,
g) realizowała grant NPRH, przygotowując edycję pierwszej z pięciu książek dla serii BKF w
WN PWN.

2.2

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

Brak.

3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Zarząd nie podjął żadnej uchwały.
…

5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł),
z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności.

5.1.

w tym:

wszystkie
formy płatności
łącznie

gotówka

ew. inna forma
(podać jaka)

przelew

Przychody
ogółem
(w tym):
ze spadku
z zapisu
z darowizn
ze środków
publicznych
w tym:





−
−



z budżetu
państwa
z budżetu
jednostek
samorządu
terytorialnego
z innych źródeł
(wskazać
jakich)

32057,00

0

32057,00

0
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Przychody uzyskane
z tytułu odpłatnych
świadczeń
realizowanych przez
fundację w ramach
celów statutowych

5.2.

Koszty odpłatnych
świadczeń
realizowanych przez
fundację w ramach
celów statutowych

5.3.

wszystkie
formy
płatności
łącznie

w tym:
gotówka

przelew

ew. inna
forma
(podać jaka)

0

wszystkie
formy
płatności
łącznie

w tym:
gotówka

przelew

ew. inna
forma
(podać jaka)

0

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:

6.

5.4.

wynik finansowy tej działalności:

Nie dotyczy

5.5.

procentowy stosunek przychodu osiągniętego
z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:

Nie dotyczy

Informacja o poniesionych kosztach (w zł).

6.1.
Koszty
ogółem
w tym:






na realizację
celów
statutowych
na
administrację
(czynsze,
opłaty
telefoniczne,
pocztowe,
itp.)
na
działalność
gospodarczą
pozostałe
koszty

wszystkie formy
płatności łącznie

w tym:

gotówka

przelew

62 519,66

0,00

62 519,66

61 806,46

0,00

61 806,46

713,20

0,00

713,20

ew. inna forma
(podać jaka)

0
0
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7.

Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań.

7.1

Informacja o zatrudnieniu w fundacji:
0

Liczba zatrudnionych ogółem:
w tym wg zajmowanych stanowisk:
Dyrektor
Menedżer ds. komunikacji
Menedżer ds. technicznych
Asystent biura
Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej:
………
………

7.2.

0
0
0
0
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Wynagrodzenia (w zł):

Łączna kwota wypłacona z tego tytułu przez fundację
z podziałem na:
 wynagrodzenia
 nagrody
 premie
 inne świadczenia

0,00

Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

Nie dotyczy

7.2.1
.

Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą:
0 zł Roczne  0 zł Przeciętne miesięczne 

Łączna kwota rocznego/przeciętnego miesięcznego 1 wynagrodzenia
wypłaconego wszystkim członkom organów fundacji oraz osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na:
 wynagrodzenia
 nagrody
 premie
 inne świadczenia

1

0,00
0,00
0,00

0 zł

Niepotrzebne skreślić
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7.2.2
.

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

21 092,00PLN

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

Fundacja nie udzielała pożyczek.

7.4

Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku
w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej) oraz kwoty zgromadzone w gotówce.

2 289,69 kwota na rachunku bankowym w PKO Bank Polski SA w Warszawie
87,91 kwota gotówki w kasie

7.5

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek.

Fundacja nie nabywała obligacji ani akcji.

7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie
wydatkowanych na to nabycie.

oraz

wysokość

kwot

Fundacja nie nabywała nieruchomości

7.7

Nabyte pozostałe środki trwałe.

Nie dotyczy

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
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Aktywa 2 377,60 PLN

8.

Zobowiązania 5 343,64 PLN

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Nie dotyczy

9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

Saldo rozrachunków publicznoprawnych na dzień 31.12.2018 wynosi 631,60PLN.
Fundacja składa deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R.
Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31.12.2018 wynosi 631,60 PLN.

10.

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215.
TAK

11.



NIE



Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundacje ustanowioną na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w
gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000
euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy

12.

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana
kontrola oraz jej wyniki.

Nie dotyczy
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…………………………………

…………………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data
*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej.
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