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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)

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



2. Działania w 2013 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 2013, drugim roku działalności, Fundacja na Rzecz na Rzecz Myślenia im. Barbary
Skargi:

a) w ramach realizacji projektu  Dzieła zebrane  Barbary Skargi (program NPRH, projekt nr
11H 12 0309 81) wydała dwa pierwsze tomy:

 Narodziny pozytywizmu polskiego 1831–1864, WN PWN, Warszawa 2013 (red.
nauk. Marcin Pańków, przedmowa Bartosz Działoszyński),

 Comte, Renan, Claude Bernard, STENTOR, Warszawa 2013 (red. nauk. Marcin
Pańków, przedmowa Stanisław Borzym);  

b)  do 31 marca 2013 roku zakończyła realizację grantu nr  21483  Prowadzenie działalności
statutowej  w  zakresie  upowszechniania  dorobku  prof.  Barbary  Skargi  i  wspierania
współczesnej polskiej filozofii przyznanego przez Fundację im. Stefana Batorego;

c)  zorganizowała  drugą  konferencję  naukową z  cyklu  „Myślenie  dziś”  (12  czerwca 2013
roku), poświęconą myśli drugiej połowy XX wieku; w spotkaniu wzięli udział m.in. prof.



Małgorzata  Kowalska,  dr  Arkadiusz  Żychliński,  dr  hab.  Andrzej  Gniazdowski,  dr  hab.
Wojciech Michera, dr Barbara Markowska, dr Michał Kozłowski, dr Piotr Graczyk;

d) w ramach realizacji umowy nr 08907/13/FPK/IK z MKiDN (program „Promocja literatury
i  czytelnictwa.  Literatura”)  wydała  książkę  Myślenie  dziś  [1] będącą  zbiorem  tekstów
uczestników sesji naukowej w czerwcu 2012 roku;

e)  we  współpracy  z  Muzeum  w  Łazienkach  organizowała  cykl  comiesięcznych  spotkań
„Medytacje filozoficzne” z udziałem wybitnych polskich badaczy; w „Medytacjach” udział
wzięli prof. Krzysztof Pomian (4 października), prof. Zygmunt Bauman (9 listopada), prof.
Tadeusz Sławek (7 grudnia);

f) w ramach realizacji programu „Konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi”, finansowanego
przez  Fundację  PZU,  partnera  strategicznego  Fundacji,  zorganizowała  pierwszą  edycję
konkursu na esej  filozoficzny z zakresu metafizyki;  spośród 60 nadesłanych tekstów Jury
wyłoniło pięciu finalistów, a następnie Laureata (został nim Marcin Poręba, autor eseju pt.
Granic  względności.  Opis  metafizyczny);  uroczystość  wręczenia  Nagrody  (4  października
2013  roku)  była  (re)transmitowana  przez  telewizję  TVP  Kultura,  patrona  medialnego
Fundacji;  Laureat  otrzymał  50 tys.  złotych,  a  wszyscy finaliści  nagrody rzeczowe (sprzęt
komputerowy);

g)  wydała  w  postaci  osobnej  książki  wykład  prof.  Krzysztofa  Pomiana  O  wyjątkowości
człowieka (Warszawa 2013);  

h) 4 grudnia zorganizowała spotkanie poświęcone I tomowi Dzieł zebranych Barbary Skargi
oraz promujące wykład Krzysztofa Pomiana (udział wzięli m.in. Katarzyna Skarżanka, Jacek
Migasiński, Bartosz Działoszyński, Magdalena Środa, Stanisław Obirek);
 
i)  na stronie internetowej,  facebooku,  kanale youtube,  w mediach (Tygodnik Powszechny,
TVP Kultura) informowała o celach swojej działalności oraz podejmowanych inicjatywach;
zleciła produkcję dwóch filmów reklamowych, promujących edycję Dzieł zebranych Barbary
Skargi.  

2.2. Główne zdarzenia prawne mające skutki finansowe

a) umowa z Fundacją PZU o współpracy przy realizacji programu „Konkurs o Nagrodę im.
Barbary Skargi” (kwota dotacji 299 700 PLN, z czego 90% przyznane w roku 2013);

b) przyznanie przez MKiDN trzyletniej dotacji na wydanie książki Myślenie dziś – umowa nr
08907/13/FPK/IK (kwota 19 912,50 PLN);

c)  podpisanie  umowy z  WN PWN o  współpracy przy wydaniu  I  tomu  Dzieł  zebranych
Barbary Skargi (finansowanie w ramach NPRH – kwota przekazana wydawnictwu 30 000
PLN);
  
d)  podpisanie  umowy z  Wydawnictwem STENTOR o współpracy przy wydaniu  II  tomu
Dzieł  zebranych  Barbary  Skargi  (finansowanie  w  ramach  NPRH  –  kwota  przekazana
wydawnictwu 25 372 PLN);



e)  umowy  z  właścicielką  praw  autorskich  do  dzieł  Barbary  Skargi  oraz  wykonawcami
(redaktorami, autorami itp.) przy okazji wydania dwóch tomów Dzieł zebranych;

f) umowa z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie o przyznaniu dotacji na realizację
cyklu „Medytacje filozoficzne w Łazienkach” (kwota 8 000 PLN). 



3. Działalność gospodarcza.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Uchwały Zarządu.

Decyzja o przekazaniu  Nagrody im. Barbary Skargi Laureatowi oraz nagród pieniężnych i
rzeczowych finalistom pierwszej edycji Konkursu. 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z podaniem źródeł

Głównym źródłem przychodów Fundacji były granty otrzymane od:
1. Fundacji  PZU – umowa dotacji  nr  12/PZ/2013 z  dnia 05.02.2013 roku,  dotycząca

realizacji  projektu  „Konkurs  o  Nagrodę  im  Barbary  Skargi”  –  łączna  kwota
otrzymanych  środków  finansowych  269.730,00  zł,  z  czego  kwota  15.530,00  zł,
dotyczy zadań realizowanych w 2014 roku,

2. Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  –  umowa  o  realizację  projektu  nr
0055/NPRH2/H11/81/2013 z dnia 05.03.2013 roku, w ramach programu pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – łączna kwota otrzymanych środków
finansowych 87.604,00 zł, z czego kwota 55.372,00 zł dotyczy zadań realizowanych
w 2014 roku,

3. Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  na  podstawie  umowy  nr
08907/13/FPK/IK zawartej w dniu 31.07.2013 roku, w ramach programu „Promocja
literatury i czytelnictwa” – w kwocie 15.930,00 zł,

4. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, na podstawie umowy nr 268/10/2013/K
zawartej  w  dniu  29.10.2013  roku,  w  ramach  współpracy  przy  organizacji  przez
Muzeum cyklu „Medytacje Filozoficzne” – w kwocie 8.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów statutowych : 310.362,00 zł.
Łączna kwota przychodów przyszłych okresów: 70.902,00 zł

Przychody Finansowe (% od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 13,39 zł
Pozostałe przychody operacyjne – 123,00 zł

Całkowita wartość przychodów – 381.400,39 zł

6. Koszty.
Na realizację celów statutowych - 309.405,71 zł

Administrację       -   11.633,65 zł

Działalność gospodarczą -               nie dotyczy

Całkowita wartość kosztów – 321.039,36 zł

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

7.1.Zatrudnienie

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2013 r. wyniosła 95.324,05  PLN, 
w tym:



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

b)  Nagrody – 0,00 PLN,

c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom Zarządu 

Rada Fundacji w dniu 20 września 2012 roku podjęła uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia
Prezesowi Zarządu Mateuszowi Falkowskiemu, w kwocie 6.000,00 zł brutto.

 uchwała z dnia 20 września 2012 roku (6 000 zł brutto za okres 17.07–17.10.2012). –
wynagrodzenie wypłacone zostało w 2013 roku

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 89.324,05 zł,

e) Udzielone pożyczki - nie dotyczy

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych –  bieżących: 1.861,97 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 –  74.898,18 zł

- wartość zobowiązań –    4.243,00 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 31.12.2013 wynosi 2.443,00 zł, na
które to saldo składają się zobowiązania z poniżej przedstawionych tytułów:

- rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników); regulowane
terminowo, saldo na dzień 31.12.2013 wynosi 2.443,00 zł, termin płatności upływa w dniu
20.01.2014.


