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2. Celem statutowym Fundacji jest:
a) wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa
i umacniania wartości demokratycznych;
b) propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
c) propagowane idei wspólnej Europy; upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej;
d) promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w
dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;
e) wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz pojednania i tolerancji pomiędzy
narodami;
f) wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości i ekonomicznej pozycji Polski za
granicą;
g) popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.
Opis Działalności statutowej:
Realizując postanowienia Rady Fundacji z 22 marca 2012 r. oraz decyzje Fundatora, Fundacja
koncentrowała się w 2012 r. na realizacji dwóch głównych celów:
1. Udziału w europejskich i krajowych działaniach na rzecz pogłębienia integracji
europejskiej, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz krzewieniu kultury
tolerancji i pojednania wśród narodów Europy.
2. Prowadzeniu działalności analitycznej w zakresie spraw międzynarodowych,
europejskich a także problemów globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem
wspierania działalności i aktywności publicznej młodych polskich ekspertów.
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W celu realizacji powyższych celów Fundacja podejmowała współpracę z czołowymi
europejskimi fundacjami, organizacjami społecznymi i ośrodkami badawczo-analitycznymi.
Jako główne pola aktywności Fundacji w 2012 r. należy określić działania na rzecz
pojednania i tolerancji w Europie, zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej, rozwoju młodego
pokolenia analityków spraw międzynarodowych, dyskusji na temat kierunków polityki
zagranicznej i rozwoju polityki społecznej w Polsce, wsparcia dla projektów rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości w Polsce.
1. W dniach 26 marca-2 kwietnia 2012 r. odbyła się wizyta delegacji FAE na czele z
Przewodniczącym Rady Fundacji Panem Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w
Nowej Zelandii, na zaproszenie tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan
Prezydent wygłosił szereg wykładów i przemówień, m.in. w NZ Institute of
International Affairs w Wellington w dniu 29 marca pt. “The US-Europe Partnership in
the 21st Century: A Polish Perspective” Podczas wizyty omówiona została także
współpraca pomiędzy Fundacja Amicus Europae a organizacjami i fundacjami
nowozelandzkimi.
2. Fundacja Amicus Europae wzięła udział w organizacji konferencji “Good Society
Debate in Central Europe: A Good Society – A Green Society?”, która odbyła się w
dniach 19-20 marca 2012 r. w Budapeszcie z inicjatywy budapesztańskiego biura
Fundacji im. Friedricha Eberta. Konferencja była okazją do podtrzymania kontaktu i
dialogu z innymi europejskimi Fundacjami socjaldemokratycznymi.
3. W dniu 25.04.2012 gośćmi Fundacji była grupa dziennikarzy ukraińskich,
odwiedzających Polskę na zaproszenie Polskiej Agencji Prasowej SA, na zlecenie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem wizyty studyjnej było zebranie materiałów
do publikacji prasowych i telewizyjnych nt. przygotowań Polski do Euro 2012 oraz
możliwość spotkania z osobistościami świata polityki i przedstawicielami instytucji
opiniotwórczych w kontekście przyszłego podpisania i ratyfikacji umowy
stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE, w tym umowy o pogłębionej strefie
wolnego handlu (DCFTA). Delegacja została przyjęta na dyskusji przez Dyrektora
Ireneusza Bila. Podczas spotkania zostałby poruszone tematy: 1.aktualna sytuacja
gospodarcza i polityczna w Polsce; 2.relacje Polska - Ukraina; 3.działalność fundacji i
realizowane programy;
4. W dniach 1-4 kwietnia 2012 r. odbyła się wizyta Dyr. Ireneusza Bila w ramach szerszej
delegacji Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji w Moskwie oraz Kazaniu, w
ramach przygotowań do realizacji projektów ECTR, jednej z organizacji wspieranych
przez FAE. Odbyła się m.in. narada z udziałem Prezydenta Tatarstanu w Kazaniu.
Tematem wizyty było omówienie przygotowań do ew. konferencji nt. Tolerancji w
Kazaniu.
5. 9 maja odbyło się siedzibie FAE Konserwatorium w ramach cyklu „Dialog i
Przyszłość”, pt. „Ku nowoczesnej Polsce, uznanym uniwersytetom, innowacyjnej
gospodarce”. Projekt Konwersatoriów jest współorganizowany z Fundacją Naukową
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, i ma na celu twórczą dyskusję w gronie
zaproszonych gości nad konkretnymi problemami, takimi jak ochrona zdrowia,
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edukacja, polityka energetyczna, relacje państwo-Kościół, polityka europejska i wiele
innych. Na dyskusję przygotowany został specjalny Raport, przygotowany we
współpracy m.in. z p. Robertem Smoleniem i Krzysztofem Karolczakiem z Fundacji
Naukowej im. A. Frycza Modrzewskiego, a także przy udziale p.p. Krystyny
Łybackiej, Łukasza Foltyna, prof. Tomasza Boreckiego, prof. Bogdana Lesynga, prof.
Zbigniewa Marciniaka, prof. Tomasza Szapiro, prof. Andrzeja Rabczenki.
6. W dniu 23 kwietnia 2012 r. Prezydent USA Barack Obama ogłosił pośmiertne
odznaczenie Prezydenckim Medalem Wolności Jana Karskiego. Było to
ukoronowaniem starań wielu osób i instytucji, w tym Fundacji Amicus Europae i
Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji. Jednym z inicjatorów tego pomysłu był
Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski, autor specjalnego listu w tej sprawie do
Prezydenta Baracka Obamy.
7. W dniach 16 i 17 maja 2012 r. Fundacja Amicus Europae wraz z Fundacją im.
Friedricha Eberta zorganizowała polsko-niemieckie warsztaty nt. bezpieczeństwa.
Podczas warsztatów dyskutowane były różne aspekty polityki bezpieczeństwa i obrony
w ujęciu tak narodowym, jak i międzynarodowym. Warsztaty są planowane jako
projekt cykliczny, i będą się odbywać raz w roku w Polsce w formie okrągłego stołu i
skierowane będą do zamkniętej grupy uczestników z Polski i z Niemiec, którzy będą
brać aktywny udział w debacie. Celem są regularne spotkania tej samej lub poszerzonej
grupy uczestników, aby możliwa była kontynuacja poprzednich dyskusji. Warsztaty
będą łączyć ekspertów i decydentów, aby mogli oni dyskutować o wyzwaniach,
trudnościach i oczekiwaniach wobec wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Celem jest ustalenie wspólnego podejścia do tematu i znalezienie wspólnych
rozwiązań. Podczas warsztatów 16-17 maja odbyły się cztery sesje o następujących
tytułach:





Wspólne interesy, wspólne zagrożenia? Gdzie jesteśmy w integracji w obszarze
bezpieczeństwa i obrony?
Od Północnej Afryki do awansu Azji – Perspektywy dla wspólnej europejskiej
odpowiedzi
Jak dużo potrzebujemy narodowej suwerenności? – Warunki i perspektywy dla
wspólnych sił zbrojnych w Europie
Transformacja i modernizacja sił zbrojnych w czasach kryzysu - w jakim kierunku
zmierza Europa?

8. 25 maja 2012 roku Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz
Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Klubem Poselskim SLD
zorganizowały w Sejmie konferencję poświęconą fundacjom politycznym.
Wprowadzenie do dyskusji dokonali Agnieszka Pomaska, przewodnicząca Komisji ds.
Unii Europejskiej Sejmu RP, poseł sprawozdawca „Poselskiego projektu ustawy o
fundacjach politycznych”; Leszek Miller, były Premier RP; przewodniczący Klubu
Poselskiego SLD oraz dr Alexander Kallweit, dyrektor referatu Dialog
Międzynarodowy Fundacji im. Friedricha Eberta. Uczestnikami dyskusji byli zarówno
przedstawiciele europejskich fundacji politycznych z Hiszpanii, Węgrzech oraz
Słowacji jak i reprezentanci polskich think-tanków. Patronem medialnym konferencji
był kwartalnik Res Publica Nova.

3

9. W przeddzień szczytu NATO w Chicago (20-21 maja 2012 r.), Fundacja Amicus
Euroape uczestniczyła w projekcie Atlantic Council pt. Foreign Policy NATO Survey,
czyli zebraniu w całej Europie szeregu opinii polityków i wybitnych ekspertów nt.
wyzwań, przed jakimi stoi NATO.
10. W dniu 14 czerwca 2012 w siedzibie Fundacji odbyło się kolejne Konwersatorium
"Dialog i Przyszłość", poświęcone relacjom Państwo - Kościół. Podstawą do dyskusji
był specjalnie przygotowany Raport, skonsultowany z trzema ekspertami: dr hab.
Jarosławem Szymankiem, dr Pawłem Boreckim i dr Pawłem Leszczyński.
11. W dniach 18-19 czerwca 2012 r. delegacja FAE odbyła wizytę w Radzie Europy w
Strasburgu, gdzie podczas posiedzenia European Council against Racism and
Intolerance zaprezentowała projekt Model Law of Tolerance, przygotowany przez
grupę ekspertów ECTR. ECRI wyraziło zainteresowanie projektem, i zaproponowało
zorganizowanie wspólnego seminarium na ten temat wraz z OBWE i Komisją
Wenecką.
12. W dniach 4-7.09.2012 przedstawiciele Fundacji Amicus Europae wzięli udział w XXII
Forum Ekonomicznym w Krynicy, uczestnicząc w panelach dyskusyjnych i
spotkaniach.
13. W dniach 16-19 września 2012 r. Fundacja Amicus Europae uczestniczyła w
organizacji spotkania Jałtańskiej Strategii Europejskiej, konferencji zainicjowanej
przez Fundację Wiktora Pińczuka. Było to już dziewiąte spotkanie tego typu, które
odbyło się w Pałacu Liwadia w Jałcie na Ukrainie. Tegorocznym tematem przewodnim
szczytu na Jałcie były możliwe scenariusze dla Ukrainy oraz świata w zwalczaniu
kryzysu gospodarczego i politycznego. Specjalna uwaga została poświęcona roli
liderów politycznych oraz innowacji w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.
W spotkaniu 9th Yalta Annual Meeting wzięli udział między innymi Wiktor
Janukowycz, Prezydent Ukrainy, Condoleezza Rice b. Sekretarz Stanu w administracji
prezydenta George W. Busha, Gordon Brown b. Premier Wielkiej Brytanii.
14. W dniu 18 września 2012 r. w Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana przez
Fundację Amicus Europae pt. "Edukacja a wyzwania przyszłości". Podczas seminarium
został zaprezentowany raport Fundacji „Amicus Europae” autorstwa Przemysława
Sadury pt. „Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja
progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce”. W dyskusji nad możliwymi
scenariuszami walki z nierównościami w polskim systemie edukacyjnym udział wzięli:
dr Przemysław Sadura (Instytut Socjologii UW/Krytyka Polityczna), Leszek Miller
(Przewodniczący Klubu Poselskiego SLD), dr Krystyna Łybacka (Posłanka na Sejm
RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Minister
Edukacji Narodowej i Sportu 2001-2004), prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr (Minister
Edukacji RP 1996-1997), Anna Dzierzgowska (Społeczny Monitor Edukacji), Artur
Ostrowski (Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży), Sławomir Broniarz (Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego), red. Piotr
Pacewicz („Gazeta Wyborcza”).
15. W dniu 25.09.2012 w Katowicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej
Rady
Programowej
„Samorządowa
Polska”,
pod
przewodnictwem
współprzewodniczących PP. Aleksandra Kwaśniewskiego i Jerzego Buzka. Celem
4

programu jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, co jest
głównym celem współpracy pomiędzy FAE a „Samorządową Polską”.
16. W dniach 26-29.09.2012 w ramach fundacyjnego programu współpracy
transatlantyckiej odbyła się wizyta delegacji FAE w Stanach Zjednoczonych. Odbyło
się szereg spotkań i dyskusji z udziałem przedst. FAE; najważniejszym wydarzeniem
był aktywny udział w The Concordia Summit w Nowym Jorku, inicjatywie stworzonej
przez dwóch absolwentów Letniej Akademii Integracji Europejskiej FAE w Krokowej.
Goścmi honorowymi Concordia Summit byli Bill Clinton, b. Prezydent USA i Przew.
Clinton Global Initative oraz A.Kwaśniewski, Przewodniczący Rady FAE.
17. W dniu 16 października 2012 r. Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się
uroczystość wręczenia Europejskiego Medalu Tolerancji, który otrzymali Prezydent
Chorwacji Ivo Josipović oraz b. Prezydent Serbii Boris Tadić. Nagrodę przyznaje
Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania, projekt zainicjowany przez FAE;
przewodniczącym ECTR jest Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Medal jest
nadawany za specjalne zasługi na rzecz pojednania pomiędzy narodami; poprzednim
Laureatem był JKM Juan Carlos I, Król Hiszpanii.
Prezydenci Josipović oraz Tadić w listopadzie 2010 roku na grobach chorwackich i
serbskich ofiar wojny w latach 1991–1995 dokonali symbolicznego aktu pojednania
pomiędzy Chorwatami a Serbami, co stanowiło awangardowy krok w relacjach
chorwacko-serbskich. Uroczystość wręczenia Medalu Tolerancji od samego początku
otrzymała wsparcie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza,
który również wziął w niej osobisty udział. W celu organizacji przedsięwzięcia
nawiązano współpracę z Biurem Europosła Wojciecha Olejniczaka oraz Europejską
Fundacją Studiów Progresywnych w Brukseli.
18. 19 października 2012 r. w siedzibie FAE odbyło się kolejne Konwersatorium „Dialog i
przyszłość”, tym razem pod tytułem „Jak skorzystać na polityce klimatycznej UE?”.
Uczestnikami było grono polityków i ekspertów, w sumie ok 30 osób. Po prezentacji
specjalnego Raportu odbyła się dyskusja.
19. W dniu 15 listopada 2012 w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja –
„II Polsko-Niemiecki Tandem Bezpieczeństwa”. Współorganizatorami tej inicjatywy
były Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz niemiecka
Fundacja im. Friedricha Eberta. Warsztaty odbywają się dwa razy w roku w Polsce w
formie okrągłego stołu i skierowane są do zamkniętej grupy uczestników z Polski i z
Niemiec. Łączą one ekspertów i decydentów, tworząc formułę do otwartej i
pogłębionej polsko-niemieckiej dyskusji o wyzwaniach, trudnościach i oczekiwaniach
wobec polityki bezpieczeństwa i obrony, tak w wymiarze narodowym, europejskim i
globalnym. Uczestnikami byli m.in. posłowie do Bundestagu i Sejmu RP oraz byli
ministrowie obrony i spraw zagranicznych Polski i Niemiec.
W trakcie warsztatów odbyły się następujące panele tematyczne:



Europejska tarcza antyrakietowa – perspektywy dla wspólnego systemu obrony
czy konkurencja dla NATO i USA?
Transformacja sił zbrojnych – polskie i niemieckie doświadczenia z
wprowadzaniem armii zawodowej
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Rozbrojenie i nierozprzestrzenianie – wyzwania dla bezpieczeństwa. Broń
nuklearna i nuklearny terroryzm jako czynniki ryzyka dla dzisiejszego świata.

20. W dniu 22 listopada 2012 Fundacja Amicus Europae we współpracy z Instytutem
Studiów Wschodnich zorganizowała spotkanie z ambasadorami państw azjatyckich.
Gośćmi FAE byli. m.in. ambasadorowie Japonii, Chin, Indonezji, Filipin, Tajlandii,
Malezji i innych. Celem spotkania było przedstawienie przez Prezydenta
A.Kwaśniewskiego projektów współpracy FAE oraz ISW z państwami Azji, jak
również zaproszenie uczestników azjatyckich do udziału w 23 Forum Ekonomicznym
w Krynicy we wrześniu 2013 r. Uzgodniono, że w I połowie 2013 odbędzie się wizyta
przedstawicieli FAE oraz ISW w wybranych państwa Azji w celu podjęcie dalszych
rozmów nt. konkretnych projektów.
21. W dniu 21 listopada 2012 r. w siedzibie Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego
"Amicus Europae" odbyło się seminarium eksperckie nt. „Arktyka – nowe pole
geopolitycznej rywalizacji państw?”. Spotkanie, przeprowadzone na zasadach
Chatham House, poświęcone było rosnącej roli obszaru arktycznego w stosunkach
międzynarodowych. W debacie o politycznych, strategicznych i ekonomicznych
aspektach obecnej sytuacji wokół Arktyki udział wzięli wybitni specjaliści i znawcy
problematyki arktycznej i prawnomiędzynarodowej, m.in. Jakub Wolski (Ambasador
tytularny ds. prawnego statusu Arktyki i Antarktyki), prof. Stanisław Pawlak (sędzia
Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza), prof. dr hab. Krzysztof Kubiak z
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dr Michał Łuszczuk z UMCS. W wyniku spotkania w
Fundacji powstał specjalny raport dotyczący sytuacji w Arktyce.
22. W dniach 16-18 listopada 2012 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konferencji
zorganizowanej przez Fundację Koerbera w Rabacie (Maroko). Tematem przewodnim
był proces refom politycznych w państwach Północnej Afryki, ze szczególnym
uwzględnieniem Maroka.
23. W dniach 28-29 listopada 2012 odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie z
warszawski biurem OBWE-ODIHR. Grupa ekspertów Europejskiej Rady ds.
Tolerancji i Pojednania (ECTR) oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Człowieka OBWE (ODIHR) odbyła dyskusję nad proponowaną przez ECTR
konwencją „A Framework National Statute for The Promotion of Tolerance”.
Dyskusja dotyczyła możliwości implementacji „Framework Law on Tolerance” w
prawodawstwie poszczególnych państw narodowych w Europie oraz wiążących się z
tym wyzwań natury politycznej, prawnej i społecznej.
W dyskusji udział wzięli między innymi:
 Prof. Yoram Dinstein – b. rektor Uniwersytetu w Tel Awiwie,
 Prof. Rein Mullerson – wykładowca King’s College oraz the London School of
Economics,
 Prof. Daniel Thurer – przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Prawa
Międzynarodowego,
 Dr Ugo Genesio – b. sędzia włoskiego Sądu Najwyższego,
 Poseł Ryszard Kalisz – przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka Sejmu RP,
6



Dr Adam Bodnar - członek zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Jedną z konkluzji konferencji jest propozycja zorganizowania wspólnie z ukraińską
prezydencją OBWE konferencji w Kijowie, poświęconej „Model Law”.
W 2013 roku planowana jest prezentacja konwencji na posiedzeniu Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP.
24. W dniu 14 grudnia 2012 Fundacja przyjęła na spotkaniu delegację chińskiej organizacji
pozarządowej CAFIU. W jej trakcie powstał nowe projekty współpracy polskochińskiej. Jednocześnie FAE była współorganizatorem konferencji „Europa-Chiny.
Rola organizacji pozarządowych”, która odbyła się w dniu 15 grudnia w Hotelu Sofitel
w Warszawie. Wzięło w niej udział ok. 300 uczestników z całego kraju i zagranicy.
Głównymi uczestnikami ze strony chińskiej byli:





Pani Wang Zhizhen, Wiceprzewodnicząca Ludowej Politycznej Konferencji
Konsultatywnej Chin
(LPKKCh -CPPCC)) i Wiceprezydent Chińskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego (CAFIU)
Pan He Jun, Wiceminister Międzynarodowego Departamentu (IDCPC) i
konsultant CAFIU
Pan Ni Jian, Sekretarz Generalny CAFIU
Pan Wu Weihua, Członek Chińskiej Akademii Nauk Ścisłych i Członek Rady
CAFIU

Z polskiej strony główne wystąpienie wygłosił Senator Włodzimierz Cimoszewicz,
zaś Prezydent Aleksander Kwaśniewski skierował do uczestników specjalny list.
25. W dniu 19 grudnia 2012 w siedzibie FAE odbyło się spotkanie dyskusyjne z udziałem
zaproszonych gości poświęcone dyskusji wokół referatu Prof. Adama Daniela Rotfelda
pt. „Czy perspektywa III wojny światowej jest nierealna?” Spotkanie zostało
zorganizowane wspólnie z Centrum Politycznych Analiz pod kierownictwem Prof.
Janusza Reykowskiego.
26. Do istotnych przedsięwzięć Fundacji należy także zaliczyć projekt „Zespół Analiz
FAE”, zainicjowany w 2007 r. W roku ubiegłym utrzymano dotychczasowy tryb i
charakter publikacji z lat poprzednich. W ramach projektu analitycznego Fundacji
Amicus Europae opublikowano w 2012 r. łącznie 64 analizy w ramach stałych serii
analitycznych: „Biuletyn OPINIE FAE” (24 wydania w ciągu roku) i „FAE Policy
Papers” (40 numerów). Szczegółowy wykaz tytułów zawarty jest w Załączniku nr 1.
Całkowita liczba opublikowanych w 2012 roku analiz i tekstów była tym samym
o ok. 1/3 większa, niż w roku wcześniejszym (2011). Wynikało to zarówno z
utrwalenia się składu osobowego Zespołu, jak i skupienia się w publikacjach ZA FAE
na tych zagadnieniach tematycznych i regionach świata (np. Bliski Wschód), gdzie
tempo wydarzeń obiektywnie nabrało w ub. roku znacznego przyspieszenia.
W roku ub. wszystkie publikacje opracowane zostały przez stałych członków Zespołu
Analiz FAE, który obecnie składa się z 13 ekspertów (vide Załącznik nr 2).
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W ciągu ub. roku sukcesywnie poszerzano elektroniczną bazę adresową na potrzeby
dystrybucji wydawnictw Fundacji – każda z publikacji analitycznych FAE rozsyłana
jest obecnie pocztą elektroniczną do ok. 400 odbiorców, dodatkowo kilkaset osób
miesięcznie pobiera analizy ze strony internetowej FAE.
W ub. roku utrzymano, tak jak w latach wcześniejszych, współpracę z portalami
i wydawnictwami internetowymi, zajmującymi się problematyką międzynarodową,
które zamieszczają na zasadzie przedruków większość analiz wydawanych przez FAE,
co w istotny sposób poszerza krąg odbiorców publikacji Fundacji.
W roku ub. wdrożono również w ramach projektu analitycznego FAE realizację cyklu
seminariów eksperckich, poświęconych najbardziej ważnym i aktualnym tematom z
zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i sytuacji na świecie. Spotkania odbywają
się z częstotliwością raz na dwa-trzy miesiące, a do udziału w debacie (prowadzonej
według Chatham House Rule) zapraszani są młodzi eksperci i akademicy z danego
obszaru tematycznego. Kolejne seminaria, planowane w ciągu 2013 roku, poświęcone
zostaną m.in. sytuacji strategicznej w regionie Azji Wschodniej, kwestii integracji
Ukrainy z instytucjami euroatlantyckimi oraz perspektywom rozwoju sytuacji w
Afganistanie na rok przed zakończeniem misji ISAF. Po każdym seminarium
tworzony jest raport specjalny, zawierający wnioski i rekomendacje wynikające z
dyskusji. Pierwszy raport, o tematyce arktycznej, ukazał się w lutym br.
27. Fundacja wspierała także aktywność krajową i międzynarodową Przewodniczącego
Rady Fundacji i Fundatora, Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W ramach tych
działań m.in. przedstawiciele Fundacji organizowali i towarzyszyli Panu Prezydentowi
w wizytach zagranicznych, opracowywali analizy i przemówienia, organizowali
krajowe i zagraniczne spotkania. Szczególny wymiar miało wsparcie Fundacji Amicus
Europae na rzecz realizacji specjalnej misji Parlamentu Europejskiego na Ukrainie, w
skład której wchodzi pan Prezydent A.Kwaśniewski oraz Pat Cox, b. Przew.
Parlamentu Europejskiego.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg. wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych- PKD 72.20.Z
b) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzieindziej nie
sklasyfikowana- PKD 74.90. Z
c) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja- PKD 70.21.Z
d) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
e) Działalność agencji reklamowych- PKD 73.11.Z
f) Badanie rynku i opinii publicznej- PKD 73.20.Z
g) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPKD 70.22.Z
h) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z
i) Działalność związana z udostępnianiem pracowników- PKD 78.30.Z
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j) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej nie sklasyfikowana- PKD 82.99.Z
k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków- PKD 58.14.Z
l) Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z
m) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- PKD 59.20.Z
n) Działalność związana z tłumaczeniami- PKD 74.30.Z
4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.
Uchwała Zarządu Fundacji Amicus Europae Nr 1/2012 z dn. 29 lutego 2012
Zarząd akceptuje i zatwierdza Bilans i Rachunek Zysków i Strat Fundacji Amicus Europae za
2011 r. (dokumenty w załączeniu). Dokumenty zostają przekazane do dalszej akceptacji i
zatwierdzenia przez Radę Fundacji Amicus Europae.
Za Zarząd,
Andrzej Majkowski
Prezes
Uchwała Zarządu FAE nr 2/2012 z dn. 23 marca 2012 r.
Zarząd przekazuje zysk FAE za 2011 r. w wysokości 301.070 zł na fundusz rezerwowy
Fundacji Amicus Europae.
Za Zarząd,
Andrzej Majkowski
Prezes
Uchwała Zarządu Fundacji Amicus Europa nr 3/2012
z dn. 23 października 2012 r.
Zarząd przeznacza kwotę w maksymalnej wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
na pokrycie kosztów związanych ze współfinansowaniem przez Fundację Amicus Europae
konferencji „Europa-Chiny. Rola organizacji pozarządowych”, planowanej w dniu 15 grudnia
2012 r. w Hotelu Sofitel w Warszawie.
Za Zarząd,
Andrzej Majkowski,
Prezes

5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Uzyskane przychody ogółem
- przychody z działalności gosp.
- pozostałe przychody operacyjne

313 673,44 zł
212 904,00 zł
100 000,09 zł
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(w tym dotacja od krajowej osoby prawnej)
- przychody finansowe

100 000,00 zł
769,35 zł

Koszty administracyjne zostały w całości pokryte z przychodów z działalności gospodarczej,
przychody z której stanowiły 67,87% przychodów ogółem.
Fundacja nie uzyskała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
Statutowych.

6. Informacja o poniesionych kosztach.
Poniesione koszty ogółem
- na cele statutowe
- koszty administracyjne

364 388,72 zł
178 063,96 zł
186 324,76 zł

7. Dane o:
a/ liczba osób zatrudnionych w fundacji (umowa o pracę) na dzień 31.12.2012:
1 osoba; pracownik biurowy.
b/ wynagrodzenia w łącznej kwocie (bez umów zleceń):

10 200,00 zł

c/ prezes zarządu (zarząd jednoosobowy) i Rada Fundacji nie pobierały wynagrodzenia
d/ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły
-w tym w działalności statutowej 114 400,00 zł, pozostałe /administracja/

137 720,00 zł
23 320,00 zł

e/ udzielonych pożyczkach:
f/ kwotach na rachunkach bankowych:
Rachunki bieżące w BGK
Fundusze inwestycyjne

brak
375 731,40 zł
688 244,98 zł

g/ nabytych obligacjach, objętych udziałów lub akcji:

brak

h/ nabytych nieruchomościach :

brak

i/ nabytych środkach trwałych (wartości jednostkowej powyżej 5,000 zł):

brak

j/ wartości aktywów zgodnie z bilansem Fundacji stan na 31.12.2012 r.:

1 088 866,36 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Fundacja nie prowadziła ww. działalności zleconej.
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9. Informacja o rozliczeniach fundacji z budżetem i deklaracjach podatkowych:
W 2012 roku Fundacja składała deklaracje:
- PIT 4R na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłacała do Urzędu Skarbowego
pobrany podatek od wynagrodzeń oraz umów zleceń i o dzieło.
- VAT 7K na podatek od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
***
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona kontrola.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Za Zarząd,
------------------Andrzej Majkowski
Prezes
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