
Rozliczenie wpływów i wydatków 
Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia w roku 2011

Informacja dodatkowa sporządzona 15 stycznia 2012

Przedstawione „Rozliczenie wpływów i wydatków” jest rozliczeniem wstępnym, rozliczenie 
ostateczne nastąpi  po sporządzeniu przez księgowość bilansu,  który, zgodnie  z ustawą, 
firma księgowa sporządzi do końca czerwca.

1. Wpływy – 232 940,79 zł
1.1 Wpłaty na cele statutowe Fundacji – 62 289,79 zł
1.1.1 Mecenat Społeczny i darowizny – 37 306,00 zł. 
Otrzymaliśmy darowizny od 48 osób. Wykaz wpłat (bez podania nazwisk) znajduje się w 
pliku „Wpływy od Mecenasów i Darczyńców w 2011”. 
1.1.2 Odpis 1% od podatku dochodowego dla OPP – 24 983,79 zł.
Fundacja nie wykupuje ogłoszeń płatnych w mediach ani usług w portalach internetowych, 
które pozycjonują organizację w celu jej lepszej promocji, ponieważ opłaty za te usługi są 
bardzo  wysokie  i  –  wobec  faktu  iż  żaden  grantodawca  nie  da  pieniędzy  na  taki  cel  – 
musiałyby  być  pokryte  ze  środków uzyskanych  z  odpisu  podatkowego,  co  uważamy  za 
niewłaściwe. Informację o tym, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego i staramy się 
o odpis od podatku umieściliśmy na stronie internetowej Uniwersytetu w Teremiskach wraz 
z programem „Pitroczny.pl”, który umożliwia rozliczenie podatkowe i w który wpisany jest 
KRS  Fundacji.  Wydrukowaliśmy  200  ulotek,  które  zostały  rozkolportowane  przede 
wszystkim w Białowieży i Hajnówce oraz wysłaliśmy e-maile do przyjaciół i znajomych z 
prośbą  przekazanie  nam  1%   swojego  podatku  dochodowego.  Dziękujemy  redakcjom 
„Krytyki  Politycznej”  i  „Przeglądu”  za  zamieszczenie  informacji  pomagających  nam w 
zbiórce 1%. Wykaz wpłat znajduje się w pliku  „1 % za rok 2010”, a rozliczenie wydatków 
pokrytych z 1% w pliku „Rozliczenie 1 %”. 

1.2 Dotacje:
1.2.1  Dotacja  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  –  132  651,00  zł na 
program edukacji kulturalnej „Między Wschodem a Zachodem”.
1.2.2 Dotacja Fundacji Orange – 20 000, 00 zł na program edukacji kulturalnej „Między 
Wschodem a Zachodem”. 
1.2.3  Dotacja  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego,  której operatorem był 
Instytut Książki, – 18 000,00 zł  na program „Rok z Czesławem Miłoszem w Białowieży”.
Rok  z  Czesławem  Miłoszem  dodatkowo  dofinansował  Departament  Kultury  Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku jako zadanie własne sumą: 7257, 25 zł.

2. Wydatki:
2.1 Wpłaty na cele statutowe (pkt. 1.1)  Fundacja przeznacza na wydatki podstawowe, 
przede wszystkim na koszty utrzymania Fundacji oraz na koszty eksploatacji i konserwacji 
domu, w którym mieści się Uniwersytet.
Koszty Fundacji (11 056,41 zł) to przede wszystkim koszt zewnętrznej firmy księgowej 
(9052,40  zł)  oraz  konta  w  banku  (1060,00  zł).  Fundacja  nie  ponosi  kosztów  wynajmu 
pomieszczeń  biurowych,  gdyż  Biuro  mieści  się  w  mieszkaniu  prywatnym  oraz  kosztów 
zatrudnienia pracownika biura, gdyż  wszystkie prace biurowe wykonujemy społecznie.

http://teremiski.edu.pl//images/stories/zdjecia_w_artykulach/2011_2012/rozliczenie%20wp%B3yw%F3w%20i%20wydatk%F3w_2011.pdf
http://teremiski.edu.pl//images/stories/zdjecia_w_artykulach/2011_2012/wp%B3ywy%20od%20mecenas%F3w%20i%20darczy%F1c%F3w%20w%202011.pdf
http://teremiski.edu.pl//images/stories/zdjecia_w_artykulach/2011_2012/rozliczenie%201%25.pdf
http://teremiski.edu.pl//images/stories/zdjecia_w_artykulach/2011_2012/1%20%25%20%20za%20rok%202010.pdf


Koszty eksploatacji i konserwacji domu w Teremiskach (29 373,63 zł). Koszt utrzymania 
i  konserwacji  domu,  w  którym  mieści  się  Uniwersytet  Powszechny  im.  Jana  Józefa 
Lipskiego  w  Teremiskach  (Sala  Działań,  gdzie  odbywają  się  spotkania  seminaryjne, 
warsztaty, a w zimie również koncerty i mniejsze spektakle mieszcząca nawet 100 osób; 
biblioteka  z  księgozbiorem liczącym ok.  3000 pozycji,  płytoteką i  filmoteką;  weranda, 
która pełni funkcję jadalni, kuchnia, szatnia i toaleta dla gości, na piętrze sypialnie (24 
łóżka, 4 łazienki) i stryszek z dodatkowymi miejscami noclegowymi na materacach) wynosi 
średnio  miesięcznie  3  586  zł  czyli  około  120  zł  dziennie.  Dla  porównania:  w  Puszczy 
Białowieskiej w tej cenie można wynająć jeden  pokój na dobę w hotelu lub na 3 dni w 
agroturystyce albo salę multimedialną na 2 godziny. Fundacja nie zatrudnia personelu do 
prowadzenia domu, wszystkie prace wykonujemy społecznie. Istotną pozycją w budżecie są 
prace  konserwatorskie  i  remontowe.  Koszty  eksploatacji  i  konserwacji  domu  w 
Teremiskach  nigdy  nie  są  uznawane  jako  koszty  kwalifikowane  przez  instytucje 
grantodawcze. Bez składek Mecenasów Społecznych i wpłat Darczyńców nie moglibyśmy 
prowadzić Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach.   

2.2  Dotacje  celowe  (pkt.  1.2)  są  wydawane  zgodnie  z  budżetami  zatwierdzonymi  w 
umowie z instytucją dotującą, a budżety są zgodne z wykazem kosztów wyznaczonych jako 
koszty kwalifikowane. Dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Fundacji Orange mogliśmy sfinansować prowadzony na Uniwersytecie w Teremiskach 
program edukacji kulturalnej (przede wszystkim honoraria, koszty wyżywienia i podróży 
uczestników i kadry) oraz prawie wszystkie honoraria artystów występujących w Teatrze w 
Teremiskach (Teatr w Teremiskach to stodoła Kasi i Pawła Winiarskich, koszt eksploatacji 
czyli rachunki za elektryczność oraz prace związane z prowadzeniem teatru to ich wkład 
własny w rozwój życia kulturalnego na Podlasiu).


