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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica JARACZA Nr domu 10 Nr lokalu 28

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-378 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-690-69-51

Nr faksu 22-690-69-52 E-mail ial@ial.org.pl Strona www www.ial.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01287932000000 6. Numer KRS 0000145371

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JAN OSKAR KIENIEWICZ PREZES ZARZĄDU TAK

MARIA PASŁO-
WIŚNIEWSKA

VICEPREZES ZARZĄDU TAK

ANDRZEJ SZOSTEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JERZY AXER PREZYDENT TAK

ANDRZEJ TYMOWSKI CZŁONEK TAK

RYSZARD ŻÓŁTANIECKI CZŁONEK TAK

IRENEUSZ BIAŁECKI CZŁONEK TAK

ANDRZEJ BOROWSKI CZŁONEK TAK

EWA ŁĘTOWSKA CZŁONEK TAK

ROBERT ANDRZEJ 
SUCHARSKI

CZŁONEK TAK

FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celami Fundacji  są:
1) przyczynianie się do rozwoju eksperymentalnych metod edukacyjnych, 
połączonych z badaniami naukowymi, szczególnie na pograniczu 
humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych,
2) wspieranie powstawania i rozwoju jednostek edukacyjnych i naukowo-
badawczych, funkcjonujących w tych dziedzinach, w szczególności w 
Uniwersytecie Warszawskim.
2. Fundacja może sama lub we współpracy z innymi jednostkami lub 
osobami prowadzić wszelką inną działalność oraz wykonywać wszelkie 
inne czynności, jakie mogą być konieczne, pożyteczne, odpowiednie lub 
właściwe w ramach dążenia do osiągania i realizowania celów, o których 
mowa w ust. 1.
3. Działalność Fundacji nie będzie w żadnym stopniu dotyczyła działań 
propagandowych, czy innych form wpływania na ustawodawstwo, nie 
będzie też Fundacja uczestniczyła ani interweniowała (w tym w ramach 
działalności wydawniczej, czy dystrybucji oświadczeń) w żadnych 
kampaniach politycznych na rzecz jakiegokolwiek kandydata, ani przeciw 
takiemu kandydatowi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie i popularyzację nowych metod edukacyjnych, 
szczególnie mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach 
humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych,
2)  udzielanie osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym pomocy 
finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub intelektualnej, umożliwiającej 
prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod eksperymentalnych, a także 
umożliwiającej przystosowanie dotychczasowych programów do nowych 
wymogów metodologicznych;
3)  upowszechnianie i popularyzację dorobku kulturowego i tradycji 
narodów, które żyły na terenach wokół Morza Śródziemnego oraz w 
Europie Środkowej i Wschodniej;
4)  udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub 
intelektualnej osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym, 
pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę o językach, kulturze, sztuce, 
dorobku technicznym, myśli humanistycznej, społecznej i przyrodniczej, 
etyce, nauce, prawodawstwie i tradycjach ludów i narodów świata 
antycznego i ery nowożytnej, które żyły i żyją na terenach wokół Morza 
Śródziemnego oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, a także 
przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej i 
łacińskiej;
5) dofinansowywanie działalności jednostek badawczych i edukacyjnych, 
w szczególności należących do Uniwersytetu Warszawskiego, działających 
w dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych, 
udostępnianie tym jednostkom nowych programów edukacyjnych, a także 
przekazywanie sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i badań naukowych wedle tych programów;
6)  wspieranie finansowe studiów doktoranckich zwłaszcza o charakterze 
interdyscyplinarnym i międzyobszarowym, w tym w formie stypendiów 
doktorskich
7) prowadzenie badań oraz działalności edukacyjnej w zakresie podstaw 
humanistyki, a także naukę języków narodów basenu Morza 
Śródziemnego oraz Europy Środkowej i Wschodniej (tak „martwych”, jak i 
„żywych”), szczególnie greki i łaciny;
8)  ustanawianie stypendiów i grantów naukowych dla studentów i 
naukowców kształcących się lub podejmujących badania i doskonalących 
swoje umiejętności w zakresie odpowiadającym celom Fundacji oraz 
organizowanie i wspieranie służących temu praktyk i staży;
9) organizowanie i wspieranie finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub 
intelektualnie wymiany doświadczeń zawodowych lub naukowych w 
dziedzinach związanych z celami obranymi przez Fundację;
10)  prowadzenie badań w zakresie zgodnym z celami Fundacji; 
11) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, paneli 
i innych form wymiany myśli, dialogu i edukacji;
12) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2023

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2018 , podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja wspierała działania edukacyjne Wydziału „Artes Liberales”, w tym w 
szczególności:
a) Kolegium Artes Liberales, współfinansując zajęcia dydaktyczne oraz wydarzenia naukowe: konferencje, seminaria i warsztaty,
b) Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) realizujący „The Cluster the Past for the Present – International Research and 
Educational Programme”, Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales (LIBAL), Center for Research and Practice in 
Cultural Continuity oraz inne jednostki Wydziału „Artes Liberales”, współfinansując spotkania dyskusyjne, konferencje i 
publikacje, kształtujące nowe kierunki edukacji uniwersyteckiej i pozaakademickiej oraz finansując stypendia,
c) Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział „Artes Liberales” UW wspólnie z 
Wydziałem Historycznym UW, w tym  nowoutworzony kierunek: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Natura-Kultura”, 
d)  kierunek studiów I stopnia Antropozoologia, prowadzony wspólnie przez Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii i 
Wydział Psychologii,
e) kierunek studiów Filologia nowogrecka.
Wspierano również studentów, doktorantów i habilitantów Wydziału „Artes Liberales”, przyznając im stypendia. 
W ramach pozaszkolnych form edukacji prowadzono i współfinansowano:
a)  program Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH), w tym:
•  projekt  „Global Dialogues Fellowships”, w ramach którego przyznawano stypendia, organizowano konferencje i spotkania,
•  współfinansowany  przez Wydział „Artes Liberales” (ze środków MNiSW) program Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. 
Faza IV: strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła, skierowany do przedstawicieli ukraińskiego środowiska 
naukowego.
b) konferencje naukowe (w tym studenckie) m.in: „The Risk of Freedom” (we współpracy z Columbia University), Our Mythical 
Hope in Children’s and Young Adults’ Culture, Mowa nienawiści, Prawda i fałsz w nauce i sztuce, Technika i uspołecznienie, The 
self and digital identity in the Era of Network Society.
Finansowo wspierano też  wydania książek powstałych w efekcie realizacji programów:
a) Ira Katznelson, Liberal Arts and Risk for Freedom, seria „Artes Liberales Lectures”,  vol.. 2 , Wydział “Artes Liberales” UW, 
Warszawa 2018,
b)  Donald Harward, Education and We, seria “Artes Liberales Lectures, vol.1, Wydział “Artes Liberales” UW, Warszawa 2018,
c)  dodruk i wysyłka książek z serii „Totlahtol” związanych z rewitalizacją kultury i języka Nahualt, Indian  ze środkowego 
Meksyku, 
d) Barbara Duć,  Ćwiczenia do nauki języka łemkowskiego  "Робочий зошыт до лемківского языка".

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność wspomagająca edukację.
1. W ramach działalności wspomagającej 
edukację finansowo wspierano: 
a) Kolegium Artes Liberales, działające w ramach 
Wydziału"Artes Liberales" UW, współfinansując 
zajęcia dydaktyczne oraz wydarzenia naukowe: 
konferencje, seminaria i warsztaty: 
b) Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) 
i Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań 
Artes Liberales (LIBAL), jednostki stałe Wydziału 
"Artes Liberales", współfinansując spotkania 
dyskusyjne, konferencje i publikacje kształtujące 
nowe kierunki edukacji uniwersyteckiej i 
pozaakademickiej; 
c) środowiskowe Transdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie prowadzone przez Wydział "Artes 
Liberales" UW wspólnie z Wydziałem 
Historycznym UW (włączając w to moduł: Na 
styku Natury i Kultury) i studia doktoranckie 
Wydziału "Artes Liberales" oraz nowo 
utworzony kierunek studiów I stopnia 
antropozoologia, prowadzony wspólnie przez 
Wydział "Artes Liberales", Wydział Biologii i 
Wydział Psychologii. 
d) filologię nowogrecką na Wydziale "Artes 
Liberales"; wspierano również studentów, 
doktorantów i habilitantów Wydziału "Artes 
Liberales", przyznając im stypendia.
2. W ramach pozaszkolnych form edukacji 
prowadzono: 
a) program Międzynarodowej Szkoły 
Humanistycznej (MSH), 
b) program „Global Dialogues Fellowships” w 
ramach którego przyznawano stypendia, 
organizowano konferencje i spotkania.

91.33.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 768 680,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 530,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 434 706,68 zł

e) pozostałe przychody 2 325 443,61 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 325 374,88 zł

2.4. Z innych źródeł 434 775,41 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 530,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

2 325 374,88 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 530,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 6 217,34 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 340 435,28 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

38,75 zł

383 085,91 zł

1 957 310,62 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

6 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,90 etatów

183 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 303 395,03 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

773,89 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

1 225,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

528,21 zł

0 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

202 743,37 zł

202 743,37 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 100 651,66 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2 500,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7 500,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie Zarządu FIAL i Członkowie Rady FIAL nie 
otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w 
Zarządzie i w Radzie FIAL. Kwoty wpisane do pozycji 4; 5 
oraz 8; 9 nie dotyczą wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji 
w Zarządzie i w Radzie FIAL.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 400,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Fundacja nie mając obowiązku, poddaje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu. 
Sprawozdania z badania - opinie bez zastrzeżeń.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 

upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

 
Dla Zarządu i Rady Fundacji Instytut Artes Liberales 
 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 
Opinia  
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Instytut 
Artes Liberales („Fundacja”), które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie 
finansowe”).  
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 
31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym 
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. Nr. 45 poz. 351 – „ustawa o rachunkowości”) oraz 
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundacje przepisami prawa oraz 
statutem Fundacji; 

• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 
zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

 
Podstawa opinii  
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów 
wykonywania zawodu oraz § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów 
badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 
rewidentach” – Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 
rewidenta za badanie sprawozdania finansowego. 
 
Jesteśmy niezależni od Fundacji zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie 
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.  
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W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali 
niezależni od Fundacji zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych 
rewidentach. 
 
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby 
stanowić podstawę dla naszej opinii. 
Odpowiedzialność Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji za sprawozdanie 
finansowe 
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Fundacji zgodnie z przepisami Ustawy 
o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi 
Fundację przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Fundacji 
uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego 
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 
Fundacji do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 
związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Fundacji albo zamierza dokonać 
likwidacji Fundacji, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej 
alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Fundacji oraz Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 
 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię.  
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie 
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli 
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje 
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 
 
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Fundacji ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Fundacji obecnie lub w 
przyszłości. 
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 

• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które 
są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
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niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, 
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

• uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, 
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Fundacji;  

• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 
Zarząd Fundacji; 

• wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Fundacji 
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie 
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze 
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność 
Fundacji do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie 
ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na 
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego 
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Fundacja 
zaprzestanie kontynuacji działalności; 

• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Fundacji za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”). 

Odpowiedzialność Zarządu Fundacji 
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie 
z przepisami prawa.  
Zarząd Fundacji jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Fundacji 
spełniało wymagania przewidziane w art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 – „ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”). 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta 
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. 
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się 
ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne 
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób 
wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne 
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy 
o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało 
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sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi 
w sprawozdaniu finansowym.  
Opinia o Sprawozdaniu z działalności 
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z 
działalności Fundacji:  

• zostało sporządzone zgodnie z art. 23 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;  

• jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Fundacji i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

 
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Kamil Walczuk. 
 
Działający w imieniu Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. 
k. z siedzibą w Warszawie (00-764) ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44 wpisanej na listę firm 
audytorskich pod numerem 3887 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał 
sprawozdanie finansowe. 
 
 
 
 
 

......................................................... 
Kamil Walczuk 
Kluczowy biegły rewident  
Nr ewidencyjny 12616 
Członek Zarządu Komplementariusza  

 

 
 
 
 
  
.................................................... 
Maciej Kozysa 
Członek Zarządu Komplementariusza 
 
Warszawa, 26 czerwca 2019 r.  

 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacji „Instytut Artes Liberales” za rok 2018. 

 

Firma, siedziba i adres; 
numer KRS 

Fundacja „Instytut Artes Liberales” 
ul. Jaracza 10 lok. 28; 00-378 Warszawa; 
KRS: 0000145371 

Opis zmian w składzie 
Zarządu Fundacji 

Na dzień 31.12.2018 roku, oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego  
w skład Zarządu Fundacji wchodzili: 
Prezes Zarządu – Prof. Jan Oskar Kieniewicz 
Wiceprezes Zarządu – Dr Maria Pasło-Wiśniewska 
Członek Zarządu – Ks Prof. Andrzej Szostek. 
 

Czas trwania działalności 
jednostki 

Jednostka działa bez ograniczenia terminu 

Okres objęty sprawozdaniem 
finansowym 

Od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. 

Kontynuacja działania Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu  
zasady kontynuacji działania. w dającej się przewidzieć 
przyszłości.  
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności. 

Przyjęte zasady (polityka) 
rachunkowości. 

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według 
wzoru określonego w załączniku  nr 6 do Ustawy o 
rachunkowości. 
Fundacja rozpoznaje przychody z tytułu danego 
projektu do wysokości kosztów poniesionych w danym 
roku obrotowym. Nadwyżka wpływów nad kosztami 
projektu w danym roku obrotowym nie stanowi 
przychodów i jest wykazywana jako rozliczenia 
międzyokresowe przychodów. 

Stosowane metody wyceny 
aktywów i pasywów (także 
amortyzacji) 

Fundacja wycenia aktywa i pasywa wg nw. zasad: 
a. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia  

(lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych  
o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą 
liniową lub dla środków trwałych  
o wartości poniżej 10 000 zł jednorazowo  
w 100% w momencie wydania do 
użytkowania. 

b. Wartości niematerialne i prawne wycenia się 
wg cen nabycia  pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne 

c. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych nie 
występują w ewidencji FIAL.  
Zakupione materiały biurowe nie podlegają 
magazynowaniu; przekazywane są do 
zużycia. 

d. Należności wycenia się w kwocie wymaganej 
zapłaty. 

e. Zobowiązania wycenia się w kwocie 
wymagającej zapłaty.  

f. Fundusze własne, środki pieniężne oraz 
pozostałe aktywa i pasywa wycenia się  
w ich wartości nominalnej. 

 



                   BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018   
               na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości  
AKTYWA   

 Stan aktywów na dzień: 
Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 
   

A. AKTYWA TRWAŁE 208 999,04 196 850,72 
   

   I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 
   II. Rzeczowe aktywa trwałe  208 999,04 196 850,72 
   III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 
   IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

   
B. AKTYWA OBROTOWE 6 915 140,95 5 236 962,50 

   
   I. Zapasy  0,00 0,00 
   II. Należności krótkoterminowe  1 034,62 1 068,22 
   III. Inwestycje krótkoterminowe  6 914 106,33 5 235 894,28 
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

   
C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00 0,00 

   
   

Aktywa razem 7 124 139,99 5 433 813,22 
   
   
   

PASYWA   
 Stan pasywów na dzień: 

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku) 
1 2 3 
   

A. FUNDUSZ WŁASNY 1 429 625,34 1 857 871,05 
   
   

   I. Fundusz statutowy  1 667 759,36 1 667 759,36 
   II. Pozostałe fundusze  0,00 0,00 
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  364 728,08 -238 134,02 
   IV. Zysk (strata) netto  -602 862,10 428 245,71 

   
   

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  5 694 514,65 3 575 942,17 
   

   I. Rezerwy na zobowiązania  46 925,00 45 038,00 
   II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 
   III. Zobowiązania krótkoterminowe  20,06 4 084,34 
   IV. Rozliczenia międzyokresowe  5 647 569,59 3 526 819,83 

   
   

Pasywa razem 7 124 139,99 5 433 813,22 
   

 

 

 

 

 



 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości  
    

Po
z 

Wyszczególnienie  Kwota za rok 
poprzedni  

 Kwota za rok 
obrotowy  

    
1 2 3 4 
    

A. Przychody z działalności statutowej  1 405 058,10  2 333 905,58  
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  2 469,30  8 530,70  
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  1 402 588,80  2 325 374,88  
B. Koszty działalności statutowej  1 217 291,80  1 957 310,10  
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  
III  Koszty pozostałej działalności statutowej  1 217 291,80  1 957 310,10  
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  187 766,30  376 595,48  
    
D.  Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  
E.  Koszty działalności gospodarczej 0,00  0,00  
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  0,00  0,00  
    
G. Koszty ogólnego zarządu  317 502,00  383 085,91  
    
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  -129 735,70  -6 490,43  
    
I. Pozostałe przychody operacyjne  0,02  68,73  
J. Pozostałe koszty operacyjne  50,11  0,52  
    
K. Przychody finansowe  53 282,08  434 706,68  
L. Koszty finansowe  526 358,39  38,75  
    
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  -602 862,10  428 245,71  
N. Podatek dochodowy  0,00  0,00  
O. Zysk (strata) netto (M-N) -602 862,10  428 245,71  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dodatkowa do bilansu 

Fundacji „Instytut Artes Liberales” za rok 2018. 

 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru  
i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji 
opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach  
i pasywach. 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych 
lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 
i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. 

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

Na majątek organizacji składają się: 

1) Aktywa trwałe: 

a) Środki trwałe w wysokości 196.850,72 zł. (netto).  
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. 

Środki trwałe składają się głównie z mieszkania stanowiącego siedzibę  
Fundacji o wartości netto 174 800,00 zł. na 31.12.2018 r. 

Pozostałe środki trwałe stanowią komputery i inny drobny sprzęt. 

2)     Aktywa obrotowe: 

a) Należności krótkoterminowe w wysokości 1.068,22 zł.  

   

Kontrahent Tytuł należności  Kwota  

Zrzeszenie Transortu Prywatnego 
m.st.Warszawy 

kaucja zabezpieczająca wykonanie 
umowy               800,00     

Innogy Polska Spółka Akcyjna energia elektryczna               268,22    

Razem       1 068,22     

 

 

b) Inwestycje krótkoterminowe w wysokości  5 235 894,28 zł.  
w tym: 



 
   

    

lp Wyszczególnienie Saldo na 
31.12.2018 

Saldo na 
31.12.2017 

Charakterystyka 

A. Inwestycje              
5 235 894,28     6 914 106,33 

1. Kasa 0,00 
     2 291,22 

środki 
wykorzystywane w 
bieżącej działalności 

2. Rachunki bieżące                      
5 235 894,28     

 
279 238,92   

w tym: 15 1240 1053 1111 0010 5737 
6924 (PLN) 

            
2 099 022,80     11 020,56   

  32 1240 1053 1111 0010 5737 
7006 (PLN) 

              
21 511,00     187 529,96   

  59 1240 1053 1111 0010 5737 
7208 (EUR) =22 345,56 

                 
96 085,91     80.688,40   

 98 1240 1053 1787 0010 5737 
7035 (USD) =803 062,63 3 019 274,57 0,00  

3. Lokaty bankowe 0,00 6 632 576,19   

w tym: - śr.CAJEF                   0,00     1 401 186,74  

  - śr.CAJEF                      
0,00     335 044,51  

  - śr.CAJEF 0,00     422 743,03  

  - śr.HUMBOLDT                                     
-       -  

  - śr.EXTENDING                   0,00     1 684 489,49  

  - śr.EXTENDING 0,00     2 789 112,42  

 

3)    Pasywa: 

1) Kapitał (fundusz) podstawowy w wysokości       1.667.759,36 zł. 
w tym:  

a) fundusz założycielski  =   2.000 zł 

b) fundusz statutowy  = 1.665.759,36 zł. 

2) Wynik finansowy (netto) za 2017 rok (część niepokryta) =  - 238 134,02 zł. 

3) Wynik finansowy za 2018 rok           =     428 245,71 zł. 

4) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości       49 122,34 zł. 

w tym: 

a) Zobowiązania krótkoterminowe        = 4 084,34 zł. 

 



Kontrahent Tytuł zobowiązania  Kwota  

Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu koszty podróży E.Kulczycki 
(dotyczy noty NK00009896)                  22,50     

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna 
Judkowiak usługi prawne                104,55     

Zrzeszenie Transporu Prywatnego 
m.st.Warszawy 

transport osób (przejazdy 
taksówką)             2 140,56     

Hotel Harenda Sp.z o.o. zakwaterowanie eksperta 
(Semianchuk)                580,00     

Sokolov Pavel koszty podróży i zakwaterowania -
seminarium "Natura-Kultura"             1 236,73     

Razem               4 084,34     

 

b) Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe = 45 038,00 zł. 

Kontrahent Tytuł zobowiązania  Kwota  

Deloitte Usługa doradztwa księgowego 45 038,00 

Razem   45 038,00     

 

5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości  3 526 819,83 zł. 

lp wyszczególnienie Stan na 
31.12.2017 

Wykorzystanie 
w roku 2018 

Zwiększenie 
w roku 2018 

Stan na 
31.12.2018 

A. Przychody przyszłych 
okresów 5 647 569,59  2 120 749,76  0,00  3 526 819,83  

1. Projekty The Endeavor 
Foundation 5 467 627,91  1 957 053,08  0,00  3 510 574,83  

2. greckie i cypryjskie 0,00  0,00  0,00  0,00  

3. OSI 179 941,68  163 696,68  0,00  16 245,00  

4. Pozostałe (Humboldt) 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 

 

 

 



 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł. 

lp wyszczególnienie Przychody w 
2018 roku 

Kwota 
otrzymana 

w 2018 
roku 

Kwota ujęta 
jako 

zwiększenie 
przychodów 
przyszłych 
okresów 

Wykorzystanie 
przychodów 
przyszłych 

okresów z lat 
ubiegłych 

A. Przychody 2 333 905,58  213 155,82  0,00  2 120 749,76  

I. Przychody z pozostałej 
działalności statutowej 2 325 374,88  204 625,12  0,00  2 120 749,76  

1. Projekty The Endeavor 
Foundation 1 957 053,08  0,00  0,00  1 957 053,08  

2. greckie i cypryjskie 12 742,30  12 742,30  0,00  0,00  

3. OSI 355 579,50  191 882,82  0,00  163 696,68  

4. Pozostałe (Humboldt) 0,00  0,00  0,00  0,00  

II. 

Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego 

8 530,70  8 530,70      

1. 1% OPP 8 530,70  8 530,70      

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.  

lp wyszczególnienie 

Koszty 
poniesione w 

2018 roku                                                 
(zespołu 

"5") 

w tym: 

Amortyza
cja 

Zużycie 
materiałów i 

energii 

Wynagrodzenia, 
ubezpieczenia 

społeczne i inne 
świadczenia 

Pozostałe 
koszty 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Koszty 2 340 396,01  12 148,32  142 461,45  1 353 629,15  832 157,09  

I. 
Koszty pozostałej 
działalności 
statutowej 

1 957 310,10  0,00  108 829,09  1 141 541,36  706 939,65  

1. Projekty The 
Endeavor Foundation 1 573 967,17  0,00  107 440,41  1 071 470,39  395 056,37  

2. greckie i cypryjskie 24 596,47  0,00  1 388,68  23 071,00  136,79  

3. OSI 356 086,46  0,00  0,00  44 339,97  311 746,49  

4. Pozostałe (OSF 
2016) 2 660,00  0,00  0,00  2 660,00  0,00  

II Koszty 
administracyjne 383 085,91  12 148,32  33 632,36  212 087,79  125 217,44  

 



 

6. Organizacja posiada status pożytku publicznego.  

a. przychody z 1%  podatku dochodowego wynosiły  =   8 530,70 zł. 

b. koszty stanowiły kwotę     =                0,00 zł. 

Zgromadzone środki z tytułu przychodów z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, pozostają na rachunku bankowym i zostaną wydatkowane w 2019 
roku zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

7.  Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji. 

a) Fundacja utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych zarówno  
w PLN, jak i w walutach obcych. Z tego też powodu zysk 2018 roku wynika  
z dodatnich różnic kursowych spowodowanych wzrostem kursów walut obcych. 

 

Teresa Miłkowska 

……………………………………..    ……..………………………….. 

imię i nazwisko osoby, której     imię i nazwisko kierownika  
powierzono prowadzenie ksiąg    jednostki, a jeżeli jednostką 
rachunkowych      kieruje organ wieloosobowy,
        wszystkich członków tego  
        organu 

 

 

 

 

 

 

 




