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Sprawozdanie skarbnika za rok 2014 
 

 

W roku 2014 Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita (OR) kontynuowało działalność 

statutową finansowaną z wielu źródeł (wszystkie kwoty z dokładnością do tysiąca zł.):  

 Działalność własna, finansowana głównie ze środków własnych (14 tys. złotych 

składek, 80 tys. złotych darowizn, 14 tys. złotych 1% dla OPP),  

 Rozpoczęcie projektu Społeczeństwo na rzecz tolerancji, finansowanego z Funduszy 

Norweskich za pośrednictwem Fundacji Batorego w latach 2014 – 2015 (pierwsza 

transza 65 tys. złotych), 

 Grant z Muzeum Historii Polski na realizację projektu (11 tys. złotych), 

 Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego, finansowany z darowizny celowej (17 tys. 

złotych) oraz ze środków własnych.  

 

Należy tu zwrócić uwagę na znaczne zwiększenie środków własnych. Przyczyniły się do tego 

nieco wyższa ściągalność składek członkowskich (14 tys. wobec 12 tys. w roku 2013), nieco 

wyższe przychody z 1% odpisu z PIT (14 tys. wobec 11 tys. w roku 2013), istotnie wyższe 

darowizny na konkurs im. JJ Lipskiego (17 tys. wobec 6 tys. w roku 2013) i zwłaszcza dużo 

wyższe darowizny ogólne (80 tys. wobec 37 tys. w roku 2013). Jesteśmy szczególnie 

wdzięczni p. Annie Marzec-Manser z Wielkiej Brytanii za darowiznę w wysokości 60 tys. 

złotych. Zgodnie z umową z p. Marzec-Manser, darowizna ta jest wykorzystywana od roku 

2015 na poprawę funkcjonowania biura Otwartej.  

 

W sumie przychody OR w sensie kasowym (środki, które faktycznie otrzymaliśmy na nasze 

konto bankowe) wyniosły 201 tys. złotych. Do tego należy doliczyć środki na kontach 

bankowych OR, które na dzień 1 stycznia 2014 wynosiły 70 tys. złotych. W kwocie tej 

znajdowały się zarówno otrzymane, a niewydatkowane środki darowizn na odbudowę Tęczy 

na pl. Zbawiciela (kwota 3 tys. złotych), jak również środki własne stowarzyszenia (wynik 

działalności z lat ubiegłych).  

 

Główne kategorie wydatków poniesionych przez OR w roku 2014 są następujące: 

 Wydatki na konkurs im. Lipskiego (14 tys. zł.).  

 Wydatki na projekt Społeczeństwo na rzecz tolerancji (63 tys. złotych),   

 Wydatki na projekt Muzeum Historii Polski (12 tys. złotych),  

 Inne koszty programowe, w tym koszty debat OR i Teatru Polskiego (7 tys. złotych),  

 Koszty administracyjne, w tym prowadzenie biura OR (42 tys. złotych).  

 

Trzeba podkreślić, że wydatki na konkurs im. Lipskiego w roku 2014 były, podobnie jak w 

roku 2013, istotnie niższe niż w latach poprzednich, gdyż większość członków jury 

zrezygnowało z honorarium. Wydatki na projekt Społeczeństwo na rzecz tolerancji objęły 

m.in. 16 tys. złotych na wdrożenie portalu interaktywnego zgłośnienawiść.otwarta.org.    

 

Łącznie wydatki OR poniesione w roku 2014 wyniosły 137 tys. zł. Rodzajowe rozbicie tych 

wydatków podaje załączone sprawozdanie finansowe za rok 2014 (str. 11).  

http://www.zgłośnienawiść.otwarta.org.pl/
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W efekcie środki na kontach bankowych OR zwiększyły się do 134 tys. złotych (70+201-

137=136, plus zaokrąglenia). Powyższe kwoty opisują przepływy pieniężne w sensie 

kasowym. Wzrost w trakcie roku 2014 środków pieniężnych na kontach Otwartej wynika 

przede wszystkim z otrzymanych dotacji. 

 

Warto też spojrzeć na finanse naszego stowarzyszenia z punktu widzenia podziału naszej 

działalności na działalność statutową i na prowadzone projekty. W roku 2014 obok zadań 

statutowych, w tym konkursu prac magisterskich im. J. J. Lipskiego (koordynator Magdalena 

Grudzińska), OR rozpoczęła i zakończyła finansowany przez Muzeum Historii Polski projekt 

Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości (dotacja 11 tys. złotych, wkład 

własny 1,9 tys. złotych), a także rozpoczęła realizację finansowanego z funduszy EOG 

projektu Społeczeństwo na rzecz tolerancji, zaplanowanego na lata 2014 – 2016 (dotacja 350 

tys. złotych, wkład własny 40 tys. złotych). W roku 2014 na prowadzenie tego projektu 

otrzymaliśmy 65 tys. złotych, a wydaliśmy 63 tys. złotych. W jego ramach utworzyliśmy i 

wdrożyliśmy interaktywny portal internetowy. 

 

Finanse naszego stowarzyszenia za rok 2014 podsumowane są w bilansie na dzień 31 grudnia 

2014 roku oraz w rachunku wyników za rok 2014, zgodnie z załączonym sprawozdaniem 

finansowym Zarządu OR za rok 2014 (strony 5 – 6 sprawozdania finansowego). 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przez naszego księgowego, p. Rafała Koca, z 

którym współpracujemy od początku roku 2013. Zwracam uwagę na to, że dodatkowy wynik 

finansowy brutto, w wysokości 63 tys. złotych (strona 6) powstał jako efekt otrzymania 

wysokich dotacji i jest odzwierciedlony w bilansie jako wzrost środków pieniężnych między 

31.12.2013 i 31.12.2014 (strona 6).   

 

Sprawozdanie finansowe podaje także sposób wykorzystania dochodów Otwartej z tytułu 1% 

odpisu od podatku od osób fizycznych (strona 12). Zgodnie z decyzją Zarządu, otrzymane 14 

tys. złotych zostało wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie nagród w konkursie 

im. J.J. Lipskiego i na organizację corocznej debaty Otwartej i Teatru Polskiego.  

 

Na zakończenie warto oddzielnie porównać szczegółowe rozbicie kosztów administracyjnych 

w kolejnych latach:  
 

Koszty administracyjne 2012 2013 2014 

Zużycie materiałów i energii 1 867,35 8 672,04 4 446,21 

Usługi obce (czynsz, telekomunikacja etc.) 16 023,17 24 279,26 24 257,29 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 794,45 21 051,42 13 450,06 

Amortyzacja    

Pozostałe koszty administracyjne 452,16 744,07 410,95 

Podatki i opłaty  41,90  

Razem koszty administracyjne 35 137,13 54 788,69 42 564,51 

 

Koszty administracyjne w roku 2014 ustabilizowały się na niższym poziomie niż rok 

wcześniej, częściowo ze względu na niższe zatrudnienie w biurze Otwartej (koniec dużych 

projektów prowadzonych w roku 2013).  

 


