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I. Informacje podstawowe o Fundacji 

 

 

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS została zarejestrowana dnia 
30.09.2008 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa w Krakowie.  
 

Siedziba: 32-400 Myślenice, ul. Leśna 13A  
Telefon: 605-665-045 
e-mail: a.wargowska-dudek@arts-fun.pl, 
wargowski@arts-fun.pl 
Strona internetowa: www.arts-fun.pl  www.narzeczzdrowi.arts-fun.pl  
Numer konta bankowego Fundacji: 32 1050 1445 1000 0023 3377 3394 
NIP:6783068163  
REGON:120781591  
KRS:0000314641 
 
Rada Fundacji: 
Przewodnicząca Rady Fundacji : Dorota Piasecka 
Członek : Agnieszka Dudek 
Członek : Karina Kiczek 
Członek : Lucyna Kiebuła 
Zarząd Fundacji:  
Prezes Fundacji : Agnieszka Dudek  
Wiceprezes Fundacji : Olgierd Wargowski  
Członek zarządu Fundacji – Alina Słowik 
 

 

 
 
 
 
 
Celami Fundacji są:  
1) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz 
historycznych powiązań między Polską a Europą,  
2) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa,  
3) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego,  
4) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki,  
5) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,  
6) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn,  
7) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
8) rozwój współpracy międzysektorowej 
9) rozwój aktywności obywateli  
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II. Działalność Fundacji 2012 

 
 
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  realizuje proj. artystyczne, 
obywatelskie i edukacyjne, rozwija współpracę z JST, przedst. biznesu, NGO, 
mieszkańcami. Promuje współpracę międzysektorową. Pozyskuje środki od 
darczyńców oraz z lokalnych samorządów . Pozyskuje środki zewnętrzne w 
ramach projektów, prowadzi działalność odpłatną. 
 
Działalność projektowa: 
 
1. Strategiczny projekt - “Z cienia do istnienia” finansowany w roku 2012 ze 
środków własnych oraz pracy społecznej członków i wolontariuszy - 
zaktualizowane zostały internetowe galerie zdjęć Jadwigi Tokarz i Krzysztofa 
Kiczkajło 
http://www.arts-fun.pl/kiczkajlo_krzysztof.html 
http://www.arts-fun.pl/tokarz_jadwiga.html 
 
2. W ramach projektu “Wiedzieć by móc” finansowany w roku 2012 ze środków 
własnych oraz pracy społecznej członków i wolontariuszy - udział członków 
fundacji w Szkole Partycypacji  - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych 
 
3. W ramach projektu “czary mary świat jest stary” finansowany w roku 2012 ze 
środków własnych oraz pracy społecznej członków i wolontariuszy - 
zorganizowano 2 pokazy -  “Wesela utopców” - amatorskiego filmu 
zrealizowanego w ramach działań Fundacji opartego na historiach ludowych 
(Zakopane 25.10.2012, Myśłenice 12.12.2012).  
 
4. W sierpniu 2012 roku została zawarta Umowa Nr 0329/D/2/2012 o 
dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych pomiędzy 
ECORYS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, a Fundacją Sztuki, 
Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach na realizację 
projektu  „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców 
Powiatu Myślenickiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk 
publicznych - w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia (w tym 
ochronę i promocję zdrowia poprzez sztukę) na terenie powiatu myślenickiego. 
 
W ramach projektu powstały  w 2012 roku 4 filmy/reportaże o NGO. zrealizowane 
przez zespół Fundacji (PSOOU Koło w Myślenicach, Radosne Dziecko, OSP 
Raciechowice, Stowarzyszenie Hospicyjne Bądźmy Razem) - 
https://www.youtube.com/user/FundacjaARTS?feature=watch 
 
Zorganizowano Akademię Rzecznictwa  
- Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego 
-Zasady skutecznej komunikacji, planowania i prowadzenia spotkań, w programie 
- Planowanie współpracy z samorządem w środowisku lokalnym  oraz 
mobilizowanie ludzi do działania,   
-Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, działań rzeczniczych 
oraz przegląd innych form partycypacji społecznej    

http://www.arts-fun.pl/kiczkajlo_krzysztof.html
http://www.arts-fun.pl/tokarz_jadwiga.html
https://www.youtube.com/user/FundacjaARTS?feature=watch
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W ramach Akademii zostały wypracowane postulaty uczestników i uczestniczek 
Akademii Rzecznictwa - przedstawicieli organizacji z terenu Powiatu 
Myślenickiego w zakresie współpracy z Samorządem w ramach: konsultacji 
społecznych, formach współpracy finansowej i pozafinansowej oraz w zakresie 
wsparcia edukacyjnego i rzeczowego. W Akademii uczestniczyło 12 
przedstawicieli NGO. Uzupełnienie Akademii Rzecznictwa stanowiły 
indywidulane konsultacje eksperckie w zakresie związanym z programem 
Akademii oraz innych dziedzinach niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia 
organizacji i rozwijania współpracy samorządu z organizacjami (np. pozyskiwanie 
środków na działalność organizacji, pisanie projektów, prowadzenie finansów 
organizacji).  
 

Działalność obywatelska 
 

Równolegle do działalności projektowej o członkowie organizacji uczestniczą 
w konsultacjach społecznych.  
Od 2012 roku członkowie Fundacji są współinicjatorami tworzenia grupy 
przedstawicieli NGO działających w szczególności w obszarze kultury. Jej 
obecny skład to 12 organizacji i grup nieformalnych z różnych gmin powiatu 
(grupa ma formułę otwartą). Spotkania odbywają się raz na kwartał. 
Spotkania mają się przyczynić do wzmocnienia roli NGO w realizacji polityk 
publicznych oraz do rozpoznania rzeczywistych problemów środowiska. 

 
Działalność PR i Fundraisingowa: 
 
Jest producentem filmów o artystach i o lokalnych NGO z terenu powiatu 
myślenickiego (11 filmów o artystach http://www.arts-fun.pl/gartystow.html, 4 
filmy o lokalnych NGO http:// 
www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/ngo.html ). Współpracuje z mediami lokalnymi. 
Patronat medialny nad wieloma działaniami objął powiatowy portal informacyjny 
Miasto-Info.pl (ok. 6000 odwiedzin dziennie).  
W 2012 roku zainicjowany został pomysł przeprowadzenia ankiety na portalu - 
badającej świadomość i znajomość III sektora wśród mieszkańców powiatu. 
Videosondaż pt: „Co wiemy o organizacjach pozarządowych?” wraz z wynikami 
ankiety dostępny jest na portalu http://miasto-info.pl/myslenice/6066,myslenice-

oczami-mieszkancow-co-wiemy-o-organizacjach-pozarzadowych-wideo.html 
Fundacja systematycznie zamieszcza informacje prasowe w mediach na temat 
działań i projektów.  
 
Działalność międzynarodowa: 
 
W ramach projektu “Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia 
mieszkańców powiatu myślenickiego” zawiązano oficjalne partnerstwo z 
organizacją duńską Bjerringbro Gymnastic Forening w Bjerringbro. W ramach 
projektu „Czary mary świat jest stary” nawiązane zostały kontakty z młodzieżą z 
Europy oraz europejskimi organizacjami (Włochy - Associazione Culturale 
Principio Attivo Teatro, Niemcy - Bundesverband Polnisches Forum in 
Deutschland e.V). Fundacja promuje ideę wolontariatu europejskiego i 
międzynarodowe wymiany młodzieży. 
 
Działalność odpłatna:  
 
Zrealizowano warsztaty artystyczne w Dworze Czeczów : Majowe warsztaty z 
aniołami warsztatów oraz część druga to czerwcowe warsztaty potrawy 
regionalne 

http://www.arts-fun.pl/gartystow.html
http://www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/ngo.html
http://miasto-info.pl/myslenice/
http://miasto-info.pl/myslenice/
http://miasto-info.pl/myslenice/6066,myslenice-oczami-mieszkancow-co-wiemy-o-organizacjach-pozarzadowych-wideo.html


Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  
 

 
I. Uchwały  Zarządu Fundacji Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS: 
 

 

1/ Uchwała 1/07/2012 zaciągnięcie zobowiązania majątkowego wyrażające się podpisaniem 
weksla in blanco na poczet projektu ““Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji 
zdrowia mieszkańców powiatu myślenickiego”  
2/ Uchwała 2/07/2012 - W sprawie zawarcia współpracy i podpisania umowy partnerskiej na 
rzecz projektu “Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców powiatu 
myślenickiego” z Ecorys sp.z o.o.Umowa nr 0329/D/2/2012 
3/ Uchwała 3/07/2012 - W sprawie zawarcia współpracy i podpisania umowy partnerskiej na 
rzecz projektu “Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców powiatu 
myślenickiego” z Powiatem Myślenickim 

4/ Uchwała 4/07/2012 - W sprawie zawarcia współpracy i podpisania umowy partnerskiej na 
rzecz projektu “Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców powiatu 
myślenickiego”z Bjerringbro Gymnastc Forening 

5/ Uchwała 5/07/2012 - W sprawie otwarcia rachunku bankowego na poczet projektu 
projektu “Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców powiatu 
myślenickiego” 
6/ Uchwała 6/09/2012 - w sprawie wynajęcia lokalu biurowego.  

 

 
II. 
A Przychody z działalności statutowej - 142 777,61 zł 
I   Przychody z darowizn - 1400,00 zł 
II  Przychody z działalności odpłatnej - 6140.00 zł 
III Przychody z dotacji - 135 237,61 
 

B Koszty realizacji zadań statutowych - 111 942,38 zł 
 

D Koszty administracyjne - 26 882,99 z 
1 Zużycie materiałów i energii - 1119,46 zł 
2 Usługi obce - 1940,94 zł 
3 Podatki i opłaty - 0 zł 
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 19 178,00 zł 
5 Amortyzacja - 4644,59 zł 
 

 
III. Dane o : 
a)  o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk  
  Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych. 
b) o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia,  
nagrody, premie i inne świadczenia : 0 zł  
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie  
członkom zarządu i innych organów fundacji 0 zł 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - 19 178,00 zł 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 
podstawy  statutowej udzielania takich pożyczek.  
Fundacja nie udzieliła ani nie zaciągała żadnych pożyczek w 2012 roku  



 

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Fundacja nie posiada lokat bankowych. 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  
Fundacja nie nabyła obligacji  
 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
to nabycie,  
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości  
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  
Fundacja nabyła w 2012 roku Środki Trwałe oraz Wartości Niematerialne i Prawne o 
wartości początkowej 11 034,44 zł. 
V  dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,  
panstwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności,  
Brak  
 

VI   informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także  
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
Fundacja składa do Urzędu Skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez 
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT- 8 wraz załącznikiem CIT-8/O z 
informacją o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. 
 

 

VII  W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola 
 

 

Podpisy Zarządu Fundacji 
 

Alina Słowik 
 

Agnieszka Dudek 

 

Olgierd Wargowski 

 

 
 


