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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, 

www.czarymaty.arts-fun.pl  

Facebook Fundacja ARTS 

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  

 

 

 

 

http://www.narzeczzdrowi.arts-fun.pl/


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  

 

 

 
II. Działalność Fundacji 2013 

 
 

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. 

 

CZŁONKOSTWO W SIECI OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE 

Od 2013 roku jako Ośrodek Działaj Lokalnie (Programu Polsko - Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, operatorem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) zrealizowała 

jeden Konkurs grantowy (budżet projektu: 41 000,00PLN - PAFW, 19 000,00 PLN - 

lokalne samorządy i Biznes), obejmujący 9 gmin powiatu myślenickiego.  Od początku 

istnienia ośrodka fundacja współpracuje z samorządami w zakresie prowadzenia działań 

promocyjnych konkursu, współorganizowania szkoleń dla grup nieformalnych i 

organizacji, współfinansowania programu. W ramach konkursu organizuje szkolenia, 

konsultacje wspierające projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych 

miejscowości. Współpracuje z grupami nieformalnymi: Ciemnia - wolontariusze 

fotograficy i filmowcy, Klub Fantastyki, Biotop, Tradycjonaliści, Teatr przy drodze, Teatr 

Stodoła, Chór hura, koła gospodyń wiejskich w Raciechowicach i Krzczonowie.  

 

PROJEKTY I WYDARZENIA 

 

Fundacja współpracuje z twórcami ludowymi ziemi myślenickiej organizując wystawy i 

spotkania twórców z młodzieżą. Kontynuując projekt „Z cienia do istnienia”. Odbyło się 

6 wystaw i 12 warsztatów rękodzieła ludowego. Została przetłumaczona galeria twórców 

na stronie Fundacji http://www.arts-fun.pl/gartystow_eng.html 

 

Pokazy filmu „Wesele utopców” - „Wesele Utopców” we Włoszech. W ramach 

projektu “czary mary świat jest stary” finansowany w roku 2013 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.  

 

Nowy heppening filmowy Scenariusz oparty będzie na dawnych legendach, 

opowieściach i tradycjach. - Przez setki lat powstał barwy świat polskich wierzeń 

ludowych. W naszej realizacji chcemy zaprezentować to bogactwo różnymi formami 

sztuki: muzyką, obrazem i tańcem. Staraliśmy się stworzyć taką inicjatywę, która 

zaangażuje także lokalną społeczność. W chwili obecnej grupa liczy ok. 20 osób, które na 

spotkaniach pracują nad scenariuszem, doborem miejsc i strojów. Nadal poszukujemy 

wizażystów, tancerzy, aktorów w różnym wieku. Zależy nam na stworzeniu licznej grupy, 

opartej na osobach kreatywnych i solidnych. Warsztaty i sesje nagraniowe będą 

prowadzone pod okiem profesjonalnego aktora i operatora filmowego. Zaangażowane 



osoby otrzymają pamiątkowe fotografie, zaproszenia na premierę, oraz certyfikaty i 

referencje. 

 

Dzień Zdrowia występy i warsztaty artystyczne 9 czerwca 2013 na myślenickim 

Rynku odbył się Dzień Zdrowia, któremu towarzyszyły konsultacje społeczne, od 6 

czerwca do 11 czerwca gościliśmy partnera duńskiego. Podczas dnia zdrowia wspierało 

nas wielu wolontariuszy ze szkół, NGO zorganizowały atrakcje: typu kąt gier 

planszowych, ścianka wspinaczkowa, szkoła młodych ratowników, degustacja zdrowej 

żywności. W między czasie na scenie odbywały się pokazy i koncerty. 

 

Ponadto odbyły się warsztaty charakteryzatorskie, warsztaty rękodzieła (anioły, 

tradycyjny wypiek chleba) oraz wystawa połączona z biesiadą ludową na Zamku w 

Dobczycach. 

 

Ogłoszenie Konkursu „Opowiedz…” W 2013 roku odbył się pierwszy nabór wniosków 

realizowanych na naszym terenie w ramach Programu Działaj Lokalnie. Konkurs 

Opowiedz to twórcze opowiadanie o projektach społecznych. Lokali liderzy w filmach i 

prezentacjach przedstawiają swoje pomysły, działania i sukcesy. Konkurs ma na celu 

wyłonienie najciekawszej pracy filmowej lub multimedialnej. W tym roku do konkursu 

zostało zgłoszonych pięć prac promujących lokalne inicjatywy. 

 

Listopad 2013 Partner i współorganizator Konferencji w ramach Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. - "Obywatelski wymiar współpracy międzynarodowej 

samorządów", Myślenice 25 listopad 2013 r. Debata zorganizowana przez Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności 

ARTS  pod patronatem Starosty Myślenickiego. Cele debaty :  

1. Wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy międzynarodowej samorządów 

terytorialnych różnych szczebli (JST) oraz organizacji pozarządowych (Organizacji). 

2. Wypracowanie uwag i rekomendacji do strategii współpracy JST i Organizacji na 

gruncie projektów międzynarodowych. Prelegenci: Marcin Pawlak - Burmistrz Miasta i 

Gminy Dobczyce, Marek Gabzdyl - Wójt Gminy Raciechowice, Monika Bochenek - 

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, Agnieszka 

Dudek - Prezeska Fundacji Arts, przedstawicielka okręgu krakowskiego w Małopolskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, Piotr Szewczyk - Prezes Myślenickiego 

Towarzystwa Kultury i Dyrektor Zespołu "Ziemia Myślenicka", Stanisław Alwasiak - 

koordynator projektów Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. 

Wypracowane zostały Rekomendacje i oczekiwania uczestników debaty odnośnie strategii 

współpracy MSZ z i samorządami i organizacjami pozarządowymi w obszarze współpracy 

międzynarodowej. 

 

W latach 2012-2013 zrealizowała projekt „Budowanie sieci współpracy na rzecz 

promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego” współfinansowany przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy współfinansowany przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. (budżet projektu: 336 000,00 PLN) Oficjalnym 

partnerem projektu był Powiat Myślenicki, który zapewnił wkład własny, użyczył sale na 

spotkania i współorganizował Powiatowy Dzień Zdrowia, który był uwieńczeniem projektu 

- zaktywizował lokalną społeczność, liczne NGO i młodzież z  szkół terenu 

powiatu.  Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i 

organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk 

publicznych.  Zrealizowany został cykl szkoleń w ramach modelu współpracy i 

rzecznictwa interesów organizacji.   

 

FILMY PROMUJĄCE NGO -  

Fundacja wspiera NGO w działaniach promocyjnych. 

W 2013 Fundacja zrealizowała 10 reportaży o działalności NGOs z terenu powiatu. 

http://www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/ngo.html 

 

http://www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/ngo.html


1. "BĄDŹMY RAZEM" STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ 

2. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRZYSTAŃ" 

3. MYŚLENICKI KLUB FANTASTYKI 

4. FUNDACJA RADOSNE DZIECKO  

5. PSOUU KOŁO W MYŚLENICACH  

6. TG SOKÓŁ W MYŚLENICACH 

7. ZHP W MYŚLENICACH 

8. UKS DOBCZYCE 

9. STOWARZYSZENIE BUSOLA 

10. LGD TURYSTYCZNA PODKOWA 

Ponadto został zrealizowany reportaż promujący współpracę Powiatu Myślenickiego z 

lokalnymi NGO. 

 

NOWE TECHNOLOGIE 

Fundacja od 2013 roku prowadzi Mobilne Doradztwo w zakresie NOWYCH TECHNOLOGII 

skierowanych do małych organizacji pozarządowych. Jest to program  Nowe 

Technologie Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności - operatorem jest 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

 

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYM BIZNESEM 

Fundacja od początku działań buduje relacje z sektorem biznesu pozyskuje na działania 

(w tym granty dla NGO i grup nieformalnych) darowizny od m.in. prywatnych 

darczyńców, Izb gospodarczych (Dorzecza Raby i Ziemi Myślenickiej), Banków w tym 

Banku BGŻ. 

 

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 marcu 2013 roku odbyła się 

wizyta studyjna do Bjerringbro, w której uczestniczyli przedstawiciele NGO powiatu 

myślenickiego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA:  

Zrealizowano warsztaty artystyczne w Dworze Czeczów :  

1.warsztaty z aniołami  

2. warsztaty potrawy regionalne,  

3. warsztaty wyroby ze słomy. 

4. konsultacje w ramach Działaj Lokalnie (jak pisać wniosek, jak prowadzić jak rozliczać 

5. warsztaty w ramach Działaj Lokalnie 

 

MAŁOPOLSKA RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Przedstawiciel Fundacji ARTS (Prezes Zarządu Agnieszka Dudek) -  uzyskała poparcie 

organizacji pozarządowych z subregionu krakowskiego i została wybrany do udziału w 

pracach Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego III kadencji. Rada ma charakter 

opiniująco-konsultacyjny i służy kształtowaniu właściwej współpracy samorządu 

województwa z organizacjami pozarządowymi z regionu. MRPP jest powoływana przy 

Marszałku Województwa Małopolskiego. 

 

Wypracowane były wraz z członkami Fundacji Rekomendacje do Programu 

Współpracy Powiatu Myślenickiego 

 

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  jest zagwarantowana w aspekcie 

zarządzania Fundacją -ZARZĄDZANIE RÓWNOŚCIOWE: Zarząd zadbał aby personel był 

przygotowany do realizacji zas. równości szans w proj. Np. dbałość o niestosowanie 

języka stereotyp.,  w zależności od charakteru stanowiska pracy w projekcie można 

stosować elastyczny czas pracy, aby wspierać godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 



 

Równość szans jest kluczowa dla realizacji projektów, szkoleń i warsztatów, dlatego też 

już na etapie doboru miejsc szkoleniowych wzięliśmy to pod uwagę, aby każdy 

potencjalny uczestnik (faza rekrutacji) nie był dyskryminowany z uwagi na miejsce 

szkolenia. Dotychczasowe działania są wolne od wszelkich form przemocy oraz praktyk 

dyskryminacyjnych. 

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  będzie zagwarantowana również podczas 

realizacji badań i diagnozy tak aby pokazać punkt widzenia ze strony obu płci. 

 

 
 

III Uchwały Zarządu i Rady Fundacji 

 
 

 

Zarząd Fundacji 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 1/01/2013 - W sprawie 

rozwiązania umowy najmu 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 2/01/2013 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 3/06/2013 - W sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na kwotę 20 000,00PLN przez Fundację na konto wpłaty ostatniej 

transzy na projekt ”Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców 

Powiatu Myślenickiego” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy  z nowymi krajami Unii Europejskiej. 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 4/06/2013 - W sprawie 

podpisania umowy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą ul. Marszałkowska 

6/6, 00-590 Warszawa realizującą Program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 5/06/2013  

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 9 000,00PLN przez Fundację na konto wpłaty 

ostatniej transzy na projekt ”Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia 

mieszkańców Powiatu Myślenickiego” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami Unii Europejskiej. 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 6/06/2013 - W sprawie  

podpisania umowy o otwarcie  rachunku bankowego BGŻ na potrzeby Ośrodka „Działaj 

Lokalnie” 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 7/07/2013 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 8/07/2013 - W sprawie  

złożenia oferty do Gminy Raciechowice w sprawie konkursu wyboru ofert zapewnienie 

wkładu własnego ze środków zewnętrznych. 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 9/08/2013 - W sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu  Prac Komisji Oceny Projektów Konkursu Grantowego „Działaj 

Lokalnie” VIII 2013 

Uchwała Zarządu Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 10/10/2013- w sprawie 

podpisania umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

 

 

Rada Fundacji 

Uchwała Rady Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 1/02/2013 - W sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania CIT 8. 

Uchwała Rady Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 2/06/2013 - W sprawie 

zmiany zapisu w Statucie. 

Uchwała Rady Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 3/06/2013 - W sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2012 



Uchwała Rady Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 4/12/2013 - W sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2012 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

I 

A Przychody z działalności statutowej – 292 271,08 zł 

I Przychody z darowizn – 12 050,00 zł 

II Przychody z działalności odpłatnej – 18 980,00 zł 

III Przychody z dotacji – 261 691,08 zł 

 

B Koszty realizacji zadań statutowych – 248 823,48 zł 

D Koszty administracyjne – 1 776,25 zł 

1 Zużycie materiałów i energii – 1 776,25 zł 

2 Usługi obce – 2 826,89 zł 

3 Podatki i opłaty – 1 061,80 zł 

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 26 970,38 zł 

5 Amortyzacja  - 7 824,93 zł 

 

II  

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 – 26 970,38 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 żadnych pożyczek w 2013 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 2013 roku Środki Trwałe oraz Wartości Niematerialne i Prawne o  

wartości początkowej 5811,33 zł.  

V dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe 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.  

  

  



  


