
1 
 

 

RAMOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

ART TRANSFER ZA ROK 2012 

 

I. Fundacja Art Transfer została zarejestrowana w KRS dnia 20.08.2012 pod numerem 

0000429874. Fundacja posiada nr Regon 146256976 I nr NIP 9512359246. 

Siedziba Fundacji mieści się na ul. Sytej 109 a / 4a, 02 – 987  Warszawa 

Fundacją Art Transfer kieruje Prezes Magdalena Kąkolewska 

Cele Statutowe Fundacji: 

1 ) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 

3 ) popularyzowanie polskiej kultury i sztuki, 

4 ) wspieranie osób starszych w dostępie do życia społeczno-kulturalnego oraz dążenie do 

ożywienia więzi międzypokoleniowej, 

5 ) podejmowanie działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego, 

6 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

7 ) podejmowanie prac celem budowy powiązań kultury i sztuki z przedsiębiorczością 

gospodarczą, 

8 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

9 ) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych artystycznie w różnych dziedzinach sztuki, 

10 ) ochrona zabytków i  promocja dziedzictwa kulturowego, 

11 ) promocja turystyki oraz wspieranie inicjatyw związanych z turystyką, szczególnie 

związanych z dziedzictwem kulturowym, 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych Fundacji i opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o 

skutkach finansowych: 
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1) Autoportret. Lekcja z Vincentem van Goghiem - sierpień 2012 

Bezpłatne warsztaty dla dzieci organizowane w warszawskiej klubokawiarni Kolonia. Lekcja 

z Vincentem van Goghiem to zajęcia, które mają na celu pokazać dzieciom jak specjalne 

miejsce w twórczości malarza zajmuje autoportret. Jednocześnie dzieci uczyły się o 

warsztacie malarza: jak różnie można postrzegać siebie oraz jak autoportret pokazuje pewne 

cechy, wyobrażenia osoby, która się portretuje. Podczas części twórczej zajęć dzieci 

malowały swój autoportret posługując się lusterkiem oraz innymi rekwizytami. 

Zajęcia te zostały powtórzone w grudniu 2012 dla Białołęckiego Ośrodka Kultury w ramach 

Dnia Białołęki. 

Warsztaty te były realizowane w ramach realizacji celów statutowych fundacji Fundacji Art 

Transfer. 

Realizowane cele statutowe: 

1 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 

3 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych,  

4) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców, 

 

2) Warsztaty dla seniorów Między niebem a ziemią, najpiękniejsze kościoły w 

Warszawie, lipiec - listopad 2012 r. 

Spotkania odbywały się raz w miesiącu w najbardziej znanych barokowych kościołach 

Warszawy. Grupa seniorów liczyła ok. 40 osób. Zajęcia składały się z dwóch części: 

teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej części historyk sztuki oprowadzał po kościele 

zwracając uwagę na charakterystyczne elementy architektury barokowej, opowiadając dzieje 

kościoła, fundatorów budowli i architekta. Następnie miały miejsce zajęcia warsztatowe, 

podczas których seniorzy sami wykonywali różne zadania i ćwiczenia, zarówno z historii 

sztuki jak i literatury lub historii. 

Warsztaty te były realizowane w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Art Transfer. 

Realizowane cele statutowe: 

1 ) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 

3 ) popularyzowanie polskiej kultury i sztuki, 

4 ) podejmowanie działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego, 
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5 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

6 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

7 ) promocja dziedzictwa kulturowego, 

 

3) Malowana Noc, grudzień 2012: 

10 grudnia 2012 r. Fundacja zorganizowała zajęcia dla małych pacjentów Centrum Zdrowia 

Dziecka.  Patronat medialny objęła TVP 1, Radio Plus i portal Qlturka.pl. W akcji wzięło 

udział ponad 120 dzieci z pięciu Klinik szpitala. Znani aktorzy i prezenterzy przeczytali 

dzieciom bajki - opowieści o malarzach, następnie edukatorzy współpracujący Fundacją i 

wolontariusze pokazywali i rozmawiali z małymi pacjentami na podstawie reprodukcji 

malarskich obrazów Vincenta van Gogha i Claude’a Moneta. Dzieci potem same tworzyły 

świąteczne niebo techniką kolażu. W warsztaty również zaangażowali się niektórzy rodzice. 

Zajęcia zakończył koncert muzyka Andrzeja Bachledy.  

Warsztaty te były realizowane w ramach realizowania celów statutowych Fundacji Art 

Transfer. 

Realizowane cele statutowe: 

1 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 

3 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

4 ) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców,  

 

4) Zaczarowany Pędzel, grudzień 2012 

Bezpłatne zajęcia dla przedszkolaków na temat jak Świąt, podczas których dzieci 

zapoznawały się ze wspaniałymi przedstawieniami malarskimi a następnie same 

wykonywały zadanie plastyczne. Odbiorcami tego projektu były głównie przedszkola 

państwowe. W ramach tego projektu odwiedziliśmy 12 przedszkoli. 

Warsztaty te były realizowane w ramach działalności realizującej cele statutowe Fundacji Art 

Transfer. 

Realizowane cele statutowe: 

1 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 
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3 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

4 ) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców,  

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

1) Organizowanie, finansowanie, współfinansowanie i przyznawanie: 

stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji, forum umożliwiającego 

zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej, prac nad katalogowaniem i 

archiwizacją dorobku artystycznego młodego pokolenia. 

2) Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w 

zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, 

galeriami, szkołami artystycznymi oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie 

celami Fundacji. 

3) Rozwijanie kontaktów i współpracę ze środowiskami, instytucjami przedsiębiorstwami i 

agencjami w kraju i za granicą w zakresie obejmującym popularyzację i realizację celów 

Fundacji. 

4) Popularyzowanie tematyki kultury i sztuki. 

5) Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 

6) Działalność związaną z bazami danych i działalność archiwalną (materiały archiwalne 

zgromadzone przez Fundację, a także powstałe i powstające w wyniku jej działalności 

stanowią ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny). 

Działalność odpłatna pożytku publicznego 

1/ Cykliczne warsztaty dla dzieci pt. „Jak artyści widzą świat i co z tego dla nas 

wynika” 

Program dedykowany dzieciom w wieku 3,5-6 lat i realizowany w 3 warszawskich 

przedszkolach oraz jednej szkole podstawowej na zasadach komercyjnych. 

Każde spotkanie poświęcone jest jednemu tematowi bliskiemu dzieciom, np. rodzina, 

zwierzęta, pogoda. Prezentujemy kilka wybranych dzieł i w oparciu o ich obserwację oraz 

rozmowę uczymy patrzenia na sztukę, na otaczający nas świat, przyglądamy się emocjom i 

uczuciom, uczymy podstawowych pojęć z dziedziny sztuki i plastyki. 

Przykładowe tematy: Rodzina, Praca, Żywioły, Miasto, Uczucia, Pogoda, Artyści etc. 

 

Realizowane cele statutowe: 

1 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 
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3 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych,  

4) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców, 

 

2)  Warsztaty integracyjne ze sztuką pt. „Bractwo ludzi z pasją – inspiracje 

kazimierskie”– październik 2012 

Fundacja zorganizowała komercyjny wyjazd firmowy, dla pracowników firmy badawczej, 

który w oparciu o sztukę i pobudzenie do twórczego działania miał za zadanie stworzenie, 

innej niż zawodowa, platformy wspólnego spędzania czasu, poznania się w działaniach 

nietypowych, budowania pozytywnych relacji między wszystkimi uczestnikami, budowania 

motywacji do współpracy. Celem było stworzenie warunków do podjęcia działań twórczych 

opartych na wzajemnej pomocy, wsparciu, tolerancji i koleżeństwie. Uczestnicy wysłuchali 

wykładu o portrecie ilustrowanego przykładami znanych portretów, po czym mieli za zadanie 

stworzyć swój grupowy portret a la Jackson Pollock. Ponadto poznali historię Kazimierza 

Dolnego nad Wisłą (polsko-żydowskiego miasteczka), malarzy kazimierskich i dzieje Bractwa 

św. Łukasza, grupy polskich malarzy działających prężnie w Dwudziestoleciu 

Międzywojennym. 

Realizowane cele statutowe: 

1 ) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców, 

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

w szczególności w formie edukacji przez sztukę, 

3 ) popularyzowanie polskiej kultury i sztuki, 

4 ) podejmowanie działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego, 

Działalność gospodarcza fundacji w obszarach: 

1. Pozaszkolnych form edukacji – PKD 85.5 

2. Pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD 85.52 

3. Pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanej- PKD 85.59 

4. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.3 

5. Artystycznej i literackiej działalności twórczej- PKD 90.03 

6. Działalności organizatorów turystyki – PKD 79.12 

7. Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem 

w zakresie oprogramowania – PKD 58.1 

8. Sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.78.Z 

9. Sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach 

– PKD 47.79 

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Uchwała nr 1/2012 w sprawie zmiany treści statutu fundacji 

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
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darowizny 9103 zł ( przelewy ) 
sprzedaż warsztaty, sprzedaż 14555 zł 
razem przychody : 23658 zł 
  
przychody finansowe ( bankowe odsetki ) 2,74 zł 
wynik finansowy  5861,84 zł 

  
 

VI. Informacja o poniesionych kosztach: 

zużycie materiałów ( pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne itp.) 4783,53 zł 

usługi obce: 

księgowe 1107 zł 

pocztowe 20,10 zł 

monitoring 381,30 

projekt 2146,35 

wydruki  734,62 

razem usługi obce : 4389,37 zł 

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dydaktyczne. : 8540 zł 

koszty finansowe ( prowizje bankowe ) 86 zł 

 

VII. Dane o: 

a) nie ma osób zatrudnionych w Fundacji na stałe 

b) nie dotyczy 

c) nie dotyczy 

d) wynagrodzenia za umowy o dzieło w roku 2012 wyniosły 8540,00 zł 

e) Fundacja nigdy nie udzieliła żadnych pożyczek 

f) nie ma kwot lokowanych w banku 

g) Fundacja nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego 

h) Fundacja nie posiada nieruchomości 

i) Fundacja nie ma środków trwałych 

j) nie dotyczy 
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VIII. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe oraz o 

wyniku finansowym tej działalności 

Fundacja nie prowadziła takiej działalności 

IX. Informacje o rozliczeniach podatkowych Fundacji (zobowiązania i deklaracje 

podatkowe) 

Cały zysk przeznaczany jest na fundusz statutowy fundacji i nie jest odprowadzany podatek 

dochodowy 

X. W okresie sprawozdawczym 2012 nie została przeprowadzona żadna kontrola. 

 

 

     

 

   

      

 


