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I. Dane Fundacji            

1) pełna nazwa - Fundacja Art Transfer  

2) forma prawna – organizacja pozarządowa - Fundacja  

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000429874 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 20.08.2012 - KRS  

5) nr NIP 951-23-59-246  

6) nr REGON 146256976  

7) dokładny adres: miejscowość 02 - 987 Warszawa, ul. Syta 109a/4a  

województwo Mazowieckie  

8) tel. + 48 513 525 045 

 e-mail: office@artransfer.pl 

9) nazwa banku i numer rachunku Volkswagen Bank 51 2130 0004 2001 0611 2361 0001 

10) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania  

publicznego  

Magdalena Kąkolewska - Prezes Zarządu Fundacji  

Ewa Miłobędzka – Pełnomocnik Fundacji 

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy  

Fundacja Art Transfer, ul. Syta 109a/4a 02-987 Warszawa, 

Magdalena Kąkolewska 509  

Ewa Miłobędzka 691 823 101 

12) osoby upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień (imię i nazwisko oraz nr telefonu  

kontaktowego)  

Magdalena Kąkolewska 509  

Ewa Miłobędzka 691 823 101 

13) organ nadzoru: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

14) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. 
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II. Informacje o założeniu Fundacji:  

Fundacja została powołana Uchwałą nr 1 w dniu 8 maja 2012 r. przez Fundatora Magdalenę 

Kąkolewską i przyjęła statut Fundacji. W dniu 7 maja roku sporządzony został akt notarialny przed 

notariuszem Marię Bołdok w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wilczej 28 w Warszawie działającą na 

podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 

z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).  

Fundusz założycielski wynosił 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Czynności związane z wpisem do 

Krajowego Rejestru Sądowego zostały zakończone w dniu 20 sierpnia 2012 roku.  

Fundacja realizuje statutowe oraz działania ze sfery zadań publicznych zgodnie z Art. 4 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariatu pkt. 3, 4, 6, 10, 14, 16,   

 

III. 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 

IV. Informacja o prowadzonej działalności  

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. 
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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. 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 

V. Władze Fundacji 

Jednoosobowy Zarząd Fundacji – Prezes Magdalena Kąkolewska 

W roku 2013 Zarząd nie podjął żadnych uchwał. 

VI. Realizacja celów statutowych Fundacji 

1. Prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej  

2. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu. 

3. Organizowanie warsztatów artystycznych, wykładów, wystaw.  

4. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu 

wskazanym przez cele Fundacji.  

5. Wykonywanie przedsięwzięć w zakresie pomocy charytatywnej.  

6. Działania polegające na współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami 

administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi, których działalność wiąże się z 

celami Fundacji. 

7. Propagowanie działań kulturalnych, oświatowych i wychowawczych zgodnie z ideami 

Fundacji.  

8. Propagowanie działań kulturalnych i oświatowych w społeczeństwie.  
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VI. Finansowanie działalności Fundacji:  

Fundacja rozpoczęła działalność z funduszem założycielskim w wysokości 10000 zł (słownie: 

dziesięciu tysięcy złotych) 

Informacja o przychodach: 

Przychody z działalności statutowej w 2013 r: 230 859,59zł 
Pozostałe przychody 5862,52 zł 
 
Informacja o poniesionych kosztach na cele: 

a) statutowe 8752,90 zł 

b) administracyjne 232 98,48zł w tym: 

1. zużycie materiałów i energii 13673,05 zł 

2. usługi obce 25921,92zł 

3. podatki i opłaty 460 zł 

4. pozostałe 27335,51 

5. wynagrodzenia za umowy o dzieło w roku 2013 wyniosły zł 165 59,00 zł 

c) koszty finansowe 51,00 zł 

Fundacja w roku 2013: 

 nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę,  

 nie udzieliła żadnych pożyczek 

 nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego ani żadnych nieruchomości oraz 

środków trwałych 

VII. Opis statutowej działalności nieodpłatnej Fundacji 

Dla dzieci: 

W styczniu i lutym 2013 r. Fundacja Art Transfer w ramach konkursu Act & Sing, którego była 

partnerem, przeprowadziła 20 charytatywnych warsztatów o sztuce w przedszkolach i szkołach w 

następujących miejscowościach województwa mazowieckiego: 

W Nowej Iwicznej, Stara Iwicznej, Sokołowie Podlaskim, Lesznowoli oraz pozostałe 16 warsztatów na 

terenie Warszawy. 

W lipcu i sierpniu 2013 r. Fundacja prowadziła warsztaty dla dzieci świetlic środowiskowo-

wychowawczych TPD w ramach projektu „Sztuka w letnich kolorach”. 

W grudniu 2013 r.: 

Świąteczne warsztaty charytatywne o aniołach dla 90 dzieci z Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 w 

Warszawie. 
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Świąteczne warsztaty charytatywne o aniołach dla ponad 120 hospitalizowanych dzieci w szpitalu 

Centrum Zdrowia Dziecka w ramach flagowego projektu Fundacji „Malowana Noc”. 

Dla seniorów: 

Od stycznia do czerwca 2013 r. Fundacja prowadziła darmowe, co miesięczne spotkania z seniorami 

nt. sztuki współczesnej pt. Obraza obyczajów czy sztuka? 

Od października do grudnia 2013 r. zrealizowała projekt dla seniorów z Uniwersytetu III Wieku im. 

Marii Skłodowskiej Curie. 

Wyżej wymienione działania realizowały następujące cele statutowe Fundacji: 

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, 

5) popularyzowanie polskiej kultury i sztuki, 

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

ożywienia więzi międzypokoleniowej, 

7) podejmowanie działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego. 

Pozostałe działania Fundacji w roku 2013 

Współpraca z 11 warszawskimi przedszkolami – prowadzenie warsztatów dla dzieci pt. „Jak artyści 

widzą świat i co z tego dla nas wynika”  

Organizacja wyjazdów integracyjnych- usługa dla firm. 

Organizacja konkursu Artystyczna Podróż Hestii na podstawie umowy o współpracy z Sopockim 

Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z dnia 1 maja 2013 r. W ramach tego projektu została 

zorganizowana wystawa „Pokuszenia” laureatów konkursu 2012 w Warszawie, której towarzyszyły 

twórcze warsztaty integracyjne. W ramach realizacji projektu w 2013 roku Fundacja przeprowadziła 

liczne spotkania i wykłady dla pracowników Hestii, przeprowadziła analizę konkursu APH w latach 

2002-2013, przygotowała strategię rozwoju konkursu w 2014 r, przygotowała kompendium wiedzy 

n/t dotychczasowych laureatów, zgromadziła niezbędne dane do realizacji konkursu w 2014, 

nadzorowała zmianę wizualnej identyfikacji konkursu APH w tym strony www, przygotowała 

strategię komunikacji zewnętrznej programu Artystyczna Podróż Hestii. 

Inne  działania Fundacji w roku 2013 
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I. Przeszkolenie i przygotowanie do pracy w organizacjach pozarządowych oraz pracy 

animatora 5 wolontariuszy. 

II. Przygotowanie i opracowanie następujących projektów, które nie zostały zrealizowane, z 

powodu braku finansowania: 

1. Między niebem i ziemią – najpiękniejsze, kościoły barokowe Warszawy, projekt dla seniorów, 

złożony do Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany; 

2. Skok przez płot – bohaterowie Powstania Styczniowego wczoraj i dziś, projekt dla młodzieży 

gimnazjalnej, złożony do Urzędu Miasta Warszawy; 

3. Miesiąc ze Sztuką, projekt dla dzieci ze świetlic środowiskowych, złożony do Fundacji Cemex; 

4. Potęga sztuki i języka, projekt skierowany do dzieci szkolnych, złożony do Urzędu Dzielnicy 

Warszawa Wawer; 

5. Żoliborska Sztafeta Sztuki, projekt integracyjny, wielopokoleniowy, złożony do Urzędu 

Dzielnicy Warszawa Żoliborz 

6. Zatrzymanie w kadrze, projekt dla seniorów w ramach programu ASOS 2013;  

Wszystkie wyżej wymienione projekty zostały pozytywnie zaopiniowane pod kątem oceny formalnej. 

 

Sprawozdanie sporządziła 

Magdalena Kąkolewska 

Prezes Fundacji Art Transfer 


