
 

Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach. 
▪ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 

 
1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji FUNDACJA WSPIERAMY KULTURĘ SZTUKART  

Siedziba i adres fundacji Dziewulskiego 39/161 87-100 Toruń   

Aktualny adres do 
korespondencji 

Dziewulskiego 39/161 87-100 Toruń   

Adres poczty elektronicznej management.art@wp.pl   

REGON 386102336  

Data wpisu w KRS 20.05.2020  Nr KRS 0000841828  

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Anna Sztuczka  Prezes Fundacji  
Ewa Falkowska  Członek Zarządu  
Adam Stawicki  Członek Zarządu  
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

a) działalność kulturalna i oświatowo-kulturalna w zakresie sztuki muzycznej i 
plastycznej;  
b) promowanie twórczości polskich artystów szczególnie w zakresie 
wspierania, promocji i doradztwa w zakresie rozwoju kariery;  
c) podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans poprzez wspieranie 
twórczości wśród dzieci i młodzieży znajdujących się w niedostatku w tym w 
zakresie realizacji szkoleń, warsztatów, udzielania wsparcia finansowego;  
d) wspieranie rozwoju edukacji muzycznej w społeczeństwie;  
e) wspieranie lokalnych środowisk artystycznych;  
f) promocja regionu Kujawsko-Pomorskiego, miasta Toruń oraz Polski;  
g) działalność na rzecz rozwoju kultury.  
h) działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej 
 

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 

W 2020 r. Fundacja zrealizowała następujące cele statutowe: 
       
     1. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą:   
     Koncert zespołu Swiernalis w Galerii Sowa w Olsztynie dnia 21 sierpnia 2020 r. 

 

2. działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej; 

za rok 2020 

___________
__ 

 

mailto:management.art@wp.pl


Organizacja warsztatów wokalne dla seniorów oraz rytmiki dla dzieci we współpracy z Lokalną Grupą 

Działania „Dla Miasta Torunia” w „Willi z Pasją” w Toruniu w terminie sierpień 2020 r.- październik 

2020 r. 

 

3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i domów 

dziecka oraz uzdolnionych osób niepełnosprawnych; 

Warsztaty poetyckie z pisania limeryków dla dzieci w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w 

Wąbrzeźnie. 23 lipca 2020 r. 

 

4. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą:   

Koncert zespołu Kwiatki nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu w terminie 3 wrzesień 2020 r. 

 

5. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą; 

Występ z Muzyką na Żywo wokalistki Ewy Falkowskiej z zespołem w Pubie Spółdzielczym w Toruniu 

25 wrzesień 2020 r. 

 

6. promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą; 

Realizacja teledysku do utworu „W miłości” dla toruńskiego zespołu Kwiatki w ramach współpracy z 

D.VIDE w terminie październik 2020 r. - grudzień 2020 r. 

  

7. działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej 

Współorganizacja koncertu kolęd toruńskich seniorów w ramach projektu „Daj sztukę 2 – edycja 

świąteczna” w Domu Muz w Toruniu w terminie 19 grudnia 2020 r. 

 

 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
1. Podpisanie umowy z   na występ artystyczny zespołu Kwiatki  
2. Otrzymanie dofinansowania ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na 5000 zł. 

3. Działalność gospodarcza  

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą TAK 

PROWADZIŁA 
TAK 

NIE 
PROWADZIŁA 

 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

1. Fundacja może prowadzić na terytorium RP a także poza nim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
działalność gospodarczą w zakresie:  
a) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);  
b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);  
c) Działalność agencji reklamowych - (PKD 73.11.Z);  
d) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programami telewizyjnych (PKD 59.11.Z);  
e) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);  
f) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);  
g) Pozostała działalność wydawnicza - (PKD 58.19.Z);  
h) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - (PKD 18.13.Z);  
i) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);  
j) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);  

 



k) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);  
l) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)  
m) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)  
n) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)  
o) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)  
p) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)  
q) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)  
r) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)  
s) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)  
t) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)  
u) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)  
v) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)  
w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
UCHWAŁA FUNDATORÓW Z DNIA 30.01.2020R. 
POWOŁANIE PIERWSZEGO ZARZĄDU FUNDACJI I NADANIA STATUTU FUNDACJI  
 
UCHWAŁA FUNDATORÓW Z DNIA 10.04.2020R.  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU FUNDACJI I USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTTU 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU Z DNIA 8.06.2020R.  
O PRZYJĘCIU STATUTU FUNDACJI O NAZWIE WSPIERAMY KULTURĘ SZTUKART  
 
UCHWAŁA ZARZĄDU Z DNIA 12.10.2020R.  
O PODZIALE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU  
 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności)  
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
 

Ogółem 4 782,96 0 0  

- ze spadku 0 0 0  

- z zapisu 0 0 0  

- z darowizn 3 342,96 0 0  

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w 
tym: 

- z budżetu jst     

- z budżetu państwa     

- inne 
(wskazać jakie) 

 1 440,00 0 0 
 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

 

 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona  

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej 
 

-717,84 zł  

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

43%  

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

 

Koszty fundacji ogółem Kwota (w podziale na formy płatności)  



Przelew Gotówka Inne (wskazać 
jakie) 

 

3891,41 1778,82 0  

a) koszty realizacji celów statutowych 3449,39 63,00 0  

b) koszty administracyjne 
 

 

- czynsz 
 

 
 

 0  

- opłaty telefoniczne 
 

 
 

 0  

- opłaty pocztowe 
 

 
 

 0  

- inne 
(wskazać jakie) 

 
 

  0  

c) koszty działalności gospodarczej 
442,02 1715,82   

d) pozostałe 
koszty 

 
    

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 
 

Ogółem 
0  

Według zajmowanych stanowisk 
 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych  

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
zatrudniała osób w fundacji.  

0  

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej  

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych  

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
zatrudniała osób w działalności gospodarczej 
 

 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 

 

Wynagrodzenia 0   

Nagrody 0  

Premie 0  

Inne świadczenia 0  

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

0 
 

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą, z podziałem na 

 

Wynagrodzenia 0  

Nagrody 0  

Premie 0  

Inne świadczenia 0  

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 

 



3533,00 
 

 

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 

 

Nie dotyczy. 
 
 

 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota  

BNP Paribas Bank Polska S.A.  4595,55   

   

   

   

   

Kwoty zgromadzone w gotówce 1016,18  

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 

 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała obligacji lub akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
 

 

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 
nabycie 
 

 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 

 

i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 

 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała środków trwałych. 
 

 

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

 

Na dzień 31.12.2020 wartość aktywów ogółem wyniosła 5 612,73 zł.  
Na dzień 31.12.2020 wartość zobowiązań wyniosła 5 000,00 zł – otrzymane dofinansowanie – realizacja 
2021. 
 

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności 

 

Nie dotyczy 
 
 

 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Fundacja w terminach ustawowych odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była płatnikiem składek ZUS. 
 

 

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE x TAK  

 

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości 

 



równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji  

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
NIE X TAK  

 

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)  

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie były prowadzone kontrole.  

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 


