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Dane identyfikujące jednostkę 

1. „Fundacja dla sztuki” postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie została wpisana dnia 30.08.2011

roku do rejestru pod numerem KRS:0000386275

2. Fundacja posiada osobowośd prawną i posługuje się następującymi numerami: 

Regon 180700150, NIP 684-262-20-47.

3. Dane adresowe: 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 2/22

4. Organami Fundacji jest Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Agnieszka Bielaska

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Krosno. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzid działalnośd w 

kraju i poza granicami Rzeczpospolitej.

6. W roku obrotowym kooczącym się dnia 31.12.2017 Fundacja nie podjęła działalności gospodarczej.

7. Od września 2014 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem Fundacji jest: 

Działalnośd społecznie użyteczna w zakresie kulturalno-oświatowym, a w szczególności wspierania i promocji młodych 
twórców, uzdolnionych plastycznie i muzycznie, a także dorosłych artystów, nie wykluczając osób niepełnosprawnych. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1). Propagowanie działao plastycznych i muzycznych w przedszkolach i szkołach 
podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. 
2). Wyszukiwanie talentów i pomoc najzdolniejszym w przygotowaniu się do egzaminu do szkół artystycznych. 
3). Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festiwali i innych wydarzeo popularyzujących kulturę i 
sztukę w kraju i za granicą. 
4). Organizowanie warsztatów artystycznych. 
5). Fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych w ramach Programu Stypendialnego. 
6). Finansowanie przedsięwzięd artystycznych oraz udzielanie pomocy organizacyjnej młodym twórcom, mającej na 
celu ich usamodzielnienie i ugruntowanie pozycji na rynku sztuki oraz wdrożeniu ich wzorów i projektów. 
7). Współfinansowanie wyjazdów podopiecznych fundacji na plenery i warsztaty muzyczne. 
8). Współpracę ze szkołami artystycznymi różnych szczebli i wspieranie finansowe tych szkół. 
9). Wspieranie artystów-seniorów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
10). Integrację uzdolnionych osób niepełnosprawny ze środowiskiem artystycznym. 
11). Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - terapia przez twórczośd. 
12). Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w 
celach statutowych Fundacji. 
13).  Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości przez podtrzymywanie tradycji wśród mieszkaoców terenów 
województwa podkarpackiego;  
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14).  Wspieranie współpracy i integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Karpat, a 
zwłaszcza kultury plastycznej i muzycznej Polski, Słowacji i Ukrainy  
15).  Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji;  
16).  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeostwa 
obywatelskiego; 
17).  Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji, w tym 
organizowanie zbiórek pieniężnych;  
18).  Przejmowanie na własnośd, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną obiektów służących 
działalności artystycznej, ich remont i adaptację;  
19).  Działalnośd wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej); 
20).  Wsparcie i profesjonalizację sektora pozarządowego. 
 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i  instytucji zbieżną z jej celami. 
 (§ 10. Statutu Fundacji) 

 

Zasady działalności  

1. Fundacja prowadzi działalnośd pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową organizacji i 

jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez Fundację w sferze zadao publicznych określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).  

2. Statutowa działalnośd „Fundacji dla sztuki” w części obejmującej działalnośd pożytku publicznego, nie jest 

działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa o działalności gospodarczej. 

 

Formy działalności statutowej  

Do osiągnięcia powyższych celów Fundacja dąży przez: 

1. Nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeo z innymi organizacjami. 

2. Nawiązywanie współpracy z JST 

3. Nawiązywanie współpracy ze szkołami i instytucjami kulturalnymi. 

4. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Fundacji. 

5. Kształcenie współpracowników fundacji 

 

Działania podjęte w 2017 roku 

22.01.2017 

Ferie z malowaniem twarzy w szkole w Przybówce 
- Fundacja dla sztuki została poproszona o wsparcie i prowadzenie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych w 

Gimnazjum w Przybówce. Zabawa była świetna 

 

 6.06.2017 

"Artystyczne Podcienia" 5 

W dniu 4.06.2017 odbył się już po raz 5ty konkurs plastyczny dla dzieci "Artystyczne podcienia". Wybrani 

zostali autorzy trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach i otrzymali nagrody  oni nagrody 
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zasponsorowane przez firmę www.pomalujmy.pl oraz medale wyprodukowane przez firmę 

www.modernforms.pl 

  

 

23.06.2017 

PIKNIK RODZINNY i konkurs plastyczny dla dzieci 

 

W dniu 11.06.2017 odbył się konkurs plastyczny dla dzieci podczas PIKNIKI RODZINNEGO przy Szkole 

Podstawowej w Ustrobnej.  

Rywalizacja była zacięta, powstały piękne prace na temat "Mój DOM", ale tylko najlepsza trójka otrzymała medale 

ufundowane przez firmę MODERNFORMS.pl  

 

30.06.2017 

WYSTAWA prac Pauliny Hanus 

W dniu 29.06.2017 odbył się wernisaż wystawy Pauliny Hanus - studentki Wydziału Sztuki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego - wolontariuszki FUNDACJI DLA SZTUKI. 

  

18.07.2017 

"WSPÓLNIE MALOWANE" - akcja plastyczna na Krośnieńskim Rynku 

"WSPÓLNIE MALOWANE" artystyczne szaleństwo dzieci wspólnie z rodzicami - farbą malowane było 

wszystko i wszędzie aż jej zabrakło ..... i był smutek. 

Akcja plastyczna współfinansowana przez Urząd Miasta Krosna odbyła się 16.07.2017 w ramach Sweet&Fun 

czyli Krosno na słodko:) 

Zabawy farbami było mnóstwo. Wolontariusze nie nadążali z wydawaniem farb i pędzli. Malowali starsi i 

maluchy. Dzieci nie miały ograniczeń i nie zważały na temat. Pełna ekspresja szczególnie, że farby były firmy 

Tikkurila. Uzyskany efekt można zaobserwować na zdjęciach. 

Dodatkowo wolontariusze mogli popróbować malowania farbą Taika Glow zasponsorowaną przez firmę 

Tikkurila za co serdecznie dziękujemy. 

 

2.09.2017 

MURAL 

Końcem sierpnia młodzież malowała mural zapowiadający publikację komiksu i towarzyszącą temu 

projektowi wystawę. 

Fundacja dla sztuki oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, w ramach współpracy, realizują projekt 

„SZTUKA WOLONTARIATU”, dotyczący Legend Krośnieńskich. Projekt ma na celu przedstawienie 

najbardziej znanych, związanych z Krosnem legend w formie komiksu, oraz namalowanie murala. 

Uczestniczy w nim grupa zdolnych, młodych ludzi z Krosna i okolic, a prowadzącym grupę jest pracownik 

http://www.pomalujmy.pl/
http://www.modernforms.pl/
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BWA, specjalista do spraw komiksu - Krzysztof Brynecki. Podczas realizacji projektu, prowadził on 

konsultacje w BWA oraz w terenie, jak również internetowo.  

28.09.2017 

"SZTUKA WOLONTARIATU” 

28.09.2017 w RCKP w Krośnie w Galerii Pogranicza odbyło się spotkanie z autorami komiksu "Krośnieńskie 

legendy", którego fragmenty można było zobaczyć na wystawie "Sztuka wolontariatu" od 15.09.2017. 

26.10.2017 

Konkurs plastyczny "Z nitką babiego lata" 

W dniu 26.10.2017 wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla dzieci, które uczestniczyły w konkursie 

plastycznym "Z nitką babiego lata" organizowanym przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną filia nr 4 i 

Fundację dla Sztuki. 

Informacje finansowe o prowadzonej działalności: 

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 

określonych statutem. 

Zrealizowane przez Fundację przychody kształtowały się następująco: 

1. Przychody uzyskane w formie pieniężnej – 5 544,17zł w tym:

- przychody uzyskane od osób fizycznych – 1% podatku – 339,30 zł

2. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2017 roku wyniosły  - 5 370,00 zł

 - Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2017 roku Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy  w wysokości 

174,17 zł. 

Prezes Zarządu: 

Agnieszka Bielaska 

Krosno, 22.06.2018 


