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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 31.12.2018 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 2018 roku 

10.01.2018 

TRÓJKA - wystawa prac Ingi Ginalskiej, Natalii Mareckiej i Michała Tokarza - zdolni artyści, studenci III 

roku pokazali swoje prace. Dla Ingi była to druga wystawa organizowana przez Fundację dla sztuki. To 

spontaniczna formacja trójki studentów trzeciego roku grafiki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie. Inga, Natalia i Michał to absolwenci Liceum Plastycznego w Krośnie. Kontynuują edukację na  

Wydziale Sztuki. Wystawa prezentowała przekrój prac zróżnicowanych technicznie i merytorycznie, które 

powstały w ciągu dwóch lat. Młodzi artyści połączyli swoje siły i specjalnie na ekspozycję wykonali wspólnie 

tryptyk Poszukiwania czasu. Abstrakcyjna kompozycja tworzona do instrumentalnego utworu muzycznego 
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zawiera w sobie gest każdego z uczestników wystawy.  Wystawę można było oglądać w galerii Krośnieńskiej 

Biblioteki Publicznej do 10.02.2018. 

9.06.2018 

W sobotę, 9 czerwca FUNDACJA DLA SZTUKI włączyła się po raz kolejny ze swoimi działaniami w Noc 

Bibliotek, która w tym roku przebiegała ona pod hasłem „RzeczpospoCzyta”,  

Biblioteka, przybrana w barwy biało-czerwone, na wieczorne godziny zamieniła się w kapsułę, która 

umożliwiła podróż w czasie. Na początek dzieci przeniesione zostały do przyszłości. W „pracowni 

artystycznej” wykonały prace pt. „Polska za 100 lat”.  

Dzieci malowały swoje wyobrażenia przy użyciu świecącej w ciemności farba Taika Glow dzięki firmanie 

Tikkurila. Potęga Kolorów. Po trzech godzinach dzieci zobaczyły efekt końcowy. Nie udało się go uchwycić 

na zdjęciach, ani kamerą, ale zarejestrowane zostały głosy dzieci pełne zachwytu 

 

10.06.2018 

ARTYSTYCZNE PODCIENIA 2018 - edycja 6 - konkurs plastycznego dla dzieci  w ramach Dni Krosna. 

Konkurs ma na celu promowanie kreatywnego spędzania czasu, rozwoju zdolności plastycznych oraz 

nagradzanie i promowanie najzdolniejszych. 

24.06.2018 

Pomimo niesprzyjającej pogody 23.06.2018 odbył się konkurs plastyczny dla dzieci podczas pikniku przy 

Szkole Podstawowej w Ustrobnej. Gratulujemy młodym artystom. Autorzy czterech najlepszych prac 

otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez firmę Medale i statuetki - Modern Forms i komiksy z 

"Krośnieńskimi Legendami" narysowane przez podopiecznych Fundacji. 

16.07.2018 

KOLOROWE KREACJE - KOLOROWE POSTACIE 

W niedzielę 16tego lipca 2018 pomimo niesprzyjającej pogody odbyła się akcja plastyczna KOLOROWE 

KREACJE - KOLOROWE POSTACIE w ramach Letniego Podwieczorka organizowanego przez Regionalne 

Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Wydarzenie to miało miejsce na Krośnieńskim Rynku tzn. na 

podcieniach. 

Dzieci, młodzież i dorośli rysowali KOLOROWE POSTACIE na specjalnie przygotowanej do tego 

kartonowej konstrukcji. Dzieci stawały tyłem do kartonu, a dorośli odrysowywali ich sylwetkę. Zadaniem 

dziecka było narysowanie siebie. Kreatywność była nieograniczona. 

5.08.2018 

spotkania autorskiego na wystawie Justyna Kazanecka. Prace tej młodej artystki, rozpoczynającej studia na 

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki. 

19.08.2018 

https://www.facebook.com/Tikkurila.PotegaKolorow/?__tn__=K-R&eid=ARDdsqT4gROBPbQC06cUxUGGNL2TnS-Lcx__hnJ7zA1GsWmkaQeUn5t5HVUacLmqwnyCJxdCsr9M3A-i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4H_qQiPsp53saC4Hf51HfKMP9LMA8shYrVJr4IUN4XrobILCjS14iNlQcYXmMqF0GCUeLhHPYEp3Lv0ZgVYiPkwl62CwKtAtj74qL67RqYyYJrQK7AEt9ig4KA47ZwG9SNgUZgXS2o5JqmBmBXTKqQYPyGiSNu5N5x5V1A3xiLrjwK-V8L-zGfqJK8b4nwDzoWkgetd70lzDx6XHLGUeeAOJEV9bOOyqNXmVopA0Qbk59MggphpzPtQpoys_gMrNegyJi_lhNnxLWj_r2VPOr66xySjYLAU1y9uWs263gCOqT6j6JMNAWfLuxUWbSjNynYoB4RxZBQXCBCma3DqY7jw
https://www.facebook.com/rckpkrosno/?__tn__=K-R&eid=ARCKNx7jJib9cxtgw75tuBslAS5uz6hkvpPkxQA_ms1WkaXrz73AzFwDc96f7bHKv-wOo7osZ6aoXOSx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnPHXbkUr4Ea78VwAH7yNy6GgibqLFS12G3dXkJDDrS04wcZX2pv-aZSX_9VfD2atcsvOCtQWrfAr77wDvOwgyBqoaps_0kivJCeS0M4UJsTxQAcwe8hv2D6wImwy-8fNxyRfzKedGNbards36zI6xOCEDVnwVG4LQ_vwIOPkZzE9taOw7wKnOKa7a51YiuiOg8DbMlsMNtkcQ6zgC8_2doC2ncb0ZG9ZaxT5tIQtAzFT2V1TSLImVFAnxYSSyoB1jma11Q_Z1TsruDwoB2jv7mLFgI6rAFRYSdTU-Ef5Ta2cvlmAor9GrwauVzaCoFokKbfkDjcf6YuKydiA9kUr_6g
https://www.facebook.com/rckpkrosno/?__tn__=K-R&eid=ARCKNx7jJib9cxtgw75tuBslAS5uz6hkvpPkxQA_ms1WkaXrz73AzFwDc96f7bHKv-wOo7osZ6aoXOSx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnPHXbkUr4Ea78VwAH7yNy6GgibqLFS12G3dXkJDDrS04wcZX2pv-aZSX_9VfD2atcsvOCtQWrfAr77wDvOwgyBqoaps_0kivJCeS0M4UJsTxQAcwe8hv2D6wImwy-8fNxyRfzKedGNbards36zI6xOCEDVnwVG4LQ_vwIOPkZzE9taOw7wKnOKa7a51YiuiOg8DbMlsMNtkcQ6zgC8_2doC2ncb0ZG9ZaxT5tIQtAzFT2V1TSLImVFAnxYSSyoB1jma11Q_Z1TsruDwoB2jv7mLFgI6rAFRYSdTU-Ef5Ta2cvlmAor9GrwauVzaCoFokKbfkDjcf6YuKydiA9kUr_6g
https://www.facebook.com/justyna.kazanecka.5?__tn__=K-R&eid=ARC-UuZ_GbFnseJn-B1hqyJiEiqrUIcImI7nVEm_VmoFyxT_mcN_-DMImdPU3A8C1e1D5Bs3l8BDk236&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA81McNdvAsTWx7AoGTIRQ3m8V2_fYboauRKR745jCAuPKosi_moEeBIEAC4fp47X8R-GTcdwlh3UjtwyFLZ-dx0KJtGm32Bx7XrU3LxnzF62Qem-nKJp7AZmihaxpSRH0ob1jESjy0idbkjS-0Pq2aWjrNL71zRitUkxjxr__mbiKdJWNesAJCfEFFeRrWMh2OY50KJQXUry4DLIixPULTxrWQ0Y3ukPF5O1LVFYvJoeJLyfJS_95-xX0CuL8k5IhB1zpGni4nsBjmwkqysgvFbQcCBWnm9unPrHWlVCHSbJsnWdRd0M-r1Vvtpa4NCttq8TZ5oD5hJDuica2mLbdLjA
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KOLOROWY ŚWIAT akcja plastyczna miała miejsce dzisiaj na przyjaznym dziedzińcu Sądu Rejonowego w 

Krośnie w ramach Karpackie Klimaty  

Piękna pogoda piękna sceneria piękne malowanie. Duża frekwencja i energia twórcza młodych artystów. 

8.09.2018 - wernisaż wystawy prac Ania Habrat - wpaniałe prace przyszłej pani architekt 

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 – 1385,59 zł w tym:

- przychody uzyskane od osób fizycznych – 1% podatku – 375,59 zł

2. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2015 roku wyniosły 1228,37

 - Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2018 roku Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy  w wysokości 

157,22 zł. 

- podstawa opodatkowania - 0,00 PLN

- podatek dochodowy (19%) - 0,00 PLN

Prezes Zarządu: 

Agnieszka Bielaska 

Krosno, 23.06.2019 

https://www.facebook.com/karpackieklimaty/?__tn__=K-R&eid=ARC0uUOUbXzdRnxEy1orUVki3K9_Xz3IziJNDd0BJJYX1MIQRje8UiPIQN4Vhz__YOQv8Cjb5kr-ft8o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqwZbsQGBD-g3yfe1m_kxH-ykkLh2Tbk8j4qD1Lch7YXM4AmfhZqMvbZNDzHQsXzMru9dH_xXiB4cWZ8xrW7AOON8U4ykmOYo6FRNJY8sUv8dJAbEJlmcdK8warlVHnc0wt9ZTBcf6J51IVZxrrIl8k0PKfhl0MLwIbc0ntO-ZhPZn9S_7EfrCNGZ1JpMbkOEbJlfX5liEyCImtgrPt9E_T-21WbR5pc5mPt6hqbbDIG9-tMk3eX1lxqBdCZ0Ay3-FkAV1ANLbSxGccgUbSSNQZ36anh4JxA2nw76aCsyT4k2zCgqCxu_97LFcDgXd2F6nS2ehAVwQRx9xpQBCjXnWhA
https://www.facebook.com/habrat.ania?__tn__=K-R&eid=ARAcU9q4fwq0kC7i15qUzUYxUAR3aTh3faWgfiE2PCzQRmMg2AiGdt0pmXmApNfj3mDNJLC35UC_j2NN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYYsD56cv6bq-D0nOGQTZttbu58XwJ7uLDNhD47wweNM1pQWXwTBtVvvAarwPj8JxtygHSTKu9p8siCts0-gd6CsWHvN_Y45p42xEPdrkhhkuY-OY1PZsR4-SJhEC6ANJDkGt0iGvPJ4pcA9CNlQya03ctd-lGoVeY6qQUbK_MoL3Tg9AqbH1_oDK4ytfQkGAjnOFDu5to_qvQJHVx2N7ziEdS6d-IDNbiuQbctnf94SbgWSb36dQsX5hiHiKz_-nWPN07AcBMK0m-C2ZAVM7lTBZHdRLPn8fbngV01SRLG8klwLVbC4TBozV77GY_m9B7t8c2nTsW1nISqjz2ea7x4Q

