
  Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 

 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 
I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Art Junction 

  

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Wielkopolskie 
Powiat: 

Poznań 

Gmina: 

Poznań 
Ulica: 

Chłapowskiego 
Nr domu: 

27 

Nr lokalu: 

24 
Miejscowość: 

Poznań 
Kod pocztowy: 

61-503 

Nr telefonu: 

696270272 
e-mail: 

contact@artjunction.pl 
Nr faksu: 

605217669 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:     nie dotyczy 

3. REGON: 361398589 4. Data wpisu w KRS: 4.05.2015 5. Nr KRS: 0000556033 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 
Jarosław Siejkowski 
Barbara Prądzyńska 

Prezes Zarządu 
Zastępca Prezesa 
Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

 Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych oraz prospołecznych jako narzędzi uniwersalnych, 
umożliwiających swobodną komunikację ponad granicami. 

 Wspieranie w działaniu twórczym i promocji twórczości autorów z całego świata, w tym również twórców z grup z 
mniejszymi szansami. 

 Udzielanie wszelkiej pomocy materialnej jak i niematerialnej studentom i absolwentom wszelkich szkół artystycznych, 
oraz twórcom nieprofesjonalnym i osobom uzdolnionym artystycznie, przyczyniając się do rozwoju ich talentu. 

 Działanie na rzecz wzajemnego poznawania, rozumienia i nawiązywania współpracy między różnymi kulturami, 
subkulturami oraz grupami z mniejszymi szansami. 

 Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwijania kultury i sztuki polskiej, jak również kultywowania jej 
poza granicami kraju. 

 Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także promowania kultury fizycznej i sportu. 
 Aktywizowanie różnych grup społecznych i kulturowych oraz wspieranie ich w działalności edukacyjnej, oświatowej i 

wychowawczej. 
 Działanie w zakresie szeroko pojętej aktywności wspierającej, inicjującej i propagującej upowszechnienie zagadnień 

związanych z kulturą, nauką, sztuką oraz budowanie współpracy ze światem biznesu. 
 Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego poprzez wszelkie formy i dziedziny kultury i sztuki. 
 Promocja zjawisk innowacyjnych, poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego jak również kreowania ich i 

upowszechniania w społeczeństwie. 
 Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i oświatowego. 
 Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz swobodnego dostępu do informacji, 

edukacji i kultury, w tym także kultury europejskiej i światowej. 
 Wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, seniorów, osób 

niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 
 Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności z zakresu pomocy społecznej. 
 Propagowanie metod arteterapeutycznych. 

za rok  2018 



 Animacja kultury, w szczególności w małych miejscowościach oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do kultury i 
sztuki. 

 Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka. 
 Promocja i organizacja wolontariatu. 
 Inne działania na rzecz kultury, edukacji, rozwoju i ekologii. 

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

 Wspieranie w działaniu twórczym i promocji twórczości autorów z całego świata, w tym również twórców z grup z 
mniejszymi szansami. 

 Udzielanie wszelkiej pomocy materialnej jak i niematerialnej studentom i absolwentom wszelkich szkół artystycznych, 
oraz twórcom nieprofesjonalnym i osobom uzdolnionym artystycznie, przyczyniając się do rozwoju ich talentu. 

 Działanie na rzecz wzajemnego poznawania, rozumienia i nawiązywania współpracy między różnymi kulturami, 
subkulturami oraz grupami z mniejszymi szansami. 

 Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwijania kultury i sztuki polskiej, jak również kultywowania jej 
poza granicami kraju. 

 Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także promowania kultury fizycznej i sportu. 
 Aktywizowanie różnych grup społecznych i kulturowych oraz wspieranie ich w działalności edukacyjnej, oświatowej i 

wychowawczej. 
 Działanie w zakresie szeroko pojętej aktywności wspierającej, inicjującej i propagującej upowszechnienie zagadnień 

związanych z kulturą, nauką, sztuką oraz budowanie współpracy ze światem biznesu. 
 Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego poprzez wszelkie formy i dziedziny kultury i sztuki. 
 Promocja zjawisk innowacyjnych, poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego jak również kreowania ich i 

upowszechniania w społeczeństwie. 
 Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i oświatowego. 
 Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz swobodnego dostępu do informacji, 

edukacji i kultury, w tym także kultury europejskiej i światowej. 
 Wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, seniorów, osób 

niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 
 Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności z zakresu pomocy społecznej. 
 Animacja kultury, w szczególności w małych miejscowościach oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do kultury i 

sztuki. 
 Inne działania na rzecz kultury, edukacji, rozwoju i ekologii. 
 Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
 Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji. 
 Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji. 
 Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą 

zainteresowanymi realizacją celów Fundacji. 
 Działalność odpłatną i nieodpłatną. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Koncepcja, przygotowanie, koordynacja i organizacja (w tym opłacanie logistyki, biletów noclegów artystów) części 
programu artystycznego festiwalu Ulica 31 w Krakowie  (51180 PLN) 
Koncepcja, przygotowanie, czynności organizacyjne i przeprowadzenie polsko – niemieckiego warsztatu dla dzieci w 
Mikuszewie w dniach 4-8 06 2018   ( 9932 PLN) 
Przygotowanie organizacyjne, koordynacja merytoryczna i finansowa organizacja teatralnego Festiwalu Na Wolnym 
Powietrzu w Poznaniu  (4395 PLN) 
Przygotowanie organizacyjne, koordynacja merytoryczna i finansowa organizacja projektu "Reduta idei - Teatr Biuro 
Podróży na Festiwalu Fringe" w Edynburgu (6593 PLN) 
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne prezentacji spektakli teatralnych dla Stowarzyszenie teatralnego teatr Biuro 
Podróży  od 04.2018 do 28.12. 2018 (8000 PLN ) 
DOM-GRANICA. Polski projekt artystyczno-społeczny w Gruzji. od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r ( Dotacja 
MKIDN : 65000 PLN) 
Baśń Żywa - opowieści warmińsko-romskie" - warsztaty edukacyjno-artystyczne i spektakl z dziećmi romskimi i 
polskimi od 2018-05-04 do 2018-12-31 ( Dotacja MKIDN : 45000 PLN) 
Dotacja Fundacji dla Demokracji -współfinansowanie wkładu własnego w projekcie DOM-GRANICA) (18300 PLN) 
 
 
 
 
 



4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 
Nie dotyczy 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 
Zarząd nie podejmował uchwał. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

209150,08 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 209150,08 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0,00 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 209150,08 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 110000,00 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 80100,00 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 750,08 0,00 

g. Z innych źródeł (Fundacja dla Demokracji – program RITA) 18300,00 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0,00 

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

0,00 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

154212,1 61073,14 

a. Koszty realizacji celów statutowych 154212,1 61073,14 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

0,00 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 

0,00 0,00 



V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 99518,69 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0,00 

b. Z tytułu umów zlecenie 55750,69 

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, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

 
0,00 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE X TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 
 
7741,73     (Bank Zachodni WBK) 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

 
931,06 

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

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki trwałe 

Nie nabyto obligacji Nie nabyto nieruchomości Nie nabyto środków trwałych 

Aktywa Zobowiązania 



6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych 

9603,66 17791,40 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 
Koncepcja, przygotowanie, koordynacja i organizacja (w tym opłacanie logistyki, biletów noclegów artystów) części 
programu artystycznego festiwalu Ulica 31 w Krakowie  (51180 PLN) Zlecenie przez Teatr KTO w Krakowie (Miejska 
Instytucja Kultury miasta Krakowa) 
DOM-GRANICA. Polski projekt artystyczno-społeczny w Gruzji. od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r ( Dotacja 
MKIDN - grant konkursowy: 65000 PLN) 
Baśń Żywa - opowieści warmińsko-romskie" - warsztaty edukacyjno-artystyczne i spektakl z dziećmi romskimi i 
polskimi od 2018-05-04 do 2018-12-31 ( Dotacja MKIDN - grant konkursowy : 45000 PLN) 
 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
 
Deklaracja PIT 4R. Brak zobowiązań podatkowych. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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 

 
Fundacja Art Junction nie przyjmowała, ani nie dokonywała 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 

 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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


