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I. Dane Fundacji 

1) pełna nazwa - Fundacja ART 

2) forma prawna – organizacja pozarządowa - Fundacja 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000299763 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 20.02.2008 - KRS 

5) nr NIP 113-27-08-831  

6) nr REGON 141320126 

7) dokładny adres: miejscowość 01 - 029 Warszawa, ul. Dzielna 17B/ 73 

   gmina Wola  powiat Mazowiecki 

   województwo Mazowieckie 

8) tel. 607 139 310  

   e-mail:  fundacjaART.reif@gmail.com 

9) nazwa banku i numer rachunku BRE Bank 94 1140 1010 0000 5228 8200 1001 

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

publicznego 

Maria Reif - Prezes Zarządu Fundacji 

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy  

Fundacja ART. ul. Dzielna 17 B/ 73, 01 - 029 Warszawa Maria Reif 607 139 310 

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

kontaktowego)  

Maria Reif - 607 139 310 

13) rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

9133Z- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie klasyfikowana 

14) organ nadzoru: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

15) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

II. Informacje o założeniu Fundacji: 

 

Fundacja została powołana Uchwałą nr 1 w dniu 16 grudnia 2007  przez Fundatora 

Marię Reif i przyjęła statut Fundacji. W dniu 14 grudnia.2007 roku sporządzony 

został akt notarialny przed notariuszem Barbarą Bąbka prowadzącą kancelarię 

Notarialną w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej nr 7/9 m. 24, 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 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Czynności związane z 

wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego zostały zakończone w dniu 20 lutego 2008 roku. 

Pozostałe dokumenty Regon oraz NIP Fundacja uzyskała 20 kwietnia 2008 roku. 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu pkt. 6, 10, 11, 13, 18. 
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III. Celami statutowymi Fundacji są: 

1. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury, 

2. inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw 

obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych, 

3. inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i 

kulturalnego dzieci i młodzieży. 

4. popularyzacja i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych,  

5. umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność kulturalną społeczeństwa, 

6. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej oraz idei 

demokracji i współdziałania z mniejszościami narodowymi, 

7. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy 

społecznościami lokalnymi, 

8. działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: 

naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna, 

9. prowadzenie programów edukacji kulturalnej, oświatowej i prozdrowotnej w szerokich kręgach 

społecznych, 

10. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę o 

charakterze charytatywnym, 

11. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi zgodnie z celami Fundacji, 

12. niesienie pomocy i opieki osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jak również dzieciom 

pozbawionym opieki, pochodzącym ze środowisk trudnych i patologicznych,  

13. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i 

młodzieży oraz wspieranie ich poprzez aktywizację społeczną w formie warsztatów i programów 

edukacyjnych, 

14. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich 

skuteczności, propagowanie idei ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego, 

organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa, 

15. wspieranie i pomaganie innym fundacjom, których cele są zbieżne z celami Fundacji. 
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IV. Władze Fundacji: 

      Zarząd Fundacji ART  

Rada Fundacji zgodnie ze statutem była powołana uchwałą nr 11 z dnia 10 grudnia 2008 

roku w składzie: 

 

 

 

V. Realizacja celów statutowych Fundacji. 

 

1. Prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej 

oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji. 

2. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu. 

3. Działania wspomagające rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych. 

4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, festiwali, koncertów, 

konkursów, akcji informacyjnych, happeningów, programów i widowisk w 

środkach masowego przekazu. 

5. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na 

polu wskazanym przez cele Fundacji. 

6. Świadczenie pomocy  osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym 

działalność zbieżną z celami Fundacji. 

7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami.  
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8. Wykonywanie przedsięwzięć w zakresie pomocy charytatywnej.  

9. Działania polegające na współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 

jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami 

pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność 

wiąże się z celami Fundacji. 

10. Propagowanie działań kulturalnych, oświatowych i wychowawczych zgodnie z 

ideami Fundacji. 

11. Działania związane z celami Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych. 

12. Propagowanie działań kulturalnych i oświatowych w społeczeństwie. 

13. Organizowanie placówek oświatowych i wychowawczych. 

14. Organizowanie kampanii społecznych. 

15. Działalność wydawniczą wspierająca statutowe cele Fundacji. 

 

VI. Finansowanie działalności Fundacji: 

Fundacja rozpoczęła działalność z funduszem założycielskim w wysokości 1 000 zł 

/jednego tysiąca złotych/ 

Pozyskała środki  w 2011 roku od: 

1. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Włochy na realizacje programu  

„ Porwanie Europy” 

2. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację programu 

„Prezydencja dziś”   

3. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  Dzielnicy Wola na realizację zadania 

publicznego „Dzień Wolontariatu- koncert Tamasa Erdi”  

4. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Edukacji „Królewskie spacery…na 

trakcie Europy i Akademia Sztuk Dawnych Ars Auro Prior”  

5. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację zadania publicznego 

„Chopin – Paderewski muzyka polska od niewoli do niepodległości”  

6. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację zadania publicznego 

„ Krokami Marii Skłodowskiej- Curie”  

 

      5. 



                   

                       sprawozdanie za rok 2011 

 

7. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację zadania publicznego 

„ Konstytucja 3 Maja 220 lat później” 

8. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy na realizację projektu 

„Zgaduj, zgadula jak było za króla”  

9. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację zadania publicznego 

„Społeczna ekonomia Prezydencji” 

10. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację zadania 

publicznego „Akademia Sztuk Humanistycznych” 

11. Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację programu „Tropami historii i 

sztuki” 

12. Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na realizację programu „Zamkowe 

Divertimento” 

13. Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na realizację projektu „Skarby 

warszawskiej Starówki” 

14. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji na realizację projektu „Podróż 

do wnętrza instrumentu…” 

15. Fundacji Orange darowizna  na cykl spektakli okazji Dnia Dziecka i Mikołajek w 

wszystkich warszawskich szpitalach dziecięcych. 

16. Fundacja Szansa dla Niewidomych na organizację konferencji. 

Naszymi przychodami na realizację zadań i celów statutowych są także usługi 

artystyczne. 

VII.  Partnerzy Fundacji 

Fundacja ART. 30 kwietnia 2008 zawarła porozumienie o współpracy z Agencją/ Teatrem 

Atlantis  na zasadach partnerstwa jej celem jest rozwijanie i wspieranie wzajemnej 

działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, prospołecznej, sportowej, rekreacyjnej itd. 

Muzeum Niepodległości w Warszawie- partner projektów 

. 
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Na realizacje poszczególnych zadań zawieraliśmy porozumienia także z Zamkiem 

Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Szlachty 

Polskiej na Gołotczyźnie. W 2010 roku zawarliśmy umowy o współpracę z Fundacją Od- 

Nowa wspierającą osoby starsze oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych. 

Porozumienia na realizację programów o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 

z Kancelarią Senatu – Biurem Komunikacji Społecznej 

Porozumienie z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina 

Porozumienie z Państwowym Muzeum Archeologicznym 

Porozumienie z Czeskim Centrum Kultury oraz Austriackim Forum Kultury na realizację 

wspólnych przedsięwzięć artystycznych z udziałem zagranicznych wykonawców. 

VIII Opis działalności statutowej Fundacji   

Działalność Fundacji ART. w okresie sprawozdawczym koncentrowała się wokół zadań 

publicznych kulturalno – edukacyjnych skierowanych do dzieci. 

 Do takich zadań należały: 

„Podróż do wnętrza instrumentu…” program edukacji kulturalnej skierowany do dzieci 

szkół podstawowych  

„Krokami Marii Skłodowskiej- Curie” w  jubileuszowym 100 roku otrzymania Nagrody 

Nobla w dziedzinie Chemii.  

„Skarby warszawskiej Starówki” projekt interdyscyplinarny dla dzieci ze śródmiejskich 

szkół podstawowych. 

„Królewskie Spacery …Akademia Sztuk Dawnych Ars Auro Prior”  to już trzecia edycja  

wakacyjnego programu dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Fundację ART i 

Zamek Królewski w Warszawie. Podczas wakacji w  Arkad Kubickiego oraz w Ogrodach 

Królewskich dzięki wsparciu finansowemu Biura Edukacji m. st. Warszawy 

przeprowadziliśmy dla dzieci odpoczywających w mieście w ramach akcji Lato w Mieście 

cykl spotkań z historią.  W 2011 roku partnerami projektu była Kancelaria Senatu, 

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Państwowe Muzeum Archeologii. 
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     „Zgaduj zgadula jak było za króla” – program kulturalny wyprodukowany na Piknik Obywatelski             

 

    oraz realizacja programów dla młodzieży: 

„Chopin i Paderewski muzyka polska od niewoli do niepodległości” – program 

historyczno- edukacyjny skierowany do gimnazjów i liceów warszawskich z okazji 70 

rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. 

„Prezydencja dziś „ program realizowany w Parlamencie przy współudziale Kancelarii 

Senatu i Biura Komunikacji Społecznej Senatu 

„Akademia Sztuk Humanistycznych”- weekendowy program edukacyjny w Państwowym 

Muzeum Archeologii 

„Społeczna ekonomia Prezydencji” projekt realizowany w Centrum Informacyjnym im 

Jana Nowaka Jeziorańskiego 

„Akademia Sztuk Dawnych” projekt realizowany wraz z Pracownią Działań Muzealnych 

Zamku Królewskiego w Warszawie 

„Konstytucja 3 Maja – 220 lat później” program jubileuszowy dla gimnazjalistów i 

licealistów w Zamku Królewskim w Warszawie 

jak również programy familijne i muzyczne realizowany dla widowni starszej: 

„Zamkowe Divertimento” cykliczne spotkania muzyczno- literackie w Arkadach 

Kubickiego Zamku Królewskiego 

„Porwanie Europy”- cykl wykładów z oprawą literacką w Bibliotekach dzielnicy Włochy 

m. st. Warszawy 

„Dzień Wolontariatu- koncert Tamasa Erdi” – spotkanie z wolskimi wolontariuszami z 

okazji Międzynarodowego Roku Wolontariatu. 

Realizowaliśmy program dla Seniorów Dzielnicy Białołęka „Tropami historii i sztuki”  
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Koncert czeskiego zespołu młodzieży niepełnosprawnej The TAP TAP pod patronatem 

Marszałka Senatu z okazji Międzynarodowego Roku Wolontariatu 

Koncert z okazji Roku Dvoraka i Liszta współorganizacja Forum Austriackie 

Braliśmy udział w kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej na Gołotczyźnie- wrzesień 2011 

  Prowadziliśmy także projekty edukacyjne kierowane do dzieci niepełnosprawnych 

zapraszając na nasze projekty edukacyjne i otaczając je opieką organizacyjną i 

logistyczną. 

Współpracowaliśmy z Fundacją Orange w produkcji i realizacji programów edukacyjnych 

dla dzieci przewlekle chorych w warszawskich szpitalach. 

Uczestniczyliśmy aktywnie pomagając w przedsięwzięciach artystycznych w Świetlicy 

Środowiskowej Sióstr Szarytek Zgromadzenia Św. Wincentego o’ Paulo. Prowadziliśmy 

liczne wykłady dla Uniwersytetów III wieku. W 2011 roku kontynuowaliśmy współpracę 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rembertowie, Białołęce. 

 

 

IX. Pozostałe informacje o Fundacji: 

1. Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych. 

2. Fundacja  zatrudnia pracowników na umowy zlecenia. 

3. Fundacja nie udziela żadnych pożyczek. 

4. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego. 

5. Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

6. Fundacja nie posiada środków trwałych. 

7. Fundacja korzysta nieodpłatnie z lokalu użyczonego na cele statutowe na podstawie 

umowy użyczenia. 
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    X. Plan działalności Fundacji na rok 2012 

W roku 2012 Fundacja zamierza kontynuować projekty skierowane do dzieci chorych i 

niepełnosprawnych. Będziemy się także zajmować wsparciem edukacyjnym i kulturalnym 

środowisk ubogich i zaniedbanych. Chcemy także powiększyć nasze działania skierowane do 

Seniorów poprzez Uniwersytety III  Wieku lub poprzez inne instytucje wspierające 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

W roku 2012  Fundacja planuje kontynuować programy familijne kształcące pozytywne 

wzorce rodzinne, wspomagając i ubogacając w miarę możliwości ofertę Miasta Stołecznego 

Warszawy w taką właśnie działalność. Jak również rozwijać szeroka pomoc w kierunku 

rejonów dotkniętych deficytami edukacyjnymi i kulturalnymi. 

Pragniemy kontynuować działalność teatralną skierowana do dzieci obłożnie chorych 

przebywających w szpitalach oraz nadal współpracować z Fundacją Szansa dla Niewidomych 

oraz Fundacją Spełnionych Marzeń. 

Widzimy także konieczność wspierania rejonów zaniedbanych i uboższych . Będziemy w tym 

celu aplikować o fundusze unijne i samorządowe 

Zamierzamy kontynuować wykłady i spotkania w Bibliotekach Publicznych oraz realizację 

spektakli dla najmłodszych.  

 

 

                                                                                

podpis osoby upoważnionej 

 

Maria Reif 

Prezes Zarządu Fundacji ART 
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