
 Sprawozdanie Fundacji A.R.T. za rok 2014 

1. Nazwa Fundacji (adres, www, krs Fundacja A.R.T. 
UL. Dalanowska 48 lok. 61 
03-566 Warszawa 
www.przeciwprzemocy.pl; pomoc@przeciwprzemocy.pl 
KRS 0000318649 NIP 5213521895  REGON 141690490 
Data wpisu do KRS – 01.12.2008 
 

2. Członkowie Zarządu 1. Agnieszka Tobota- Fundator, Prezes Fundacji 
2. Radosław Wajler- Członek Zarządu Fundacji 
3. Kazimierz Walijewski- Członek Zarządu Fundacji 
4. Adam Ołdak- Przewodniczący Rady Fundacji 

 

3. Cele statutowe Projekt został stworzony w celu: 

1. Podejmowania działań prewencyjnych jako 
pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. 
Podejmowania wszelkich form pomocy i inicjatyw 
zmierzających do zapobiegania 
i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego 
skutkom. 

2. Podejmowania innych działań na rzecz ochrony 
praw dziecka. 

3. Pozyskiwania funduszy na seminaria dla rodziców 
i wychowawców dzieci krzywdzonych. 

 

4. Działalność gospodarcza Fundacja A.R.T. nie jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców i nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

5. Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej 

Organizacja Festiwalu Rodziny przy wsparciu finansowym 

Urzędu Miasta Warszawa, na mocy  

umowy nr: PS/VI/3/9/405/2014. Na Festiwalu Rodziny 

uczestnikami były warszawskie rodziny. Wg. listy 

rejestracyjnej wpłynęło 600 zgłoszeń. Festiwal miał na celu 

zaktywizowanie rodzin i przełamanie stereotypu, że 

spędzanie wolnego czasu wymaga dużych nakładów 

finansowych. Festiwal Rodziny dla uczestników był 

bezpłatny.  

 

6. Odpis uchwał Dołączono do niniejszego sprawozdania w formie kopii 
 

7. Informacja o wysokości uzyskanych 
przychodów 

Dołączono do niniejszego pisma sprawozdanie finansowe 

8. Informacja o wysokości 
poniesionych  kosztów 

Dołączono do niniejszego pisma sprawozdanie finansowe 

9. Liczba osób zatrudnionych w 
Fundacji z podziałem według 
zajmowanych stanowisk 

W Fundacji nie ma zatrudnionych osób na podstawie 
umowy o pracę. 

http://www.przeciwprzemocy.pl/
mailto:pomoc@przeciwprzemocy.pl


10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń 
wypłacanych przez fundacje z 
podziałem na nagrody, premie i inne 
świadczenia 

W Fundacji nie ma zatrudnionych osób na podstawie 
umowy o pracę. 

11. Dane o wysokości rocznego lub 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłacanego łącznie 
członkom zarządu 

Członkowie Zarządu pracują społecznie na rzecz Fundacji 
A.R.T. 

12. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia 

0 

13. Dane o udzielanych przez Fundacje 
pożyczkach pieniężnych 

Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych 

14. Dane o kwotach ulokowanych na 
rachunkach bankowych  ze 
wskazaniem banku 

Fundacja nie ma ulokowanych środków na rachunkach 
bankowych 

15. Dane o wartości nabytych obligacji 
oraz wielkości objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego 

Fundacja nie posiada udziałów w spółkach prawa 
handlowego. 

16. Dane o nabytych nieruchomościach Fundacja nie posiada nieruchomości 
 

17. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych 

Fundacja nie posiada środków trwałych 
Fundacja posiad wartości niematerialne i prawne w 
postaci dwóch portali internetowych o wartości 29 999,95 
PLN 

18. Dane o wartości aktywów 48 657, 23 PLN 
 

19. Dane o wartości zobowiązań 0 
 

20. Dane o działalności zleconej fundacji 
przez podmioty państwowe i 
samorządowe. Informacje o wyniku 
finansowym tej działalności 

Organizacja Festiwalu Rodziny przy wsparciu finansowym 

Urzędu Miasta Warszawa, na mocy  

umowy nr: PS/VI/3/9/405/2014.(9983 PLN) Na Festiwalu 

Rodziny uczestnikami były warszawskie rodziny. Wg. listy 

rejestracyjnej wpłynęło 600 zgłoszeń. Festiwal miał na celu 

zaktywizowanie rodzin i  

przełamanie stereotypu, że spędzanie wolnego czasu 

wymaga dużych nakładów finansowych. Festiwal Rodziny 

dla uczestników był bezpłatny.  

 

21. Informacje o rozliczeniach Fundacji z 
tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w 
sprawie składanych deklaracji 
podatkowych 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

22. Informacje czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji kontrola 
(jeśli tak to jej wyniki) 

Kontrola w okresie sprawozdawczym nie była 
przeprowadzana. 

  

Sprawozdanie przygotowała i 
umocowana do podpisu wg KRS 

Agnieszka Tobota 
Prezes Zarządu Fundacji 



 


