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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
Fundacji ARTeria w roku 2020 

 
 

I. Dane podstawowe:  
 
1. Nazwa: Fundacja ARTeria 
2. Siedziba Fundacji i adres: Zabrze 41-807, ul. Gajowa 9 
3. Adres do korespondencji: Zabrze 41-807, ul. Gajowa 9 
4. Adres poczty elektronicznej: biuro@fundacja-arteria.org 
5. Data wpisu do KRS: 12 grudnia 2006 r 
6. KRS: 0000269041 
7. Regon: 240600010 
8. NIP: 6482618597 
9. Organy Fundacji: Fundator i Zarząd Fundacji, a od 31 marca 2020 jedynie Zarząd Fundacji 

▪     Prezes Anna Ochmann 
▪     Wiceprezes Izabela Piotrowska-Grosse (do 21.07.2020 r.), od 21.07.2020 r. 

obowiązki członka zarządu – wiceprezesa Fundacji ARTeria, pełni Wenancjusz 
Ochmann 

 
W dniu 31 marca 2020 roku, na podstawie zapisów § 16 pkt 9 Statutu Fundacji, w odpowiedzi na 
uchwałę numer 5/2020 z dnia 28 marca 2020 r. Zarządu Fundacji, Fundator uchwalił nowy Statut 
Fundacji ARTeria. Zmiana ta była wynikiem pandemii koronawirusa - Fundacja ARTeria od 2006 
roku realizuje swoje cele statutowe aktywnie oraz wielopłaszczyznowo przyczyniając się do rozwoju 
sektora kultury i sektora kreatywnego, wspierając artystów i twórców, będąc swoistym głosem 
sektora, także na arenie międzynarodowej. Obecnie realizuje szereg działań oraz projektów na 
podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Pandemia koronawirusa oraz potencjalne 
zagrożenie zdrowia i życia każdego człowieka, w tym także Fundatora i/lub Członków Zarządu 
wymusiły konieczność zabezpieczenia ciągłości działalności Fundacji ARTeria w tych niepewnych 
i stawiających przed każdym nowe wyzwania czasach i warunkach. 
 
Dotychczasowy statut Fundacji, ze względu na zapisy, które nie brały pod uwagę tego typu zdarzeń, 
nie dawał gwarancji zapewnienia ciągłości pracy organizacji. Dlatego w trosce o jej przyszłość, ale 
także w trosce o realizację podjętych już zobowiązań, chcąc zabezpieczyć ciągłość działania 
organizacji oraz jej pracę bez większych zakłóceń w przypadku, gdyby Fundator, ale także inne osoby 
z Zarządu znalazły się w trudnej zdrowotnie lub zagrażającej ich życiu sytuacji konieczne stało się 
podjęcie decyzji o zmianie statutu Fundacji w postaci likwidacji organu Fundacji jakim jest Fundator. 
Decyzja taka wynika także z faktu, iż zarząd fundacji jest jedynym wymaganym przepisami prawa 
organem fundacji.  
 
Zmiana statutu w tym zakresie wiązała się z szeregiem zmian w zapisach statutu oraz przekazaniem 
dotychczasowych kompetencji Fundatora członkom Zarządu, rozszerzając zakres ich obowiązków i 
odpowiedzialności. Była ona jednak konieczna, gdyż zabezpiecza możliwość powołania członków 
Zarządu i ich pracy, w różnych, nawet bardzo trudnych i niemożliwych dzisiaj do przewidzenia 
okolicznościach. Nie uległy żadnej zmianie cele, formy działań oraz zakres działalności Fundacji 
ARTeria (nadal nie prowadzi ona działalności gospodarczej).  
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Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje 

rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 
 
II. Cele statutowe:  
 

1. Upowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze i sztuce.  
2. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  
3. Wspieranie praw i ochrona artystów profesjonalistów i amatorów oraz szeroko pojętej 

działalności artystycznej w kraju i zagranicą.  
4. Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. Venos 

Studio.  
5. Wspieranie działalności Instytucji IQ.  
6. Wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi.  
7. Wspieranie wszelkich form dialogu społecznego.  
8. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami  

i kulturami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej.  
9. Działalność kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej  

i dialogu interkulturowego.  
10. Wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym 

działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększaniu zatrudnienia, eliminacji 
i przeciwdziałania bezrobociu, rozwojowi samorządności i ochronie środowiska naturalnego.  

11. Działalność naukowa i oświatowa.  
 
III. Zasady i formy realizacji celów:  
 
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:  

1. Działalność edukacyjną, informacyjną i doradczą. 
2. Działalność wydawniczą 
3. Organizowanie wszelkich form doskonalenia w tym kursów, szkoleń, seminariów, sympozjów, 

konferencji, wykładów, odczytów debat publicznych, podróży studialnych itp.  
4. Reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, 

stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami 
i wydawcami fonograficznymi.  

5. Organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów itp.  
6. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.  
7. Fundowanie stypendiów.  
8. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych 

celami statutowymi.  
9. Współpracę z instytucjami publicznymi w kraju i za granicą.  
10. Współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.  
11. Współpracę z organizacjami pozarządowymi.  
12. Wspieranie i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych.  
13. Organizowanie zbiórek publicznych.  

 
IV. Jedynym organem Fundacji ARTeria jest Zarząd Fundacji. 
 
Zarządu Fundacji w szczególności: 

1. Reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych. 
3. Zarządza majątkiem Fundacji. 
4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe. 
5. Nadaje honorowy tytuł Dobroczyńcy Fundacji. 
6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 
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7. Tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji oraz nadaje im regulaminy organizacyjne. 
8. Ustala strukturę organizacyjną Fundacji, powołuje i odwołuje pełnomocników Fundacji oraz 

zatrudnia osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach 
organizacyjnych Fundacji. 

9. Zatrudnia pracowników Fundacji, ustala zasady wynagradzania oraz wielkość środków na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji. 

10. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.  
11. Podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach 

zgodnych z celami Fundacji. 
12. Podejmuje decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji wraz ze wskazaniem celu, na który 

zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji. 
 
V. Działalność finansowa:  
 
Fundacja ARTeria nie prowadzi działalności gospodarczej ani też odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Fundacja nie realizuje także działalności zleconej.  
  
Na wniosek Prezes Fundacji zostało w roku 2020 zwołanych 9 posiedzeń Zarządu Fundacji, które 
odbyły się w dniach: 10 stycznia 2020 r., 28 marca 2020 r. 23 czerwca 2020 r., 21 lipca 2020 r. (dwa 
spotkania), 23 lipca 2020 r., 19 sierpnia 2020 r., 12 października 2020 r., 31 grudnia 2020 r. Podjęto 
20 uchwał.  
 
1. Informacja o uzyskanych przychodach. 
 
W roku 2020 Fundacja ARTeria realizowała 7 projektów współfinansowanych w ramach programu 
Unii Europejskiej Erasmus+: 
1. Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business (w skrócie 
GfA) 
2. Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe (w skrócie 
BtG) 
3. Learn to Create - promoting Work-based Learning in Europe's Cultural and Creative Industries 
(w skrócie L2C)  
4. The Partnership for Creative Apprenticeships (w skrócie P4CA) 
5. Master the Act – którego realizacja rozpoczęła się 1 listopada 2020 r. (w skrócie MtA) 
6. VX Designers – którego realizacja rozpoczęła się 1 października 2020 r. (w skrócie VXD) 
7. Cued Speech Europa – które realizacja rozpoczęła się 1 listopada 2020 r. (w skrócie CSE) 
 
W 2020  roku Fundacja ARTeria uzyskała przychody statutowe w kwocie 255 840,30 PLN, w tym: 

▪ otrzymane dotacje                   223 345,92 PLN 
▪ otrzymane darowizny                                   16 500,00        PLN  
▪ pozostałe przychody operacyjne                       12 173,84    PLN         
▪ przychody finansowe                                     3 820,54   PLN 

  
Wszystkie przychody Fundacji ARTeria zostały uzyskane w formie bezgotówkowej – przelewem. 
 
2. Informacja o poniesionych kosztach.  
 
Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych. 
 
Poniesione koszty na: 
realizację celów statutowych, w tym                         311 341,71    PLN 
      a)   koszty ogólnego zarządu                                    34 926,41    PLN 
w tym:      

▪ materiały i energia               1 755,61       PLN 
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▪ usługi obce               7 990,15       PLN 
▪ opłaty i podatki                                                                                                               3 272,31       PLN 
▪ wynagrodzenia                  13 467,97       PLN 
▪ ubezpieczenia społeczne                                                                                  682,26       PLN 
▪  amortyzacja                                                           6 450,70       PLN 
▪ pozostałe koszty                                                     1 307,41      PLN 

    b) koszty realizacji projektu GfA                                59 229,63       PLN 
    c) koszty realizacji projektu BtG                                65 905,09        PLN 
    d) koszty realizacji projektu L2C                                59 448,82     PLN 
    e) koszty realizacji projektu P4CA                             63 071,99    PLN    
    f) koszty realizacji projektu MtA                                  5 704,96    PLN    
    g) koszty realizacji projektu VXD                                 6 285,15    PLN    
    h) koszty realizacji projektu CSE                                  4 510,04    PLN    

▪ pozostałe koszty operacyjne                                     0,00    PLN 
▪ pozostałe koszty finansowe                             12 259,62      PLN    

 
Wszystkie koszty poniesione przez Fundację, zostały uregulowane w formie bezgotówkowej – 
przelewem oraz kompensatą. Fundacja nie prowadzi kasy gotówkowej. 
 
3. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej.  
 

a) W 2020 roku, do realizacji swoich zadań statutowych, Fundacja ARTeria zawarła umowy 
cywilnoprawne z 8 osobami. 
 

b) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie GfA wyniosły:              27 702,46 PLN. 
 

c) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie BtG wyniosły:              24 262,35 PLN. 
 

d) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie L2C wyniosły:             28 314,83. PLN. 
 

e) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie P4CA wyniosły:           34 163,42 PLN. 
 

f) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie MtA wyniosły:               1 796,13 PLN. 
 

g) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie CSE wyniosły:                2 684,60 PLN. 
 

h) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w projekcie VXD wyniosły:               2 263,18 PLN. 
 

i) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku w kosztach ogólnych  wyniosły:   13 467,97  PLN. 
 

j) W 2020 roku, do realizacji powyższych projektów oraz zadań statutowych, Fundacja ARTeria 
zawarła również umowę o pracę 1 pracownikiem. 

 
k) Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku z tego tytułu wyniosły:                  72 403,27 PLN. 

 
l) Członkowie Zarządu, w 2020 roku, nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 

 
m) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 
 
n) Fundacja ARTeria posiadała rachunki bankowe w BNP PARIBAS SA. 

 
o) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 

20 281,28, z tego 686,47 w PLN i 4 246,08 w EURO (co daje 19 594,81 PLN). Fundacja na 
dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała lokat bankowych. 
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p) Wartość aktywów i pasywów Fundacji ARTeria wynosi – 20 497,78 PLN. 

 
q) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach. 

 
r) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 
s) Księgowość prowadziło Biuro Rachunkowe RENOMA Sp. z o.o. z Zabrza na podstawie 

zawartej umowy. 
 
4. Dane o działalności zleconej.  
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Fundacja nie realizuje także działalności zleconej. 
 
5. Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach.  
 
W okresie sprawozdawczym nie zostały w organizacji przeprowadzone żadne kontrole. 
 
6. Informacja o rozliczeniach Fundacji.  
 
Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, 
regulowane były na bieżąco i terminowo.  
 
Fundacja ARTeria nie 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). 
 
Fundacja nie prowadzi kasy gotówkowej, wszystkie przychody oraz koszty poniesione przez Fundację 
zostały uregulowane w formie bezgotówkowej – przelewem. 
 
 
Zabrze, 25.03.2021 r.  
 
          
         
 
      
…………………………………… 
(imię i nazwisko prezes Fundacji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
(imię i nazwisko wiceprezesa Fundacji) 


