
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   
▪ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 

 

1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji 
„Fundacja Artystyczno-Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze” 

(FUNom) 

Siedziba i adres fundacji ul. Śniadeckich 44 m. 10, 85-011 Bydgoszcz 

Aktualny adres do 
korespondencji 

w/w 

Adres poczty elektronicznej funom.org@gmil.com 

REGON 360948220 

Data wpisu w KRS 5 marca 2015 roku Nr KRS 0000547024 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Violetta Maria Kuś  Prezes Zarządu Fundacji     
Anetta Irena Kuś  Wiceprezes Zarządu Fundacji     
Joanna Dreszer  Członek Zarządu Fundacji 

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Cele Fundacji: 

 

1. Rozwój i popularyzacja najnowszych dziedzin sztuki i kultury  

w oparciu o projekty artystyczno-badawcze i naukowe.     

2. Realizacja eksperymentów, badań, działań́ transdyscyplinarnych 

inicjujących dialog  

pomiędzy artystami badaczami i naukowcami.     

3. Poszukiwanie nowych przestrzeni eksploatacji i w sztuce najnowszej, 

jak i jej zapisów w celu archiwizacji, konserwacji dzieł.     

4. Wymiana praktyk kuratorskich, artystyczno-badawczych i badawczych 

w celu stworzenia alternatywnych przestrzeni działania.  

5. Współpraca z ośrodkami nauki i laboratoriami oraz prezentacja 

projektów transdyscyplinarnych i relacyjnych.    

6. Digitalizacja spuścizny kulturowej, technologicznej i naturalnej  

na terenie RP i poza jej granicami.     

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Tworzenie wspólnych platform działań́ artystów, badaczy, kuratorów 

sztuki, naukowców, a także osób z inicjatyw obywatelskich.    

2. Organizacja rezydencji w oparciu o procesy badawcze, artystyczne  

i naukowe.     

3. Realizacja projektów artystyczno-badawczych ich produkcja.     

4. Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych związanych  

z celami programowymi Fundacji.     

5. Organizacja lub udział w sympozjach, konferencjach naukowych, 

badawczych, artystycznych.     

 

za rok 2019 

2019__________

___ 

 



6. Realizacja publikacji, wydawnictw związanych z programem 

merytorycznym Fundacji.     

7. Inicjowanie bazy informacyjnej w przestrzeniach wirtualnych.    

8. Archiwizowanie i digitalizacja zbiorów spuścizny kulturowej  

i środowiska naturalnego, a także realizacji programowych Fundacji.    

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

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

I / Współtworzenie Platformy Stowarzyszeń Kultury "STELLA – Somatic Tech Live Lab" - partnerstwo  

     merytoryczne w Grancie Wyszehradzkim 2019/20 r.  

• Pierwsze spotkanie zespołu „STELLA– Somatic Tech Live Lab” miało miejsce w Bratysławie w dniach 

27-30 września 2019 roku, w ramach udziału na festiwalu Biela Noc. Fundacja prezentowała 

zrealizowany eksperyment pt.: „Neurofizjologia Artysty w performance”. Kolejne spotkania na terenie 

Czech i Węgier miały już miejsce w 2020 roku, z finałem projektu w trybie on-line ze względu na 

trwający czas pandemii. 

 

II / Wydawnictwa -  trakcie realizacji: 

• publikacji monograficznej eksperymentu „Neurofizjologia Artysty w performance”, który był 

prowadzony przez fundację w latach 2015-2017, ISBN 978-83-944249-2-3, 

 

• tłumaczenie monografii pt.: „LiveBot” – projektu artystyczno-badawczego nad treściami dialogowymi z 

maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot 2013-2016, ISBN 978-83-944249-1-6. 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

Nie dotyczy. 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  

TAK 
PROWADZIŁA 

- 
NIE 
PROWADZIŁA 

X 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

Nie dotyczy. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

Uchwała nr 41/2019 z dnia 12 maja 2019 r. 

• dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018: Na podstawie Statutu Zarząd Fundacji 

jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 z dnia 29 marca 2019 

roku i przeznaczeniu \dodatniego wyniku finansowego na rok 2019. 

 

Uchwała nr 42/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

• dotyczy wprowadzenia uproszczonej księgowości: Fundacja Artystyczno-Badawcza om - organizmy  

i maszyny w kulturze na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz art. 10a ustawy 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dniem 1.01.2020 r. prowadzi uproszczoną 

księgowość zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia 



uproszczonej ewidencji. Wobec tego Fundację nie obowiązuje ustawa o rachunkowości,  

a więc w szczególności nie dotyczy jej obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Uchwałę 

podjęto jednogłośnie, w osobach: Violetty Kuś – Prezesa, Anetty Kuś – Wiceprezesa i Joanny Dreszer – 

Członka Zarządu. 

 

Uchwała nr 43/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r 

• dotyczy zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018:  Na podstawie Statutu Zarząd 

Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2018 z dnia 

16.12.2019 roku i upublicznieniu sprawozdania na stronie Fundacji www.funom.org, a także przesłaniu 

raportu z działalności Fundacji za rok 2018 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia  

31 grudnia 2019 roku. Uchwałę podjęto jednogłośnie, w osobach: Violetty Kuś – Prezesa, Anetty Kuś – 

Wiceprezesa i Joanny Dreszer – Członka Zarządu. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 
Inne (wskazać 
jakie) 

Ogółem 670,04 PLN   

- ze spadku - - - 

- z zapisu - - - 

- z darowizn 270 PLN   

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst - - - 

- z budżetu państwa - - - 

- inne 
(wskazać jakie) 

Kapitalizacja odsetek na koncie 
fundacji  

0,04 PLN - - 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

400 PLN (wystawiona faktura bez VAT za 
opracowanie 1 zestawu grafik do pisma Artystyczno-
Literackiego Rita Baum) 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

Nie dotyczy. 

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

Nie dotyczy. 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 
Inne (wskazać 
jakie) 

341,21 PLN - - 

a) koszty realizacji celów statutowych 269,99 PLN - - 

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

- - - 

- opłaty telefoniczne 
 

- - - 

- opłaty pocztowe 
 

- - - 

- inne 
(wskazać jakie) 

 
Utrzymanie strony internetowej 

71,22 PLN - - 



c) koszty działalności gospodarczej - - - 

d) pozostałe koszty  - - - 

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem Nie dotyczy. 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Nie dotyczy. 
 

Nie dotyczy. 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

Nie dotyczy. 
 
Nie dotyczy. 
 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 

Wynagrodzenia Nie dotyczy. 

Nagrody Nie dotyczy. 

Premie Nie dotyczy. 

Inne świadczenia Nie dotyczy. 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej 

Nie dotyczy. 

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 Nie dotyczy. 

Nagrody Nie dotyczy. 

Premie Nie dotyczy. 

Inne świadczenia Nie dotyczy. 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
 
Nie dotyczy. 
 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 
 
Nie dotyczy. 
 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

mBIZNES Konto Standard Uznania 670,04 PLN (7 operacji na koncie) 

 Obciążenia 341,21 PLN (2 operacje na koncie) 

 Saldo początkowe 2,94 PLN 



 Saldo końcowe 331,77 PLN 

Kwoty zgromadzone w gotówce - 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
 
Nie dotyczy. 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
 
Nie dotyczy. 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 
 

Dyktafon cyfrowy N5 8GB VOS 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
 
Aktywa Fundacji 2809,11 PLN 
Zobowiązania Fundacji 0,00 PLN 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
Nie dotyczy. 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

• OPL-1 – Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. 

• UPL-1 – Pełnomocnictwo  do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji    

                     elektronicznej. 

• CIT-8  – Zaznanie podatkowe za okres od 1.01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie  

                finansowe z dnia 1 lipca 2020 r. zostało zatwierdzone uchwałą nr 44/2020 z dnia 3 lipca  

                2020 roku i złożone w ustawowym terminie w Trzecim Urzędzie Skarbowym  

                w Bydgoszczy. 
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE X TAK - 

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji 

 
Nie dotyczy. 
 

Nie dotyczy. 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  NIE X TAK - 

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 



 
Nie dotyczy. 
 

 

          Violetta Maria Kuś                  

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Bydgoszcz, 20 grudnia 2020 roku 

            Anetta Irena Kuś 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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

* Fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie 

finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 

 

 


