
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK FUNDACJI „PRZESTRZEŃ”  
 
1.Dane organizacji:  
 
Fundacja „Przestrzeń”  
Adres siedziby: ul. Krucza 4/40, 16 – 010 Wasilków 
Telefony : 507456613 
Data rejestracji : 20.03.2014 
Sad Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS 0000502945  
NR Regon 200844045  
NIP 9662091940   
Zarząd Fundacji:  
Małgorzata Sienkiewicz - Prezes Zarządu  
Mateusz Marek Tymura - Vice Prezes Zarządu  
Jolanta Julianna Jackiewicz – Członek Zarządu 
Elżbieta Puczyńska – Członek Zarządu 
Oktawiusz Artur Stępień – Członek Zarządu 
 
2.Cele statutowe :  
 
Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i w statucie 
jest  prowadzenie wielokierunkowych działań w zakresie kultury i sztuki oraz wspieranie 
kreatywnych inicjatyw artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Województwa 
Podlaskiego. 
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 
a) organizowanie, finansowanie i wspieranie działań twórczości zawodowej i amatorskiej 
w obrębie kultury i sztuki, 
b) kreatywne wykorzystywanie innowacyjnych partnerstw integrujących społeczeństwo 
wokół wartości kulturalnych, 
c) kształtowanie postawy świadomego odbiorcy kultury i sztuki oraz przygotowanie 
do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
d) promowanie twórców i wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko 
rozumianej sztuki, 
e) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego kręgu twórców oraz przedstawicieli sfery 
m.in. kultury, oświaty i edukacji, nauki oraz mediów, 
f) edukacja artystyczna i inna dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób 
dorosłych, 
g) organizowanie m.in. imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, przedstawień, 
występów, wystaw, wernisaży i innych form prezentacji twórczości i aktywności dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 
h) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i innych form nauczania, 
i) krzewienie postaw tolerancyjnych i działalności integracyjnej, 
j) tworzenie ogólnodostępnej bazy informacyjnej oraz bazy materiałów dotyczących 
działalności Fundacji, 
k) upowszechnianie idei integracji europejskiej, obywatelstwa europejskiego 



oraz różnorodności międzykulturowej, 
l) promocja i organizacja wolontariatu, 
ł) tworzenie funduszu stypendialnego dla osób wyróżniających się aktywnością 
społeczno – kulturalną oraz osób szczególnie uzdolnionych, 
 
3.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
W minionym roku nie prowadziliśmy działalności gospodarczej.  
 
4.Teren działalności.  
 
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

5. Uchwały Fundacji w roku 2015 

 

a) Uchwała nr 1/2015 Zarządu Fundacji „Przestrzeń” z dnia 30 czerwca 2015r. o 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 (20.03.2014r. – 31.12.2014r.) 

b) Uchwała nr 2/2015 Zarządu Fundacji „Przestrzeń” z dnia  28.12.2015r. 

Na podstawie par. 15 statutu Fundacji „Przestrzeń” Zarząd Fundacji podjął decyzję o 

rezygnacji z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów 

zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 

prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje 

pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

 

a. Darowizny firm i osób – 24232 zł 

b. Wpłaty z 1 % podatku - brak 

c. Przychody pozostałe – 39700 

d. Wpłaty z aukcji charytatywnych - brak 

e. Nawiązki – brak 

 

7. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach 

celów statutowych. 

 



Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 

 

8. Informacje o poniesionych kosztach: 

 

a. Realizacja celów statutowych – 23875,26 zł 

b. Koszty administracyjne -brak 

c. Działalność gospodarcze – nie prowadzono 

d. Pozostałe koszty – 39700 zl 

 

9. Dane o : 

 

a . Liczbie osób zatrudnionych w fundacji 

W roku 2015 fundacja nie zatrudniała pracowników na etat, jak również na umowę 

zlecenie 

b. o nabytych środkach trwałych : 

W roku 2015 fundacja nie nabyła środków trwałych. 

Na koniec 2015 roku wartość 

a. aktywów wyniosła – 3893,82 zł 

b. zobowiązań – 00,0 zł. 

 

10. W roku 2015 Fundacja „Przestrzeń” prowadziła swoją działalność statutową 

poprzez następujące działania: 

 

a)  Realizacja Prima Aprilisowych „Warsztatów konstruktywnych” dla dzieci z grup 
teatralnych. W prowadzenie zaangażowało się 13 osób, oprócz członków fundacji 
również rodzice. Data: 1 kwietnia 2015r. Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska 

b)  Realizacja nagrania dwóch spektakli: „The Best Off…” Teatru Form Niewielkich 
oraz „Wirusy” Teatru Bel Etage. 24 kwietnia 2015 Opera i Filharmonia Podlaska. 

 
c)  Premiery 1 czerwca  na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. „The Best Off…” 
Teatr Form Niewielkich „Wirusy” Teatr Bel Etage Teat OdCieni 

 
d)  Organizacja wyjazdu Teatru Form Niewielkich w dniach 11 – 13 czerwca 
na Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych 2015 w Opolu gdzie zdobył „Złotą 
Miniaturę” za spektakl pt. „The Best Off…”. Mali aktorzy mieli również okazję podszkolić 
się na warsztatach oraz zintegrować się z innymi grupami teatralnymi.  



 
e)  Organizacja w dniach 22-25 czerwca 2015 roku wyjazdu Teatru Bel Etage na XIV 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2015 w Suwałkach 
gdzie zdobył III nagrodę w kategorii teatrów dziecięcych za spektakl pt. „Wirusy”. Dzieci 
uczestniczyły również w korowodzie ulicami miasta, w imprezach towarzyszących 
i warsztatach. Miały możliwość zwiedzania miasta oraz integrowania się z uczestnikami 
festiwalu. 

 
f)  Współpraca w projekcie „Teatralny Plac Zabaw”. W lipcu i sierpniu odbyły się 
warsztaty „teatru czarnego” w Krynkach w ramach projektu pt. „Teatralny plac zabaw” 
dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drabina oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku. Prowadzenie Małgorzata Sienkiewicz. 

g) Współpraca z Białostockim Ośrodkiem Kultury w ramach „Akcji Lato 2015”. 11-13 

sierpnia, „Zaprzyjaźnij się ze swoim cieniem” – warsztaty teatralne – teatr cieni (11-14 

lat), prowadzenie Małgorzata Sienkiewicz 

5 sierpnia, godz. 12.00 – „Stwórz swoją własną koszulkę” (7-9 lat) – prowadzenie 

Oktawiusz Stępień 

 

h) 27 – 30 sierpnia realizacja spektaklu „Dzienniki Majdanu. Wschód!”; Teatr Latarnia 

w ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar 2015 30 sierpnia, godz. 20.00 – – 

miejsce: dworzec PKS, ul. Bohaterów Monte Cassino, Przedsięwzięcie sfinansowane 

ze środków Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl www.wschodkultury.eu 

www.kulturadostepna.pl www.bok.bialystok.pl     

 

i) Od października do grudnia 2015r realizacja warsztatów teatralnych z zakresu teatru 

czarnego i teatru cieni dla grupy dzieci z Michałowa. 
 

j)  Prowadzenie zajęć teatralnych w trzech grupach : TEATR BEL ETAGE, TEATR 
FORM NIEWIELKICH oraz TEATR OdCieni – listopad – grudzień 2015 
 

11.Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe, oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

 

W 2015 roku fundacji nie zlecano żadnej działalności przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

 

12. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

oraz w sprawie deklaracji podatkowych. 

 



Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 

1992 roku dochody fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od 

podatku. 

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

W okresie sprawozdawczym ,czyli w roku 2015 nie było żadnej kontroli zewnętrznej. 


