
Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Twórczości Niezależnej 

za rok 2012 

 

1. 
Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej    

ul. Wierzbięcice 17/31 

61-561 Poznań 

Data wpisu  do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.07.2011. 

KRS 0000391284 

REGON 301809119 

Zarząd fundacji jest jednoosobowy: funkcję prezesa sprawuje Wioletta Dadej, zamieszkała ul. 

Wierzbięcice 17/31, 61-561 Poznań. 

Celem statutowym  Fundacji jest działalność kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, 

promocji i pomocy w rozwoju kariery artystów indywidualnych i artystycznych grup 

nieinstytucjonalnych.  

 

2.  
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą, 

b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków, 

c. organizacja festiwali teatralnych, filmowych i muzycznych, 

d. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i 

zagranicą, 

e. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych,  

f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

g. wspieranie realizacji autorskich projektów teatralnych, 

h. zabezpieczenie funkcjonowania Teatru Ewolucji Cienia 

 

W 2012 roku w terminie 11-14 październik na terenie miasta Poznania Fundacja  zrealizowała 

projekt “Ożywianie – Jesienna Kampania Teatralna”.  

W ramach projektu zaprezentowali się twórcy teatru nieinstytucjonalnego  środowiska 

poznańskiego oraz artyści z obszaru sztuk performatywnych. 

Zrealizowano: 

Happeningi: „Tajniacy”, „PING-pong”, „Nawiedzenie”, „Latarnik”, „Anioł dobrych myśli”, 

„Znawca jaj”- Teatru Ewolucji Cienia oraz „Kozłowanie” z gościnnym występem Sylwii 

Cyris z Teatru Wariate 

Spektakle: „Zapomniana historia” – premiera spektaklu ulicznego Teatru Ewolucji Cienia, 

„XHUMACJA” R.F.M. Mazut, „LANZAROTE” – Marty Lisiewicz i Maji Ziarkowskiej 

Koncerty performatywne: Kolektyw RNA, Tomek Wróblewski & Marcin Ptaszyński, 

Performance -  Mateusz Dryjer 

Spotkanie z poezją: Marcin Soja 

Wystawa „Przy” A Godlewskiej, A. Krasnodębskiej, M. Podwornego 

 

Jedynym kosztem związanym z przeprowadzeniem projektu była opłata czynszu za dzierżawę 

przestrzeni miejskiej oraz koszt utrzymania strony internetowej wydarzenia w łącznej kwocie 

87,86zł brutto.   

 

 



3.  
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej  w 2012 roku. 

 

4.  
Odpis uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 

5. 
 Fundacja nie uzyskała przychodu w 2012 roku. 

 

6.  
W 2012 roku Fundacja poniosła koszty: 

-  na realizację celów statutowych w wysokości: 87,86 zł brutto 

- na cele administracyjne: 369zł brutto (obsługa księgowa) 

- na utrzymanie strony internetowej Fundacji 93,42 zł brutto 

Fundacja nie poniosła innych kosztów. 

 

7.  
a) w Fundacji pracuje nieodpłatnie prezes zarządu Wioletta Dadej  

b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń 

c) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń 

d) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń 

e) Fundacja nie udzielała pożyczek 

f) Fundacja nie miała ulokowanych środków w banku 

g) Fundacja nie nabywała obligacji i akcji 

h) Fundacja nie nabywała nieruchomości 

i) Fundacja nie nabywała innych środków trwałych 

j) Wartość aktywów fundacji: 1962,64 zł, wartość pasywów 1962,64 

 

8. 
Brak działań zleconych  przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

9. Fundacja złożyła zeznanie podatkowe  w dniu 26.03.2012. Kopia bilansu stanowi załącznik 

nr 2.  

 

W okresie sprawozdawczym  w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli. 

 

 

       Prezes Fundacji 

       Wioletta Dadej 

 

 


