SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HOTHAUS ZA ROK 2011
1. Dane organizacji
Hotahus – Fundacja Wojciecha Terechowicza
Siedziba: 31-057 KRAKÓW, ul. Izaaka 3/14
tel.: 602 12 86 83
wterechowicz@gmail.com
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.01.2010
Numer KRS: 0000347269
REGON: 121217651
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes zarządu : Wojciech Terechowicz
Członkowie Zarządu: Żaneta Marta Groborz – Mazanek, Ewa Justyna Sołek – Kowalska,
Katarzyna Józefa Deszcz, Małgorzata Gabriela Maciantowicz

1(a) Cele statutowe
 Rozwój działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury, zarówno polskiej jak i
europejskiej, światowej i ponadnarodowej,
 Prowadzenie edukacji i informacji kulturalnej jak również badań
naukowych w zakresie dziedzictwa narodowego jak i
ponadnarodowego,
 Kreowanie zainteresowania kultura i sztuką,
 Promocja zarówno polskiego dziedzictwa narodowego jako
elementu dziedzictwa europejskiego i światowego jak i
dziedzictwa narodowego innych kultur i narodów świata, mająca
na celu integrację i zbliżenie różnych kultur i narodów świata,
 Wspomaganie i inspirowanie w sferze kultury i dziedzictwa
narodowego narodów świata ruchów społecznych i innych
organizacji pozarządowych
2. Informacje o działalności statutowej w 2011r.
Cele statutowe Hothaus – Fundacji Wojciecha Terechowicza zostały w ubiegłym roku
zrealizowane w ramach następujących projektów i przedsięwzięć:

1. Fundacja opłaciła zajęcia taneczne Anny Rogowskiej prowadzone
przez Arsharter Siła Ludzkiego Talentu na kwotę 320 zł za okres od 12
stycznia do 12 marca 2011 roku.
2. Fundacja współorganizowała obchody Dnia Teatru 27 marca 2011 roku
w związku z czym:
3. Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: Teatralne
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Bramy Podgórza
4. Fundacja opłaciła zajęcia taneczne Anny Rogowskiej prowadzone
przez Arsharter Siła Ludzkiego Talentu na kwotę 320 zł za okres od 12
marca do 12 czerwca 2011 roku.
5. W odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia Na Rzecz Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej Fundacja zorganizowała spektakl „Bal u Gienia”
6. Fundacja wystosowała zaproszenie do Pani Henriette Harbitz z Song
og Fjordane University College w Songndal w Norwegii celem
bezpłatnego wystawienia przez Nią spektaklu „Wełna – przygody małej
owieczki Bae” . Skutkiem zaproszenia zorganizowano dwa bezpłatne
przedstawienia które obejrzało 100 dzieci w wieku 1 do 2 lat
7. Na prośbę Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w sprawie
zorganizowania darmowych warsztatów w ramach Dni Społecznych
2011 roku Fundacja zorganizowała bezpłatne warsztaty aktorskie,
Emisji Głosu, Retoryki w dniach 18, 19, 20. 05. 2011r. W zajęciach
uczestniczyło 60 osób.
8. Fundacja zorganizowała pokazy warsztatowe grup artystycznych,
kończące sezon pracy 2010/2011. Spektakle „Miramar” oraz
„Wysypisko” obejrzało w sumie 150 osób
9. Fundacja podjęła realizację warsztatów przygotowujących młodzież do
spektaklu „Mały Książę”.
10. Fundacja zorganizowała w roku 2011, 12 spektakli Mały Książę, które
obejrzało w sumie 1200 osób. Spektakle były nieodpłatne.
11. Fundacja wystosowała pismo do ZBK w Krakowie z prośbą o
przyznanie jej w trybie bezprzetargowym lokalu z zasobów ZBK. Lokal
przeznaczony będzie do realizacji celów statutowych Fundacji.
12. W Odpowiedzi na pismo Mai Spychaj Kubackiej w sprawie podjęcia
współpracy przy realizacji projektu „Nieudany Krewniak” Fundacja
podjęła współpracę w zakresie realizacji projektu „Nieudany
Krewniak”.
13. W celu pozyskiwania środków na prowadzenie statutowej działalności
Fundacja, działając zgodnie z postanowieniami par. 13
Statutu
rozpoczęła działalność odpłatną pożytku publicznego.
14. Fundacja podjęła współpracę z wolontariuszami na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stosownych umowach –
Porozumieniach.
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15. Fundacja wystosowała do Dyrekcji Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie propozycję współpracy w zakresie prowadzenia działań
edukacyjnych, prezentacji spektaklu: „Mały Książę” w wykonaniu grupy
Teatralnego Studia Młodzieżowego, wspólnej z Muzeum organizacji
Ferii zimowych 2012
16. Fundacja podjęła się realizacji spektaklu „Proces” jako wspólnego
projekty z Muzeum PRL – u w Krakowie. Spektakl obejrzało ponad 300
osób
17. Fundacja podpisała z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Porozumienie o współpracy w ramach którego, Fundacja, w roku 2011
prowadziła na terenie Muzeum warsztaty, wystawiła 6 przedstawień
„Mały Książę”, zorganizowała imprezę Mikołajkową itp., a Muzeum
udostępnia Fundacji pomieszczenia niezbędne do prowadzenia działań
artystycznych.
18. Fundacja zorganizowała dnia 19.11.2011r w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie
spektakl “Mały Książę” w wykonaniu grupy
TSM. Spektakl ten został wystawiony charytatywnie, a podczas
spektaklu została przeprowadzona zbiórka pieniędzy przez Fundację
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33, 77-400
Złotów, zbiórka pieniężna na rzecz Jakuba Synowca.
19. W odpowiedzi na prośbę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Bochni Fundacja zorganizowała w dniu 23
listopada 2011 roku, nieodpłatnie, spotkanie andrzejkowe dla
wychowanków ośrodka.
20. W dniu 26 listopada 2011 roku Fundacja zorganizowała wyjazd do
Mogilan dla uczestników grupy Teatralnego Studia Młodzieżowego
oraz ich rodzin, połączony z zorganizowaniem zajęć artystycznych i
integracyjnych dla uczestników wyjazdu. W wyjeździe wzięło udział 55
osób (rodziny dzieci uczestniczących w zajęciach TSM i 18 dzieci z
grupy TSM).
21. W ramach organizowanego we współpracy z Muzeum Lotnictwa
Polskiego z MLP spotkania mikołajkowego, Fundacja zakupiła 12
paczek mikołajkowych o łącznej wartości 360 zł dla dzieci z
Teatralnego Studia Młodzieżowego, grających w spektaklu "Mały
Książę". Fundacja stworzyła wraz z Muzeum PRL -u ofertę artystyczno
– edukacyjną, skierowaną do uczniów i nauczycieli gimnazjów i liceów.
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3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy.
4) Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia w 2011:
Uchwała Nr 4
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 28 lutego 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją)
zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie następującą
uchwałę:
1.

Fundacja opłaci zajęcia taneczne Anny Rogowskiej prowadzone przez Arsharter Siła
Ludzkiego Talentu na kwotę 320 zł co stanowi równowartość dwumiesięcznego
karnetu (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu) za okres od 12 stycznia do 12
marca 2011 roku.

2.

Fundacja będzie kontynuowała współpracę z Arsharter Siła Ludzkiego Talentu.
Współpraca ta będzie określana na bieżąco w miarę pojawiających się inicjatyw.

3.

Zarząd niniejszym postanawia aktywnie włączyć Fundację w przygotowania Dnia
Teatru 27 marca 2011 roku w związku z czym:

4.

a.

Fundacja wystąpi do Dyrektora Opery Krakowskiej z prośbą o
udostępnienie praktykabli co jest związane ze zorganizowaniem
przedstawień na Dzień Teatru.

b.

Fundacja wystąpi do zewnętrznych podmiotów z prośbą o dofinansowanie
Dnia Teatru lub udzielenia innego wsparcia.

Fundacja złoży wniosek o dofinansowanie projektu: Teatralne Bramy Podgórza.

Uchwała Nr 5
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 26 marca 2011 roku.
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją)
zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie następującą
uchwałę:
1. Fundacja opłaci zajęcia taneczne Anny Rogowskiej prowadzone przez Arsharter Siła
Ludzkiego Talentu na kwotę 320 zł co stanowi równowartość dwumiesięcznego karnetu
(zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu) za okres od 12 marca do 12 czerwca 2011
roku.
2. W odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia Na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Fundacja zorganizuje spektakl „Bal u Gienia” w porozumieniu z Arsharter – Siła
Ludzkiego Talentu. Fundacja zobowiązuje się do:
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a.

Zorganizowania przestrzeni sceny, garderoby, dla aktorów w siedzibie
Arsharter – Siła Ludzkiego Talentu

b.

Udostępnienia sprzętu nagłaśniającego i krzeseł na potrzeby ustawienia
widowni

3. Fundacja wystosuje zaproszenie do Pani Henriette Harbitz z Song og Fjordane
University College w Songndal w Norwegii celem bezpłatnego wystawienia przez Nią
spektaklu „Wełna – przygody małej owieczki Bae” w którym zobowiąże się do
zapewnienia miejsca, zorganizowania widowni, dopełnienia wszelkich spraw
organizacyjnych związanych z przyjazdem artystki do Krakowa. Fundacja nie będzie
pobierała żadnych opłat wstępu na spektakl.
Uchwała Nr 6
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 14 maja 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją)
zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie następującą
uchwałę:
Na prośbę Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w sprawie zorganizowania
darmowych warsztatów w ramach Dni Społecznych 2011 roku Fundacja zorganizuje
bezpłatne warsztaty aktorskie, Emisji Głosu, Retoryki w dniach 18, 19, 20. 05. 2011r. Do
tego celu pozyska przestrzeń od Firmy Arsharter – Siła Ludzkiego Talentu przy ul.
Romanowicza 2. Zajęcia poprowadzi Wojciech Terechowicz
Uchwała Nr 7
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 1 czerwca 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją)
zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie następującą
uchwałę:
1.

Fundacja udostępnieni sprzęt nagłaśniający, krzesła, meble, kostiumy dla
Arsharter – Siła Ludzkiego Talentu w celu zorganizowania pokazów
warsztatowych grup artystycznych, kończących sezon pracy 2010/2011,
spektakli „Miramar” oraz „Wysypisko”

2.

Fundacja podejmie realizację warsztatową spektaklu „Mały Książę”. Realizację
powierza w pełni Panu Wojciechowi Terechowiczowi i ustanawia go w osobą
odpowiedzialna za powstanie spektaklu i doprowadzenia do pokazów w dniach
18, 19 i 20 czerwca 2011r. Fundacja nie będzie pobierała opłat za wstęp na
spektakle.

3. Fundacja wystosuje pismo do ZBK w Krakowie z prośbą o przyznanie jej w
trybie bezprzetargowym lokalu z zasobów ZBK. Lokal przeznaczony będzie do
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realizacji celów statutowych Fundacji.
Uchwała Nr 8
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 20 lipca 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją)
zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie następującą
uchwałę:
1. W Odpowiedzi na pismo Mai Spychaj Kubackiej w sprawie podjęcia współpracy przy realizacji
projektu „Nieudany Krewniak” Fundacja podejmie współpracę w zakresie realizacji projektu
„Nieudany Krewniak” na zasadach określonych w odrębnym postanowieniu.
2. W związku z otrzymaną z ZBK Kraków odpowiedzią z dn.14.07.2011r Fundacja złoży
odpowiednie dokumenty w celu starania się o przydział lokalu na działalność statutową z
zasobów ZBK Kraków.
Uchwała Nr 9
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 20 września 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją)
zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie następującą
uchwałę:
1.

Działając na podstawie par. 17, pkt. b Statutu Fundacji Zarząd ustala niniejszym
strukturę organizacyjną działalności Fundacji, której schemat stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Uchwały.

2.

W celu pozyskiwania środków na prowadzenie statutowej działalności Fundacja,
działając zgodnie z postanowieniami par. 13 Statutu rozpocznie działalność odpłatną
pożytku publicznego.

3.

Fundacja podejmie współpracę z wolontariuszami na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz stosownych umowach – Porozumieniach o współpracy których
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. Umowy te podpisze w imieniu
Fundacji Wojciech Terechowicz.

4.

Działając na podstawie par. 17, pkt e Statutu Fundacji Zarząd ustala niniejszym iż
przedział kwot wynagrodzeń dla osób współpracujących z Fundacją w ramach jej
struktury organizacyjnej o której mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały będzie mieścił
się w widełkach pomiędzy 40 – 60 zł netto, za jedną godzinę lekcyjną (45 min) zajęć,
przy czym charakter umów o świadczenie pracy na rzecz Fundacji będzie
każdorazowo indywidualnie uzgadniany z osobami współpracującymi. Osobą
odpowiedzialną za zawieranie tego typu umów w imieniu Fundacji jest Wojciech
Terechowicz. W szczególnych przypadkach (np. pozyskanie do współpracy
wybitnego nauczyciela) decyzję o zastosowaniu stawek wyższych niż określone
powyżej podejmuje jednoosobowo Wojciech Terechowicz informując o tym wraz z
uzasadnieniem drogą mailową pozostałych członków Zarządu, przy czym stawki te
nigdy nie mogą znacznie odbiegać od stawek obowiązujących na rynku dla tego typu
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usług.
5.

Fundacja wystosuje do Dyrekcji Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
propozycję współpracy w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych, prezentacji
spektaklu: „Mały Książę” w wykonaniu grupy Teatralnego Studia Młodzieżowego,
wspólnej z Muzeum organizacji Ferii zimowych 2012 oraz akcji „Lato w mieście
2012”.

6.

Powierza się realizację spektaklu „Proces” Wojciechowi Terechowiczowi. Zakres
współpracy przy realizacji tego spektaklu z Arsharterem zostanie określony w
ramach odrębnego porozumienia.

Uchwała Nr 10
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 27 września 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej
Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie
następującą uchwałę:
1. Fundacja podpisze z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Muzeum)
Porozumienie o współpracy w ramach którego, Fundacja, w roku 2011 prowadzić
będzie na terenie Muzeum warsztaty, wystawiać przedstawienie „Mały Książe”,
zorganizuje imprezę Mikołajkową itp., a Muzeum
udostępni Fundacji
pomieszczenia niezbędne do prowadzenia działań artystycznych. Szczegółowy
zakres współpracy zostanie zawarty w stosownym porozumieniu, które w imieniu
Fundacji podpisze Wojciech Terechowicza. Przedstawienia „Małego Księcia”
będą wykonywane przez Fundację nieodpłatnie.
Uchwała Nr 11
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 27 października 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej
Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie
następującą uchwałę:
1. Zarząd postanawia, iż dnia 19.11.2011r w Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie o godzinie 18:00 zostanie wystawiony spektakl “Mały Książę” w
wykonaniu grupy TSM. Spektakl ten zostanie wystawiony charytatywnie tj.
wszyscy wykonawcy, organizatorzy, jak i obsługa, nie otrzymają honorariów
związaną z pracą w przedstawieniu. Spektakl nie będzie również biletowany.
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie jest Wojciech Terechowicz tel. 602
12 86 83 oraz Pani Marlena Topolska tel. 606 60 35 60.
2. Zarząd zezwala aby podczas spektaklu została przeprowadzona przez Fundację
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33, 77-400 Złotów,
zbiórka pieniężna na rzecz Jakuba Synowca.
3. Wszelkie koszty oraz obowiązek spełnienia warunków formalno-prawnych
związanych z przeprowadzeniem w/w zbiórki pieniężnej poniesie Fundacja
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Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.
4. Zarząd postanawia wydelegować do kontaktów z ZBK Kraków Pana Piotra
Motykę, z którym zostanie podpisana stosowna umowa wolontariacka.
Uchwała Nr 12
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 18 listopada 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej
Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie
następującą uchwałę:
1. Fundacja podpisze umowy wolontaryjne z : Karoliną Kwiatuszewską, Marleną
Topolską, Moniką Domagałą, Natalią Świerczek oraz Magdaleną Lipiańską,
obowiązujące od dnia 21 listopada 2011 roku.
2. W odpowiedzi na prośbę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Bochni
Fundacja zorganizuje w dniu 23 listopada 2011 roku, nieodpłatnie, spotkanie
andrzejkowe dla wychowanków ośrodka. Z ramienia Fundacji imprezę poprowadzą:
Maria Sadowska i Karolina Kwiatuszewska.
3. W dniu 26 listopada 2011 roku Fundacja zorganizuje wyjazd do Mogilan dla
uczestników grupy Teatralnego Studia Młodzieżowego oraz ich rodzin, połączony z
zorganizowaniem zajęć artystycznych i integracyjnych dla uczestników wyjazdu. W
wyjeździe wezmą udział 55 osoby (rodziny dzieci uczestniczących w zajęciach TSM
i 18 dzieci z grupy TSM). Fundacja przeznaczy na organizację wyjazdu 1500 zł na
pokrycie m.in. kosztów transportu i wyżywienia.
Uchwała Nr 13
Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza z 2 grudnia 2011 roku
Członkowie Zarządu „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej
Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu podejmują jednomyślnie
następującą uchwałę:
1. W ramach organizowanego we współpracy z Muzeum Lotnictwa Polskiego z MLP
spotkania mikołajkowego, Fundacja zakupi 12 paczek mikołajkowych o łącznej
wartości 360 zł dla dzieci z Teatralnego Studia Młodzieżowego, grających w
spektaklu "Mały Książę"
2. Zarząd przyjmuje ofertę artystyczno – edukacyjną, która będzie, we współpracy z
Muzeum PRL, skierowana do uczniów i nauczycieli gimnazjów i liceów. Treść oferty
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Fundacja podpisze z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Muzeum)
Porozumienie o współpracy w ramach którego, Fundacja w roku 2012 roku prowadzić
będzie na terenie Muzeum warsztaty dla dzieci i młodzieży, wystawiać
przedstawienie „Mały Książe”, współtworzyć z Muzeum i realizować program
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warsztatów edukacyjnych itp., a Muzeum udostępni Fundacji pomieszczenia
niezbędne do prowadzenia działań artystycznych. Szczegółowy zakres współpracy
zostanie zawarty w stosownym porozumieniu, które w imieniu Fundacji podpisze
Wojciech Terechowicza. Przedstawienia „Małego Księcia” będą wykonywane przez
Fundację nieodpłatnie.

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 r.
 Przychód z organizowanych zajęć i spektakli - 21145 zł
 Przychód z darowizny - 400 zł
 Razem przychody - 21545 zł

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych 2353,4 zł
w tym:
640zł – dofinansowanie zajęć dla Anny Rogowskiej

1499zł - organizacja wycieczki dla dzieci z TSM
214,40 - paczki mikołajowe
c) działalność gospodarczą nie dotyczy
d) pozostałe koszty

Administracja - 85,98 zł
Wynagrodzenia dla osób zajmujących się zajęciami artystycznymi – 6189 zł

7) Pozostałe dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych:
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie
dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 6274.98 zł
e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych – nie dotyczy.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 13.556,62 Bank
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Pekao S.A w Krakowie
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.
h) nabytych nieruchomościach – nie dotyczy.
i) pozostałe nabyte środki trwałe – nie dotyczy.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: nie dotyczy

8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i
samorządowe:
nie dotyczy

9) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych.
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2011r -brak
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.
Sprawozdanie sporządzone i zatwierdzone przez:
Prezes zarządu : Wojciech Terechowicz
Członkowie Zarządu: Żaneta Marta Groborz – Mazanek, Ewa Justyna Sołek – Kowalska,
Katarzyna Józefa Deszcz, Małgorzata Gabriela Maciantowicz
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