
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 "HOTHAUS" - FUNDACJA WOJCIECHA TERECHOWICZ 

Siedziba i adres fundacji Ul. Izaaka 3/14 31-057 Kraków 

Aktualny adres do 
korespondencji 

Ul. Izaaka 3/14 31-057 Kraków 

Adres poczty elektronicznej  

REGON 121217651 

Data wpisu w KRS 2010-01-25 Nr KRS 0000347269 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Wojciech Terechowicz Prezes zarządu 
Żaneta Maria Groborz Mazanek Członek zarządu 
Aleksander Kopański Członek zarządu 
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

 

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) 

1. Fundacja złożyła 2 oferty na zadania publiczne w dziedzinie kultury i sztuki . Do Zarządu Województwa 
Małopolskiego i MKiDN 

2. Fundacja wspierała działania w zakresie edukacji artystycznej w : XXX LO w Krakowie , Studiu Tańca OFFicyna w 
Krakowie, Warsztatach Terapii Zajęciowej Szpitala Klinicznego im dr J. Babińskiego w KRakowie 

3. Fundacja wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie realizowała projekt edukacyjny 
w formie spektaklu pt.: „Wędrówki Kropelki”. Roczny projekt zakłada wykonanie ok. 60 spektakli dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

4. W związku z ogłoszeniem pandemii fundacja postanowiła wstrzymać wszelkie działania które mogłyby 
spowodować rozprzestrzenianie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym cele statutowe będą  
realizowane wyłącznie z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia 
 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

za rok __2021__ 

 



 

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  

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 

UCHWAŁA Nr 101 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 11 stycznia 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Złożeniu oferty do Zarządu województwa Małopolskiego na zadanie publiczne. Odpowiedzialną za skonstruowanie 
oferty jest Pani Urszula Perlińska.  

2. Fundacja zabezpieczy wkład własny finansowy na potrzeby realizacji projektu opisanego w pkt.1 niniejszej 
uchwały.  

3. Fundacja postanawia że w roku 2021 nieodpłatnie i na czas nieokreślony nadal będzie użyczać kostiumy i rekwizyty, 
oraz sprzęt oświetleniowy, podłogę sceniczną, okotarowanie XXX LO w Krakowie dla potrzeb użytkowania przez 
uczniów innowacji taneczno – aktorskiej. Szczegóły użyczenia jak i spis szczegółowy spis rzeczy zawarte będą w 
odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

4. Fundacja w dalszym ciągu będzie wspierała inicjatywę tancerzy działających w ramach Studia Tańca OFFicyna w 
Krakowie. Fundacja w dalszym ciągu bezpłatnie udostępni: podłogę baletową o wymiarach 70 m2, dwa drągi 
baletowe, pełne nagłośnienie i elementy wyposażenia wnętrz.  

5. Fundacja wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie będzie nadal realizowała 
projekt edukacyjny w formie spektaklu pt.: „Wędrówki Kropelki”. Roczny projekt zakłada wykonanie ok. 60 
spektakli dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

6. W związku z ogłoszeniem pandemii fundacja postanowiła wstrzymać wszelkie działania które mogłyby 
spowodować rozprzestrzenianie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym cele statutowe będą  
realizowane wyłącznie z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia 

 
 



UCHWAŁA Nr 102 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 21 lutego 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Fundacja przyjmuje sprawozdanie do zadania Województwa Małopolskiego „Nie zaniedbujcie kultury - 

międzypokoleniowa realizacja spektaklu teatralnego wg utworów Norwida I Herberta” 

UCHWAŁA Nr 103 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 21 lutego 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Fundacja przyjmuje sprawozdanie do zadania Zarządu Województwa Małopolskiego „Nie zaniedbujcie kultury 

- międzypokoleniowa realizacja spektaklu teatralnego wg utworów Norwida I Herberta” 

2. Fundacja złoży wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego na zadanie „Dokąd zmierzamy? - realizacja 

słuchowiska wizualno -muzycznego wg 

utworów i rysunków Norwida i Lema”. Za skonstruowanie wniosku odpowiedzialna będzie Urszula Perlińska.  

UCHWAŁA Nr 104 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 17 maja 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Fundacja przystąpi do realizacji spektaklu „Słowa całują, pocałunki gwarzą” w ramach 14 Nocy Teatrów  

UCHWAŁA Nr 105 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 20 czerwca 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2021 przez biuro O-mega. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

UCHWAŁA Nr 106 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 1 października 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Fundacja zorganizuje spektakl „Kto dziś Śpiewa takie piosenki” w Domu Kultury w Lubaniu  
2. Fundacja podejmie starania o dofinasowanie zadania „Vox Viva. Festiwal im. Franciszki Platówny- Rotter w 



Jaśle” . Wniosek zostanie złożony do MKiDN a za jego skonstruowanie odpowiedzialna będzie Żaneta Groborz-
Mazanek 

3. Fundacja podejmie kroki w celu realizacji spektaklu Fatum w ramach zadania finansowanego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. Premiera odbędzie się 18, 19 grudnia 2021r w Staromiejskim Centrum Kultury 
Młodzieży w Krakowie 

UCHWAŁA Nr 107 

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza 
z 27 grudnia 2021r 

Członkowie Zarządu „Hothaus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu Zarządu w składzie Żaneta Groborz – Mazanek, Aleksander Jerzy Kopański, Wojciech Terechowicz, podejmują 
jednomyślnie następującą uchwałę: 

1. Przyjęcia sprawozdania merytorycznego  sporządzonego za rok 2020. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

 
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    

- ze spadku    

- z zapisu    

- z darowizn    

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 15000   

- z budżetu państwa    

- inne 
(wskazać jakie) 

    

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

22780   

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

 

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

 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
37028,53 324,59  

a) koszty realizacji celów statutowych 28394 324,59  

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

 
 

  

- opłaty telefoniczne 
 

 
1845,65 

  



- opłaty pocztowe 
 

 
0 

  

- inne 
(wskazać jakie) 

Rachunkowe, informatyczne, 
bankowe, wynagrodzenia 
 

6568,4 
 

  

c) koszty działalności gospodarczej 
   

d) pozostałe koszty  
220,48   

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 
1 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Specjalista ds. Public Relations i szkoleń aktorskich i 
personalnych 
 
 

1 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
 
 
 

 

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

Wynagrodzenia 2100 

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

 

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  

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
27 314 
 
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 

Bank Pekao S.A. 14 978,47 

  

  

  

  

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 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
Wartość Aktywów fundacji na dzień 31-12-2022 wynosi 16266,41 zł. Wartość zobowiązań na ten dzień to: 
11549,44 zł.  
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
 
 
 
 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
W ciągu roku fundacja była płatnikiem podatku od osób fizycznych, na dzień 31-12-2022 z tego tytułu jest 
zobowiązanie na kwotę 490zł. Dodatkowo fundacja w omawianym roku złożyła do US dwie deklaracje VAT9M, 
w związku z czym wynikło zobowiązanie, które zostało opłacone w terminie ustawowym, na dzień 31-12-2022 
nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań.   
 
 
 
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 

  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE  TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 

 

 

Żaneta Groborz-Mazanek 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

                20.12.2022r 

 

Aleksander Kopański 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Wojciech Terechowicz – prezes 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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

 

 


