
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 DOM TWÓRCZY KADENÓWKA 

Siedziba i adres fundacji RABKA-ZDRÓJ, UL. NOWY ŚWIAT 33, 34-700 RABKA-ZDRÓJ 

Aktualny adres do 
korespondencji 

RABKA-ZDRÓJ, UL. NOWY ŚWIAT 33, 34-700 RABKA-ZDRÓJ 

Adres poczty elektronicznej kadenowka@gmail.com 

REGON 387239681 

Data wpisu w KRS 06.10.2020 Nr KRS 0000861238 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

PAULINA OŁOWSKA PREZESKA ZARZADU 
JOANNA TRZNADEL WICEPREZESKA ZARZĄDU 
MARTA KUDELSKA CZŁONKINI ZARZĄDU 
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Celem fundacji jest: 
a) Zabezpieczenie i utrwalenie substancji domu Adama Kadena (zwanego 

dalej Kadenówką), zahamowanie procesów destrukcji oraz 
wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych obiektu, 

b) Dostosowanie Kadenówki do nowej funkcji kulturalnej, poprawiającej 
efektywność funkcjonowania obiektu oraz umożliwiającej 
popularyzację i upowszechnianie wiedzy o samej Kadenówce, o osobie 
Adama Kadena, dziedzictwie kulturowym Rabki-Zdrój, 

c) Działalność naukowa, kulturalna, edukacyjna w zakresie prezentacji, 
wspierania i propagowania w społeczeństwie dziedzictwa kulturowego 
Rabki-Zdrój oraz dorobku artystycznego, wartości i duchowości osób z 
nią powiązanych, 

d) Inicjowanie, wspieranie, koordynowanie, oraz upowszechnianie i 
promowanie międzynarodowej sztuki współczesnej, 

e) Stworzenie w Kadenówce międzynarodowego ośrodka pracy twórczej 
dla pisarek i pisarzy, filozofek i filozofów, artystek i artystów, 
kuratorek i kuratorów, 

f) Pogłębianie międzynarodowej współpracy pomiędzy osobami, 
instytucjami zaangażowanymi w działalność artystyczną, naukową, 
kulturalną i edukacyjną. 

 
 
 
 
 
 
 
 

za rok  2020 



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) 

 

 Otwarcie Fundacji Dom Twórczy Kadenówka - 24 września 2020 roku o godzinie 18tej. Otwarciu 
towarzyszyła wystawa "Witraż - Metaloplastyka - Porcelana", prezentująca twórczość Małgorzaty 
Markiewicz (metaloplastyka), Justyny Smoleń (porcelana) oraz Marcina Janusza (witraż), w tym 
ingerencje artystyczne w tkankę Kadenówki - nowy witraż oraz metaloplastyczną bramę główną. 

 Ukończenie strony internetowej Fundacji Dom Twórczy Kadenówka - www.kadenowka.com. 

 Rozpoczęcie starań o wpisanie willi Kadenówka do rejestru zabytków - przygotowanie dokumentacji, 
opisu budynku i stanu zachowania. 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
Brak zdarzeń prawnych na rok 2020.  

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  

PODMIOT WPISANY TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
1) Uchwała nr 1/09/2020 Fundatorki Fundacji Dom Twórczy Kadenówka o zatwierdzeniu statutu Fundacji Dom 

Twórczy Kadenówka, z dnia 3 września 2020 roku 
§1 

Fundatorka Fundacji Dom Twórczy Kadenówka z siedzibą w Rabce-Zdrój postanawia przyjąć statut Fundacji Dom Twórczy 
Kadenówka. 

§2 
Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

2) Uchwała nr 2/09/2020 Fundatorki Fundacji Dom Twórczy Kadenówka o powołaniu Zarządu Fundacji Dom Twórczy 
Kadenówka, z dnia 3 września 2020 roku 
§1 

Fundatorka Fundacji Dom Twórczy Kadenówka z siedzibą w Rabce-Zdroju, powołuje Zarząd Fundacji Dom Twórczy 
Kadenówka w składzie: 

-Paulina Ołowska, 
- Joanna Trznadel, 



- Maja Krysiak-Posiadlik. 
§2 

Fundatorka Fundacji Dom Twórczy Kadenówka postanawia, iż Prezeską Zarządu będzie Paulina Ołowska, Wiceprezeską 
Zarządu Będzie Joanna Trznadel 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
1) Uchwała nr 3/09/2020 Fundatorki Fundacji Dom Twórczy Kadenówka o powołaniu Rady Nadzorczej Fundacji Dom 

Twórczy Kadenówka, z dnia 3 września 2020 roku 
§1 

Fundatorka Fundacji Dom Twórczy Kadenówka z siedzibą w Rabce-Zdroju, powołuje Radę Fundacji Dom Twórczy 
Kadenówka w składzie: 

- Joanna Zielińska 
- Agnieszka Gratza 
- Agnieszka Tarasiuk 
§2 

Fundatorka Fundacji Dom Twórczy Kadenówka postanawia, iż Przewodniczącą Rady Fundacji Dom Twórczy Kadenówka 
będzie Małgorzata Markiewicz. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
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                                                                          0,00 0,00 0,00 0,00 

- ze spadku 0,00 0,00 0,00 

- z zapisu 0,00 0,00 0,00 

- z darowizn 0,00 0,00 0,00 

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 0,00 0,00 0,00 

- z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 

- inne 
(wskazać jakie) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- 

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                                        2301,63 zł 

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

jakie) 
2.301,63 0,00 0,00 

a) koszty realizacji celów statutowych 0,00 0,00 0,00 

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

 
0,00 

0,00 0,00 



- opłaty telefoniczne                                                273,06 zł 
 

273,06 
 

0,00 0,00 

- opłaty pocztowe 
 

 
0,00 

0,00 0,00 

- inne     2028,57 zł 
(wskazać jakie) 

- opłaty bankowe 
- zużycie materiałów 
- usługi obce 
 

19,39 
940,18 
1069,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

c) koszty działalności gospodarczej 
0,00 0,00 0,00 

d) pozostałe koszty 0,00 
0,00 0,00 0,00 

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 
Brak osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 
31.12.2020 r. 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

- 
 
 
 

- 

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 0,00 

Nagrody 0,00 

Premie 0,00 

Inne świadczenia 0,00 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

0,00 

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 0,00 

Nagrody 0,00 

Premie 0,00 

Inne świadczenia  

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
 
0,00 
 
 
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 



 
0,00 
 
 

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

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

Bank Pekao S.A. 17.898,37 zł na dzień 31.12.2020 r. 

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce 0,00 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
 
0,00 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
 
0,00 
 
 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 

0,00 

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
 
0,00 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
 
0,00 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
 
 
 
Brak zobowiązań podatkowych w 2020 roku, oraz brak złożonych deklaracji. 
 
 
 
 
 
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 x TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 

 

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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

 

 

Rabka Zdrój, 30.06.2021


