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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ADDENDA 

za rok 2016 

 

1. Informacje ogólne  

1.1. nazwa:  Fundacja Addenda 

1.2. siedziba: ul. M.Korpala 12/2, 30-389 Kraków, powiat Krakowski, województwo Małopolskie 

1.3. data wpisu do KRS: 22.03.2016 

1.4. nr KRS: 0000608136 

1.5. REGON: 364020199 

1.6. NIP: 6762504050 

1.7. Zarząd: Barbara Kaszkur-Niechwiej – prezes, Anna Payne – członkini  

1.8. Cele statutowe Fundacji to: 

a) wspieranie kultury i sztuki oraz  ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
c) upowszechnianie kultury polskiej w kraju i za granicą; 
d) wspieranie, ochrona i przekaz  historii lokalnej, indywidualnej i mikrohistorii; 
e) wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki; 
f) popularyzowanie nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej; 
g) inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz 

tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo; 
h) wspieranie różnorodności kulturowej oraz popularyzowanie idei mediacji kulturowej jako 

czynników pozytywnych zmian społecznych; 
i) wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami 

narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi; 
j) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji; 
k) kształtowanie świadomości naukowej społeczeństwa, popularyzowanie wyników badań 

naukowych, przedstawianie ich w formie zrozumiałej i mogącej mieć praktyczne zastosowanie; 
l) wspieranie i rozwój systemu edukacji dorosłych w szczególności nieformalnego i 

pozaformalnego, opracowywanie i popularyzowanie nowatorskich rozwiązań w tym obszarze; 
m) rozwój efektywnych metod i form komunikacji społecznej w obszarach kultury, nauki, edukacji i 

lecznictwa; 
n) organizowanie i wspieranie innowacyjnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
o) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
p) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
q) wspieranie integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
r) zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek i 

pochodzenie; 
s) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu 
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Cele Fundacji są realizowane poprzez: 

a) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych i 
edukacyjnych;  

b) organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, festiwali, przedstawień, happeningów, pobytów 
twórczych i innych wydarzeń artystycznych; 

c) prowadzenie działalności wydawniczej, archiwizacyjnej, fonograficznej i produkcji filmowej; 
d) organizowanie wydarzeń interdyscyplinarnych i interkulturowych; 
e) rozwijanie własnej działalności artystycznej i intelektualnej; 
f) organizowanie wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, seminariów, 

spotkań i wycieczek edukacyjnych, grup edukacyjnych i samokształceniowych, konkursów i 
innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym; 

g) nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej na polu kultury, sztuki, edukacji,  
nauki i inicjatyw społecznych; 

h) projektowanie programów komputerowych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych oraz 
wykorzystywanie innych narzędzi komunikacji cyfrowej na potrzeby realizacji celów 
statutowych; 

i) prowadzenie i wspieranie działalności badawczej w obszarze kultury, edukacji i komunikacji 
społecznej; 

j) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz zapewnienia równych praw, równych szans i 
równego traktowania grup i osób dyskryminowanych; 

k) współpracę z jednostkami akademickimi i badawczymi; 
l) promocję i organizowanie wolontariatu; 
m) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.), art. 3 ust.3, w zakresie mieszczącym się w celach fundacji;   

n) współpracę z organizacjami pozarządowymi, mediami, administracją publiczną  oraz innymi 
instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów 
statutowych 

 
2. Fundacja Addenda realizowała w 2016 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych działań:  

2.1. zbudowano bazę  niezbędną do podjęcia działalności  merytorycznej: 

 załatwione zostały wszystkie sprawy związane z umocowaniem prawnym, organizacyjnym i 

finansowym; 

 uruchomiona została strona internetowa fundacji, oraz zaprojektowane logo i  stylistyka 

graficzna; 

 zgromadzono zespół pracowników i konsultantów, którzy wszelkie prace na rzecz fundacji 

wykonywali nieodpłatnie;   

 przeprowadzono szkolenia zespołu w zakresie praktycznego korzystania z języka angielskiego 

(bezkosztowe) i skutecznej komunikacji w zarządzaniu;   

 w listopadzie przedstawicielka Zarządu wzięła udział (na własny koszt)   w międzynarodowych 

warsztatach i konferencji z zakresu  stosowanej sztuki opowieści (Applied Storytelling) 

zorganizowanych w jednym z wiodących europejskich centrów storytellingu w Alden Biesen w 

Belgii. Zaowocowało to przygotowaniem zarysu projektu z tej dziedziny do realizacji w roku 

2017. 
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 we wrześniu dotychczasowa prezes Zarządu (z powodów osobistych) wyjechała na stałe za 

granicę, dokonano więc rekonstrukcji Zarządu, powołując dotychczasową członkinię na 

stanowisko Prezesa i przyjmując nowa osobę na stanowisko członkini.  

 rozpoczęto pracę nad bazą pomysłów na projekty 

2.2. Rozpoczęto prace nad programem komputerowych wspierającym komunikację i wymianę plików, 

który będzie wykorzystywany na potrzeby fundacji i innych podobnych jednostek z którymi 

fundacja będzie współpracować  

2.3. Zaprojektowano i przetestowano nowe formy działań edukacyjnych dla dorosłych 

 2 plenerowe seminaria filozoficzne: kwiecień -  Wszystko jest znakiem  - Josef Simon   „Znaki, 

pojęcia, metafory”, maj - Uwikłanie historyka w metafory - Alexander Demandt  „Znaczenie 

metafor dla historii” 

 3 seminaria popularyzatorskie dotyczące metafor – wrzesień:  Metafory w filozofii, Metafory w 

literaturze, Metafory w życiu codziennym) 

 2 tematyczne obiady filozoficzne – październik – Proces metaforyczny, listopad - Współczesne 

rozumienie demokracji 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. W 2016 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

4.1. Uchwała  nr 1/2016/Z  z dnia  22 marca 2016 r.  w sprawie zasad polityki rachunkowości 

4.2. Uchwała  nr 2/2016/Z  z 5 kwietnia  2016 r.  w sprawie wyboru banku oraz dostawcy usług 

internetowych 

4.3. Uchwała  nr 3/2016/Z  z 25 kwietnia  2016 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu, oraz 

organizacji obsługi księgowej Fundacji 

4.4. Uchwała  nr 4/2016/Z  z 23 maja  2016 r.  w sprawie przyjęcia ogólnych zasad pracy fundacji 

5. W roku 2016 fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w kwocie  200,00 zł, w postaci 

jednorazowej darowizny osoby prywatnej  

6. Koszty działalności Fundacji w 2016 roku wyniosły 1 182,84 zł  w tym: 

6.1. koszty działalności statutowej – 26,00 zł 

6.2. koszty administracyjne - 1 156,84 zł 

7. W 2016 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę, ani na umowy zlecenia. Nie 

ponosiła też żadnych innych kosztów osobowych. Członkinie Zarządu nie otrzymały żadnego 

wynagrodzenia. 

8. W 2016 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe 

9. W 2016 roku wszelkie zobowiązania Fundacji regulowane były na bieżąco 


