
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 Pałac Bojadła 

Siedziba i adres fundacji Ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła 

Aktualny adres do 
korespondencji 

j.w. 

Adres poczty elektronicznej fundacja@palacbojadla.org 

REGON  

Data wpisu w KRS 
31.03.2014 r. (sygn. akt 
ZG.VIII NS-REJ. 
KRS/6250/16/252/NIP) 

Nr KRS 
0000503717 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Aneta Kamińska Prezes 
  
  
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

 
1. Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja Założenia Pałacowo-

Parkowego w Bojadłach. 

 

2. Celami Fundacji są również w szczególności: 

a) Stworzenie izby muzealnej uwzględniającego historię regionu, 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej; 

b) Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności; 

c) Promocja historii, tradycji i kultury Ziemi Lubuskiej, wskrzeszanie 

miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów 

jak i wymiana kulturalna w tym zakresie, odtworzenie dawnej, 

kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności 

koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz 

edukacyjnej, a także upowszechnianie zjawisk kultury w każdej 

postaci; 

d) Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów 

Fundacji twórców, artystów, uczonych, współdziałanie ze 

środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi 

Ziemi Lubuskiej, Polski i Europy. 

e) Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi 

działaniami podejmowanymi na terenie pałacu; 

f) Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć 

międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz 

za rok  2019 

 



prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to 

zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i 

światową; 

g) Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do 

założenia pałacowego w Bojadłach, w celu odtworzenia założenia w 

jego kształcie znanym z XVIII wieku; 

h)  Gromadzenie wszelkiej dokumentacji ikonograficznej związanej z 

oryginalnym wyposażeniem Pałacu w Bojadłach oraz innych zabytków 

regionu oraz podejmowanie działań mających na celu odzyskanie 

utraconych elementów. 

i) Dobroczynność i działalność charytatywna na rzecz mieszkańców 

Bojadeł i regionu; 

j) Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych; 

k) Inna działalność z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

l) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

m) Wspieranie wolontariatu 

n) Turystyka i krajoznawstwo 

o) Ochrona i promocja zdrowia 

p) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

q) Pomoc społeczna; 

r) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

s) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

t) Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym 

u) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości społecznej 

v) Kultura fizyczna i sport 

w) Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt 

x) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 

y) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami 

z) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

aa) Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rehabilitacji 

zawodowej i społecznej na rzecz inwalidów 

bb) Działania na rzecz konserwacji i rewitalizacji obiektów 

rezydencjonalnych Zachodniej Polski, w tym pozyskiwanie dotacji na 

ich ratowanie. Zarzadzanie długoterminowe obiektami zabytkowymi 

wymagającymi prowadzenia skomplikowanych prac ratowniczych 

konstrukcji oraz prac konserwatorskich. 

cc) Promocja dobrych technik konserwacji zabytków architektury. 

dd) Wsparcie procesów rewitalizacji założeń pałacowo-parkowych 

Zachodniej Polski w każdej formie.  

 
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) 



 
W 2019 r. udało się wykonać kolejny etap prac nad pałacową stolarką. Dzięki częściowej dotacji Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Województwa Lubuskiego udało się zrekonstruować jedno okno 
wg projektu opiniowanego przez prof. Andrzeja Legendziewicza z Politechniki Wrocławskiej.  
 
Kontynuowano rozpoczęty w roku 2018 3-letni program digitalizacyjny polegający na rozwinięciu projektu 
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza. „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza” to projekt autorstwa Fundacji 
Pałac Bojadła, który powstał dzięki dotacji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego oraz środkom ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Ma on na celu zainicjowanie kompleksowego 
opracowania i cyfrowego udostępniania obiektów zabytkowych architektury rezydencjonalnej w obszarze 
Środkowego Nadodrza (obszar województwa lubuskiego i dolnośląskiego). 
 
W lipcu zorganizowano koncert muzyki chóralnej pt. „Barokowo-rozrywkowo”, podczas którego wystąpił 
Poznański Chór Kameralny FERMATA. 
 
W sierpniu 2019 po raz kolejny odbyła się akcja wolontariatu Razem dla Dziedzictwa. Fundacja Pałac Bojadła 
zajmuje się edukacją młodzieży na temat wartości dziedzictwa narodowego. Zabawa przy porządkowaniu 
zabytku będzie podstawą dla szacunku w stosunku do wartości dziedzictwa narodowego. 
 
Jak co roku we wrześniu Fundacja Pałac Bojadła organizowała w swojej siedzibie  Europejskie Dni Dziedzictwa 
oraz – przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – kolejną edycję Narodowego Czytania.  
 
We wrześniu rozpoczął się sezon lekcji muzealnych w pałacu. Dwa zajęcia - dla klasy VII oraz VIII Zespołu 
Edukacyjnego w Bojadłach - poprowadziła prezes Fundacji, Aneta Kamińska. Uczniowie pod opieką pani Anny 
Cieślik poznali losy bojadelskiego pałacu oraz jego fundatorów, cechy ogrodu barokowego na przykładzie 
naszego parku oraz wszystkie elementy założenia pałacowo-parkowego. 
 
 We wrześniu 2019 r. przyjęto nowy statut Fundacji Pałac Bojadła. Przyjęcie nowego statutu wiązało się z 
planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Był to warunek konieczny do uzyskania dotacji ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” 
organizowanego przez FUNDACJĘ NA RZECZ COLLEGIUM POLON ICUM. Projekt polegał na utworzeniu w 
pałacowych pomieszczeniach kuchni cateringowej i zatrudnieniu w niej trzech osób oddalonych od rynku pracy 
(reintegracja społeczna). Efektem realizacji projektu było nie tylko zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych, 
ale także uzyskiwanie przychodów w celu prowadzenia działalności statutowej. W grudniu 2019 Fundacja Pałac 
Bojadła została wpisana na listę przedsiębiorstw ekonomii społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 
 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
22.10.2019 r. Fundacja Pałac Bojadła została wpisana do Rejestru przedsiębiorców. Był to warunek konieczny 
do uzyskania dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Rozkręcamy 
społeczny biznes” organizowanego przez FUNDACJĘ NA RZECZ COLLEGIUM POLON ICUM.  
Fundacja Pałac Bojadła otrzymała dofinansowanie, jednak w roku 2019 faktycznie działalność nie była jeszcze 
prowadzona, ponieważ w roku 2019 trwały jeszcze prace remontowe.  
 
W roku 2019 Fundacja Pałac Bojadła podpisała następujące Umowy dotacyjne: 
- ''FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLON ICUM'' umowa  nr 9/P/2019 – wsparcie pomostowe dla nowo 
utworzonych miejsc pracy 3 000,00  zł 
- Fundacja NA RZECZ COLLEGIUM POLON ICUM'' umowa nr 1 0/D/2019 - 38 400,00 PLN (utworzenie 
nowych miejsc pracy) 
- WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. PODGÓRNA 7 65-057 ZIELONA GÓRA Dotacja-umowa nr 
DFW.V.614.2.137.20 19 z dnia 3 września 2019 r.  - 10 000,00 PLN 08  
Zarząd WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. PODGÓRNA 7 65-057 ZIELONA GÓRA Dotacja-umowa nr 
DFW.V.614.2.115.20 19 z dnia 3 września 2019 r.   -  10 000,00 PLN  
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra Dotacja - umowa 
nr 10/2019, Pałac w Bojadłach  -  10 000,00 PLN  
- ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. PODGÓRNA 7 65-057 ZIELONA GÓRA Dotacja - Umowa NR 
DM.I.614.12.27. 2019 z dnia 15 lipca 2019 r.  -  7 000,00 PLN  
- ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. PODGÓRNA 7 65-057 ZIELONA GÓRA 75 Dotacja - Umowa 
NR DM.I.614.10.128. 2019 z dnia 15 lipca 2019 r.  -  10 000,00 PLN  
- ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. PODGÓRNA 7 65-057 ZIELONA GÓRA Dotacja - umowa NR 
DS.II.614.4.11.2 019 z dnia 24 maja 2019 r.  -  3 000,00 PLN  



- MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIURO ADMINISTRACYJNO- B UL. 
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 0 0-071 WARSZAWA um. 05588/18/FPK/DWIM  -  78 300,00 PLN  
- ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZAR ZĄDOWYCH UL. ZACISZE 17 65-775 ZIELONA GÓRA 37 
DOFINANSOWANIE ZADANIA ZE ŚRODKÓW Z 1% - 662,00 PLN 
 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA 
x 

NIE 
PROWADZIŁA 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

1) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

2) 91.02.Z Działalność muzeów 

3) 58.11.Z Wydawanie książek 

4) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

5) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

6) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

7) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

8) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

9) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

10) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
 
 
Uchwała nr 1/2019 z dn. 27.06.2019 r. 
Uchwała nr 2/2019 z dn. 19.08.2019 r. 
 
 

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 172162,00   

- ze spadku    

- z zapisu    

- z darowizn    



- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 40 000   

- z budżetu państwa 88 300   

- inne 
(wskazać jakie) 

Dotacje Fundacji na Rzecz 
Collegium Polonicum, wpływy z 
działalności gospodarczej, 
pozostałe przychody 

43 862   

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

358604,12 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

- 34 417,07 zł 

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

0,13 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

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

jakie) 
208512,40   

a) koszty realizacji celów statutowych 207 398,67   

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

 
 

  

- opłaty telefoniczne 
 

8 771,14 
 

  

- opłaty pocztowe 
 

W poz. wyżej 
 

  

- inne 
(wskazać jakie) 

 
Pozostałe koszty operacyjne 

307,73   

c) koszty działalności gospodarczej 
0   

d) pozostałe koszty Koszty finansowe 
805,90   

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 
0 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
kucharz 
 
 

3 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
kucharz 
 
 

3 



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

Wynagrodzenia Nie dot.  

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 Nie dot. 

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
46 381,76 - umowy o dzieło 
 
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 dot. 
 

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

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

ING Bank Śląski Strata na prowadzonej działalności  

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce Nie dot. 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
 
Nie dot. 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
 
Nie dot. 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 
 
10 086 – środki trwałe 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
 
Nie dot. 
 



8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
 
-36 350,30 zł strata na prowadzonej działalności statutowej; rozliczenia podatkowe 
zrealizowane zgodnie z przepisami 
 
 
 
 
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) 

Nie dotyczy 

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 



 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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

 

 


