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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” została założona 9 kwietnia 
2009 r., a osobowość prawną uzyskała 17 czerwca tego samego roku. Od samego 
początku prowadzone były intensywne działania realizujące statutowe cele Fundacji. 
W dniu 30 października Fundacja WSPINKA uzyskała statut Organizacji Pożytku 
Publicznego.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

CELE

Głównym celem jest umożliwienie bezproblemowego i nieskrępowanego dostępu do jak 
największej ilości terenów wspinaczkowych w Polsce - terenów schludnie 
zagospodarowanych i przede wszystkim bezpiecznych, gwarantujących kontakt z przyrodą i z 
innymi ludźmi w atmosferze radości i relaksu. W takim otoczeniu o wiele łatwiej realizować 
cele wychowawcze i edukacyjne, które są tak ważne dla zdrowo funkcjonującego 
społeczeństwa.

Znaczna popularyzacja wspinania w ostatnim czasie, za którą nie postępuje proporcjonalny 
wzrost ilości nowych terenów umożliwiających uprawianie tego sportu może niebawem 
zaowocować sytuacją analogiczną do tej, jaką możemy obserwować na polskich szosach! 
Sytuacja taka może skutkować bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa osób 
przebywających w pobliżu obiektów wspinaczkowych. Dodatkowym problemem jest 
potencjalne ubywanie skałek do wspinania na skutek postępujących procesów 
własnościowych cechujących rzeczywistość wolnorynkową. Chcemy robić co tylko możliwe, 
aby nie dopuścić do takiego scenariusza.

W popularyzacji wspinaczki wśród dzieci i młodzieży dostrzegamy wielką szansę na 
propagowanie wartości, których kryzys większość z nas odczuwa. Przy okazji nauki 
wdrapywania się na skałki pragniemy uczyć wytrwałości w osiąganiu „szczytów” z 
poszanowaniem dążeń i wrażliwością na słabości innych osób oraz szacunku do otaczającej 
nas przyrody.

Wspinanie się całych rodzin wymaga udostępnienia rejonów z dużą ilością łatwych i 
bezpiecznych skałek. Dostrzegamy deficyt tego rodzaju terenów, którego skutkiem jest 
znaczne ograniczenie możliwości uprawiania tego rodzaju sportu wśród najmłodszych i 
początkujących. Chcemy podjąć działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy.      

Fundacja realizuje statutowe cele społeczne poprzez:

Prowadzenie Programów autorskich mających na celu udostępnianie nowych terenów i 
obiektów umożliwiających uprawianie wspinaczki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
najmłodszych wspinaczy oraz wspinających się rodzin. Wszelkie działania ekiperskie, które 
realizujemy samodzielnie lub wspieramy w formie dofinansowania, prowadzone są przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ściśle współpracujemy z 
instytucjami samorządu lokalnego oraz ochrony przyrody przy uzyskiwaniu wymaganych 
zezwoleń. 
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Współpracę z innymi organizacjami (także spoza Polski) służącą promowaniu wspinania. 
Głównym partnerem, z którym chcemy współdziałać jest Polski Związek Alpinizmu – nasze 
działania w ramach programów autorskich wzorujemy na podobnych inicjatywach 
realizowanych przez PZA. Chcemy aktywnie uczestniczyć w inicjatywach legislacyjnych 
zmierzających do właściwego uregulowania aspektów prawnych związanych z uprawianiem 
wspinaczki w Polsce. 
Od początku działalności nawiązaliśmy współpracę z kilkoma organizacjami związanymi ze 
środowiskiem wspinaczkowym, udzielając im wsparcia finansowego w ramach realizowanych 
przez nas programów autorskich.
Liczymy także na współpracę z podobnymi jak nasza organizacjami z Europy – taka 
współpraca mogłaby zaowocować wymianą doświadczeń związanych z rozwiązaniami 
ustawowymi regulującymi kwestię przestrzeni publicznej w odniesieniu do uprawiania 
wspinaczki skałkowej.

W obecnej chwili Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej pomimo zapisu w statucie 
dającym taką możliwość. W przyszłości planowane jest prowadzenie działalności 
gospodarczej w niewielkim zakresie, jedynie jako forma uzupełnienia i dywersyfikacji źródeł 
wpływów budżetowych. Całość zysków z działalności gospodarczej musi być przeznaczana 
wyłącznie na działania statutowe. 
     

DZIAŁANIA DODATKOWE

Zarząd Fundacji rozpoczął działania zmierzające do nawiązania kontaktów z podobnymi 
organizacjami w Niemczech i USA a następnie wymiany informacji dotyczących 
rozwiązywania problemów dotyczących dostępu do przestrzeni publicznej w związku z 
uprawianiem wspinaczki skałkowej.

Podjęte zostały wstępne kroki w celu przeprowadzenia analizy wszelkich aspektów stanu 
prawnego obowiązującego w Polsce a związanego z uprawianiem wspinaczki. Planujemy 
nawiązanie współpracy z instytucjami mogącymi pomóc nam w tym zadaniu. W niedalekiej 
przyszłości planujemy przedsięwziąć inicjatywę mającą na celu dokonania zmian w 
przepisach, które hamują rozwój wspinaczki w Polsce lub mogą to robić w przyszłości.

ZASADY FUNDACJI

Fundacja rzetelnie realizuje wolę fundatorów i darczyńców – osób i instytucji, które jej zaufały. 
Zapewniamy profesjonalizm i przejrzystość naszych działań. Ma to znaleźć odzwierciedlenie w 
publikowaniu wszelkich informacji dotyczących naszych działań i finansów. W tym celu 
stworzyliśmy witrynę internetową, która ma zapewnić łatwy i stały dostęp do wszystkich 
ważnych informacji.

Aby dodatkowo wesprzeć rozwój Fundacji Zarząd podjął jednogłośnie Uchwałę o bezpłatnej 
pracy w organizacji przez okres dwóch lat od jej powstania. Liczymy także na pozyskanie w 
charakterze wolontariuszy innych osób pragnących pomóc w realizacji szczytnych celów. 
Obecnie na takiej zasadzie przez okres roku Pani Agnieszka Sienieńska będzie prowadzić 
księgowość Fundacji oraz świadczyć usługi biurowe. Oprócz tego pracę wolontariusza świadczą 
jeszcze trzy osoby pomagając przy realizacji programów autorskich Fundacji.
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FUNDACJA W LICZBACH

Darczyńcy instytucjonalni..............6
Darczyńcy prywatni......................1
Partnerzy instytucjonalni...............2
Wolontariusze..............................3
                                     
                               
WPŁYWY              19 182,19 zł

17 082,19 zł

WYDATKI             17 104,63 zł

PROGRAMY AUTORSKIE FUNDACJI

Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Fundacji WSPINKA zainicjowane zostały następujące 
programy:

Rodzinna WSPINKA - program upowszechniania wspinaczki jako formy zdrowego i 
aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej rodziny. Oprócz działań propagujących w 
mediach taką formę aktywności, dążymy do zagospodarowania i udostępniania, w ramach 
działań ekiperskich i porządkowych, terenów w różnych rejonach Polski, zapewniając w ten 
sposób bezpieczną i komfortową wspinaczkę.
W ramach programu zostały przeprowadzone prace ekiperskie i porządkowe w popularnym 
rejonie wspinaczkowym w gminie Wielka Wieś – podjął się ich na zasadzie wolontariatu 
Prezes Zarządu, Mateusz Paradowski. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 9 nowych 
dróg wspinaczkowych, w tym 7 łatwych. Rejon wokół Jaskini Łabajowej to łatwo dostępny 
teren skałkowy zlokalizowany blisko Krakowa, który jest licznie odwiedzany przez wspinaczy 
i turystów. Do tej pory oferował on jedynie trudne drogi wspinaczkowe.
         BUDŻET PROGRAMU: 817,96 zł

Bezpieczna WSPINKA – program mający na celu poprawę stanu asekuracji i zapewnienie 
bezpieczeństwa na istniejących drogach wspinaczkowych.
W ramach programu udzielono dofinansowania do projektów ekiperskich w wysokości 80% 
wartości projektu następującym instytucjom i osobom:
     Klub Sportów Ekstremalnych JURA w Zawierciu
     Pan Robert Kidoń
Na zasadach wolontariatu Prezes Zarządu – Mateusz Paradowski - przeprowadził prace 
ekiperskie polegające na wymianie starej, zagrażającej zdrowiu i życiu asekuracji na drogach 
wspinaczkowych znajdujących się na skale Łabajowa I położonej w gminie Wielka Wieś.
         BUDŻET PROGRAMU: 2 839,21 zł
         w tym udzielone dofinansowanie: 2 490,95 zł

Nowa WSPINKA – program wspierający powstawanie nowych dróg wspinaczkowych w 
polskich skałkach.
W ramach programu udzielono dofinansowania do projektów ekiperskich w wysokości 100% 
wartości projektu następującym instytucjom i osobom:
      Stowarzyszenie Miłośników Gór
      Klub Wysokogórski w Lubinie
      Pan Dariusz Żurek   
      Pan Przemysław Rostek   
      Pan Leszek Bedrejczuk   
         BUDŻET PROGRAMU: 8 834,36 zł 
         w tym udzielone dofinansowanie: 8 834,36 zł
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17 082,19 zł

Ośrodek WSPINKA – program zmierzający do budowy ośrodka szkoleniowo-
wychowawczego zlokalizowanego na terenach atrakcyjnych wspinaczkowo, umożliwiającego 
realizację różnorodnych celów statutowych. Przedsięwzięcie to planujemy sfinansować 
częściowo z pozyskanych w przyszłości funduszy unijnych. W tej sprawie został nawiązany 
kontakt z firmą BUK INVEST Sp. z o.o. specjalizującą się m. in. w usługach consultingowych.
W ramach programu zostały podjęte działania polegające na poszukiwaniu nieruchomości 
gruntowych możliwych do kupienia i położonych w niedalekiej odległości lub sąsiadujących 
bezpośrednio z terenami atrakcyjnymi wspinaczkowo. Udało się zlokalizować dwie 
nieruchomości w gminach Wielka Wieś, sołectwo Będkowice oraz Sułoszowa, sołectwo 
Sułoszowa I. Przeprowadzone zostały także wstępne rozmowy z właścicielami ww. 
nieruchomości. W najbliższym czasie planowane są działania zmierzające do ustalenia i 
potwierdzenia stanu prawnego opisywanych nieruchomości.

Teren WSPINKA – program mający na celu pozyskiwanie i zagospodarowanie terenów 
przyległych do skał, na których możliwe jest uprawianie wspinaczki, a następnie 
udostępnienie ich społeczności wspinaczkowej. W ramach programu podjęto prace tożsame 
z działaniami związanymi z programem Ośrodek WSPINKA.

Inicjatywy osób prywatnych i organizacji dofinansowywane przez Fundację

Fundacja w 2009r. od początku swego powstania, udzieliła wsparcia finansowego dziewięciu 
projektom ekiperskim realizowanym w czterech województwach: małopolskim, dolnośląskim, 
śląskim i rzeszowskim, obejmując tym samym niemal cały obszar Polski, na którym 
zlokalizowane są tereny wspinaczkowe. Projekty te zostały lub nadal są realizowane przez 3 
instytucje oraz 4 osoby prywatne. 
Uznajemy to za duży sukces, biorąc pod uwagę niedługi okres działania Fundacji - zamierzamy 
nadal kontynuować tak dobrze rozpoczętą działalność filantropijną!

LUDZIE FUNDACJI

Rada
       Paweł Florek – Przewodniczący Rady
       Tadeusz Sokołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady
       Beata Iwanow – Sekretarz Rady

Zarząd
       Mateusz Paradowski – Prezes Zarządu
       Jan Paradowski – Wiceprezes Zarządu
       Krystian Buczak – Członek Zarządu

Wolontariusze
       Agnieszka Sienieńska – prowadzenie ksiąg rachunkowych i biura
       Jarosław Pałys – pomoc przy realizacji programu „Rodzinna WSPINKA”
       Bogusław Bartel – pomoc przy realizacji programu „Bezpieczna WSPINKA”

OPP

Przyznanie Fundacji WSPINKA przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia statusu 
Organizacji Pożytku Publicznego traktujemy jako wyraz uznania i docenienia wysiłków Zarządu 
Fundacji w realizacji celów rozwoju i upowszechniania wspinaczki w Polsce.    
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PARTNERZY

Fundacja pozyskała stałych partnerów instytucjonalnych podpisując z nimi Umowy o 
współpracy. Liczymy, że w znacznym stopniu pomoże nam to w realizacji zadań statutowych, 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

DARCZYŃCY

Dzięki dużej aktywności Zarządu Fundacji udało się pozyskać znaczne środki finansowe, które 
mogły posłużyć realizacji zadań statutowych. Poniżej przedstawiamy firmy, które przekazały 
Fundacji środki finansowe i rzeczowe na realizację celów statutowych:

ANEPIGRAF
Vertical Vision Film Studio
INWESTBUD s.c.
"koTwa" FIRMA PRODUKCYJNA
Pro Geo
StalMaster
fischerpolska Sp. z o.o.

fischerpolska Sp. z o.o. – przedstawiciel handlowy i wyłączny importer produktów      
budowlanych renomowanej niemieckiej firmy „fischer”.
"koTwa" FIRMA PRODUKCYJNA – rodzimy producent różnorodnych systemów zakotwień 
skalnych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (forma uproszczona)

                                    I
  

II

III
                              IV

                  
V

                           

                                    

                  

                  

                    

                

Bilans
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137, poz. 1539)

Aktywa trwałeA
AKTYWA

Wartości niematerialne
i prawne

początek roku 31.12.09

0,000,00

0,00
PASYWA 31.12.09

Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długookresowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Aktywa obrotoweB

A0,00
początek roku

I

II

III

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto
za rok obrotowy

1. Nadwyżka przychodów nad 
   przychodami (wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka przychodów nad 
   przychodami (wielkość ujemna)

B Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania I

II

III

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

Należności
krótkoterminowe

Inwestycje
krótkoterminowe

1. Środki pieniężne

2. Pozostałe aktywa finansowe

I

II

C Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

1. Kredyty i pożyczki

2. Inne zobowiązania

3. Fundusze specjalne

III

IV

1. Rozliczenia międzyokresowe
   przychodów

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywówSuma aktywów

7 082,00

5 766,03

5 000,00

2 082,00

0,00

0,00 1 315,97

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7 082,007 082,00

7 082,00
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Rachunek wyników
sporządzony za okres od 28 sierpnia 2009r. (otwarcie ksiąg rachunkowych) do dnia 31 grudnia 2009r.

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 
(DZ. U. 137, poz. 1539)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
DANE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
28.08.2009r. - 31.12.2009r.

A

B

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutemI

II Inne przychody określone statutem

19 182,19

19 182,19
Koszty realizacji zadań statutowych

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)C
D

E
F
G

Koszty administracyjne
1

2

3

4

5

6

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe

H
I

J

K

Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne:
I

II

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna

        

Wynik finansowy ogółem (I+J) 2 082,00

12 489,53

6 692,66
4 615,10

0,00
0,00
4,44
0,00

2 082,00
0,00

0,00

2 311,10
72,00
2 232,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1

2

3

Nowa WSPINKA
Bezpieczna WSPINKA

Rodzinna WSPINKA

8 832,36

2 839,21
817,96

Raport finansowy Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
na dzień 31.12.2009r.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
Ewidencja księgowa prowadzona była zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539  oraz z 2003r. Nr 11, poz 117).
Raport finansowy obejmuje okres od 28 sierpnia 2009r. (otwarcie ksiąg rachunkowych) do 31 grudnia 2009r.
Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Przychody z działalności statutowej pochodziły z darowizn wpłaconych na konto Fundacji przez ofiarodawców 
prywatnych oraz firmy.
Przychody finansowe stanowią odsetki bankowe.
Koszty związane z realizacja zadań statutowych stanowią koszty realizowanych programów: „Nowa Wspinka”,  
„Bezpieczna Wspinka” i „Rodzinna Wspinka”.
Koszty administracyjne stanowiły: opłaty sądowe za złożenie do KRS wniosku o rejestrację fundacji, opłata 
skarbowa za złożenie wniosku o zbiórkę publiczną, opłaty bankowe, zakupy materiałów.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych stanowią materiały do realizacji zadań statutowych w ramach programów 
"Nowa Wspinka”,  „Bezpieczna Wspinka” i „Rodzinna Wspinka”.
Wynik finansowy za rok 2009 w kwocie 2.082,- zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt dwa zł) decyzją Rady 
Fundacji zostaje przeznaczony na fundusz statutowy Fundacji.

KRS: 0000331588, NIP: 7343380796, REGON: 120951484

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
ul. Wincentego Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz


