Fundacja

WSPINKA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2010

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” została założona 9 kwietnia
2009r. a osobowość prawną uzyskała 17 czerwca 2009r. W tym samym roku,
Fundacja WSPINKA uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego. Od samego
początku prowadzone były intensywne działania realizujące statutowe cele 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 ostatnich latach, 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.
Jako nowy i ważny cel dostrzegamy potrzebę podjęcia działań zmierzających do zwiększenia
świadomości władz samorządowych różnych szczebli w kwestiach znacznych wartości
wychowawczych, edukacyjnych i zdrowotnych jakie oferuje uprawianie sportów
wspinaczkowych a także w kwestiach możliwości zwiększenia atrakcyjności terenów przez te
władze zarządzanych poprzez rozwój wspinaczki jako formy turystyki kwalifikowanej.
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FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
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, które realizujemy
samodzielnie lub wspieramy w formie dofinansowania, prowadzone są przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. Ściśle współpracujemy z
instytucjami samorządu lokalnego oraz ochrony przyrody przy uzyskiwaniu wymaganych
zezwoleń, jak też z prywatnymi właścicielami terenów w celu uzyskania ich zgody.
Prowadzenie Programów autorskich mających na celu propagowanie wspinaczki wśród dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem środowisk podatnych na wykluczenie. W tym
celu nawiązana współpraca z Domami Dziecka i Ośrodkami Wychowawczymi z wielu miast
Polski. Mimo licznych prób w roku 2010 nie udało się pozyskać funduszy finansowych na
realizację tego typu projektów.

Współpracę z innymi organizacjami (także spoza Polski) służącą promowaniu wspinania.
Chcemy aktywnie uczestniczyć w inicjatywach legislacyjnych zmierzających do właściwego
uregulowania aspektów prawnych związanych z uprawianiem wspinaczki w Polsce.
Od początku działalności nawiązaliśmy współpracę z kilkunastoma organizacjami związanymi ze
środowiskiem wspinaczkowym, udzielając im wsparcia finansowego lub rzeczowego w ramach
realizowanych przez nas programów autorskich.
Zarząd Fundacji kontynuuje rozpoczęte w 2009r. działania zmierzające do nawiązania
kontaktów z podobnymi zagranicznymi organizacjami a następnie wymiany informacji
dotyczących rozwiązywania problemów dotyczących dostępu do przestrzeni publicznej w
związku z uprawianiem wspinaczki skałkowej. Planujemy także nawiązać współpracę z UIAA.
Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenach atrakcyjnych
wspinaczkowo w tym szczególnie z Lokalnymi Grupami Działania.
Współpracę z Urzędami Gmin na terenach których można uprawiać wspinaczkę w celu
inspirowania działań zmierzających do większej integracji środowiska wspinaczkowego z
mieszkańcami tych gmin.
W 2010 roku Fundacja nie prowadziła 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.

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 i stale rozwijamy 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.
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PROWADZONE DZIAŁANIA 17 082,19 zł

W 2010 roku kontynuowane były Programy autorskie Fundacji WSPINKA:

Bezpieczna WSPINKA – program mający na celu poprawę stanu asekuracji i zapewnienie
bezpieczeństwa na istniejących drogach wspinaczkowych.
W ramach programu udzielono wsparcia w formie darowizny rzeczowej Panu Wojciechowi
Bieńkowi, realizującemu jako koordynator projektu wymiany punktów asekuracyjnych w
Dolinie Kobylańskiej w ramach organizowanego przez Klub Wysokogórski Kraków
Memoriału im. Andrzeja Skwirczyńskiego. Fundacja przekazała kleje i zakotwienia skalne o
łącznej wartości 535,86 zł.
Nowa WSPINKA – program wspierający powstawanie nowych dróg wspinaczkowych w
polskich skałkach.
W ramach programu udzielono dofinansowania w wysokości 80% wartości projektu Panu
Marcinowi Sasak w kwocie 998,11 zł.

W ramach działań zmierzających do integracji wspinaczy z lokalnymi środowiskami
nawiązana została współpraca z gminami Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia a także
OSP Będkowice. Wspólnie zostało przeprowadzone sprzątanie ze śmieci Doliny Będkowskiej
i Kobylańskiej w trakcie akcji w dniach 24 kwietnia i 15 maja 2010r. W obydwóch akcjach
łącznie udział wzięło 35 wolontariuszy Fundacji WSPINKA.
Podobne działania będą kontynuowane w następnych latach.

Fundacja WSPINKA nawiązała współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi:

Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa – działającym jako LGD. W ramach
współpracy został przygotowany i złożony przez Fundację wniosek o dofinansowanie z
funduszy unijnych projektu dotyczącego m. in. promocji wspinaczki na terenie
Stowarzyszenia. Wniosek został pozytywnie oceniony przez LGD i przekazany do
rozpatrzenia przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
Stowarzyszeniem Związek Gmin Jurajskich. Planowane wspólne działania to wymiana
doświadczeń i informacji przy realizacji projektów i zadań oraz współpraca przy
publikacjach i wydawnictwach w ramach realizacji zadań statutowych.

Pod koniec 2010r. rozpoczęte zostały działania w celu zainicjowania nowego Programu
autorskiego - Młoda WSPINKA, mającego za cel różne działania propagujące uprawianie
wspinaczki przez dzieci i młodzież. Fundacja nawiązała kontakty z Domami Dziecka - na
przedstawioną ofertę współpracy znaczna większość odpowiedziała z aprobatą przesyłając
listy intencyjne. Łącznie planowane jest objęcie Programem 60 dzieci z 9 Domów Dziecka,
które zadeklarowały chęć współpracy.
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PARTNERZY
Fundacja pozyskała stałych partnerów instytucjonalnych wspierających działalność WSPINKI i
realizację jej celów statutowych.
fischerpolska Sp. z o.o. – przedstawiciel handlowy i wyłączny importer produktów
budowlanych renomowanej niemieckiej firmy fischerwerke GmbH & Co. KG.
"koTwa" FIRMA PRODUKCYJNA – rodzimy producent różnorodnych systemów zakotwień
skalnych
Wydawnictwo Kartograficzne COMPASS - wydawca map i przewodników turystycznych

1 % DLA OPP
Fundacja WSPINKA z racji posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego dysponowała
możliwością otrzymywania odpisów 1% od dochodu osób fizycznych. Z tego tytułu na jej
rachunek wpłynęły środki pieniężne o wartości 4.324,40 zł przekazane przez 139 osób. Środki
te zostały uchwałą Zarządu Fundacji przekazane na realizację celów statutowych w 2011r.

FUNDACJA W LICZBACH
Darczyńcy prywatni......................2
Partnerzy instytucjonalni...............3
Wolontariusze..............................5

WPŁYWY
WYDATKI

4 427,97 zł
6 343,67 zł

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

AKTYWA
A

B

01.01.2009
0,00

31.12.2010

I Wartości niematerialne
i prawne

0,00

0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V Długookresowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa trwałe

0,00

7 082,00

5 166,30

1 315,97

780,11

II Należności
krótkoterminowe

0,00

0,00

III Inwestycje
krótkoterminowe

5 766,03

4 386,19

1. Środki pieniężne

5 766,03

4 386,19

0,00

0,00

Aktywa obrotowe
I Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

2. Pozostałe aktywa finansowe

PASYWA
A

01.01.2009

Fundusze własne

7 082,00
5 000,00
0,00

7 082,00

2 082,00

-1 915,70

2 082,00

0,00

0,00

-1 915,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2. Inne zobowiązania

0,00

0,00

3. Fundusze specjalne

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

7 082,00

5 166,30

I Fundusz statutowy
II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Wynik finansowy netto
za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość ujemna)

B

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
I Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
II Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

III Rezerwy na zobowiązania
IV Rozliczenia międzyokresowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

7 082,00

0,00

5 166,30

31.12.2010
5 166,30

Suma pasywów

0,00

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
A

Przychody z działalności statutowej
I Składki brutto określone statutem

B

C
D

4 424,51

Koszty realizacji zadań statutowych
1 Nowa WSPINKA
2 Bezpieczna WSPINKA
3 Pozostałe

2 825,21
998,11

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)
Koszty administracyjne
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty

1 599,30
3 518,46

5 Amortyzacja
6 Pozostałe

J

Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne:
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna

K

4 424,51
0,00

II Inne przychody określone statutem

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne inne świadczenia

E
F
G
H
I

DANE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
01.01.2010r. - 31.12.2010r.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

535,86
1 291,24

0,00
3 428,46
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46
0,00
- 1 915,70
0,00
0,00
0,00

- 1 915,70
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Raport finansowy Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
na dzień 31.12.2010r.

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 poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie
prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003r. Nr 11, poz. 117).
Raport finansowy obejmuje okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według:
I. Wycena udziałów w innych jednostkach oraz innych inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych prowadzona
jest według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
II. Wycena inwestycji krótkoterminowych prowadzona jest według ceny nabycia lub rynkowej zależnie od tego,
która z nich jest niższa.
III. Wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych - materiałów i towarów prowadzona jest w cenach:
a) zakupu,
b) w przypadku nieodpłatnie otrzymanego – cena sprzedaży takiego samego lub podobnego materiału lub towaru.
• Dozwolone jest wprowadzenie możliwości zwiększenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia o koszty obsługi
zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie aktywów oraz uwzględnienie związanych z nim różnic kursowych (art.
28 ust 4).
• Ustala się wycenę rozchodu rzeczowych składników obrotowych według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze
wyszło).
• Rzeczowe składniki aktywów - produkty nie zakończone wycenia się na poziomie kosztów wytworzenia.
• Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej, liczone są proporcjonalnie do stopnia jej
zaawansowania z udziałem kosztów poniesionych od dnia zwarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w
całkowitych kosztach wykonania usługi.
• Ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzajów na kontach zespołu „4" i równocześnie według typów
działalności na kontach zespołu „5".
Przychody z działalności statutowej pochodziły z darowizn wpłaconych na konto Fundacji przez ofiarodawców
prywatnych oraz pochodziły z przekazanego odpisu 1% podatku za 2009 rok.
Przychody finansowe stanowią odsetki bankowe.
Koszty związane z realizacja zadań statutowych stanowią koszty realizowanych programów: „Nowa Wspinka” i
„Bezpieczna Wspinka” oraz akcji sprzątania Doliny Będkowskiej i działań promocyjnych (druk plakatów i ulotek,
wykonanie banera).
Koszty administracyjne stanowiły: opłaty sądowe za odpis KRS, opłata skarbowa , opłaty bankowe, zakupy
materiałów, zakupienie reklam prasowych.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych stanowią materiały do realizacji zadań statutowych w ramach programów
"Nowa Wspinka”, „Bezpieczna Wspinka” i „Rodzinna Wspinka”.
Wynik finansowy za rok 2010r. w kwocie -1.195,70,- zł (słownie: minus jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć zł
70/100) .
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
ul. Wincentego Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
KRS: 0000331588, NIP: 7343380796, REGON: 120951484
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