Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
za rok 2014
Postawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn.
zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. wraz z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.)
1) Dane fundacji:
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 66a
fundacja@wspinka.org
NIP 7343380796
data wpisu do KRS 17.06.2009 numer KRS 0000331588
REGON 120951484
Zarząd Fundacji :
Mateusz Paradowski – Prezes zarządu
Krystian Buczak – Wiceprezes Zarządu
Rada Fundacji :
Paweł Florek - Przewodniczący Rady
Jarosław Pałys - Zastępca Przewodniczącego Rady
Beata Iwanow - Sekretarz Rady
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Cele Fundacji:
1. Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju wspinaczki sportowej,
skałkowej i górskiej.
2. Promowanie wspinaczki jako zdrowego i rozwojowego stylu życia.
3. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych wykorzystujących
wychowawcze i rozwojowe aspekty wspinaczki.
4. Kultywowanie i promowanie kultury, tradycji i historii wspinania w Polsce.
5. Wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju kultury fizycznej w zakresie
wspinaczki.
6. Popieranie i prowadzenie działań zmierzających do budowy i utrzymania obiektów
służących wspinaczce oraz osobom uprawiającym wspinaczkę.
7. Pozyskanie terenów służących lub mogących służyć uprawianiu wspinaczki oraz ich
zagospodarowanie i utrzymanie.
8. Realizowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
9. Realizowanie zadań z zakresy wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Realizowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
11. Realizowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
12. Realizowanie zadań z zakresu nauki oraz oświaty i wychowania.
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13. Realizowanie zadań z
14. Realizowanie zadań z
15. Realizowanie zadań z
pozarządowych.
16. Realizowanie zadań z
rozwijania kontaktów
17. Realizowanie zadań z
społecznym.

zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
zakresu działalności na rzecz innych organizacji
zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
i współpracy między społeczeństwami.
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Opis działalności Fundacji w roku 2014:
Wykonano 120 nowych szlaków (dróg) wspinaczkowych i renowacje 6 już istniejących.
Zainstalowano 733 stałe punkty asekuracyjne. Wykonano 86 przewodników
wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) w wersji elektronicznej. Kontynuowano działania
zmierzające do zapewnienia swobodnego dostępu do terenów wspinaczkowych, będących
własnością prywatną i skarbu państwa - ( umowa z prywatnym właścicielem w Tropiu).
Zorganizowano ogólnopolskie zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży „Sól Cup" w
Wieliczce. Zagospodarowano teren na terenie gminy Wielka Wieś : ustawiono ławy, tablice
informacyjne pod skałą Wielka Turnia. Nawiązano oraz kontynuowano współpracę z innymi
organizacjami i instytucjami ( Stowarzyszenie OSM Polska, RDOŚ w Krakowie, Zespól
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, OSP Będkowice, Klub Wysokogórski
Kraków, Urząd Gminy w Szczytnej). Udział w akcji "Sprzątanie Świata" w Dolinie
Będkowskiej. Udział w organizacji zawodów wspinaczkowych w OSP Będkowice.

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” nie prowadzi działalności
gospodarczej.
4) Odpisy uchwał zarządu fundacji:
W roku 2014 Zarząd Fundacji podjął 3 uchwały. Odpisy Uchwał w załączeniu.
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł):
przychody działalności nieodpłatnej: 108. 234,11
o

darowizny 16.459,81

o

otrzymane dotacje, subwencje, dofinansowania zlecone zadania publiczne, projekty
unijne: 86.870,00

o

wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego: 4.904,30

przychody z działalności odpłatnej: 7.065,00
6) Informacja o poniesionych kosztach (w zł):
koszty realizacji działalności nieodpłatnej: 109.578,19
o

koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Województwo Małopolskie Ogólnopolskie zawody wspinaczkowe „Sól Cup” - 17.036,19 (dotacja - 10.000,środki własne - 7.036,19)

o

koszty realizacji zadania zleconego przez Województwo Małopolskie - Bezpieczne
Szlaki Małopolski – 14.199,- (dotacja - 14.000,- środki własne - 199,-)
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o

koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Województwo
Dolnośląskie - Stworzenie nowych i renowacja istniejących szlaków wspinaczkowych
oraz wykonanie e-przewodników wspinaczkowych 16 949,67 (dotacja
- 15.000,- środki własne - 1.949,67)

o

koszty realizacji konkursu grantowego w ramach programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich - Małopolska Lokalnie”- „Upowszechnienie turystyki wspinaczkowej
poprzez stworzenie nowych szlaków wspinaczkowych na Tropikalnej Skale” 5.255,46 (dotacja - 5.000,- środki własne - 255,46)

o

koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Wielka Wieś Rozwój szlaków wspinaczkowych i promocja produktu turystycznego w gminie wielka
wieś - 7.600,01 (dotacja - 7.000,- środki własne - 600,01)

o

Koszty realizacji projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 INTERNETOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY „WSPINKA
W Sudetach” - 9.000,- (dotacja - 6.670,- środki własne - 2.330,00)

o

Koszty realizacji projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Publikacje informacyjne promujące turystykę
wspinaczkową nad Białą Przemszą - 33.000,00 (dotacja - 29.200,- środki własne
3.800,-)

o

Koszty związane z realizacją programu Nowa WSPINKA – 4.309,30 (środki własne)

o

Koszty związane z programem Rodzinna WSPINKA - 8,87 (środki własne)

o

Koszty związane z programem Teren WSPINKA – 181,04 (środki własne)

o

Strata z 2013r. - 2.038,65

b)Koszty działalności odpłatnej 7.065,00 zł
c) Fundacja poniosła koszty administracyjne w kwocie 792,84 zł obejmujące :
o
o

zużycie materiałów (zakup programów komputerowych) - 95,94 zł
podatki i opłaty (opłaty hostingowi, opłata za interpretacje indywidualna VAT –
Izba Skarbowa, opinia bankowa dla MARR) - 696,90 zł

d) Pozostałe koszty Fundacji stanowią odsetki od pożyczki z MARR-u w kwocie 680,00 zł
7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji: Fundacja nie zatrudnia osób na podstawie
stosunku pracy.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: 0 zł
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia: 0 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 75.380,48 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych: Fundacja nie udzielała
pożyczek.
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f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 0 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Fundacja nie
nabywała obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie: Fundacja nie nabywała nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych: Fundacja nie nabywała środków
trwałych
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
- wartość aktywów Fundacji na koniec roku 2014 wynosiła 34.265,08 zł
- wartość zobowiązań Fundacji na koniec roku 2014 wynosiła 30.000,00 zł
8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
o wyniku finansowym tej działalności (w zł),
a. zadanie zlecone przez Województwo Małopolskie - Ogólnopolskie zawody
wspinaczkowe „Sól Cup” (dotacja - 10.000,- koszt zadania - 17.036,19)
b. zadanie zlecone przez Województwo Małopolskie - Bezpieczne Szlaki
Małopolski (dotacja - 14.000,- koszt zadania – 14.199,00)
c. zadanie zlecone przez Województwo Dolnośląskie - Stworzenie nowych i
renowacja istniejących szlaków wspinaczkowych oraz wykonanie eprzewodników wspinaczkowych (dotacja 15.000,- koszt zadania – 16.949,67
d. zadanie zlecone w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie”- „Upowszechnienie turystyki wspinaczkowej poprzez
stworzenie nowych szlaków wspinaczkowych na Tropikalnej Skale” (dotacja 5.000,- koszt zadania - 5.255,46)
e. zadanie zlecone przez Gminę Wielka Wieś - Rozwój szlaków wspinaczkowych i
promocja produktu turystycznego w gminie Wielka Wieś (dotacja - 7.000,koszt zadania - 7.600,01)

9) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja rozliczała terminowo wszystkie zobowiązania podatkowe. Fundacja
złożyła deklarację PIT 4R, PIT 8AR oraz CIT-8 za rok 2014.
10) W 2014 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Podpisy Zarządu Fundacji :
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