Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
za rok 2016
Postawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
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.
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12. Realizowanie zadań z zakresu nauki oraz oświaty i wychowania.
13. Realizowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
14. Realizowanie zadań z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
15. Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz innych organizacji
pozarządowych.
16. Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
17. Realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
18. Realizowanie zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
Narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
Obywatelskiej i kulturowej,
19. Realizowanie zadań z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności
Lokalnych,
20. Realizowanie zadań z zakresu działań strażniczych i rzeczniczych, zmierzających do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Opis działalności Fundacji WSPINKA w roku 2016:
Wykonano 114 nowych dróg wspinaczkowych.
Wykonano 8 przewodników wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) w wersji cyfrowej.
Przeprowadzono zagospodarowanie terenu na działkach nr 223 i 232 w gminie Wielka
Wieś: zamontowano drewniane ławy i tablice informacyjną pod skałami Łabajowa i
Mniszkowa oraz wykonano schody ziemne u podnóża skały Wielka Turnia oraz Średnik.
Nawiązano oraz kontynuowano współpracę z innymi organizacjami i instytucjami
(Stowarzyszenie ReAnimator, Klub Wspinaczkowo - Rowerowy LEO, Klub Wspinaczkowy
Trawers Krzeszowice, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, RDOŚ w
Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy
Wielka Wieś, Urząd Gminy Sułoszowa, Firma State Street, Nadleśnictwo Zdroje).
WSPINKA zorganizowała coroczne sprzątanie w Dolinie Będkowskiej. Wraz z
wolontariuszami z firmy State Street wykonano schody ziemne oraz platformy startowe
przy skale Łabajowa Baszta a także przeprowadzono akcję usunięcia zakrzaczeń
pobliskiego terenu.
W ramach działań wolontarystycznych redagowano treści i administrowano serwisem
wspinka.org.
W ramach programu obywatelska WSPINKA kontynuowano, rozpoczętą w 2015 roku,
obywatelską kontrolę przejrzystości oraz prawidłowości działalności i wydatkowania
środków publicznych w różnych instytucjach i organizacjach. W 2016 roku skierowano
łącznie 24 wnioski o udostępnienie informacji publicznej do różnych podmiotów
zobowiązanych w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej (m. in. MSiT, MNiSW,
ZPKWŚ w Będzinie, PZA, urzędy gmin, ZUS, TPN, i in.). W przypadku 8 wniosków
niezbędne było skierowanie skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego (Polski Związek Alpinizmu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ZUS) a 2
inne skargi na bezczynność PZA zostały wycofane. Oprócz tego przed WSA w Warszawie
została zaskarżona decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej wydana przez
Janusza Onyszkiewicza (Prezesa PZA) oraz Marka Wierzbowskiego (Sekretarza PZA).
Kontynuowane były sprawy rozpoczęte w 2015 r. W miarę wolontarystycznych możliwości,
uzyskane w ramach programu obywatelska WSPINKA informacje publiczne oraz dokumenty
były udostępniane opinii publicznej za pośrednictwem serwisu wspinka.org/obywatelskawspinka/. Warty podkreślenia jest fakt znaczącego wsparcia, jaki otrzymała Fundacja
WSPINKA od przedstawicieli Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w zakresie
działań strażniczych, które prowadzone są społecznie przez Mateusza Paradowskiego.
W ramach programu bezpieczna WSPINKA kontynuowano społecznie działania
serwisowe na drogach wspinaczkowych, polegające na naprawie uszkodzonych lub
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zużytych stałych punktów asekuracyjnych. Kilkukrotnie podejmowane były przez
wolontariuszy Fundacji doraźne interwencje (na podstawie napływających zgłoszeń od
wspinających się osób), związane z usuwaniem kruchych lub luźnych fragmentów ścian
skalnych na skałkach z drogami wspinaczkowymi.
W ramach programu teren WSPINKA prowadzone były działania zmierzające do
uzyskania finansowania dla dużego projektu zagospodarowania terenu krakowskich
Krzemionek. Idea stworzenia tam niewielkiego parku rekreacyjno-sportowego pod św.
Benedyktem, udostępnionego bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych, towarzyszy
działaniom Fundacji od 2010 roku. W roku sprawozdawczym przeprowadzona została
szeroka kampania promująca zgłoszony do konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego
miasta Krakowa projekt rewitalizacji Krzemionek. Niestety przedsięwzięcie otrzymało o
wiele za mało głosów, aby uzyskać finansowanie.
Powodzeniem natomiast zakończyły się działania, zmierzające do wprowadzenia
projektu parku pod św. Benedyktem na listę planowanych, podstawowych projektów i
przedsięwzięć rewitalizacyjnych miasta Krakowa. Mateusz Paradowski złożył we wrześniu
2016 roku fiszkę projektową prezentującą koncepcję m. in. rewitalizacji Krzemionek, co
było poprzedzone jego aktywnym udziałem w konsultacjach i warsztatach.
Przedstawiciel WSPINKI wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez RDOŚ w
Krakowie, które było poświęcone wspinaczce w rezerwatach przyrody województwa
małopolskiego.
Fundacja brała udział w postępowaniu sądowym, jako strona pokrzywdzona i
skarżąca. Sprawa karna dotycząca naruszenia dóbr osobistych Fundacji WSPINKA nie
została zakończona w 2016 roku. W tej samej sprawie zostały skierowane w 2016 roku do
sądów dwa pozwy cywilne.
Niezwykle bulwersującą sprawą okazało się bezprawne wykorzystanie skałoplanu
Skały Miłości autorstwa Mateusza Paradowskiego w publikacji pt. "Przewodnik dla
wspinaczy" wydanej przez Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego w ramach realizacji w partnerstwie m. in. z Polskim Związkiem
Alpinizmu dużego projektu pn. "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych,
charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd", finansowanego w
ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (LIFE11 NAT/PL/432). W „książce” tej zakres
plagiatu był znacznie szerszy (bezprawnie wykorzystane zostały setki zdjęć pochodzących z
serwisu portalgorski.pl oraz materiały graficzne autorstwa Pawła Haciskiego – znanego
wydawcy przewodników wspinaczkowych). W związku z zaistniałą sytuacją złożone zostało
do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zarząd
Fundacji rozpoczął także działania w celu uzyskania odszkodowania za naruszenie
majątkowych praw autorskich.
W roku 2016 pojawiły się okoliczności mogące zagrozić kontynuowaniu działalności
Fundacji, opierającej się w głównej mierze na społecznej pracy zarządu i współpracujących
wolontariuszy, dla których niezbędny jest wysoki poziom zaufania społecznego.
Okoliczności te wynikały z działań skierowanych przeciwko Fundacji WSPINKA,
podejmowanych przez niektórych działaczy zarządu Polskiego Związku Alpinizmu, które
nosiły znamiona zorganizowanej akcji szkalującej Fundację i miały na celu podważenie
zaufania społecznego do Fundacji. Jako potencjalnie szczególnie niekorzystne i szkodliwe
dla Fundacji należy uznać informacje wprowadzające w błąd opinię publiczną, dotyczące
Fundacji, zawarte w sprawozdaniu zarządu PZA z działalności Polskiego Związku Alpinizmu
w latach 2013 – 2016. Jako kuriozalne i całkowicie nieprawdziwe należy uznać twierdzenia
przedstawicieli PZA o tym, iż otrzymali oni od Fundacji WSPINKA 50 zapytań obejmujących
kilka tysięcy [sic!] stron dokumentów w ramach dostępu do informacji publicznej. Najlepiej
wskazane okoliczności, zagrażające działalności Fundacji WSPINKA, obrazuje apel, jaki
wystosował w dniu 21 maja 2016 r. do delegatów XIX WZD PZA Wiceprezes Związku cyt:
„Piotr Xięski poinformował Delegatów o odezwie umieszczonej na stronie WWW Fundacji
"Wspinka", wyraził swoje wątpliwości co do zamieszczania na stronach KW Warszawa
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informacji o współpracy z Fundacją "Wspinką" i zaapelował o wspólną linię środowiska w
konflikcie PZA z Fundacją. [podkr. wł]” 1
Zarząd Fundacji WSPINKA był zmuszony do publikowania sprostowań nieprawdziwych
informacji
przekazywanych
za
pośrednictwem
mediów
wspinaczkowych
przez
przedstawicieli zarządu PZA. Równocześnie zarząd Fundacji nie dysponuje wiedzą na temat
rzekomego konfliktu pomiędzy Fundacją WSPINKA i PZA.
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:
Uchwała nr 18 w sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku
dochodowego otrzymanej w 2016 r.
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł):
przychody z działalności nieodpłatnej: 36.560,08 zł


darowizny 5.479,18 zł



otrzymane dotacje, subwencje, dofinansowania zlecone zadania publiczne, projekty
unijne: 24.000,00 zł



wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego: 7.080,90 zł

przychody z działalności odpłatnej: 2.900,00 zł
pozostałe przychody: 15,00 zł
6) Informacja o poniesionych kosztach (w zł):
koszty realizacji działalności nieodpłatnej: 37.930,71 zł


Koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Województwo Dolnośląskie
- UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
POPRZEZ ROZBUDOWĘ BAZY DANYCH INTERNETOWEGO PRZEWODNIKA
TURYSTYCZNEGO „PoznajDolnyŚląsk.pl” - 6.404,41 zł



Koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Wielka Wieś ROZWÓJ SZLAKÓW WSPINACZKOWYCH I PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
W GMINIE WIELKA WIEŚ - 8.400,40 zł



Koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat Krakowski WYKONANIE E-PRZEWODNIKÓW ROZWIJAJĄCYCH INFORMACJĘ TURYSTYCZNĄ 9.590,00 zł

1

XIX Walne Zgromadzenie Delegatów – protokół; str. 3; źródło: http://pza.org.pl/wp‐content/uploads/2016/03/pza‐
protokol‐20160521b.pdf

-4-



Koszty realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat Krakowski w
ramach „małych grantów” – BEZPIECZNE KRAKOWSKIE SZLAKI- 2.123,19 zł



Koszty związane z realizacją programu nowa WSPINKA - 5.036,32 zł



Koszty związane z programem bezpieczna WSPINKA - 558,00 zł



Koszty związane z programem teren WSPINKA - 1.564,40 zł



Koszty związane z programem obywatelska WSPINKA - 500,00 zł



Strata z 2015 r. - 2.669,84 zł



Koszty administracyjne - 1.084,15 zł

Koszty działalności odpłatnej: 2.932,79 zł
Pozostałe koszty Fundacji stanowi opłata za wydanie karty płatniczej: 50,00 zł
7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji: Fundacja WSPINKA nie zatrudniała
osób na podstawie stosunku pracy.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 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: 17.390,55 zł
e) udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych: Fundacja WSPINKA nie
udzielała pożyczek.
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 WSPINKA
nie nabywała obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie: Fundacja WSPINKA nie nabywała
nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych: Fundacja WSPINKA 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 2016 wynosiła 5.938,73 zł
- wartość zobowiązań Fundacji na koniec roku 2016 wynosiła 295,15 zł
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8) Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o
wyniku finansowym tej działalności (w zł):
 zadanie zlecone przez Województwo Dolnośląskie - UPOWSZECHNIANIE
TURYSTYKI I PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ
BAZY DANYCH INTERNETOWEGO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO
„PoznajDolnyŚląsk.pl” - (dotacja 5.000,- zł, koszt zadania – 6.404,41 zł),
 zadanie zlecone przez Gminę Wielka Wieś - ROZWÓJ SZLAKÓW
WSPINACZKOWYCH I PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W GMINIE WIELKA
WIEŚ – ( dotacja 8.000,- zł, koszt zadania - 8.400,40 zł),
 zadanie zlecone prze Powiat Krakowski - WYKONANIE E-PRZEWODNIKÓW
ROZWIJAJĄCYCH INFORMACJĘ TURYSTYCZNĄ – (dotacja 9.000,- zł, koszt zadania 9.590,- zł),
 zadanie zlecone przez Powiat Krakowski w ramach „małych grantów” - BEZPIECZNE
KRAKOWSKIE SZLAKI – (dotacja 2.000,- zł, koszt zadania - 2.123,19 zł).
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 oraz CIT-8 za rok 2016.
10) W 2016 roku w Fundacji WSPINKA nie była przeprowadzona kontrola.

Data sporządzenia: 30 czerwiec 2017 r.

…………………………………………….
Podpisy Zarządu Fundacji
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