
Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA” 
tekst jednolity z dnia 14 października 2015r. 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA”, zwana dalej Fundacją, działa na 
podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego 
statutu. 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja WSPINKA. 
3. Fundacja została ustanowiona przez Jana Paradowskiego i Mateusza Paradowskiego, 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Elżbietę 
Smal-Kwiatek w kancelarii notarialnej w Nowym Sączu, Rynek 22, w dniu 9 kwietnia 2009 r. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz. 
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na obszarze Unii Europejskiej. 

 
§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i kultury fizycznej. 
 

§ 4 
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 
Celem Fundacji jest: 

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. 
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. 
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§ 7 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na realizację celów 

statutowych. 
2. Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do powstawania nowych dróg 

wspinaczkowych oraz poprawy bezpieczeństwa na już istniejących drogach, szczególnie 
służących wspinaczce rodzinnej. 

3. Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do budowy i rozwoju infrastruktury 
terenów wspinaczkowych. 

4. Wspieranie oraz finansowanie organizacji zrzeszających osoby uprawiające wspinaczkę. 
5. Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, edukacyjnych i 

sportowych związanych ze wspinaczką (imprez, konkursów, szkoleń, festiwali, zawodów 
sportowych itp.). 

6. Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej i medialnej związanej z realizacją 
celów Fundacji. 

7. Pozyskanie nieruchomości służących realizacji celów Fundacji. 
8. Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami w kraju i zagranicą, realizującymi 

zbliżone do Fundacji cele. 
9. Finansowanie i prowadzenie badań naukowych związanych z realizacją celów Fundacji. 
10. Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do powstawania nowych szlaków 

turystycznych oraz poprawy bezpieczeństwa na już istniejących szlakach. 
11. Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do budowy i rozwoju infrastruktury 

turystycznej. 
12. Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych 

związanych z turystyką (imprez, konkursów, szkoleń, festiwali itp.). 
13. Prowadzenie szkoleń oraz działań edukacyjnych zmierzających do rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz rozwoju wolontariatu. 
14. Popieranie, finansowanie i realizowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi wolnej kultury i 

przestrzeni publicznej. 
15. Prowadzenie i propagowanie działań rzeczniczych oraz strażniczych w przestrzeni publicznej, 

zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z czego 
1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne 
mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 9 
1. Dochody Fundacji mogą stanowić:  

a) darowizny, spadki i zapisy,  
b) dotacje i subwencje osób prawnych,  
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,  
d) dochody z majątku fundacji,  
e) odsetki bankowe, 
f) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację służy wyłącznie realizacji celów statutowych 
i nie może być przeznaczona do podziału między jego członków. 

3. Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
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w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie   
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza i odpłatna pożytku publicznego 
 

§ 10 
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym 

zakresie: 
a) działalności wydawniczej i poligraficznej,  
b) sprzedaży map, książek, gazet i artykułów piśmiennych,  
c) działalności organizatorów turystyki,  
d) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych,  
e) działalności związanej z edukacją 
f) działalności związanej ze sportem, 
g) prowadzenia prac wysokościowych, 
h) działalność portali internetowych i przetwarzanie danych, 
i) działalność w zakresie informacji turystycznej. 

 
 

Rozdział V. Władze Fundacji 
 

§ 11 
Władzami Fundacji są:  
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,  
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 
 

Rada Fundacji 
 

§ 12 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada 

wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje 
swą decyzją Rada. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 
go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:  
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,  
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  
c) śmierci członka. 

6. Członkami Rady mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 
lub z zastrzeżeniem § 12 pkt 8 niniejszego Statutu wynagrodzenie w wysokości nie wyższej 
niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

8. W okresie pierwszych trzech lat działania Fundacji Członkowie Rady zobowiązani są nie 
pobierać wynagrodzenia, mogą otrzymywać pozostałe świadczenia zgodnie z § 12 pkt 7 
niniejszego Statutu. 

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 
- 3 - 



§ 13 
Do zadań Rady należy w szczególności:  
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,  
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji,  
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium,  
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,  
5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,  
6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,  
7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów. 
 

§ 14 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na 

pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia 
sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 
 
 

Zarząd 
 

§ 15 
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych 

przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.  
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,  
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  
c) śmierci członka Zarządu. 

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady. 

 
§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,  
b) realizacja celów statutowych,  
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,  
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,  
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,  
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji. 

3. Zarząd zobowiązany jest co roku przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 
Fundacji. 
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§ 17 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, 

a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 
 

Sposób reprezentacji 
 

§ 18 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych 

składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub podpis członka 

Zarządu posiadającego pisemne pełnomocnictwo do samodzielnego reprezentowania 
Fundacji od Prezesa Zarządu lub podpis 3 członków Zarządu działających łącznie. 

 
 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 19 
1. Zmian w statucie Fundacji, z wyjątkiem zapisów ust. 2, dokonuje Rada Fundacji 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania.  

2. Zmian w statucie Fundacji, dotyczących celów określonych w akcie założycielskim wraz z 
późniejszymi zmianami, dokonuje jednogłośnie Rada Fundacji przy obecności wszystkich 
członków uprawnionych do głosowania. 

3. Zmiana celów zapisanych w § 6 statutu Fundacji może polegać wyłącznie na dodaniu 
nowych punktów określających cele szczegółowe i nie może modyfikować, bądź usuwać 
treści istniejących wcześniej zapisów § 6. 

 
§ 20 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

 
§ 21 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i 
kultury fizycznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

  


