
 
Dnia 5 września 2012r. w Krakowie na zebraniu Rady Fundacji w którym 
udział wzięli wszyscy członkowie Rady, podjęto jednogłośnie uchwałę o 
następującej treści: 
 
 

 UCHWAŁA nr 12 
Rady Fundacji WSPINKA 

 
W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU 

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”  
 
 
Rada Fundacji WSPINKA postanawia wprowadzić następujące zmiany w 
statucie Fundacji WSPINKA: 
 
 
1. W § 19, ust. 3 zmieniono brzmienie na następujące:  
 

„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.” 

 
 

2. W § 6 dodano ustępy od 8 do 17 o następującym brzmieniu:  
 

„ 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.” 
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3. W § 7 dodano ustępy od 9 do 14 o następującym brzmieniu:  
 

„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.” 

 
 
4. W § 9, ust. 1, lit. f) zmieniono brzmienie na następujące: 
  

„f)  dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.” 
 
 
5. W tytule Rozdziału IV zmieniono brzmienie na następujące: 
 

„Rozdział IV. Działalność gospodarcza i odpłatna pożytku publicznego” 
 

 
6. W § 10 dodano ustęp 2 o następującym brzmieniu:  
 

„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.” 
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7. W § 18, ust. 2 zmieniono brzmienie na następujące: 
 

„2.  W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa 
posiadającego pisemne pełnomocnictwo do samodzielnego 
reprezentowania Fundacji od Wiceprezesa lub podpis dwóch 
członków Zarządu oraz jednego członka Rady działających 
łącznie.” 

 
 
 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
 
 
Podpisano: 
Przewodniczący Rady – Paweł Florek 
 
 

 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Rady – Jarosław Pałys 
 
 
 

 
 
Sekretarz Rady – Beata Iwanow 

 
 
 


