
 
Dnia 30 czerwca 2014r. w Krakowie na zebraniu Rady Fundacji w którym udział 
wzięli wszyscy członkowie Rady, podjęto jednogłośnie uchwałę o następującej 
treści: 

 
 

 UCHWAŁA nr 17 
Rady Fundacji WSPINKA 

 
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”  
ZA ROK 2013. 

 
 

Rada Fundacji WSPINKA postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz 
merytoryczne Fundacji z dnia 27 czerwca 2014r. za okres 01.01.2013r. do 
31.12.2013r., przedłoŜone przez Zarząd Fundacji. Sprawozdanie finansowe i 
merytoryczne stanowi załącznik do niniejszej Uchwały będąc jego integralną 
częścią. 

 
 
 
Podpisano: 
Przewodniczący Rady – Paweł Florek 
 
 
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Rady – Jarosław Pałys 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Rady – Beata Iwanow 
 
 
 
 



Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica WINCENTEGO POLA Nr domu 66 a Nr lokalu 

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 18 541 77 30

Nr faksu 18 541 70 31 E-mail fundacja@wspinka.org Strona www www.wspinka.org

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12095148400000 6. Numer KRS 0000331588

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mateusz Paradowski Prezes Zarządu TAK

Krystian Buczak Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Florek Przewodniczący Rady TAK

Jarosław Pałys Zastępca 
Przewodniczącego Rady

TAK

Beata Iwanow Sekretarz Rady TAK

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI "WSPINKA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju wspinaczki 
sportowej, skałkowej i górskiej.
Promowanie wspinaczki jako zdrowego i rozwojowego stylu życia.
Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych 
wykorzystujących wychowawcze i rozwojowe aspekty wspinaczki.
Kultywowanie i promowanie kultury, tradycji i historii wspinania w Polsce.
Wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju kultury fizycznej w 
zakresie wspinaczki.
Popieranie i prowadzenie działań zmierzających do budowy i utrzymania 
obiektów służących wspinaczce oraz osobom uprawiającym wspinaczkę.
Pozyskanie terenów służących lub mogących służyć uprawianiu wspinaczki 
oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.
Realizowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Realizowanie zadań z zakresy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Realizowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego.
Realizowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Realizowanie zadań z zakresu nauki oraz oświaty i wychowania.
Realizowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
Realizowanie zadań z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą.
Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz innych organizacji 
pozarządowych.
Realizowanie zadań z  zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)

Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na 
realizację celów statutowych.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do powstawania  
nowych dróg wspinaczkowych oraz poprawy bezpieczeństwa na już 
istniejących drogach, szczególnie służących wspinaczce rodzinnej.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do budowy i rozwoju 
infrastruktury terenów wspinaczkowych.
Wspieranie oraz finansowanie organizacji zrzeszających osoby 
uprawiające wspinaczkę.
Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, 
edukacyjnych i sportowych związanych ze wspinaczką (imprez, 
konkursów, szkoleń, festiwali, zawodów sportowych itp.).
Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej i medialnej 
związanej z realizacją celów Fundacji.
Pozyskanie nieruchomości służących realizacji celów Fundacji.
Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami w kraju i 
zagranicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
Finansowanie i prowadzenie badań naukowych związanych z realizacją 
celów Fundacji.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do powstawania  
nowych szlaków turystycznych oraz poprawy bezpieczeństwa na już 
istniejących szlakach.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do budowy i rozwoju 
infrastruktury turystycznej.
Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i 
edukacyjnych związanych z turystyką (imprez, konkursów, szkoleń, 
festiwali itp.).
Prowadzenie szkoleń  oraz działań edukacyjnych zmierzających do 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju wolontariatu.
Popieranie, finansowanie i realizowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi 
wolnej kultury i przestrzeni publicznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

40000

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wykonanie 110 nowych szlaków (dróg) wspinaczkowych i renowacja 64 już istniejących
Zainstalowanie 832 stałych punktów asekuracyjnych
Wykonanie 87 przewodników wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) w wersji elektronicznej
Wykonanie 1 przewodnika wspinaczkowego (tzw. skałoplanu) w wersji papierowej
Pomoc w uzyskaniu środków na leczenie i rehabilitację osoby, która uległa wypadkowi podczas 
wspinaczki
Kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia swobodnego dostępu do terenów 
wspinaczkowych, będących własnością prywatną i skarbu państwa
Nawiązanie oraz kontynuowanie współpracy  z innymi organizacjami i instytucjami (Stowarzyszenie 
OSM Polska, RDOŚ w Krakowie, OSP Będkowice, Urząd Gminy Wielka Wieś, Klub Wysokogórski Kraków, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Nadleśnictwo Olkusz)
Udział w akcji sprzątania Dolin Będkowskiej i Kobylańskiej, zorganizowanej we współpracy z Gminą 
Wielka Wieś i OSP Będkowice
Działania z zakresu ochrony przyrody na obszarze Rezerwatu Przyrody "Pazurek"
Działania eliminujące zagrożenia dla zdrowia i życia osób wspinających na naturalnych obiektach 
wspinaczkowych

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo Wydawanie broszur, 
ulotek i map 
związanych ze 
wspinaczką

58.11.Z

turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie portali 
internetowych o 
tematyce turystycznej i 
wspinaczkowej.

63.12.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalność 
wysokościowa i 
instalatorska 
(tworzenie nowych 
dróg wspinaczkowych)

43.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 3
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 122,608.52 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 98,259.14 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19,600.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.18 zł

e) Pozostałe przychody 4,749.20 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalność 
wysokościowa i 
instalatorska 
(tworzenie nowych 
dróg wspinaczkowych)

43.99.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Zorganizowanie 
wydarzenia sportowego 
związanego z 
uprawianiem i 
popularyzacji 
wspinaczki

79.12.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


25,346.94 zł

0.00 zł

62,002.20 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,910.00 zł

0.00 zł

10,910.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,593.32 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Wykonanie  nowych szlaków (dróg) wspinaczkowych - działania wolontarystyczne Artura 
Pierzchniaka

2,803.50 zł

2 Wykonanie  przewodników wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) w wersji elektronicznej 1,600.00 zł

3 Porządkowanie terenów wspinaczkowych 70.42 zł

4 Udzielenie pomocy finansowej na rehabilitację i leczenie osoby poszkodowanej podczas wypadku 
w trakcie wspinaczki.

119.40 zł

1 Program "Nowa WSPINKA" 2,803.50 zł

2 Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 119.40 zł

3 Program "Teren WSPINKA" 70.42 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,749.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 87,349.14 zł

Druk: MPiPS 5



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,721.61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1.30 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 124,647.17 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

100,980.75 zł 4,593.32 zł

19,601.30 zł 0.00 zł

0.00 zł

20.00 zł

4,045.12 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

236.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 6
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 7

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 80,937.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80,937.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

80,937.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 9,677.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 71,260.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

1,451.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

768.00 zł

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
w mieęcy

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4.00 osób

8.00 osób

2.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz org
anizacji w  okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1.00 osób

1.00 osób

Druk: MPiPS 8

w 
tym:

12.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni
do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w  
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,861.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Upowszechnianie turystyki i 
promocja walorów 
turystycznych oraz 
stworzenie jednolitego 
systemu informacji 
turystycznej poprzez 
rozbudowę bazy danych 
internetowego przewodnika 
turystycznego "poznaj Dolny 
Śląsk"- 2 etap

Upowszechnianie turystyki i 
promocja walorów 
turystycznych Dolnego Śląska

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnosląskiego

10,000.00 zł

2 Upowszechnianie turystyki i 
promocja walorów 
turystycznych oraz 
stworzenie jednolitego 
systemu informacji 
turystycznej poprzez 
rozbudowę bazy danych 
internetowego przewodnika 
turystycznego "poznaj Dolny 
Śląsk

Upowszechnianie turystyki i 
promocja walorów 
turystycznych Dolnego Śląska

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnosląskiego

24,600.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,853.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 9



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

3 Bezpieczne szlaki Małopolski wykonanie nowych i renowacja 
istniejących szlaków 
wspinaczkowych na terenie 
Województwa Małopolskiego 
oraz wykonanie e-
przewodników wspinaczkowych 
prezentujących ich przebieg.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

9,902.20 zł

4 WSPINKA w Gminie Wielka 
Wieś- promocja produktów 
turystycznych

Wykonanie folderu 
promocyjnego w formie 
przewodnika wspinaczkowego

Urząd Gminy Wielka Wieś 2,500.00 zł

5 Stworzenie nowych i 
renowacja istniejących 
szlaków wspinaczkowych 
oraz wykonanie 
prezentujących ich przebieg 
e-przewodników.

Stworzenie nowych i renowacja 
istniejących szlaków 
wspinaczkowych oraz 
wykonanie prezentujących ich 
przebieg e-przewodników.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.

15,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Gminy Wielka Wieś 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Druk: MPiPS 10



5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej  
lub podpisy osób upoważnionych do  
składania oświadczeń woli w imieniu  

organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 11

W związku z naruszeniem dóbr osobistych Fundacji WSPINKA, Zarząd złożył do sądu pozew o ochronę
tych dóbr.

27 czerwca 2014 roku



BILANS
sporządzony na dzień: 2013-12-31

2013-01-01 2013-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 0.00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 10,597.28 11,713.35

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 2,546.62

7,016.94Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 1,033.72

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 7,016.94 6,670.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia: 27 czerwca 2014 roku 

Agnieszka Sienieńska Mateusz Paradowski

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2,546.62

7,198.00

1,968.73

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI 
"WSPINKA"
33-300 NOWY SĄCZ
WINCENTEGO POLA 66 a 
0000331588

1 Środki pieniężne 1,033.72 1,968.73

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 10,597.28 11,713.35

A. Fundusze własne 3,580.34 5,043.35

I. Fundusz statutowy 7,082.00 7,082.00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -3,501.66 -2,038.65

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0.00 0.00

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -3,501.66 -2,038.65

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7,016.94 6,670.00

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 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

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 7,016.94 6,670.00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 10,597.28 11,713.35

Druk: MPiPS strona 1 z 1

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Krystian Buczak



RACHUNEK WYNIKÓW

A. Przychody z działalności statutowej 104,846.26 122,608.34

I. Składki brutto określone statutem 0.00 0.00

II. Inne przychody określone statutem 104,846.26 122,608.34

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 101,445.36 98,259.14

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 19,600.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 3,400.90 4,749.20

B. Koszty realizacji zadań statutowych 105,846.49 120,582.05

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

105,846.49 100,980.75

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 19,601.30

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

-1,000.23 2,026.29

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

20.00555.20Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 15.01 0.18

0.0050.00Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 1,389.91 1,743.22

Sporządzono dnia 27 czerwca 2014 roku

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI 
"WSPINKA"
33-300 NOWY SĄCZ
WINCENTEGO POLA 66 a 
0000331588

na dzień: 2013-12-31 
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 1,911.24 4,045.12

411.5022.16Usługi obce2

1,420.000.00Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

0.0027.50Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 471.67 470.40

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0.00 0.00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-3,501.66 -2,038.65

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) -3,501.66 -2,038.65

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -3,501.66 -2,038.65

0.000.00Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2

Druk: MPiPS strona 1 z 1

Agnieszka Sienieńska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Paradowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Krystian Buczak



INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według:
A. 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.
B. Wycena inwestycji krótkoterminowych prowadzona jest według ceny nabycia lub rynkowej zależnie od tego, 
która z nich jest niższa.
C. Wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych - materiałów i towarów prowadzona jest w cenach 
zakupu lub w przypadku nieodpłatnie otrzymanego – cena sprzedaży takiego samego lub podobnego materiału 
lub towaru.
D. 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 .
E. Ustala się wycenę rozchodu rzeczowych składników obrotowych według metody FIFO (pierwsze weszło, 
pierwsze wyszło).
F. Rzeczowe składniki aktywów - produkty niezakończone wycenia się na poziomie kosztów wytworzenia.
G. Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej, liczone są proporcjonalnie do stopnia jej 
zaawansowania tj.z udziałem kosztów poniesionych od dnia zwarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w 
całkowitych kosztach wykonania usługi.
H. Podstawowa działalność jednostki: działalność statutowa nieodpłatna  i działalność statutowa odpłatna (np. 
działalność szkoleniowa, edukacyjna).
I. Ewidencja kosztów prowadzona jest według:rodzajów na kontach zespołu „4" i równocześnie według typów 
działalności na kontach zespołu „5"

II

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych o wartości 2.546,62 zł stanowią materiały do realizacji zadań 
statutowych w ramach programów "Nowa WSPINKA”, „Bezpieczna WSPINKA”, „Rodzinna WSPINKA” i „Teren 
WSPINKA”.
Aktywa obrotowe - środki pieniężne w wysokości 1.968,73 zł.

III

Przychody z działalności statutowej  w kwocie 122.608,34 zł pochodzą z:
- darowizn wpłaconych na konto Fundacji przez ofiarodawców prywatnych oraz firmy - 10.910,- zł
- 1% podatku za 2012r. - 4.749,20 zł
- ze źródeł publicznych (środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, dotacje ze środków UE) - 
87.349,14 zł

Przychody z działalności odpłatnej - 19.600,- zł

Przychody finansowe w kwocie 0,18 zł stanowią odsetki bankowe.
IV

Druk: MPiPS

Koszty związane z realizacją działań statutowych w kwocie 120.582,05 zł stanowią koszty:

a) realizowanych zadań publicznych w kwocie 66.585,77 zł:
- STWORZENIE NOWYCH I RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH SZLAKÓW WSPINACZKOWYCH  ORAZ 
WYKONANIE PREZENTUJĄCYCH ICH PRZEBIEG E-PRZEWODNIKÓW - 15.850,27 zł
- UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ STWORZENIE 
JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BAZY DANYCH 
INTERNETOWEGO PRZEWODNIKA "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK" - 26.700,00 zł
- UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ STWORZENIE 
JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BAZY DANYCH 
INTERNETOWEGO PRZEWODNIKA "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK" II etap - 10.900,00 zł
- BEZPIECZNE SZLAKI MAŁOPOLSKI - 10.385,50 zł
- WSPINKA W GMINIE WIELKA WIEŚ - PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W GMINIE WIELKA 
WIEŚ - 2.750,00 zł

b) realizowanych operacji objętych wsparciem ze środków UE w kwocie 27.900,00 zł:
- INTERNETOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY "WSPINKA NA JURZE" - 8.900,00 zł
- INTERNETOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY "WSPINKA w Sudetach" - 19.000,00 zł 
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c) działalności odpłatnej: 19.601,30 zł:
- wykonanie szlaków wspinaczkowych w Gminie Sułoszowa - 17.601,30 zł
- przeprowadzenie imprezy wspinaczkowej dla wolontariuszy sprzątających dolinę Będkowską i Kobylańską - 
2.000,00 zł 

d) realizowanych programów "Nowa WSPINKA" i "Teren WSPINKA" w łącznej kwocie 2.873,92 zł:
- "Nowa WSPINKA" - 2.803,50 zł
- "Teren WSPINKA" - 70,42 zł

e) pomocy Arturowi Pierzchniakowi (leczenie i rehabilitacja) w kwocie 119,40 zł

f) rozliczenia wyniku finansowego (straty) za 2012r. w kwocie 3.501,66 zł

Koszty administracyjne w kwocie 4.045,12 zł stanowiły: artykuły biurowe, opłaty sądowe, opłaty bankowe, 
opłata za domenę internetową, wynagrodzenie za obsługę księgowa zadań publicznych oraz usługi obce.
- zużycie materiałów - 1.743,22 zł
- usługi obce - 411,50 zł
- podatki i opłaty - 470,40 zł
- wynagrodzenia - 1.420,00 zł

Koszty finansowe stanowiły odsetki od pożyczki obrotowej w związku z realizacją operacji refinansowanej ze 
środków UE w ramach PROW 2007-2013.

V

Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu, ze względu na stratę z roku poprzedniego.

VI

Fundacja nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Przychody fundacji w bieżącym roku nieznacznie wzrosły. Głównym źródłem przychodów są środki publiczne 
(realizacja zadań publicznych oraz projekty unijne).
Fundacja nie posiada majątku trwałego.
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Sporządzono dnia 27 czerwca 2014 roku
Agnieszka Sienieńska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Paradowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Krystian Buczak
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