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I. Dane fundacji 
 

I.1. Nazwa fundacji 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

 

I.2. Dane korespondencyjne fundacji 

Adres siedziby i korespondencyjny: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31. 

 

I.3. Informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. 

Numer KRS: 0000312501. Data rejestracji w KRS: 28 sierpnia 2008 roku. 

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

I.4. Numer REGON i NIP 

REGON: 120768917; NIP: 6772319650 

 

I.5. Dane dotyczące członków zarządu fundacji i rady fundacji 

W skład Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

wchodzą: 

1) Paweł Grabka – Prezes Fundacji, 

2) Bartosz Zawisza – Wiceprezes Fundacji, 

3) Wacław Kubowicz – Członek, 

4) Jacek Kołodziej – Członek. 
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W skład Rady Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wchodzą: 

1) Bogdan Nowak – Przewodniczący Rady, 

2) Mariusz Ślęzak – Członek, 

3) Mariusz Siudek – Członek, 

4) Tadeusz Cyankiewicz – Członek. 

 

I.6. Cele statutowe fundacji 

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

2) Ochrona i promocja zdrowia. 

3) Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji 

i rewalidacji, a także resocjalizacja dzieci nieprzystosowanych. 

4) Wspomaganie i organizacja pomocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania. 

5) Wspieranie różnych form edukacji kadry harcerskiej. 

6) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7) Organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionu Małopolski. 

8) Organizacja, promocja różnorodnych form kultury fizycznej i sportu. 

9) Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

10) Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii. 

11) Promocja porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym. 

12) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

13) Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, działania na rzecz regionu Małopolski i Miasta Krakowa. 

14) Organizacja i promocja wolontariatu. 

15) Wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Krakowska. 
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności 
o skutkach finansowych 

 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie realizuje swoje cele 

poprzez: 

1) Organizację wypoczynku i aktywności sportowej wolnej od patologii 

społecznych (alkoholu, narkotyków itp.) oraz promowanie zasad bezpiecznego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2) Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów. 

3) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 

gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia 

publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, 

kwestią edukacji, sprawami oświaty lub problematyką dzieci i młodzieży. 

4) Współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami 

prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi o tym samym lub 

podobnym co Fundacja charakterze. 

5) Organizowanie i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu 

społecznego, w tym ludzi nauki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i biznesu 

w kraju i za granicą. 

6) Integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, 

w szczególności wokół problematyki edukacyjno-społecznej. 

7) Inspirowanie dokonań twórczych naukowych i gospodarczych na rzecz 

harcerstwa. 

8) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, 

dydaktycznej, badawczej, naukowej, wydawniczej. 

9) Organizowanie wyjazdów studyjnych. 

10) Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach młodzieżowych 

realizujących cele zbieżne z celami Fundacji. 

11) Organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej 

i sportu, turystyki. 
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12) Organizację letniego i zimowego wypoczynku w formach i miejscach 

dostępnych Fundacji. 

13) Organizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego. 

14) Organizację i prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

15) Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do 

realizacji celów statutowych. 

16) Podejmowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez 

prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej. 

17) Prowadzenie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności 

rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizację 

dzieci nieprzystosowanych społecznie. 

18) Prowadzenie kształcenia kadry instruktorskiej. 

19) Tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-

wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych. 

20) Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój 

demokracji. 

21) Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 

międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi 

i wyznaniowymi. 

22) Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: 

wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 

równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni. 

23) Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawiania się jego 

niszczeniu przez cywilizację, kształtuje potrzeby kontaktu z nieskażoną 

przyrodą, organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 

naturalnego. 

24) Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań 

i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki i krajoznawstwa. 

25) Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych 

i przeciwdziałających uzależnieniom. 
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26) Troszczenie się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

27) Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony życia. 

28) Przygotowanie członków fundacji do aktywności na rynku pracy. 

29) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych 

i w miejscu zamieszkania. 

30) Prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej. 

 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie, jako jeden z celów 

swojej działalności realizuje wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne 

Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej. Współpraca realizowana jest 

na podstawie porozumienia, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie: 

1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

2) Ochrony i promocji zdrowia. 

3) Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

4) Pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji 

i rewalidacji, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych. 

5) Wspomagania i organizacji pomocy na rzecz nauki, edukacji oświaty 

i wychowania. 

6) Wspierania różnych form edukacji członków organizacji. 

7) Organizowania, wspierania i rozwijania turystyki oraz bazy turystycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionów Małopolski. 

8) Organizacji, promocji różnorodnych form kultury fizycznej i sportu. 

9) Krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

10) Ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii. 

11) Promocji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym. 

12) Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, działania na rzecz regionu Małopolski i Miasta Krakowa. 

13) Organizacji i promocji wolontariatu. 
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To właśnie na zadaniach i projektach podejmowanych wspólnie ze Związkiem 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska opierały się dodatkowe działania 

realizowane w roku 2017 przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Krakowie. Do zadań i projektów współrealizowanych w 2017 roku zaliczamy: 

Lp. Nazwa projektu Obszar realizacji projektu 

1.  Lato z ZHP 
Organizacja wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży. 

2.  Wypoczynek śródroczny. 
Organizacja wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży. 

3.  
Współorganizowanie przedsięwzięć 

dla członków Nieprzetartego Szlaku. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

4.  

Organizacja Atrakcyjnego Polowego 

Spotkania Integracyjnego Kadry 

oraz szkoleń prowadzonych przez 

Zespół Kadry Kształcącej. 

Organizacja imprez i szkoleń dla 

kadry instruktorskiej. 

5.  Spotkania Kręgów Seniora. Działania na rzecz osób starszych. 

 

Podczas wyżej wymienionych projektów Fundacja Kształcenia, Wypoczynku 

i Rekreacji w Krakowie realizowała swoje zadania statutowe, pomagając, 

współorganizując lub realizując niektóre z tych przedsięwzięć. 

 

Zadania realizowane w roku 2017 przez oddziały Fundacji: 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA, WYPOCZYNKU I REAKREACJI W KORZKWI 

W 2017 roku w Ośrodku Korzkwi: 

• zorganizowano 8 zimowisk w ramach Akcji Zimowej, 

• zorganizowano 12 kolonii, 10 półkolonii oraz 1 zlot w ramach Akcji Letniej, 

• przeprowadzono 4 turnusy w ramach akcji Lato w mieści, 

• przebywali skauci z Belgii, Holandii, Francji i Austrii – łącznie 202 osoby, 

• przebywali harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego – łącznie 1560 osób, 
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• przebywali harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – łącznie 308 

osób. 

Łącznie Ośrodek w Korzkwi przyjął w 2017 roku 11 089 osób.  

W ramach współpracy z Gminą Zielonki do Ośrodka w Korzkwi zaproszono do 

bezpłatnego udziału w półkoloniach i koloniach 95 osób, które zostały skierowane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. 

Ośrodek w Korzkwi organizował ponadto: 

• projekt Lato w Korzkwi w ramach wniosku współfinansowanego przez Urząd 

Gminy Zielonki, 

• projekt Od trzepaka do kajaka w ramach wniosku współfinansowanego przez 

Urząd Miasta Krakowa, 

• projekt Na sportowo i wesoło w ramach własnej działalności, bez dotacji 

zewnętrznej, 

• projekt W sieci NGO w ramach wniosku współfinansowanego przez Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Ośrodek w Korzkwi w roku 2017 wykonał remonty: dwóch pokoi 7-sobowych, dwóch 

pokoi 3-osobowych z łazienkami, pokoju 1-osobowego, pokoju 3-osobowego, aneksu 

kuchennego, korytarza i klatki schodowej w budynku, bieżące dachów, łazienki dla 

chłopców wraz z toaletą i natryskami, korytarza i zmywaka w kuchni, recepcji, 

korytarza w budynku administracyjnym, pokoju rekreacyjnego, biura oraz 

zainstalowano nowy kontener sanitarny. 

Zakupiono wyposażenie i sprzęt do prowadzenia ośrodka: parasole ogrodowe, sprzęt 

komputerowy, myjkę z kompresorem, sprzęt do utrzymania ośrodka, sprzęt do 

paintballa, stół do bilardu, stół do ping-ponga, pralkę automatyczną, zmywarkę 

przemysłową do naczyń, obieraczkę do warzyw, urządzenie do popcornu, dmuchawę 

do liści, wyposażenie do wyremontowanych pokoi i łazienek. 

 

 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA, WYPOCZYNKU I REAKREACJI W NOWYM SĄCZU 

W dniu 24 lutego 2017 r. podpisana została umowa z Urzędem Miasta Nowy Sącz na 

realizację zadania publicznego „Tam gdzie Ty byłeś ja będę” – IV Rajd Szlakami 
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Jana Pawła II. Zadanie zostało realizowane wspólnie z Komendą Hufca ZHP Nowy 

Sącz. 

W dniu 7 marca 2017 r. została podpisana umowa z Powiatem Nowosądeckim na 

realizowanie zadania „Siódme Echo” – organizacja festiwalu piosenki harcerskiej 

w Piwnicznej Zdroju. Zadanie zostało realizowane wspólnie z Komendą Hufca ZHP 

Nowy Sącz. 

W kwietniu rozpoczęliśmy remont pomieszczeń na piętrze budynku wynajmowanych 

wcześniej przez 16 lat przez Syndyka. Pomieszczenia te wymagały kapitalnego 

remontu. Przy pomocy Prezydenta Miasta Nowego Sącza otrzymaliśmy wsparcie 

w postaci dwóch pracowników (osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu), 

którzy wymalowali ww. pomieszczenia (115 m2). Pracownikom tym zobowiązani 

byliśmy udostępnić narzędzia, ubrania robocze i materiały. Z naszej strony pełniliśmy 

nadzór nad pracami budowlanymi i pracownikami, gdyż wykonywali swoją prace bez 

dozoru ZK. Po wykonaniu prac malarskich we własnym zakresie Stanisław Gniady 

wspólnie z Jakubem Belskim zostały położyli panele na całej powierzchni podłogi 

(4 pomieszczenia) wraz z listami przypodłogowymi.  Materiały malarskie i panele 

podłogowe został zakupione przez sponsora. Pomieszczeniach te będą 

wykorzystywane jako baza noclegowa. 

W związku z tym że wcześniejszy sponsor który deklarował gotowość wykonania 

remontu drugiej części piętra budynku wycofał się, podjęliśmy się dalszego remontu 

własnymi siłami. 

W październiku ponownie przydzielono nam dwóch osadzonych ZK na okres 4 dni, 

którzy podjęli próbę pomalowania sali instruktorskiej (55 m2), jednak zadanie to nie 

zostało zrealizowane z uwagi na krótki czas przeznaczony na wykonanie prac 

malarskich. Zaważyły warunki pogodowe i jakość tynków, które zaczęły odpadać. 

Ściany i sufit wymagały tynkowania, szpachlowania i wygładzenia przed 

malowaniem. Prace te wykonaliśmy we własnym zakresie, ściany zostały 

pomalowane, na suficie zostały położone styropianowe kasetony. Na podłodze 

zostały ułożone płyty OSB 22 mm, a na to panele podłogowe wraz z listwami. 

Materiały dostarczyli sponsorzy. Zostały założone do sali instruktorskiej, hufca, 

fundacji i WC po wymalowaniu tych pomieszczeń, korytarza i wymianie podłogi 

w korytarzu. Jedno z pomieszczeń zostało przystosowane jako aneks kuchenny. 
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Planujemy wykorzystanie sali instruktorskiej wraz z aneksem kuchennym 

wykorzystać w celach komercyjnych jako miejsce narad, szkoleń i spotkań. 

W listopadzie wyremontowane pomieszczenia zostały wykorzystane na szkolenie 

przeprowadzone przez Komendę Hufca Nowy Sącz i Wydział Kryzysowy UM Nowy 

Sącz, za co otrzymaliśmy sumę 1000,00 zł, która została przeznaczona na dalszy 

remont. Najbardziej pilnym zadaniem będzie przeprowadzenie remontu 2 łazienek. 

Posiadamy materiały budowlane w formie płyt gipsowo-kartonowych, umywalki wraz 

z armaturą, brodziki oraz płytki podłogowe i ścienne zakupione przez sponsorów. Do 

wykonania prac budowlanych dostaniemy osadzonych w terminie zależnym od ZK. 

 

 

STANICA W KOSARZYSKACH 

Od końca stycznia i na początku lutego Stanica gościła 2 turnusy zimowiska. 

Pierwszy turnus miał 40 osób, a drugi 30 osób. 

W marcu Stanica była bazą noclegową dla III Ogólnopolskiego Harcerskiego Dnia 

Śniegu. Projekt realizowany przez Hufiec Nowy Sącz przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego i jest imprezą ogólnopolską co pozwoliło na 

wypromowanie obiektu. Również w marcu Stanica wspierała Hufiec Nowy Sącz przy 

organizacji warsztatów z piosenką zapewniając nieodpłatny poczęstunek dla 

uczestników imprezy. 

W maju przygotowano, jak co roku ofertę, wycieczek szkolnych. Ofertę tę rozesłano 

do szkół. Ze względu na nieprzychylną aurę odbyła się w Stanicy jedna wycieczka 

szkolna oraz jeden rajd turystyczny. Czas ten wykorzystano na dopełnienie 

formalności związanych z przygotowaniem obiektu do wypoczynku letniego. 

W czerwcu Stanica gościła wycieczki szkolne jedno- i dwudniowe zapewniając im 

nocleg, wyżywienie i zajęcia programowe. 

W terminie od 30 czerwca do 14 lipca gościł w Stanicy obóz organizowany przez 

Hufiec Nowy Sącz. Podczas obozu zapewniono w budynku noclegi i wyżywienie dla 

41 osób. W tym czasie obiekt był wizytowany przez pracowników Powiatowego 

Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień. 

W terminie od 10 do 15 lipca na polu namiotowym przy Stanicy odbywał się obóz. 

Stanica zapewniała teren pola namiotowego oraz wyżywienie dla 6 osób obozu z DH 
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Bukowina Hufca ZHP Gdańsk-Portowa. 

W terminie od 24 lipca do 3 sierpnia odbył się obóz z Hufca ZHP Ziemi Słupskiej. 

Podczas obozu Stanica zapewniła noclegi w namiotach i wyżywienie dla 46 osób. 

Od 14 do 18 oraz od 21 do 25 sierpnia na zlecenie Urzędu Miasta w Nowym Sączu 

Stanica realizowała jednodniowe wycieczki w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. 

W ramach tego działania Stanica gościła codziennie 40 osobowe grupy zapewniając 

im wyżywienie i zajęcia programowe. Łącznie obsłużono w tym czasie 360 osób. 

W ramach Akcji Letniej obsłużono obozy, w których udział wzięło 145 osób. 

W Stanicy w okresie styczeń – grudzień jedyną inwestycją było wykonanie drenażu 

na polu namiotowym oraz wokół budynku Stanicy. 

 

 

SQADNICA HARCERSKA 

Sqadnica Harcerska cały czas rozwija swoją działalność i poszerza dostępny 

asortyment. 

Dzięki remontowi pomieszczenia sklepu oraz pomieszczeń magazynowych, jesteśmy 

w stanie zgromadzić większą ilość towaru, dzięki czemu realizować szybciej 

zamówienia klientów. Niestety powierzchnia magazynowa nadal nie jest 

wystarczająca w stosunku do potrzeb. 

Cały czas rozwija się sprzedaż internetowa. Sklep jest coraz bardziej popularny 

i znany wśród klientów. Inwestujemy dodatkowe środki w promocję kampanii 

internetowych Adwords oraz reklamy na portalach społecznościowych.  

Sqadnica koordynowała i rozliczała finansowo projekty eventów i pikników 

organizowanych przy współpracy ze Spółkami Miejskimi. Dzięki tej współpracy udało 

się pozyskać dodatkowe środki na wsparcie finansowe i materialne ZHP Chorągwi 

Krakowskiej. 

Dzięki zakupie nowych urządzeń np. maszyna do waty cukrowej, Sqadnica 

rozszerzyła swoją ofertę o jej wynajem. Przygotowujemy się również do otwarcia 

wypożyczalni sprzętu turystycznego. 

Sqadnica jest partnerem i sponsorem licznych imprez i akcji hufcowych, 

chorągwianych i związkowych takich jak np. Święto Patrona Chorągwi, Inauguracja 

Roku, Zawody Ratownicze ZHP. 
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III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Przedsiębiorców 
 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. 

Numer KRS: 0000312501. 

Data rejestracji w KRS: 28 sierpnia 2008 roku. 

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przedmiot działalności gospodarczej według wpisu do KRS: 

1) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania. 

2) 47.25.Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

3) 56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów. 

4) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi. 

 

Przedmiot działalności gospodarczej zrealizowany w roku 2017: 

1) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania. 

2) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwatero-

wania. 

3) 56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering). 

4) 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna. 

5) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację. 

6) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet. 
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IV. Uchwały zarządu fundacji i rady fundacji 
 

W roku 2017 Rada Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

podjęła następujące uchwały: 

a) Nr 1/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazywania środków 

pieniężnych na rzecz ZHP Chorągwi Krakowskiej. 

b) Nr 2/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności, w tym sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium 

członkom Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji za rok 2016. 

c) Nr 3/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu 

Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji na rok 2017. 

d) Nr 4/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia jednorazowego 

wynagrodzenia prezesowi Pawłowi Grabce.  

e) Nr 5/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia jednorazowego 

wynagrodzenia wiceprezesowi Bartoszowi Zawiszy. 

f) Nr 6/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie udzielenia 

jednorazowego wynagrodzenia prezesowi Pawłowi Grabce. 

g) Nr 7/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

umowy o pracę Kierownika Ośrodka Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Korzkwi. 

h) Nr 8/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie udzielenia 

jednorazowego wynagrodzenia Kierownikowi „Sqadnicy” Bartoszowi Zawiszy. 

W roku 2017 Zarząd Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie 

podejmował uchwał. 
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 

V.1. Źródła przychodów 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie uzyskała 

przychody w wysokości 1 847 114,41 zł, w tym: 

a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 185 900,00 zł. 

b) Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 135 566,17 zł. 

c) Przychody z działalności gospodarczej: 1 511 048,93 zł. 

d) Pozostałe przychody operacyjne: 14 599,24 zł. 

e) Przychody finansowe: 0,07 zł. 

 

V.2. Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
 

W roku 2017 działalność Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

zamknęła się zyskiem brutto w wysokości 1 784,27 zł. 

Wynik na podstawowej działalności operacyjnej wyniósł 915,29 zł, w tym: 

a) Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej: - 150 990,04 zł. 

b) Wynik na działalności statutowej odpłatnej: 27 080,48 zł. 

c) Wynik na działalności gospodarczej: 213 829,79 zł. 

d) Koszty administracyjne: 89 004,94 zł. 
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VI. Informacja o poniesionych kosztach 
 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji poniosła koszty 

w wysokości 1 845 330,14 zł, w tym: 

a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 336 890,04 zł. 

b) Koszty działalności statutowej odpłatnej: 108 485,69 zł. 

c) Koszty działalności gospodarczej: 1 297 219,14 zł. 

d) Koszty administracyjne: 89 004,94 zł. 

e) Pozostałe koszty operacyjne: 10 348,74 zł. 

f) Koszty finansowe: 3 381,59 zł. 

 

VII. Dane dodatkowe 
 

VII.1. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według 

zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie zatrudniała 

9 osób na podstawie umowy o pracę na stanowisku  

a) kierownik sklepu harcerskiego, 

b) kierownik ośrodka, 

c) pracownik młodociany – kucharz, 

d) zastępca kierownika ds. programowych, 

e) konserwator, 

f) sprzątaczka – pomoc kuchenna. 

Jednocześnie wszystkie osoby zatrudnione były wyłącznie w ramach działalności 

gospodarczej. 
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VII.2. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację 

z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wypłaciła 

łącznie: 

Wynagrodzenia łącznie: 470 672,67 zł; 

      a)  Z tytułu działalności gospodarczej: 374 286,52 zł; 

 b)  Z tytułu działalności statutowej: 96 386,15 zł. 

 

VII.3. Dane o 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 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wypłaciła 

łącznie: 134 259,24 zł; 

a) Umowy o pracę: 100 759,24 zł (w tym premie: 13 776,70 zł). 

b) Umowy zlecenia i powołania: 33 500,00 zł. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 11 188,27 zł; 

a) Umowy o pracę: 8 396,60.zł. 

b) Umowy zlecenia i powołania: 2 791,67 zł. 

 

VII.4. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie poniosła 

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń / umów o dzieło: 292 358,02 zł. 
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VII.5. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, 

z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców 

i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej 

udzielania takich pożyczek 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie 

udzielała żadnych pożyczek. 

 

VII.6. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze 

wskazaniem banku 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku 

i Rekreacji w Krakowie posiadała środki w wysokości: 

a) Krakowski Bank Spółdzielczy: 118,02 zł, 

b) ING Bank Śląski S.A.: 9 384,97 zł, 

c) BZ WBK S.A.: 38 135,17 zł. 

 

VII.7. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych 

udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek 
 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie nabyła 

żadnych obligacji, nie objęła żadnych udziałów oraz nie nabyła żadnych akcji 

w spółkach prawa handlowego. 

 

VII.8. Dane o wartości nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie nabyła 

żadnych nieruchomości. Dokonała inwestycji w obcy środek trwały (lokal) na wartość: 

98 433,08 zł. 



Sprawozdanie z działalności 
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 

Strona | 20  
 

VII.9. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nabyła 

środek trwały – zmywarkę, o wartości 5 348,15 zł. 

 

VII.10. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we 

właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 

statystycznych 

 

Wartość aktywów: 502 680,80 zł. 

Wartość zobowiązań: 326 013,68 zł. 

 

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty 

państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne)  
 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie w roku 2017 realizowała 

następujące zadania zlecone: 

1) Lato w Korzkwi 2017 – projekt współfinansowany przez Urząd Gminy Zielonki. 

Projekt realizowany w terminie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. 

W ramach „Lata w Korzkwi” dzieci i młodzież uczestniczyły w ciekawych 

zajęciach, wycieczkach, dla niektórych była to jedyna możliwość uczestnictwa 

w ciekawych formach organizowanego wypoczynku w wakacje. Uczestnicy 

brali udział w zajęciach rekreacyjnych, uprawiali sport, nawiązywali nowe 

przyjaźnie. W trakcie niepogody uczestniczyły w zajęciach świetlicowych jak 

również miały możliwość wyjazdu na basen czy inne atrakcje w nieopodal 

położonym Krakowie i Ojcowie. Dzięki realizacja zadania mieli również 

doskonałą okazją do poznawania historii regionu. Zajęcia prowadzone były 

przez doświadczonych pedagogów i instruktorów. Program był zróżnicowany 

w zależności od grupy wiekowej. Każda grupa wiekowa miała przygotowany 
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przez kadrę program dopasowany do jej możliwości (np. młodsi strzelanie do 

celu z paintball a starsi turnieje między sobą, itp.). W wypoczynku wzięło 

udział ponad 801 uczestników. 

Łączna wartość projektu wyniosła 128534,24 zł, w tym: dotacja 5000,00 zł, 

środki finansowe własne i wkład osobowy 123534,24 zł. Projekt został 

zrealizowany w planowanym zakresie oraz rozliczony w terminie 

wyznaczonym przez grantodawcę. 

2) W sieci NGO – projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Projekt realizowany w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 

2017 roku. 

W ramach projektu zrekrutowano 80 uczestników z 60 organizacji. Wzięli oni 

udział w 9 warsztatach, które obejmowały łącznie 704 godziny (przygotowano 

plany i materiały do wszystkich warsztatów). Ponadto przeprowadzono 900 

godzin doradztwa dla uczestników projektu. W projekcie powstało 60 strategii 

rozwoju organizacji, 120 fiszek projektowych, 30 koncepcji produktu 

turystycznego. Przeprowadzono także 60 superwizji w organizacjach oraz 

4 wizyty studyjne i 4 festyny. 

Łączna wartość projektu wyniosła 187052,78 zł, w tym: dotacja 99900,00 zł, 

środki finansowe własne 87152,78 zł. Projekt został zrealizowany 

w planowanym zakresie oraz rozliczony w terminie wyznaczonym przez 

grantodawcę. 

3) Przeprowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży poza miejscem 

zamieszkania – akcja wyjazdowa – projekt współfinansowany przez Gminę 

Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Projekt realizowany w terminie od 

23 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. 

Zajęcia na wszystkich turnusach prowadzone były w oparciu o konspekty 

przygotowane przez wychowawców. Na ich podstawie przygotowano 

materiały potrzebne do zrealizowania danego elementu programu. Spotkania 

kierownika z wychowawcami odbyły się w zaplanowanych terminach w celu 

uzgodnienia zasad pracy, podział obowiązków. Każdemu wychowawcy 

została przydzielona grupa uczestników. W projekcie uczestniczyło 250 dzieci 

i młodzież z Krakowa . W większości z rodzin średnio sytuowanych niewielka 
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grupa z rodzina biednych i patologicznych. Dzieci i młodzież w kategoriach 

wiekowych 6-10, 11-13, 14-powyżej lat. Wśród uczestników znalazły się dzieci 

i młodzież ze Szkół i Placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wskazane 

przez MOPS.  

Łączna wartość projektu wyniosła 240055,08 zł, w tym: dotacja 78000,00 zł, 

środki finansowe własne 119455,08 zł, wkład osobowy 42600,00 zł. Projekt 

został zrealizowany w planowanym zakresie oraz rozliczony w terminie 

wyznaczonym przez grantodawcę. 

 

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących 

zobowiązań podatkowych, a także informację 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 

W roku 2017 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie deklaracje 

składała terminowo, natomiast rozliczenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych regulowane były z lekkim opóźnieniem. 

 

 

X. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to 

jej wyniki 
 

W roku 2017 w Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie była 

kontrolowana przez: 

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie – kontrola wystawianych umów 

cywilnoprawnych oraz płatności składek. Kontrola zakończona bez uwag. 

b) Urząd Miasta Krakowa – kontrola realizacji projektu „Od trzepaka do kajaka 

2017”. Kontrola zakończona bez uwag. 
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