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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) Roman Baran – Wiceprezes Fundacji, 

3) Wacław Kubowicz – Członek, 

4) Bartosz Zawisza – Członek, 

5) Elżbieta Żurek – Skarbnik, do 10 lutego 2015 roku. 
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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) Artur Walkowiak – 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 działania realizowane  

w roku 2015 przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie. 

 

Wykaz zadań i projektów realizowanych w 2015 roku: 

Lp. Nazwa projektu Obszar realizacji projektu 

1.  Lato z ZHP 
Organizacja wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży. 

2.  Lato w mieście z ZHP. 
Organizacja wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży. 

3.  Wypoczynek śródroczny. 
Organizacja wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży. 

4.  
Współorganizowanie przedsięwzięć 

dla członków Nieprzetartego Szlaku. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

5.  

Organizacja Atrakcyjnego Polowego 

Spotkania Integracyjnego Kadry 

oraz szkoleń prowadzonych przez 

Zespół Kadry Kształcącej. 

Organizacja imprez i szkoleń dla 

kadry instruktorskiej. 

6.  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. 

 

Ponadto w roku 2015 Fundacja pozyskała sprzęt, który częściowo został 

wykorzystany w obiektach Fundacji, a częściowo przekazany do jednostek 

harcerskich. W skład pozyskanego sprzętu wchodziły: 

a) Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – 51 sztuk; 

b) Stolik 80 cm x 80 cm – 77 sztuk; 
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c) Krzesło tapicerowane – 90 sztuk; 

d) Szafa dwudrzwiowa biała – 19 sztuk; 

e) Łóżko piętrowe białe – 22 sztuk; 

f) Łóżko jednoosobowe – 65 sztuk; 

g) Lampka nocna – 10 sztuk. 

Szacunkowa wartość pozyskanego sprzętu wyniosła: 84 789,07 zł. 

 

 

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) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania. 

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

zakwaterowania. 

3) 55.30.Z – pole kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) 

i pola namiotowe. 

4) 55.90.Z – pozostałe zakwaterowania. 

5) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych. 

6) 79.11 – działalność organizatorów turystyki. 
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7) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowa-

nych sklepach. 

8) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 

9) 58.11.Z – wydawanie książek. 

10) 58.13.Z – wydawanie gazet. 

11) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza. 

12) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna. 

13) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna. 

14) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

15) 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy. 

16) 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 

w pozostałych mediach. 

17) 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 

18) 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 

19) 72.2 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

20) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych. 

21) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

22) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych. 

23) 56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering). 

24) 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna. 

25) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację. 

26) 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem. 

27) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

28) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet. 
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Przedmiot działalności gospodarczej zrealizowany w roku 2015: 

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. 

 

 

IV. Uchwały zarządu fundacji i rady fundacji 
 

W roku 2015 Zarząd Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie opłat wewnętrznych Fundacji 

Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji. 

b) Nr 2/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu 

na rok 2015. 

c) Nr 3/12/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Ośrodka 

Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji „SQADNICA” w Zakopanem. 

d) Nr 4/12/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Kierownika 

Ośrodka Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji „SQADNICA” w Zakopanem. 

W roku 2015 Rada Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

podjęła następujące uchwały: 

a) Nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

powołania Członka Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji . 
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b) Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

umowy o pracę Kierownika Ośrodka Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Korzkwi. 

c) Nr 3/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Członka Zarządu – Skarbnika Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji. 

d) Nr 4/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wpisania nowego przedmiotu 

działalności do Statutu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji . 

e) Nr 5/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego ustalenia 

zasad realizacji działań zapisanych w § 32 Statutu Fundacji Kształcenia, 

Wypoczynku i Rekreacji. 

f) Nr 6/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności, w tym sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium 

członkom Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji za rok 2014. 

g) Nr 7/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu 

Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji na rok 2015. 

h) Nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

umowy o pracę Kierownika Ośrodka Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Korzkwi. 

i) Nr 9/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

powołania Członka Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji. 

j) Nr 10/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie udzielenia 

jednorazowej premii prezesowi Pawłowi Grabce. 

k) Nr 11/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

powołania Członka Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji. 

l) Nr 12/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia z tytułu 

umowy o pracę Kierownika Ośrodka Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Korzkwi. 
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 

V.1. Źródła przychodów 

 

W roku 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie uzyskała 

przychody w wysokości 1 162 668,47 zł, w tym: 

a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 96 078,00 zł. 

b) Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 86 989,67 zł. 

c) Przychody z działalności gospodarczej: 966 111,64 zł. 

d) Pozostałe przychody operacyjne: 13 475,39 zł. 

e) Przychody finansowe: 13,77 zł. 

 

V.2. Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 

W roku 2015 działalność Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

zamknęła się zyskiem netto w wysokości 21 595,27 zł. 

Wynik na podstawowej działalności operacyjnej wyniósł 10 230,39, w tym: 

a) Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej: -61 160,42 zł. 

b) Wynik na działalności statutowej odpłatnej: -25 895,49 zł. 

c) Wynik na działalności gospodarczej: 176 391,04 zł. 

d) Koszty administracyjne: 79 104,74 zł. 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności 
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

Strona | 15  
 

VI. Informacja o poniesionych kosztach 
 

W roku 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji poniosła koszty 

w wysokości 1 140 914,20 zł, w tym: 

a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 157 238,42 zł. 

b) Koszty działalności statutowej odpłatnej: 112 885,16 zł. 

c) Koszty działalności gospodarczej: 789 720,60 zł. 

d) Koszty administracyjne: 79 104,74 zł. 

e) Pozostałe koszty operacyjne: 811,91 zł. 

f) Koszty finansowe: 1 153,37 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 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie zatrudniała 

6 osób na podstawie umowy o pracę na stanowisku  

a) pracownik ds. zaopatrzenia i żywienia, 

b) kierownik sklepu harcerskiego, 

c) sprzątająca. 

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 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wypłaciła 

łącznie: 

Wynagrodzenia łącznie: 198 294,56 zł  

      a)  Z tytułu działalności gospodarczej: 195 494,56 zł  

 b)  Z tytułu działalności statutowej: 2 800,00 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 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wypłaciła 

łącznie: 92 928,99 zł, w tym: 

a) Umowy o pracę: 75 398,99 zł. 

b) Umowy zlecenia: 17 530,00 zł. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 7 744,08 zł: 

a) Umowy o pracę: 6 283,25 zł. 

b) Umowy zlecenia: 1 460,83 zł. 

 

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

 

W roku 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie poniosła 

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń / umów o dzieło: 102 823,75 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 2015 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 2015 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku 

i Rekreacji w Krakowie posiadała środki w wysokości: 

a) Getin Noble Bank S.A.: 0,00 zł. 

b) Krakowski Bank Spółdzielczy: 8 918,23 zł. 

c) ING Bank Śląski S.A.: 6 000,59 zł. 

d) PKO BP S.A.: 0,00 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 2015 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 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie nabyła 

żadnych nieruchomości. 
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VII.9. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

W roku 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie nabyła 

żadnych środków trwałych. 

 

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

właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 

statystycznych 

 

Wartość aktywów: 219 579,87 zł. 

Wartość zobowiązań: 102 630,87 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 2015 realizowała 

następujące zadania zlecone: 

1) XVI Tydzień Osób Niepełnosprawnych – Karuzela Marzeń – projekt 

współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa. 

Projekt realizowany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku. 

Celem ogólnym zadania było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport, 

turystykę i krajoznawstwo oraz poprawę poziomu integracji i aktywizacji osób 

niepełnosprawnych intelektualnie wykorzystanie zajęć sportowych do 

podnoszenia sprawności psychoruchowej osoby niepełnosprawnej. „Karuzela 

Marzeń” w Korzkwi to przedsięwzięcie które zostało zorganizowane w formie 

pikniku na dużej polanie. Piknik był częścią XVII Tygodnia Osób 

Niepełnosprawnych i był skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Całość przedsięwzięcia obsługiwali wolontariusze – harcerze. Podczas 
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imprezy uczestnicy skorzystali ze struktur dmuchanych, które stanowiły 

ogromną atrakcję i zapewniły zabawę dla wszystkich jej uczestników. 

W projekcie wzięło udział ponad 500 dzieci i młodzieży z Krakowa. 

Łączna wartość projektu wyniosła 11500,00 zł, w tym: dotacja 9200,00 zł, 

środki finansowe własne 300,00 zł, środki z innych źródeł 0,00 zł, wkład 

osobowy 2000,00 zł. Projekt został zrealizowany w planowanym zakresie oraz 

rozliczony w terminie wyznaczonym przez grantodawcę. 

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

Projekt realizowany w terminie od 1 czerwca do 28 sierpnia 2015 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 nie pogody uczestniczyli 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 

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 100 uczestników. 

Łączna wartość projektu wyniosła 33385,11 zł, w tym: dotacja 4000,00 zł, 

środki finansowe własne 500,00 zł, środki z innych źródeł 14385,11 zł, wkład 

osobowy 14500,00 zł. Projekt został zrealizowany w planowanym zakresie 

oraz rozliczony w terminie wyznaczonym przez grantodawcę. 

3) Na sportowo i wesoło – Lato w mieście 2015 – projekt współfinansowany 

przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Projekt realizowany 

w terminie od 1 lipca do 21 sierpnia 2015 roku. 

Program prowadzony był w cyklach od poniedziałku do piątku w godzinach od 

9.00 do 17.00. Zajęcia prowadzone były na terenie całego Krakowa i również 

poza Krakowem (wycieczki, paintball, speed ball, ognisko), miejscem spotkań 
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ustalone było w centrum miasta u podnóża Wawelu przy Klubie Sportowym 

„Nadwiślan”. Kilka zajęć odbyło się w Szkole Podstawowej nr 158  przy 

ul. Strąkowej na przy szkolnych obiektach sportowych. Odbyła się również 

wycieczka niebieskim szlakiem rowerowy ”Korzkiew - Prądnik Korzkiewski” do 

Ojcowskiego Parku  Narodowego. W projekcie wzięło udział 250 dzieci 

i młodzieży z Krakowa. 

Łączna wartość projektu wyniosła 60087,42 zł, w tym: dotacja 25670,00 zł, 

środki finansowe własne 12500,00 zł, środki z innych źródeł 7877,42 zł, wkład 

osobowy 14040,00 zł. Projekt został zrealizowany w planowanym zakresie 

oraz rozliczony w terminie wyznaczonym przez grantodawcę. 

4) Od trzepaka do kajaka – projekt współfinansowany przez Gminę Miejską 

Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Projekt realizowany w terminie od 1 lipca do 

28 sierpnia 2015 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 220 dzieci 

i młodzież z Krakowa . W większości z rodzin średnio sytuowanych niewielka 

grupa z rodzin biednych i patologicznych. Dzieci i młodzież w kategoriach 

wiekowych 6-10, 11-13, 14-16, 17-19 lat. Wśród uczestników znalazły się 

dzieci i młodzież ze Szkół  i Placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 

wskazane przez MOPS. 

Łączna wartość projektu wyniosła 170465,50 zł, w tym: dotacja 43163,00 zł, 

środki finansowe własne 45000,00 zł, środki z innych źródeł 42824,50 zł, 

wkład osobowy 39480,00 zł. Projekt został zrealizowany w planowanym 

zakresie oraz rozliczony w terminie wyznaczonym przez grantodawcę. 

5) Kształtowanie postaw proobronnych młodych ludzi – projekt 

współfinansowany przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt realizowany 

w terminie od 22 października do 28 grudnia 2015 roku. 
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Celem było wspieranie partycypacji społecznej w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa powszechnego poprzez edukację proobronną w formie 

2 modułów modułu kursów i warsztatów proobronnych, realizowanych 

w grupach rówieśniczych dla 50 beneficjentów podzielonych na 5 grup każdy 

uczestnik wziął udział w 9 spotkaniach oraz modułu wydarzeń proobronnych: 

trzy dniowy rajd „Szlakiem Tadeusza Kościuszki” i organizacja „Terenowych 

Manewrów Obronnych”. Projekt skierowany były do 10-osobowych grup dzieci 

i młodzieży z krakowskich i podkrakowskich szkół (szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół średnich). Uczestnicy projektu rekrutowani byli podczas 

spotkań informacyjnych dla uczniów i rodziców w szkołach – oraz działań 

promocyjnych – rozwieszanie plakatów informacyjnych oraz rozdawanie 

ulotek w szkołach. Dzięki współpracy z organizacjami harcerskimi nie mieliśmy 

żadnego problemu z rekrutacją uczestników do projektu w którym wzięło 

udział 50 dzieci i młodzieży z Krakowa i okolic. 

Łączna wartość projektu wyniosła 15510,10 zł, w tym: dotacja 12000,00 zł, 

środki finansowe własne 2430,10 zł, środki z innych źródeł 0,00 zł, wkład 

osobowy 1080,00 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 2015 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie deklaracje 

składała terminowo, natomiast rozliczenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych regulowane były z opóźnieniem. 
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X. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to 

jej wyniki 
 

W roku 2015 w Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie 

prowadzone były kontrole. 

 


