Sprawozdanie z działalności
za okres

01.01.2010 - 31.12.2010

Kraków, 30 marca 2011 roku

I. Dane o fundacji:

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji
w Krakowie

1.1. Nazwa:

1.2. Siedziba i adres:

30-213 Kraków, ul. Emaus 30

1.3. Data wpisu i numer KRS: 28.08.2008

0000312501.

rok, pod numerem KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/011053/08/910

1.4. REGON:

120768917

1.5. Dane dotyczące członków zarządu i rady fundacji:
W skład zarządu fundacji wchodzi 5 osób:
- Kazimierz Górka - Prezes - do 11 grudnia 2010 roku,
- Marcin Homel- Prezes - od 11 grudnia 2010 roku,
- Paweł Grabka - Skarbnik - do 11 grudnia 2010 roku,
- Rafał Wąsik - Skarbnik - od 11 grudnia 2010 roku,
- Roman Baran - V-ce Prezes,
- Krystyna Pielichowska - Członek,
- Krzysztof Kukułka - Członek.
W skład zarządu fundacji wchodzą 3 osoby:
- Paweł Miłobędzki - Przewodniczący,
- Ewa Ptasznik - Członek,
- Halina Włóka - Członek.

1.6. Cel działania organizacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób.
Ochrona i promocja zdrowia.
Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a także
resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych.
Wspomaganie i organizacja pomocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Wspieranie różnych form edukacji kadry harcerskiej.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
Organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
walorów turystycznych Regionu Małopolski.
Organizacja, promocja różnorodnych form kultury fizycznej i sportu.
Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
Promocja porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.
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.

II. Zasady. formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych. a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
fi nansowych.
Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie, w dniu 28 sierpnia 2008 roku, postanowieniem Sądu
Rejonowego da Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000312501.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. Fundacja
posiada swoje jednostki terenowe w postaci Ośrodków Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi, Nowym
Sączu, Piaskach Orużków i Krakowie.
Do celów działalności Fundacji zaliczamy:
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 resocjalizacji
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) upowszechniane
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 i wolontariatu;
15) wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska.
Fundacja 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,
wydawn iczej.
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.

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Organizację letniego i zimowego wypoczynku w formach i miejscach dostępnych Fundacji.
Organizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Organizację i prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych.
Podejmowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności
charytatywnej i opiekuńczej.
Prowadzenie działania
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych,
a w
szczególności
rehabilitację
i
rewalidację
dzieci
niepełnosprawnych,
a
także
resocjalizację
dzieci
nieprzystosowanych
społecznie.
Prowadzenie kształcenie kadry instruktorskiej.
Tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczo-wychowawczych,
naukowo badawczych i kulturalnych.
Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie
działań wspomagających
rozwój demokracji.
Stwarzanie
warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami
rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi.
Upowszechnianie
i umacnianie
w społeczeństwie
przywiązania
do wartości:
wolności,
prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia,
tolerancji i przyjaźni.
Upowszechnianie
wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtuje potrzeby
kontaktu
z
nieskażoną
przyrodą,
organizuje
przedsięwzięcia
związane
z ochroną środowiska naturalnego.
Organizowanie
przedsięwzięć
związanych z rozwojem zainteresowań
i specjalności,
działalnością
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
Inicjowanie i realizowanie
programów profilaktycznych,
antyalkoholowych
i
przeciwdziałających
uza leżn ien iom.
Troszczenie się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy patriotyczne.
Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.
Przygotowanie członków fundacji do aktywności na rynku pracy.
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
Prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie, jako jeden z celów swojej działalności ma wpisane
wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej. Od dnia
1 stycznia 2009 roku działa porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie:
•
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób,
•
Ochrony i promocji zdrowia,
•
Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
•
Pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych,
przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a także
resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych,
•
Wspomagania i organizacji pomocy na rzecz nauki, edukacji oświaty i wychowania,
•
Wspierania różnych form edukacji członków organizacji,
•
Organizowania, wspierania i rozwijania turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
walorów turystycznych regionu Małopolski,
•
Organizacji, promocji różnorodnych form kultury fizycznej i sportu,
•
Krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
•
Ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii,
•
Promocji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
•
Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działania
na rzecz regionu Małopolski i Miasta Krakowa,
•
Organizacji i promocji wolontariatu.
Porozumienie zostało zawarte w związku z tym, że ZHP Chorągiew Krakowska jako stowarzyszenie, organizacja
pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, z której mogłoby przekazywać środki na działalność
statutową. Natomiast Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, szczegółowo
wymienioną i opisaną w Statucie Fundacji i przeznaczać zyski z tej działalności na realizację swoich celów
statutowych. Jednym z nich jest właśnie wspomaganie finansowe, materialne i organizacyjne ZHP Chorągwi
Krakowskiej.

To właśnie na zadaniach i projektach podejmowanych wspólnie z ZHP Chorągwią Krakowską opierały się
działania realizowane w 2010 roku przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie.
Wykaz zadań i projektów całorocznych

Lp.

Nazwa projektu

1.

Prawdziwa zabawa tylko na trzeźwo

realizowanych

w 2010 roku:

Obszar
Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz
przeciwdziałania

patologiom.

Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz

2.

Azymut Trzeźwości

3.

Białe ferie z ZHP

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

4.

Od szarego do białego bałwanka

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

5.

Szlak Czarnych Stóp

Edukacja, oświata i wychowanie.

6.

Wystawa kolekcjonerska

Edukacja, oświata i wychowanie.

7.

Lato z ZHP

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

8.

Lato w mieście z ZHP

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

9.

Harcerska Rzeka Pokoleń

przeciwdziałania

patologiom.

Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz
przeciwdziałania

patologiom.

Podczas ww. imprez, działań fundacja realizowała swe zadania statutowe, pomagając, współorganizując
lub
realizując niektóre z tych przedsięwzięć.
Największym przedsięwzięciem Fundacji w czasie akcji letniej była pomoc przy organizacji Jubileuszowego Zlotu
Stulecia Harcerstwa w Krakowie, w dniach 16-24 sierpnia 2010 roku, dla ponad 8000 osób.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Oświadczamy, że w 2010 roku Fundacja
działalności gospodarczej.

Kształcenia,

Wypoczynku

według

Rekreacji

wpisu

do rejestru

w Krakowie

nie prowadziła

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W roku 2010 Rada Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie podjęła uchwały:
- Uchwała nr 6, z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok
sprawozdania finansowego Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji.
- Uchwała nr 1/2010, z dnia 11 grudnia 2010 roku, w sprawie odwołania Członka Zarządu Fundacji
Wypoczynku i Rekreacji.
- Uchwała nr 2/2010, z dnia 11 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji
Wypoczynku i Rekreacji.
- Uchwała nr 3/2010, z dnia 11 grudnia 2010 roku, w sprawi e odwołania Członka Zarządu Fundacji
Wypoczynku i Rekreacji.
- Uchwała nr 4/2010, z dnia 11 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji
Wypoczynku i Rekreacji.
W roku 2010 Zarząd Fundacji Kształcenia, Wypoczynku

2009, w tym
Kształcenia,
Kształcenia,
Kształcenia,
Kształcenia,

i Rekreacji w Krakowie nie podejmował uchwał.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie
w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń, jeżeli
prowadzono
działalność
gospodarczą,
wynik finansowy
tej działalności
oraz
procentowy
stosunek
przychodu
osiągniętego
z
działalności
gospodarczej
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
W roku 2010 Fundacja Kształcenia,
źródeł:
1. Działalność statutowa
2. Przychody finansowe
3. Pozostałe przychody

Wypoczynku

i Rekreacji w Krakowie uzyskał przychody

z następujących

1257150,70 zł,
97173,27 zł,
2610,72 zł.

VI. Informacja o poniesionych kosztach:
W roku
1.
2.
3.
4.

2010 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne
Koszty finansowe
Pozostałe koszty

i Rekreacji w Krakowie poniosła następujące koszty:
0,00 zł,
792345,62 zł,
592923,00 zł,
142,45 zł.

VII. Dane o:
VII.1.
Liczba
zatrudnionych
z
podziałem
wg
zajmowanych
stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
W roku 2010 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie zatrudniała
umowy o pracę na stanowisku administrator sieci informatycznej.

1 osobę na podstawie

VII. 2. Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej:
W roku 2010 łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w Fundacji Kształcenia, Wypoczynku
w Krakowie wyniosła:
- wynagrodzenia
6169,54 zł,
- nagrody
0,00 zł,
- premie
0,00 zł.

i Rekreacji

VII.3. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego
łącznie
członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia, osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie, inne
świadczenia.
W roku 2010 łączna wysokość wynagrodzeń członków zarządu Fundacji Kształcenia,
w Krakowie wyniosła:
- umowy zlecenia
13200,00 zł,
- umowy o pracę
0,00 zł,
a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:
- umowy zlecenia
1200,00 zł,
- umowy o pracę
0,00 zł.

Wypoczynku

i Rekreacji

V11.4.Wydatki na wynagrodzenia

z umów zleceń:

W roku 2010 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku
z tytułu:
37360,00 zł,
- umowy zlecenia
11020,00 zł.
- umowy o dzieło

i Rekreacji w Krakowie poniosła wydatki na wynagrodzenia

V11.5.O udzielonych pożyczkach:
Oświadczamy, że w 2010 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku
pożyczek

i Rekreacji w Krakowie nie udzielała żadnych

VII.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
W roku 2010 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2010
roku posiadała środki w wysokości:
3719,94 zł,
- Krakowski Bank Spółdzielczy
4305,04 zł,
- ING Bank Śląski
340,03 zł,
- DNB Nord Polska
4007,25 zł,
- PKO Bank Polski
3928,40 zł.
- środki w kasie
16300,66 zł.
RAZEM

V11.7.Wartość nabytych obligacji:
Oświadczamy,
obligacji.

że w 2010 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku

VII.8. Nabyte nieruchomości,
na to nabycie:

ich

przeznaczenie,

Oświadczamy, że w 2010 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku
nieruchomości.

i Rekreacji w Krakowie nie nabyła żadnych

wysokość

kwot

wydatkowanych

i Rekreacji w Krakowie nie nabyła żadnych

V11.9.Nabyte pozostałe środki trwałe:
Oświadczamy, że w 2010 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku
innych środków trwałych.

i Rekreacji w Krakowie nie nabyła żadnych

V11.10. Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia
finansowych sporządzonych do celów statystycznych:
W roku 2010 w Fundacji Kształcenia, Wypoczynku
statystycznych wyniosła 423179,45 zł.

ujętych

w sprawozdaniach

i Rekreacji w Krakowie wartość aktywów i pasywów dla celów

VIII. Dane o działalności
zleconej stowarzyszeniu
przez podmioty
państwowe
i samorządowe (usługi państwowe. zadania zlecone. zamówienia publiczne) oraz wynik
finansowy tej działalności:
Oświadczamy, że w 2010 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku
żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Rekreacji

IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań
informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

w Krakowie

nie realizowała

podatkowych.

a także

W roku 2010 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie realizowała:
- ZUS
płatności na bieżąco,
- US
płatności na bieżąco,
- US VAT
płatności na bieżąco.
Deklaracje podatkowe PIT4, VAT? i CIT2 składane w terminach.
Zobowiązania podatkowe za rok 2010 zostały uregulowane w styczniu 2011 roku, zgodnie z terminami płatności
(PIT4, ZUS, VAT).

FUNDACJA KSZTAŁCENIA, WYPOCZYl\:'KU
I REł\..REACJI W KRAKOWIE
30-213 Kraków, ul. Emaus 30

REGDN 120768917
NIP 6772319650
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