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Sprawozdanie z działalności

za okres

01.01.2013 - 31.12.2013

Kraków 23 czerwiec 2014 roku



I. Dane o fundacji:

1.1.Nazwa: Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i
Rekreacji w Krakowie

1.2.Siedziba i adres: 30-213 Kraków, ul. Emaus 30

1.3. Data wpisu i numer KRS: 28.08.2008 rok, pod numerem KRS:
0000312501.

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:

- Marcin Homel - Prezes
- Roman Baran - V -ce Prezes,
- Elżbieta Żurek- Skarbnik
- Bartłomiej Zawisza -Członek
- Wacław Kubowicz -Członek

W skład rady fundacji wchodzą 3 osoby:
-Bogdan Nowak -Przewodniczący
- Ewa Ptasznik - Członek,
- Halina Włóka - Członek.

1.6.Cel działania organizacji:

4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji ży.ciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób. .
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a
także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych. .p-.
7. Wspomaganie i organizacja pomocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychdwania.
8. Wspieranie różnych form edukacji kadry harcerskiej.
9. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym



'-o

uwzględnieniem walorów turystycznych Regionu Małopolski.
11. Organizacja, promocja różnorodnych form kultury fizycznej i sportu.
12. Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
14. Promocja porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
15: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji.
16. Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działania'
na rzecz Regionu Małopolski i Miasta Krakowa.
17. Organizacja i promocja wolontariatu.
18. Wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowei z podaniem realizacii
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności o skutk~ch finansowych.

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 Drużków i Krakowie.

Do celów działalności Fundacji zaliczamy:
19. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
20. ochrona i promocja zdrowia;
21. pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a
także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych:
22. wspomaganie i organizacja pomocy na· rzecz nauki, edukacji, oświa!y
wychowania;
23. wspieranie różnych form edukacji kadry _b?rcerskiej; .•.•
24. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
25. organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym
uwzględnien,iem walorów turystycznych regionu Małopolski;
26. organizacja, promocja różnorodnych form kultury fizycznej i sportu;
27. krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
28. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii;
29. promocja porządku i bezpieczeństwa. publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
30. upowszechniane i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także. działań wspomagających rozwój demokracji; .
31. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecześśtwami,
działania na .rzecz .reqionu Małopolski i miasta Krakowa;
32. organizacja i promocja i' wolontariatu';
33. wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska.



Fundacjarealizuje swoje cele poprzez:
34. Organizację wypoczynku i aktywności sportowej wolnej od patologii społecznych
(alkoholu, narkotyków itp.) oraz promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i
młodzieży. >

35. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów.
36. 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.
37. Współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi,
w szczególnościorganizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym co Fundacja
charakterze.
38. 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.
39. Integrowanieorganizacji pozarządowychwokół wspólnych celów, w szczególnościwokół
problematyki edukacyjno - społecznej.
40. Inspirowanie dokonań twórczych naukowych i gospodarczych na rzecz harcerstwa.
41. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej,
badawczej,naukowej, wydawniczej.
42. Organizowanie wyjazdów studyjnych.
43. Uczestnictwow krajowych i międzynarodowychinicjatywachmłodzieżowych
realizującychcele zbieżne z celami Fundacji.
Organizację przedsięwzięć Związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej i sportu,
turystyki.
44. Organizację letniego i zimowego wypoczynku w formach i miejscach dostępnych
Fundacji.
45. Organizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego.
46. Organizację i prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
47. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowaniewolontariuszy do realizacji celów
statutowych.
48. Podejmowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez
prowadzeniedziałalności charytatywnej i opiekuńczej.
49. Prowadzenie działania .na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności
rehabilitację
i rewalidację dzieci niepełnosprawnyeh, a
nieprzystosowanychspołecznie.
50. Prowadzenie kształcenie kadry instruktorskiej.
51. Tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-
wychowawczych,naukowo - badawczych i kulturalnych.
52. Upowszechnianiezasad wolności i praw człowieką.oraz swobód obywatelskich, a także
prowadzeniedziałań wspomagających roZWójdemókracji. .
53. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalaniasilnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami rasowymi. narodowościowymi i wyznaniowymi.
54. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności,
prawdy. sprawiedliwości. demokracji. samorządności. równouptawnienia. tolerancji i
przyjaźni.
55. Upowszechnianie wiedzę o świecie przyrody.
cywilizację. kształtuje potrzeby kontaktu z
przedsięwzięcia
z ochroną środowiska naturalnego.
56. Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i;;specjalności,
działalnością'/"
w zakresie kultury. kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
57. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych
przeciwdziałającychuzależnieniom.
58. Troszczenie się o tradycje

resocjalizację dziecitakże

przeciwstawia się jego niszczeniu przez
nieskażoną przyrodą.. organizuje

związane

kształtowaniedziedzictwo narodowe. postawy



patriotyczne.
59. Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.
60. Przygotowanie członków fundacji do aktywności na rynku pracy.
61. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu
zamieszkania. .
62. 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: ,

63. Pomocy społecznej, w tym pornocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
64. Ochrony i promocji zdrowia,
.65. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
66. Pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a
także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych, '
67. Wspomagania i organizacji pomocy na rzecz nauki, edukacji oświaty i wychowania,
68. Wspierania różnych form edukacji członków organizacji,
69. Organizowania, wspierania i rozwijania turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem walorów turystycznych regionu Małopolski,
70. Organizacji, promocji różnorodnych form kultury fizycznej i sportu,
71. Krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
72. Ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii" ~
73. Promocji porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,
74. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działania
na rzecz regionu Małopolski i Miasta Krakowa,
75. 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 podejmowąnych wspólne z ZHP Chorągwią Krakowską
opierały się działania realizowane w 2013 roku przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i
Rekreacji w Krakowie.

Wykaz zadań i projektów całorocznych realizowanych w 201~ roku:

Lp. Nazwa projektu . Obszar

Kolonia organizowana przez Chorągiew Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
1.

dotkniętych powodziąKrakowską

2. Lato z ZHP
Organizacja wypoczynku letniego dla dzi9,Cii

młodzieży.

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i
3. ZimazZHP

młodzieży.



,------------------------------- -----------

Działania na rzecz osób starszych

Letnia Akcja Szkoleniowa dla instruktorów ZHP4 LAS

5 Wypoczynek sródroczny Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Współorganizowanie imprez dla osób

niepełnosprawnych
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych6

Spotkanie Integracyjne Komend Hufców7 APSIK

8 Spotkania Kręgów Seniorów

Podczas ww. imprez, działań fundacja realizowała swe zadania statutowe, pomagając,
współorganizując lub realizując niektóre z tych przedsięwzięć.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Oświadczamy, że w 2013 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie
prowadziła działalność gospodarczą.:

46.90.Z- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47 .19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przychody- 341651,63
Koszty:

Kosztywłasne sprzedanych towar6w- 261871,58
Koszty finansowe ( przekazanie środk6w,mateńałówna działalność statutową ZHP) -12320,00
Koszty administracyjne(wynagrodzenia,ZUS)-42100,00
Koszty statutowe( mateńały,telefonpozostałekoszty,uslugi)19677,19

Przychody-341651,63
Koszty- 335968,77

Doch6d- 5682,86
Fundacjaosiągnęłaz działalności gospodarczejdochódw wysokości 5682,86
Dochódzostanie przekazany na działalność statutową.

IV. Odpisy uchwał Rady Fundacji. • - .<ot;;.

W roku 2013 Rada Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie podjęła uchwały.

- Uchwała nr 1/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia budżetuFundacli
Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji.
- Uchwała nr 2/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu Fundacji Kształcenia,Wypoczynku i
Rekreacji .;i

-t

V. Informacja o przychodach:

'1



W roku 2013Fu,ndacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie uzyskała przychody z
następujących źródeł:' . . " . .

4. Działalność statutowa
5. Przychody finansowe
6. Pozostałe przychody

762118,07 zł,
. '. 31.868,10 zł,

0,10 zł.

Na przychody z działalności statutowej- 762118,07 składają się:
- Przychody z organizacji obozów,szkoleń, imprez ,pobytów grup,wyżywienia - 398'874.46
,- Przychody z działalności gospodarczej -341651,63
- Przychody z najmu- 21591,98

VI. Infor~acia O poniesio~ych kosztach:,

W roku 2013 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie poniosła następujące
koszty:

4. Koszty realizacji zadań statutowych
5. Koszty administracyjne
6. Koszty finansowe
7, Pozostałe koszty

515532.49zł
183506,54 zł,

82069,83zł,
12563,67,00 zł,

Na koszty z realizacji zadań statutowych 515532.49 składają się:
Media - 49691,12
pozostałe materiały - 43491.48 w tym z działalności gospodarczej 4528,00
Koszt własny sprzedanych art. - 308807,02 w tym z działalności gospodarczej 261871,58
telefon -8967,68 w tym z działalności gospodarczej 1080,50
opłaty bankowe -2169,80
czynsz - 10490,40
leasing - 37266;94
pozostałe koszty - 25203,60 w tym z działalności gospodarczej 7902,59
pozostałe usługi -19444.45 w tym z działalności gospodarczej 6166,10

Na koszty administracyjne 183506,54 składają się:
podatki i opłaty - 836,95
wynagrodzenia - 115605,19 w tym na działalność gospodarczą 31065,00
narzuty na wynagrodzenia - 12362,57 .
zużycie materiałów -19268,72 .
usługi księgowe - 11400,00 w tym na działalność gospodarczCl,.4428,00
usługiobce-4554,50 __ o .- ,

pozostałe koszty -19478,61w tym z działalności gospodarczej 6607,64

Na koszty finansowe 82069,83.skłądają się:
przekazanie środków na działalność statutową ZHP - 82069, 83zł

VII. Dane o:

VII.1. Liczba zatrudnionych
i z wyodrębnieniem osób
gospodarczej:

z podziałem wg zajmowanych stanowisk
,zatrudnionych wyłącznie w działalności

. jV'

W roku 2013 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie zatrudniała 3 osoby na
podstawie umowy o pracę ,



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 2013 łączna kwota wynagrodzeń z tytułu um6wo pracę w Fundacji Kształcenia,
Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wyniosła 60765,00 zł.w tym z działalności gospodarczej
31065,00

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 2013 łączna wysokość wynagrodzeń członk6w zarządu Fundacji Kształcenia,
Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wyniosła: 9600,00

- umowy zlecenia 9600,00 zł,
- umowy o pracę 0,00 zł,
a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:
- umowy zlecenia 800,00 zł,
- umowy o pracę 0,00 zł.

VII.4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń:

W roku 2013 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie poniosła wydatki na
wynagrodzenia
z tytułu:
- umowy zlecenia
- umowy o dzieło-

30572,04zł.
24268,15 zł.

VII.5. O udzielonych pożyczkach:

Oświadczamy, że w 2013 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
udzielała żadnych pożyczek .- ;.••

"

VII.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

W roku 2013 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie według stanu na dzień
31 grudnia 2013 roku posiadała środki w wysokości:
- Krakowski Bank SpółdZielczy 2343,38zł,
-ING Bank Śląski 9609,96zł,
- Getin Noble Bank 41,43 zł,
- PKO Bank Polski 1662,35 zł
- środki w kasie 23024,51zł
RAZEM 36681,63 zł.



,----------------------,----------------------_._._--------------,---

VII.7. Wartość nabytych obligacji:

-'

Oświadczamy, że w 2013 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
nabyła żadnych obligacji.

vII.a. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie, wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie:

Oświadczamy, że w 2013 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
nabyła żadnych nieruchomości.

VII.9. Nabyte pozostałe środki trwałą:

Oświadczamy, że w 2013 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
nabyła żadnych innych środków trwałych.

VII.10. Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych w
sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych:

W roku 2013 w Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wartość aktywów i
pasywów dla celów statystycznych wyniosła 494302,02 zł. .

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 2013 roku Fundacja Kształcenia, WYPoC2Ynku i Rekreacji w Krakowie nie
realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

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

W roku 2013 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie realizowała:
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