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I. Dane o fundacji:
I

1.1. Nazwa: Fundacja ~ztałcenia, Wypoczynku i
Rekreacji w KrakoJie

1.2.Siedziba i adres: 30-21 f Kraków, ul. Emaus 30
I

1.3. Dała wpisu i numer ~RS:

0000312501.
28.08.2008 rok, pod numerem KRS:

Sąd Rejonowy la Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospódarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/011 053/08/91 O

1.4.REGON: 120768917

1.5.Dane dotyczące cZłonkÓ~ zarządu irady fundacji:

W skład zarządu fundacji wchodzi r osób:

- Marcin Homel - Prezes
- Roman Baran - V -ce Prezer'
- Elżbieta Żurek- Skarbnik od p1.01.2012
- Bartłomiej Zawisza -od 10.01.2012 r.
- Wacław Kubowicz -człone~od 19 maja 2011 f.
- Krzysztof Kukułka - cZłone'l do 10.01.2012 r.

W skład rady fundacji wchodzą 3 osoby:
-Bogdan Nowak -Przewodnicz~cy od 26.01.2012 r.
- Paweł Miłobędzki - Przewodniczący do 26.01.2012 r.
- Ewa Ptasznik - Członek,
- Halina Włóka - Członek.

1.6.Cel działania organizacji:

4. Pomoc społeczna, w tym P1moc rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych ro zin i osób.

5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Pomoc na rzecz osób niepeł%osprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a

także resocjalizacji dzieci nie rzystosowanych.
7. Wspomaganie i organizacja p mocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
8. Wspieranie różnych form edu acji kadry harcerskiej.
9. Organizacja wypoczynku dzie i i młodzieży.
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10. Organizowanie, wspieranie i ozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem walorów tury tycznych Regionu Małopolski.

11. Organizacja, promocja różnor dnych form kultury fizycznej i sportu.
12. Krzewienie kultury, sztuki, oc rony dóbr kultury i tradycji.
13. Ochrona dziedzictwa przyrod iczego i ekologii.
14. Promocja porządku i bezpi czeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym.
15. Upowszechnianie i ochrona

także działań wspomagającyc
16. Integracja europejska oraz r

działania
na rzecz Regionu Małopolski Miasta Krakowa.

17. Organizacja i promocja wolon artatu.
18. Wspieranie finansowe, mat rialne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Krakowska.

olności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
rozwój demokracji.

wijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

II. Zasady, formy i zakres ziałalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych, a takż~ opis głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności o skutkach finanSowych.

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku li Rekreacji w Krakowie, w dniu 28 sierpnia 2008 roku,
postanowieniem Sądu Rejonoweg da Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zkwodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiórców pod numerem KRS: 0000312501.

Siedzibą Fundacji jest miasto Krakój a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Fundacja posiada swoje jednostki tJrenowe w postaci Ośrodków Kształcenia, Wypoczynku i
Rekreacji w Korzkwi, Nowym Sączu, ~aSkaCh Orużków i Krakowie.

Do celów działalności Fundacji zalicz my:
19. pomoc społeczna, w tym pom c rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rod in i osób;
20. ochrona i promocja zdrowia; I
21. pomoc na rzecz osób niepełn9sprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a

także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych;
22. wspomaganie i organizacja pojnocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
23. wspieranie róznych form edUkjCji kadry harcerskiej;
24. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
25. organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym

uwzględnieniem walorów turys I cznych regionu Małopolski;
26. organizacja, promocja różnoro nych form kultury fizycznej i sportu;
27. krzewienie kultury, sztuki,ochr ny dóbr kultury i tradycji;
28. ochrona dziedzictwa przyrodni zego i ekologii;
29. promocja porządku i bezpi czeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym;
30. upowszechniane i ochrona wol ości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwó demokracji;
31. integracja europejska oraz rO;iJanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

działania na rzecz regionu Mał polski i miasta Krakowa;
32. organizacja i promocja i wolo tanatu;
33. wspieranie finansowe, materialn i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew

Krakowska. , k~
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Fundacja realizuje swoje cele poprze :
34. Organizację wypoczynku i akty ności sportowej wolnej od patologii społecznych (alkoholu,

narkotyków itp.) oraz pro owanie zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i
młodzieży.

35. Organizację konferencji, symp zjów, szkoleń, warsztatów.
36. Współpracę z władzami sa orządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,

środkami masowego przekazu raz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi
rozwojem społeczeństwa oby atelskiego, kwestią edukacji, sprawami oświaty lub
problematyką dzieci i młodzi ży.

37. Współpracę z polskimi, za, ranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi,
w szczególności organizacjami 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. Integrowanie organizacji pozar ądowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół
problematyki edukacyjno - spo cznej.

40. Inspirowanie dokonań twórczy h naukowych i gospodarczych na rzecz harcerstwa.
41. Prowadzenie' działalności in ormacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej,

badawczej, naukowej, wydawn czej.
42. Organizowanie wyjazdów stud [nych,
43. Uczestnictwo w krajowych i mi dzynarodowych inicjatywach młodzieżowych realizujących

cele bieżne
z celami Fundacji.

44. Organizację przedsięwzięć z iązanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej i sportu,
turystyki.

45. Organizację letniego i zimo ego wypoczynku w formach i miejscach dostępnych
Fundacji.

46. Organizację przedsięwzięć zw ązanych z ochroną środowiska naturalnego.
47. Organizację i prowadzenie ks tałcenia i doskonalenia zawodowego.
48. Upowszechnianie idei wolontar atu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów

statutowych.
49. Podejmowanie zadania w zakr sie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie

działalności charytatywnej i opi kuńczej.
50. Prowadzenie działania na zecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności

rehabilitację
i rewalidację dzieci n pełnosprawnych, a
nieprzystosowanych społeczni .

51. Prowadzenie kształcenie kad instruktorskiej.
52. Tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-

wychowawczych, naukowo - ba awczych i kulturalnych.
53. Upowszechnianie zasad woln .ci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

prowadzenie działań wspomag jących rozwój demokracji.
54. Stwarzanie warunków do na ązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad

podziałami rasowymi, narodow ściowymi i wyznaniowymi.
55. Upowszechnianie i umacniani w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności,

prawdy, sprawiedliwości, dem kracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i
przyjaźni.

56. Upowszechnianie wiedzę o ś iecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez
cywilizację, kształtuje potrze y kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizuje
przedsięwzięcia związane
z ochroną środowiska natur Inego.

57. Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności,
działalnością
w zakresie kultury, kultury fiz cznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

58. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych
przeciwdziałających uzależnien om.

także resocjalizację dzieci



59. Troszczenie się o tradyc e i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy
patriotyczne.

60. Działania na rzecz promocji drowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.
61. Przygotowanie członków fundc:~ji do aktywności na rynku pracy.
62. Organizowanie letniego i zirnc wego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu

zamieszkania.
63. Prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie, jako jeden z celów swojej
działalności ma wpisane wspieranie mansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa
Polskiego Chorągwi Krakowskiej. O( dnia 1 stycznia 2009 roku działa porozumienie, którego
przedmiotem jest współpraca w zakre ie:

64. Pomocy społecznej, w tym p mocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

65. Ochrony i promocji zdrowia,
66. Organizacji wypoczynku dziec i i młodzieży,
67. Pomocy na rzecz osób niepe nosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a

także resocjalizacji dzieci nie] rzystosowanych,
68. Wspomagania i organizacji pc mocy na rzecz nauki, edukacji oświaty i wychowania,
69. Wspierania różnych form edu acji członków organizacji,
70. Organizowania, wspierania i ozwijania turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym

uwzględnieniem walorów tury tycznych regionu Małopolski,
71. Organizacji, promocji różnoro ~nych form kultury fizycznej i sportu,
72. Krzewienia kultury, sztuki, ocr rony dóbr kultury i tradycji,
73. Ochrony dziedzictwa przyrodr iczego i ekologii,
74. Promocji porządku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym,
75. Integracji europejskiej oraz rezwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

działania
na rzecz regionu Małopolski i Miasta Krakowa,

76. Organizacji i promocji wolontariatu.

Porozumienie zostało zawarte w związku z tym, że ZHP Chorągiew Krakowska jako
stowarzyszenie, organizacja pożytki, publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, z
której mogłoby przekazywać środk na działalność statutową. Natomiast Fundacja może
prowadzić w kraju i za granicą działa Iność gospodarczą, szczegółowo wymienioną i opisaną w
Statucie Fundacji i przeznaczać zysk z tej działalności na realizację swoich celów statutowych
Jednym z nich jest właśnie wsporna; anie finansowe, materialne i organizacyjne ZHP Chorągw
Krakowskiej.

To właśnie na zadaniach i projektac podejmowanych wspólnie z ZHP Chorągwią Krakowską
opierały się działania realizowane ~ 2012roku przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i
Rekreacji w Krakowie.

Wykaz zadań i projektów całorocznych realizowanych w 2012 roku:

Lp.
l

Nazwa projektui
I
I

1. Nieobozaowa Akcja Zim wa

2. Lato z ZHP

3. Lato w mieście z ZHF

Obszar
I Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i

I młodzieży i
, Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i
I
I młodzieży. !

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i

młodzieży.



4 LAS ILetnia Akcja Szkoleniowa dla instruktorów ZHP

5 Wypoczynek sródroczny I Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

I Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
I

6
Współorganizowanie imprez dla osób

, nieoełnosorawnvch
! 7 i APSIK i Spotkanie Integracyjne Komend Hufców

Spotkania Kręgów Senio ów8 I Działania na rzecz osób starszych

Podczas ww. imprez, działań fun~acja realizowała swe zadania statutowe, pomagając,
współorganizując lub realizując niektó e z tych przedsięwzięć.

isu do

Oświadczamy, że w 2012 roku Fu
prowadziła działalność gospodarczą.

IV. Od is

Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie

W roku 2012 Rada Fundacji Kształce ia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie podjęła uchwały.

Uchwała nr 1/2012, z dnia 10 stycznia 2012 roku, w sprawie odwołania Skarbnika
Fundacji Kształcenia, Wypoc ynku i Rekreacji.
Uchwała nr 2/2012 z dnia O stycznia 2012 roku, w sprawie powołania Skarbnika
Fundacji Kształcenia, Wypoc ynku i Rekreacji

Uchwała nr 3/2012 z dnia 1(1) stycznia 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia odwołania
Członka Zarządu Fundacji Ksżtałcenia, Wypoczynku i Rekreacji.
Uchwała nr 4/2012, z dnia 10!stycznia 2012 roku, w sprawie powołania Członka Zarządu
Fundacji Kształcenia, Wypoc~ynku i Rekreacji
Uchwała nr 5/2012 z dnia 26 rtycznia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Fundacji Kształcenia Wypocz nku i Rekreacji.
Uchwała nr 6/2012 z dnia 24 wietnia w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Fundacji
Kształcenia Wypoczynku i Re reacji.

Uchwała nr 7/2012 z dnia 20 maja 2012roku w sprawie zatwierdzenia budżetu Fundacji
Kształcenia Wypoczynku i Re reacji
Uchwała nr 8/2012 z dnia O czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego oraz udzieleni absolutorium członkom zarządu Fundacji Kształcenia
,Wypoczynku i Rekreacji

v.



W roku 2012Fundacja Kształcenia,
następujących źródeł:

ypoczynku i Rekreacji w Krakowie uzyskała przychody z

77. Działalność statutowa
78. Przychody finansowe
79. Pozostałe przychody

911565,78 zł,
3,54 zł,
0,98 zł.

kosztach:

W roku 2012 Fundacja Kształcenia,
koszty:

80. Koszty realizacji zadań statut wych-
81. Koszty administracyjne
82. Koszty finansowe
83. Pozostałe koszty

ypoczynku i Rekreacji w Krakowie poniosła następujące

439214,97zł
142123,46 zł,

303944,31 zł.
30,00 zł.

VII. Dane o:

V11.1. Liczba zatrudnionych
i z wyodrębnieniem osó
gospodarczej:

z podziałem wg zajmowanych stanowisk
zatrudnionych wyłącznie w działalności

W roku 2012 Fundacja Kształcenia,
podstawie umowy o pracę.

ypoczynku i Rekreacji w Krakowie zatrudniała 3 osoby na

VII. 2. Łączna kwota wynagro zeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie
i inne świadczenia z wyod ębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w d iałalności gospodarczej:

W roku 2012 łączna kwota wynag odzeń z tytułu umów o pracę w Fundacji Kształcenia.
Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie yniosła 39207,00 zł.

V11.3. Wysokość przeciętneg miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu innych organów stowarzyszenia, osobom
kierującym wyłącznie dzi łalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, pre ie, inne świadczenia.

W roku 2012 łączna wysokość ynagrodzeń członków zarządu Fundacji
Wypoczynku i R kreacji w Krakowie

Kształcenia,wyn; ,
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- umowy zlecenia 1920 ,00 zł,
- umowy o pracę 0,00 l,
a średnie miesięczne wynagrodzenie yniosło:
- umowy zlecenia 1800, O zł.
- umowy o pracę 0,00 ł.

V11.4.Wydatki na wynagrodze ia z umów zleceń:

W roku 2012 Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie poniosła wydatki na
wynagrodzenia
z tytułu:
- umowy zlecenia
- umowy o dzieło-

13507,7 zł.
15145,0 zł.

V11.5.O udzielonych pożyczk ch:

Oświadczamy, że w 2012 roku Fun acja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
udzielała żadnych pożyczek

VII.6. Kwoty ulokowane na ra hunkach bankowych ze wskazaniem banku:

W roku 2012 Fundacja Kształcenia,
31 grudnia 2012 roku posiadała środ
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- ING Bank Śląski
- DNB Nord Polska
- PKO Bank Polski
- środki w kasie
RAZEM

ypoczynku i Rekreacji w Krakowie według stanu na dzień
i w wysokości:

3918,56zł,
15049,02 zł,
59,93 zł,
4807,95 zł,
12129,61 zł
35965,00 zł.

V11.7.Wartość nabytych oblig cji:

Oświadczamy, że w 2012 roku Fun acja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
nabyła żadnych obligacji.

VII.B. Nabyte nieruchomości, ch przeznaczenie, wysokość kwot
wydatkowanych na to nabyci :

Oświadczamy, że w 2012 roku Fun acja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
nabyła żadnych nieruchomości.

VII.9. Nabyte pozostałe środk trwałe:

Oświadczamy, że w 2012 roku Fun acja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie nie
nabyła żadnych innych środków trwał ch



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

W roku 2012w Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wartość aktywów i
pasywów dla celów statystycznych wyniosła 458464,14 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 2012 roku Fundacja Kształcenia, Wypoczynku 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 2012 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 2012zostały uregulowane w styczniu 2013 roku, zgodnie z
terminami płatności (PIT4, ZUS, VAT).

. b ,v([Jf\.'\. ~rgW1~U
Bartosz Zawisza -od 10.01.2012 r. . .

. . /fa //:~7
Wacław Kubowież -Członek od 19 maja 2011 r :~~~ .

Skarbnik
Fundacji Kszta

Wypoczynku iRekr.


