
Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2011 

 

1. Nazwa: Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich 

Siedziba i adres: ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:   22.07.2008 

Numer REGON:  brak 

Numer NIP:   brak  

Zarząd Fundacji: 

  Dyrektor Zarządu Fundacji:  Mieczysław Rokosz 

  Członek Zarządu Fundacji:  Marcin Guzik (od 3 sierpnia 2011) 

      Renata Kowalska (od 3 sierpnia 2011) 

 Cele statutowe fundacji: 

Celem Fundacji jest opieka nad materiałami naukowymi dotyczącymi Tatr i Podtatrza, 

pozostawionymi jej przez Zofię i Witolda H. Paryskich w Zakopanem, i zapewnienie 

ich wykorzystania zgodnie z wolą patronów Fundacji, oraz kontynuacja ich dzieła 

poprzez szeroko pojętą promocję multidyscyplinarnych badań naukowych i 

inwentaryzacyjnych nad przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem Tatr i Podtatrza, 

oraz wspieranie działań na rzecz ochrony tożsamości przyrodniczo-kulturowego tego 

regionu. 

2. W 2011 r. Fundacja była w trakcie organizacji swojej działalności i nie podejmowane były 

żadne działania o skutkach finansowych. W związku z uzyskaniem praw do spadku po Zofii 

Radwańskiej-Paryskiej przystąpiono do prac związanych z fizycznym podziałem spadku, które 

nie zostały zakończone w tym roku. 

3. W 2011 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

4. W 2011 r. Rada Fundacji podjęła 4 uchwały (kopie w załączeniu):  

Powołała na swoich członków Pawła Skawińskiego, Zdzisława Ryna oraz Marcina Guzika. 

Powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Zbigniewowi Mirkowi. 

Powołała do Zarządu Fundacji Marcina Guzika i Renatę Kowalską i powierzyła funkcję 

Dyrektora Zarządu Mieczysławowi Rokoszowi. 

5. Fundacja w 2011 r. nie uzyskała żadnych przychodów. 

6. Fundacja w 2011 r. nie poniosła kosztów na swoją działalność. 

7. Fundacja w 2011 r. nie zatrudniała osób w ramach umów o pracę oraz zleceń i nie wypłacała 

wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Fundacji. Fundacja nie posiada rachunku 

bankowego, nie nabywała obligacji, akcji, nieruchomości, środków trwałych itp. 

8. Fundacja w 2011 r. nie wykonywała zleceń zlecanych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

9. Fundacja nie składała deklaracji podatkowych w związku z nie prowadzeniem żadnych 

operacji finansowych. 

10. W Fundacji w 2011 r. nie była przeprowadzana kontrola. 

 


