Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014
1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRSu wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu fundacji, cele statutowe.
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:
122684633
Numer NIP:
736-17-16-551
Zarząd Fundacji:
Dyrektor Zarządu Fundacji:
Marcin Guzik
Członek Zarządu Fundacji:
Renata Kowalska
Zbigniew Moździerz
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. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W 2014 r. Fundacja realizowała wniosek dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz przez Tatrzański Park Narodowy pt. Digitalizacja i publiczne udostępnienie
drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich. W wyniku realizacji wniosku na
stronach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej opublikowane zostały teczki tematyczne ze
zbiorów pp. Paryskich.
Przygotowano do druku i wydano za środki Fundacji książkę Śpiewki góralskie zawierającą
teksty zebrane przez Zofię i Witolda Paryskich na Podhalu w latach 1935-1944. Promocja
książki odbyła się 1 lipca 2014 r. w Centralnej Bibliotece Górskiej, a następnie w Białej Izbie
Związku Podhalan w Zakopanem (22.07.2014).
Przygotowano do druku i wydano częściowo ze środków Fundacji książkę Wincenty
Birkenmajer. Promocja książki odbyła się 9 października 2014 r. w Centralnej Bibliotece
Górskiej w Krakowie, a następnie 11 października 2014 r. w Willi Oksza w Muzeum
Tatrzańskim w Zakopanem.
Przygotowano do druku i wydano książkę Etyka i ethos „ludzi gór”, promocja odbyła się 19
listopada 2014 r. w Willi Oksza w Muzeum tatrzańskim w Zakopanem, następnie w Muzeum
Regionalnym w Myślenicach (21.11.2014) oraz Centralnej Bibliotece Górskiej w Krakowie
(11.12.2014).

Po ponad dwóch latach prac uporządkowano materiały archiwalne dotyczące Tatr i
Podtatrza, które są zgromadzone w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej w Tatrzańskim parku
Narodowym.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
30.01.2014 Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Przedmiotem działalności
gospodarczej Fundacji jest:
 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 Działalność wspomagająca edukację
 Artystyczna i literacka działalność twórcza
 Działalność bibliotek i archiwów
 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 Działalność wydawnicza
 Wydawanie książek
 Wydawanie wykazów oraz list
 Pozostała działalność wydawnicza
 Edukacja
 Pozaszkolne formy edukacji
 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 Działalność obiektów kulturalnych
 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W 2014 r. Rada Fundacji podjęła 1 uchwałę (kopia w załączeniu).
W 2013 r. Zarząd Fundacji podjął 4 uchwały (kopie w załączeniu):
Zatwierdzony został Regulamin wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i
Witolda Paryskich, podjęta została uchwała dotycząca identyfikacji wizualnej Fundacji, oraz
zatwierdzono kosztorysy wydania książek „Śpiewki góralskie” oraz „Wincenty Birkenmajer”.
5. 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 fundację 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.
Przychody z darowizn:
479,60 zł
Przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych przez
Fundację w ramach celów statutowych:
0,00 zł
Odsetki bankowe:
0,69 zł
Dotacja
60.000,00 zł
Dofinansowanie
22.920,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej:
29.596,10 zł
Przychody z działalności gospodarczej stanowiły 26% całości przychodów.
6. Informacje o poniesionych kosztach.
Koszty realizacji projektu

81.920,00 zł

Koszty administracyjne (uwzględniają koszty realizacji projektu):
Amortyzacja
Zużycie materiałów
Usługi obce
Wynagrodzenia

333,32 zł
5.130,88 zł
83.414,00 zł
3.000,00 zł

Koszty dotyczące działalności statutowej
Koszty dotyczące działalności gospodarczej

84.070,02 zł
15.881,75 zł

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
w 2014 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
w 2014 r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń
c) 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 2014 r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów
Fundacji
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
w 2014 r. Fundacja zawierała umowy zlecenia na kwotę 3.000,00 zł

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
nie miały miejsca
f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Bank PKO Bank Polski 43102034660000900200971903
7.789,02 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie miało miejsca
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie,
nie miało miejsca
i)

nabytych pozostałych środkach trwałych,
5.000,00 zł

j)

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne w kasie
0,00 zł
Środki pieniężne w banku
7.789,02 zł
Rachunki bankowe i lokaty
Fundacja w 2014 roku nie posiadała żadnych lokat na rachunkach bankowych.
Prowadziła jeden rachunek bieżący w banku PKO S.A.
nr rachunku 43102034660000900200971903
Saldo na w/w rachunku na 31.12.2014 wynosi 7.789,02 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:
brak

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
Fundacja realizowała projekt Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum
tematycznego pp. Paryskich. Projekty realizowane były ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Całość przekazanych kwot z
dotacji i dofinansowania została wydana na realizację projektów.
9. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Brak ciążących zobowiązań podatkowych, Fundacja w 2014 r. złożyła zeznanie CIT 8
z załącznikami w ustawowym terminie.
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana w fundacji kontrola.
W Fundacji w 2014 r. była przeprowadzana kontrola realizacji projektu „Digitalizacja i
publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich”.

