Sprawozdanie z działalności za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2016
1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u
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
W dniu 20.06.2016 r. p. Renata Kowalska na posiedzeniu Zarządu Fundacji złożyła rezygnację z
pełnionej funkcji. Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r. przyjęła ta
rezygnację.
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 2016 r. Fundacja realizowała dwa projekty:
- Dudy podhalańskie – dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W zajęciach realizowanych w ramach projektu uczestniczyło w sumie 9 osób.
Uczestnicy zajęć poznali tajniki budowy instrumentu, sposób jego wytworzenia, nauczyli się
stroić instrument, poznawali nowe melodie. Podsumowaniem ich pracy było uczestnictwo w
sumie w 9 koncertach. W wyniku realizacji projektu powstał jeden nowy instrument, dziewięć
osób posiadło umiejętność gry na dudach. Ważnym dla utrwalenia muzyki granej na dudach
działaniem projektu było nagranie i wydanie płyty, oraz wydanie książki zawierającej
kompendium wiedzy o dudach. Kwota dotacji 19.998 zł.
- Poznajemy małopolskie parki narodowe- dofinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przez Tatrzański Park
Narodowy. W wyniku realizacji projektu zorganizowano Piknik rodzinny w Parku Jordana w
Krakowie, przygotowano materiały promocyjne dla programu Przyjaciel parku narodowego.
Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –
100.000 zł.

Wydana została książka „Mountain Climbing in Latin America” oraz jej tłumaczenie na język
polski „Góry Ameryki Łacińskiej”, dzięki środkom przekazanym przez Fundację im. Adama Bąka
z USA.
We współpracy z Ambasadą RP w Chile wydana została w języku hiszpańskim książka „W
Górach Atacamy”.
Fundacja została uhonorowana tytułem EKOlider 2016 w kategorii EKOwydarzenie, za
organizację w 2015 r. Pikniku rodzinnego Poznajemy małopolskie parki narodowe. Środki
finansowe otrzymane w ramach nagrody Fundacja przeznaczyła na dofinansowanie
przygotowania książek obrazkowych „W Gorcach”, „Na Babiej Górze”, „W Ojcowskim Parku
Narodowym”, w ramach programu Przyjaciel parku narodowego.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja sprzedawała wydawane przez
siebie książki.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W 2016 r. Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.
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:
0,00 zł
Przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych przez
Fundację w ramach celów statutowych:
0,00 zł
Odsetki bankowe:
0,00 zł
Dotacja:
115.360,31 zł
Dofinansowanie:
38.230,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej:
23.526,54 zł
Nagroda:
25.000,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej stanowiły 11,6% całości przychodów.
6. Informacje o poniesionych kosztach.
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia

999,96 zł
61.984,99 zł
130.251,10 zł
34,00 zł
20.000,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00 zł

Koszty administracyjne:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

39,80 zł
390,90 zł

Koszty działalności gospodarczej:
Usługi obce
Podatki i opłaty

10.237,59 zł
371,00 zł

Wartość towarów sprzedanych wg cen zakupu:

8.627,40 zł

Koszty dotyczące działalności statutowej
Koszty dotyczące działalności gospodarczej

213.270,05 zł
10.608,59 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 2016 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 2016 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 2016 r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów
Fundacji
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
w 2016 r. Fundacja nie zawierała umów zleceń
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,
Volkswagen Bank direct 15 2130 0004 2001 0686 7675 0001
777,10 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,
nie miało miejsca

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
777,10 zł
Rachunki bankowe i lokaty
Fundacja w 2016 roku nie posiadała żadnych lokat na rachunkach bankowych.
Fundacja prowadziła jeden rachunek bieżący w banku Volkswagen Bank direct
nr rachunku 15 2130 0004 2001 0686 7675 0001
Saldo na w/w rachunku na 31.12.2016 wynosi 777,10 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 projekty:
- Dudy podhalańskie - dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego.
Całość przekazanych kwot z dotacji i dofinansowania została wydana na realizację projektów.
- Poznajemy małopolskie parki narodowe- dofinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przez Tatrzański Park
Narodowy. 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 2016 r. złożyła zeznanie CIT 8
z załącznikami w ustawowym terminie.
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana w fundacji kontrola.
W Fundacji w 2016 r. nie była przeprowadzana kontrola..
Dyrektor Zarządu Fundacji

Członek Zarządu Fundacji

Marcin Guzik

Zbigniew Moździerz

