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1. Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 
3500zł. Składniki majątku o przewidywanym okresie dłuższym niż rok i wartości początkowej 
równej lub wyższej niż 3500zł ale nie wyższej niż 10.000zł umarza się jednorazowo w miesiącu 
oddania do używania. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna 
się od miesiąca następującego po miesiącu w którym środki trwałe przyjęto do używania i 
stosuje się przez okres przyjęty w przepisach metodą liniową. Składniki majątku o 
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub 
niższej niż 3500zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

2. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
Należności i zobowiazania w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim 
kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

3. Środki pieniężne wykazywane są w wartości niminalnej. Organizacja posiada tylko środki 
finansowe w walucie polskiej. Środki pieniężne w banku zostały potwierdzone przez bank, a 
ich zgodność wynika z ostatniego wyciągu bankowego.

4. Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości rzeczywiście wniesionych wkladów 
określonych w statucie Fundacji.

5. Udziałów (akcji) własnych Fundacja nie posiada.
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Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.
Przychody i koszty ujmnowane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których 
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Na wynik finansowy składają się:

Wynik finansowy na działalności statutowej,
Wynik finansowy na działalności gospodarczej,
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
Wynik finansowy ogółem.
Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami z działalności 
statutowej z uwzględnieniem dotacji, i innych zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami realizacji 
zadań statutowych.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na 
działalności statutowej i gospodarczej, a kosztami administracyjnymi.

Wynik finansowy ogółem stanowi różnicę między wynikiem finansowym brutto na całokształcie 
działalności, a wynikiem operacji nadzwyczajnych. 
Przychody z działalności statutowej pochodziły z darowizn wpłaconych na konto Fundacji 
przez ofiarodawców prywatnych oraz firmy.
Fundacja jest podatnikiem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na 
zasadach i w zakresie określonym w art.17 ust. 1 Ustawy o Podatku dochodowym od Osób 
Prawnych.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
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Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r (Dz.U. z 2019 roku, poz.351 z późniejszymi zmianami), zgodnie z 
załącznikiem nr 6 dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów 
pienieżnych.
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Okreslenie celów statutowych organizacji

Cele statutowe Fundacji określa par.5 statutu, który stanowi:
Celem Fundacji jest:
1. Popieranie działalności mającej na celu popularyzowanie osiągnięć Jerzego Kukuczki oraz 
utrwalenie pamięci o Nim,
2.  Udzielanie zapomóg ofiarom wypadków związanych z dzialalnością alpinistyczną i ich 
rodzinom
3. Wspieranie i finansowanie osób uprawiajacych alpinizm oraz organizacji alpinistycznych
4. Popieranie i finansowanie działalności alpinistycznej w Tatrach , szczególnie w postaci 
budowy i utrzymania obiektów służących osobom uprawiającym alpinizm oraz przedsięwzięć 
szkoleniowych
5. Wspieranie i finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego 
Tatr i innych rejonów wspinaczkowych Polski
6. Wspieranie wszelkich form alpinistycznej działalności sportowej i wyprawowej
7. Inspirowanie , popieranie i finansowanie dzialalności wydawniczej zwiazanej z alpinizmem
8. Inspirowanie, popieranie i finansowanie produkcji sprzętu alpinistycznego oraz jego atestacji
9. Inspirowanie, popieranie i finansowanie wszelkich form działalności społecznej związanej z 
alpinizmem
10. Wspieranie reprezentacji alpinizmu polskiego na forum międzynarodowym i propagowanie 
alpinizmu polskiego za granicą
11. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów związanych z aplinizmem
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Dane dotyczące Członków Zarządu ( imię, nazwisko oraz funkcja)
Jerzy Natkański                       - członek zarządu, dyrektor Fundacji
Michał Bucholz                        - zastępca dyrektora Fundacji
Kamila Gajewska                    - członek zarządu
Artur Paszczak                        - członek zarządu 
Piotr Głowacki                         - członek zarządu 
Urszula Głowicka                    - członek zarządu
Joanna Wójcik-Tarnowska      - członek zarządu

Dane dotyczące Rady Fundacji ( imię, nazwisko oraz funkcja)
Krzysztof Wielicki                  - członek rady
Andrzej Paczkowski              - członek rady
Kacper Gradoń                      - członek rady
Zbigniew Skierski                  - członek rady
Aleksander Lwow                  - członek rady
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FUNDACJA WSPIERANIA 
ALPINIZMU POLSKIEGO IM. 
JERZEGO KUKUCZKI

31.12.2021

80 413,53

9 000,00
17 881,26
53 532,27

0,00

78 730,60
1 399,10

104 674,33
-27 342,83

1 682,93

1 682,93

80 413,53

106 073,43

9 000,00
10 381,89
86 691,54

0,00

106 073,43
1 399,10

120 008,85
-15 334,52

0,00

0,00

106 073,43

80 413,53 106 073,43
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FUNDACJA WSPIERANIA 
ALPINIZMU POLSKIEGO IM. 
JERZEGO KUKUCZKI

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

340 621,90

340 621,90

267 266,44

267 266,44

73 355,46

0,00

102 410,37
-29 054,91

1 712,08

-27 342,83

-27 342,83

2020

378 232,32

378 232,32

291 649,67

291 649,67

86 582,65

0,00

101 917,17
-15 334,52

0,00

-15 334,52

-15 334,52
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-27 342,83

0,00

342 333,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

Informacje uzupełniające do rachunku i bilansu za 2021 rok
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Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 
od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku 

 
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego 

im. Jerzego Kukuczki 
KRS 0000084062 

 

I. Objaśnienia do rachunku zysków i strat 
 

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł 
1. Przychody z działalności  statutowej nieodpłatnej, w tym   340.621,90 

a) Przychody z tytułu wpłat 1% PDOF                                     247.735,48 

b) Przychody z tytułu darowizn pieniężnych                              92.886,42 

      c)   Przychody ze zbiórek publicznych                                        47.141,86 

2. Przychody z działalności nieodpłatnej                                            0,00 

3. Przychody z działalności gospodarczej                                           0,00  

4. Pozostałe przychody operacyjne                                              1.712,08 
 

 

Źródłem przychodów statutowych są wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy fundacji od osób 
prywatnych i firm tytułem darowizn, dochód z imprez publicznych oraz przychody z tytułu 1% odpisu od 
podatku dochodowego osób fizycznych .   

Do dnia 31.12.2021 roku fundacja nie otrzymała przychodów pochodzących z innych źródeł, ani także 
innych przychodów finansowych. 

2. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 
 
  
Koszty działalności statutowej, w tym:                                        369.676,81 
 
  a)   Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym                      267.266,44                  

   - koszty realizacji zadań statutowych                                              259.120,81 
   - koszty podróży                                                                               6.515,63  

   - ubezpieczenie                                                                                 1.630,00 

  b) Koszty administracyjne,  w tym:                                                  102.410,37 

   - czynsz za lokal                                                                               8.724,05 

   - zużycie materiałów                                                                         3.962,80 

   - materiały i usługi marketingowe                                                     30.437,03 

   - koszt kampanii 1%                                                                            201,00 

   - usługi księgowe                                                                            18.450,00 

   - obsługa biura Fundacji                                                                  29.380,78 

   - opłaty bankowe, prowizja dla PayU, PayPal                                       1.302,51 

  - usługi pocztowe i kurierskie                                                              4.692,74 

  - usługi telekomunikacyjne                                                                 1.143,50 

  - usługi internetowe                                                                           4.115,96 

 
 



3. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
sposób wydatkowania tych środków 
 
Przychody z tytułu 1%                                                                 247.735,48 

Koszty wydatkowane ze środków 1%, w tym:                            276.790,39  

- realizacja zadań statutowych                                                          158.795,83 

- koszty administracyjne dotyczące działań statutowych                      117.793,56 

- koszt kampanii 1%                                                                              201,00 

 
4. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie 
 
Fundacja nie udzieliła gwarancji ani poręczeń. Nie posiada również zobowiązań warunkowych z tytułu 
dłużnych instrumentów finansowych. 
 
5. Dane o zatrudnieniu 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie zawierała umów 
cywilnoprawnych. Fundacja opiera się na działalności wolontariuszy. 
 
 

II. Objaśnienia do bilansu 
 
 

1.Zmiany wartości  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  
 a) środki trwałe brutto w złotych  

Grupa  Grupa Wartość brutto 
początek roku 

Zwiększenie  Zmniejszenie  Stan na 
na koniec roku 

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 6.057,75 0,00 0,00 6.057,75 

Razem 6.057,75 0,00 0,00   6.057,75 

b) umorzenie środków trwałych złotych 

Grupa  Umorzenie 
na 

początek roku 

Zmiany w ciągu roku Umorzenie 
na 

koniec roku 
Zwiększenie  Zmniejszenie  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 6.057,75 0,00 0,00 0,00 

Razem 6.057,75 0,00 0,00 6.057,75 
 

  c) wartość netto środków trwałych w złotych: 

Wartość netto majątku trwałego na 31.12.2020 wyniosła 0,00 zł 
 

 d) wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie: 

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 
Stan na  
początek 

roku  

Zwięks
ze-nie 

Zmniej
sze-nie 

Stan na  
koniec 
roku 

Stan na  
początek 

roku 
 

Zwięks
ze-nie 

 

Zmniej
sze-nie 

Stan na 
koniec 
roku 

Stan na 
początek 

roku 

Stan na 
koniec 
roku 
 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

 
 


