Kraków, dn. 24.11.2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji “Zostań Mistrzem” za rok 2013
Podstawa prawna
●
●
●

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 217, poz. 1291)

A. DANE REJESTRACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa, siedziba i adres: 
Fundacja “Zostań Mistrzem”, os. Sportowe 22/10 31966 Kraków
Data utworzenia: 16 sierpnia 2012r.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25 października 2012r.
Data nadania OPP:
nie dotyczy

Numer KRS: 
0000437523
Numer Regon: 
122694152
Numer NIP: 
6783146319
Okres sprawozdawczy obejmuje czas: 
od 16.08.2012 do 31.12.2013 r
.
Skład organu kontroli i nadzoru organizacji w okresie sprawozdawczym:
Rada Fundacji:
 Ewa Ślusarczyk
 Krzysztof Tokarczyk
10. Skład organu zarządzającego organizacją w okresie sprawozdawczym:
Zarząd Fundacji:
 Aleksandra Ciepiela
11. Nadzór nad działanością fundacji sprawuje:
Minister właściwy do spraw sportu i turystyki

B. CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
a. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym
podkreśleniem roli sportu polskiego,
b. Ochrony i promocji zdrowia,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

n.
o.

Wspierania sportowców po doznanych kontuzjach będących pod opieką Fundacji oraz
pomoc im w powrocie do zdrowia i pełnej formy sportowej,
Wypoczynku dzieci i młodzieży,
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
Promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie i
wspieranie kultury fizycznej i sportu
Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz spędzania wolnego czasu i
aktywnej turystyki
Rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych
Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony
sportowego dziedzictwa kulturowego
Wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i
budowli towarzyszących ( hotele,restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi
obiektami
Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego
Biznesu (CSR)(Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w
odniesieniu do kultury fizycznej i sportu
Integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych
Tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social
Responsibility) i public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych
osób Prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

C. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI:
1. Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez organizowanie
obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w
kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej diety,
suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie i globalnie.
2. Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności
wolontariuszy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez organizację i
prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i poza szkołą, uczelniach wyższych i
poza nimi.
4. Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym oraz po
kontuzjach.
5. Finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców
aktywnych oraz kontuzjowanych
6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
7. Wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów
promocyjnych, znaczków, symboli, gadżetów związanych z działalnością Fundacji lub innych
podmiotów wspierających działania Fundacji.
8. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji.

9. Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
10. Podejmowanie działań w zakresie oraz finansowanie rozwoju i promocji polskiego sportu,
11. Wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej wśród osób niepełnoprawnych, a
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
13. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
14. Rozwój i budowę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjnosportowej
w tym realizację głównych celów Fundacji,
15. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym
sportowcom pozostającym pod opieką Fundacji
16. Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej,
17. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i
rekreacji oraz krzewienia kultury fizycznej
18. Promocje klubów i organizacji sportowych,
19. Promocje indywidualnych zawodników i drużyn,
20. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym tworzenie strategii (CSR) (Corporate
SocialResponsibility) i public relations
21. Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji,
22. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie
sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników,
23. Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez
organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
24. Szkolenie trenerów, sportowców, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących
kwalifikacje trenerów i sportowców
25. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym związanych ze
sportem i kulturą fizyczną lub mających na celu promocję i propagowanie sportu, kultury
fizycznej lub aktywnego i zdrowego stylu życia
26. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych,
konkursów w tym organizowanych przez inne podmioty,
27. Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie
działalności profilaktycznej,
28. Nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję
ośrodków sportowych i rekreacyjnowypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej,
29. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we
współzawodnictwie sportowym,
30. Wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym lub
sportowcom po kontuzjach,
31. Pomoc rzeczową i finansową (zwrotną lub bezzwrotną) zawodnikom wykazującym szczególne
uzdolnienia w kierunku sportu.

D. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO:
1. Opis głównych działań podjętych przez Fundację:
Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała wyłącznie cele statutowe 
fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Realizacja celów statutowych
Fundacji “Zostań Mistrzem” w okresie sprawozdawczym polega na organizowaniu
bezpośredniej pomocy sportowcom pełni zdrowym jak i niepełnosprawnym poprzez
kompleksową obsługę przygotowań do zawodów sportowych.
W okresie od 16 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. Fundacja “Zostań Mistrzem” w
ramach prowadzonej działalności statutowej pożytku publicznego zrealizowała
projekty na zasadzie wolontariatu.
1. W ramach działalności statutowej pożytku publicznego Fundacja prowadzi
bezpłatną rehabilitacje dla podopiecznych w zaprzyjaźnionych prywatnych
punktach rehabilitacyjnych. W 3 specjalistycznych gabinetach podopieczni
otrzymują bezpłatną pomoc w zakresie rehabilitacji ruchowej.
2. Organizacja corocznych szkoleń z zakresu suplementacji i zdrowego
odżywiania. W szkoleniu biorą udział sportowcy począwszy od młodzików aż
po seniorów oraz ich trenerzy.
3. Pomoc przy organizacji mistrzostw biegu przełajowego oraz skoku wzwyż
szkoły nr 91 os. Handlowe 4, Kraków.
4. Zbiórka używanej odzieży sportowej dla młodych sportowców z biednych
rodzin.
5. Sesja zdjęciowa dla zawodników AZS AWF Kraków.
6. Zrobienie strony internetowych zawodnikom AZS AWF Kraków
7. Założenie Athletes teamu jako drużynę ambasadorów Fundacji.
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku: cały kraj

E. PRZYCHODY I KOSZTY FUNDACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W okresie od 16 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. Fundacja nie osiągnęłą żadnych
przychodów.

F. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Nie dotyczy

G.PERSONEL FUNDACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy:

0 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty:

0 osób

Liczba osób świadczących usługi w fundacji na podstawie umowy cywilnoprawnej:

0 osób

2. Wolontariusze w okresie sprawozdawczym
Fundacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy:

TAK

H. WYNAGRODZENIA W OKRESIE SRAWOZDAWCZYM
W okresie od 16 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń

I. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJE POŻYCZKACH
PIENIĘŻNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych

NIE

Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0 zł

Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych



J. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego:

NIE

W okresie sprawozdawczym oranizacja realizowałą zadania zlecone przez organy

NIE

administracji rządowej:

K. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym fundacja realizowała zamówienia publiczne:

NIE

L. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Nie dotyczy

M.INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOT ULOKOWANYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH

Wyszczególnienie;

Stan na koniec roku:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1.812,04 zł

N. INFORMACJA O WYSOKOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI
Nie dotyczy

O. INFORMACJA O OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI
Nie dotyczy

P. INFORMACJA O DANYCH O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH I
ŚRODKACH TRWAŁYCH
Nie dotyczy

Q.INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZABOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I SKŁADKACH DEKLARACJACH
PODATKOWYCH
Nie dotyczy

Prezes Zarządu  Aleksandra Ciepiela

