
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2018 
 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 
 
Podstawa prawna: 
− ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), 
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36). 
 
1. Dane fundacji. 

 

Nazwa fundacji  WIELKA RADOŚĆ NA MAŁYCH KÓŁKACH 

Siedziba i adres   25-090 DYMINY, UL. KARMELOWA 1 

Adres do korespondencji 
   
  25-090 DYMINY, UL. KARMELOWA 

E-mail  FUNDACJA@WIELKARADOSC.ORG 

Telefon  660318466 

REGON  381461697 

Data wpisu do KRS  2.10.2018R 

Nr KRS  0000751479 

 
1.1 Dane członków zarządu fundacji.  

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

DOMINIK KOWALIK PREZES ZARZĄDU 

 
  



1.2 Cele statutowe fundacji. 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności 

poprzez inicjowanie, prowadzenie i popularyzowanie sportów rowerowych. 
3. Popularyzowanie turystyki rowerowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku. 
4. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
5. Ochrona praw i interesów rowerzystów. 
6. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,   

a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i firmami, 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. 

7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa 
kultury jazdy na rowerze oraz popularyzowanie wiedzy o rowerach (popularyzowanie 
cyklizmu) i ich historii. 

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
9. Działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia. 
10. Promocja i organizowanie wolontariatu. 
11. Działalność charytatywna i dobroczynność. 

 
 

2. 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych. 

1. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie 
działalności, o której mowa w § 8 - w zakresie celu Fundacji, 

2. Wspieranie darami rzeczowymi – rowerami i akcesoriami – osób, placówek i instytucji, których 
zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w §8 – w zakresie celu Fundacji. 

3. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne 
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1, 

4. Działalność charytatywna i wspieranie organizacji charytatywnych. 
5. Pomoc rzeczową i finansową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z mniejszymi 

szansami  oraz w trudnej sytuacji życiowej. 
6. Organizowanie zabaw, szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji, prelekcji, 

koncertów. 
7. Organizacje i finansowanie konkursów grantowych i przyznawanie nagród. 
8. Organizowanie i wspieranie imprez sportowych, promocyjnych i edukacyjnych w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji oraz przyznawanie nagród i odznaczeń. 
9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
10. Działalność wspomagającą naukę, edukację i wychowanie w tym organizowanie wypoczynku 

dzieciom i młodzieży. 
11. Wszechstronne działania na rzecz wsparcia funkcjonowania i powstawania nowych organizacji 

pozarządowych oraz wspieranie finansowe i rzeczowe organizacji pozarządowych. 
12. Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia dla społeczności 

lokalnych. 
13. Promocję i organizowanie wolontariatu. 
14. Działalność wydawniczą, edukacyjną, informacyjno – promocyjną i badawczą. 
15. Wsparcie dla młodzieży, w szczególności z mniejszymi szansami i zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, w zakresie włączania w życie społeczne, walki z dyskryminacją młodzieży oraz 
innych działań   wspierających udział młodzieży w życiu społecznym. 

16. Prowadzenie programów stypendialnych i finansowanie stypendiów. 
17. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności 

młodzieży oraz przedstawicieli środowisk sportowych, naukowych i artystycznych. 
18. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, klubami sportowymi, 

organizacjami   pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz 



osobami fizycznymi i firmami, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji, 
19. Upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych 

lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w 
prasie, radio,   telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami 
Fundacji, 

20. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych. 
 
 
REALIZOWANE PROGRAMY I WYDARZENIA 
 
UŚMIECH NA 2 KÓŁKACH 
 
Główne działanie statutowe, od którego Fundacja wzięła swoje początki. Przez cały rok, na terenie 
całego kraju jak i za granicą zbierane są rowery i hulajnogi. Stare, już nie potrzebne, uszkodzone są 
remontowane, odnawiane i usprawniane. Tak przygotowane jednoślady trafiają do dzieci z biednych 
rodzin, domów  dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i szpitali.   
 
W 2018 roku, łączna liczba wyremontowanych i wydanych rowerów i hulajnóg to 14 sztuk. 
 
 

2.1 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 
W roku 2018, nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych. 
 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 

 
W roku 2018, Fundacja Wielka radość na małych kółkach, nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić). 

w załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji 
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym 
w ilości 3 szt. 

Zarząd nie podejmował 
uchwał. 

Załącznik nr 1 – Uchwała ws. wyboru członków zarządu 
Załącznik nr 2 – Uchwała ws. przyjęcia statutu Fundacji 
Załącznik nr 3 – Uchwała ws. prowadzenia UEPiK 
 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 
oraz formy płatności. 

Wysokość uzyskanych przychodów: 
Forma płatności: 

Przelew Gotówka Inne 
(wskazać jakie) 

ogółem: 378,80 zł 0,00 0,00 

a) ze spadku: 0,00 0,00 0,00 

b) z zapisu: 0,00 0,00 0,00 



c) z darowizn: 378,80 0,00 0,00 

d) ze środków publicznych, w tym: 
- z budżetu państwa:  

- z budżetu gminy: 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 0,00 0,00 0,00 

f)  
informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację  
w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

W roku 2018, Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń. 

g)  
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej działalności 
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 
n.d. 
 
 

6.  Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.  

 

Wysokość poniesionych kosztów: 
Forma płatności: 

Przelew Gotówka Inne  
(wskazać jakie) 

ogółem: 5,00 zł 0,00 0,00 

a) na realizację celów statutowych: 0,00 0,00 0,00 

b) na administrację: 

- czynsz: 

- opłaty telefoniczne: 

- opłaty pocztowe: 

- inne (wskazać jakie):  

         utworzenie konta PayU 

5,00 zł 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

 

5,00 zł 

 

0,00 

 

0,00 

c) na działalność gospodarczą: 0,00 0,00 0,00 

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 0,00 0,00 0,00 
 

7. Dane w następującym zakresie: 
 
7.1 Zatrudnienie w fundacji. 
Liczba osób zatrudnionych: 



a) ogółem: 0 

b) wg zajmowanych stanowisk: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

n.d. - 

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

n.d. - 
 

7.2 Wynagrodzenia. 
 

7.2.1 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej 

 
0,00 
 
 

7.2.2 

Wysokość 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) 

 
0,00 
 
 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 
 
0,00 
 
 

7.3 
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków 
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

 
0,00 
 
 

7.4 
Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone 
w gotówce. 

 
Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej: Kwota: 

mBank SA 478,80 zł 



 
Kwoty zgromadzone w gotówce:  
 

7.5 Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 
0,00 
 
 

7.6 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 
na to nabycie. 

 
0,00 
 
 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 
 
0,00 
 
 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

 
478,80 zł 
 
 

8. 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 
o wyniku finansowym tej działalności. 

 
W roku 2018, Fundacja nie podejmowała działalności zleconej. 
 
 

9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 
W roku 2018, Fundacja uzyskała dochody wolne od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 o 
CIT w wysokości 378,80 zł 
 
 

10. 

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia  
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 
i 2088). 

 
TAK 
 



11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy 
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które 
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Data operacji: Kwota operacji: 
N.D. - 

 

12. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz 
jej wyniki. 

 
W roku 2018, w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli. 
 
 

 
 
 

………………………………… 
miejscowość, data 

 

 
 
 

………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji* 

 
 
 
 

 
*UWAGA! 

Sprawozdanie winno być przekazane w formie pisemnej oraz podpisane przez co najmniej 
dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


