
Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji „Radość dla Ludzi”  
za 2016 rok 

 
 
Podstawowe dane: 
 
Fundacja „Radość dla Ludzi” 
ul. Panny Wodnej 46/48/18 
04-862 Warszawa 
wpisana do KRS w dniu 2013-06-04 pod numerem 0000464376  
REGON: 14670392600027 
Prezes Zarządu: Haraburda Woltyńska Anna Katarzyna  
 
Cele Fundacji: 

1. Zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzenie aktywności społecznej i 
kulturalnej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

2. Wspieranie rozwoju twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury i sztuki, a także rozwoju 
sektora kreatywnego. 

3. Animowanie działań kulturalnych, w szczególności na poziomie lokalnym. 
4. Integrowanie społeczności lokalnej. 
5. Wzmocnienie świadomości historycznej społeczeństwa, w szczególności na poziomie lokalnym. 
6. Wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów oraz ich promocja. 
7. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznej wśród młodzieży poprzez zapewnienie jej 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
8. Promocja przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieży. 
9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-

techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów. 

10. Wspieranie integracji lokalnych społeczności poprzez szerzenie kultury fizycznej. 
11. Organizowanie masowych wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych. 

 
Działalność w roku 2016 
 
Prowadzone regularne warsztaty: 

 tańca breakdance 

 ceramiki 

 aikido 

 gimnastyki dla dorosłych 

 nauki sztuczek z piłką do koszykówki 

 nauki rysowania komiksu 

 nauki gry na gitarze i perkusji 

 plastyczne dla dzieci i dorosłych 
 
Pozostała działalność: 

 zorganizowaliśmy potańcówkę Andrzejkową 

 zorganizowaliśmy Międzynarodowe Zawody Relapse Freestyle Basketball Battle 2016 czyli 
międzynarodowe mistrzostwa w koszykarskim freestyle'u 

 zorganizowaliśmy dwa kilkudniowe warsztaty Jujitsu z mistrzem szkoły Makoto Kurabe Shihan 

 zorganizowaliśmy dwie potańcówki w Wawerskiej Strefie Kultury 

 zorganizowaliśmy warsztaty szermierki 
 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 
 
W 2016 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 
 
 



Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach 
 
Przychody zrealizowane w 2016 r.       29.497,71 zł 
w tym : 
 Przychody z dotacji        19.750,00 zł 
 Przychody z działalności odpłatnej        1.887,50 zł 
 Przychody z darowizn          7.791,21 zł 
 Pozostałe przychody operacyjne           340,00 zł 
 
Koszty poniesione w 2016 r.        30.389,07 zł 
w tym: 
 Koszty statutowe:        24.749,32 zł 
 Koszty administracyjne:          4.437,20 zł 
 Pozostałe koszty operacyjne         1.202,55 zł 

 
Wynik finansowy - strata             891,36 zł 
 
Dane o:  
 
  a)  liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  
 
W 2016 roku Fundacja zatrudniała 8 osób: jednego koordynatora projektów na umowy zlecenie oraz siedem 
osób na umowy o dzieło.  
 
  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,  

 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: 4.845,00 zł. Brak premii, nagród i innych 
świadczeń. 

 
  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,  

 
 Członkowie zarządu, ani żadnych innych organów Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia. 
 

  d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,  
 
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły: 1.345,00 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,  

 
Fundacja w 2016 nie udzielała pożyczek 
  
  f)  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  
 
Środki pieniężne Fundacji na koniec 2016 r. wyniosły 1.004,86 zł i były ulokowane w Banku Zachodnim WBK 
S.A. (numer konta: 51 1090 1753 0000 0001 2164 2122). 
 
  g, h, i, j)  wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, nabytych pozostałych 
środkach trwałych, 

 
 Fundacja w 2016 nie nabywała akcji i obligacji, nieruchomości, środków trwałych oraz nie udzielała 
pożyczek. 
 
 
 



Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku 
finansowym tej działalności: 
 
1) 150 lat Wawra w malarstwie - projekt bezpłatnych warsztatów malarskich dla mieszkańców Dzielnicy 
Wawer w Warszawie. Całkowity koszt projektu: 7.510,00 zł. 
 
2) Droga Artysty - Projekt bezpłatnych warsztatów zwiększających artystyczną kreatywność grupy 
mieszkańców Dzielnicy Wawer w Warszawie. Całkowity koszt projektu: 7.510,00 zł. 
 
3) Międzynarodowe zawody w koszykarskim freestyle’u "Relapse Freestyle Basketball Battle" - 
jednodniowe zawody z pokazami. Całkowity koszt projektu: 8.398,00 zł. 
 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja 
w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Na koniec 2016 r. saldo składek ZUS do zapłaty wynosiło 194,84 a saldo do zapłaty z tytułu podatku 
dochodowego od wynagrodzeń wynosiło 39,00 zł. Salda te w zostały uregulowane w 2017 r. terminowo. 
 
Fundacja nie jest podatnikiem VAT, stad nie ma obowiązku składania deklaracji VAT. Za 2016 r. Fundacja 
składała deklaracje PIT-4R (z tyt. wynagrodzeń) oraz PIT-8AR i deklarację CIT-8 - deklaracje za 2016 r. 
zostały złożone terminowo. 
 
W roku 2016 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  
 
 
Sporządził i zatwierdził w dniu: ...................... 
 
 
 
 
 
.........................................................    ............................................... 
Prezes Zarządu Tomasz Madejski     Pieczątka Fundacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Radość dla Ludzi 
ul. Panny Wodnej 46/48, Warszawa – Wawer 

KRS 0000464376 NIP 9522124852 REGON 14670392600027 
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