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Toruń,  03 marca 2023 roku 

 
Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok 

Fundacji na rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej 
 

Na podstawie § 15 ust. 9 Statutu Fundacji na rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej Zarząd 
Fundacji przedkłada Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w 2022 roku. 

 
Podstawowe dane: 

 
Nazwa Fundacja na rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej  
 
Adres Ul. Stefana Batorego 51/51, 87-100 Toruń 
 
Data wpisu w KRS 1 czerwca 2016 roku 
 
Numer KRS 0000621058 
 
Numer Regon 364588043 
 
NIP 8792685005 
 
Dane Członków 
Zarządu  

 Zbigniew Gogolin – Prezes Zarządu 
 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Fundacji. 
 
Cele statutowe  1. Wspieranie i pomoc osobom aktywnie uprawiającym turystykę 

motocyklową. 
2. Propagowanie turystyki motocyklowej jako formy spędzania wolego czasu. 
3. Popularyzacja idei turystyki motocyklowej i krajoznawstwa za pomocą 

wszystkich dostępnych form. 
4. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie podnoszenia świadomości 

bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg,          
ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów. 

5. Praca nad dobrym postrzeganiem motocyklistów. 
6. Zwiększanie świadomości prawnej społeczności motocyklowej. 
7. Integracja środowiska motocyklowego skupionego wokół Kujawsko-

Pomorskiego forum motocyklowego „www.c-moto.pl”. 
8. Wspieranie działania i funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego forum 

motocyklowego „www.c-moto.pl”.  
9. Nawiązywanie oraz współpraca z innymi organizacjami w zakresie czynnego 

uprawiania oraz propagowania turystyki motocyklowej. 
10. Działanie na rzecz ochrony środowiska. 
11. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej. 
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Działalność: 
 
Zgodnie z § 7 statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Dokonywanie wsparcia w zakresie utrzymania i napraw motocykli w oparciu o majątek 
fundacji oraz świadczenie porad w zakresie turystyki motocyklowej. 

2. Organizację wycieczek i wypraw motocyklowych. 
3. Organizację szkoleń przydatnych do uprawiania turystyki motocyklowej. 
4. Organizację spotkań integrujących środowisko motocyklowe lub promujących turystykę 

motocyklową i motocyklistów.  
5. Organizację zawodów sportowych, rajdów, konkursów oraz innych form rywalizacji 

sportowej z udziałem środowiska motocyklowego. 
6. Wydawanie opinii w ramach przeprowadzonych testów motocykli, akcesoriów 

motocyklowych lub akcesoriów turystycznych. 
7. Uczestnictwo w imprezach, wydarzeniach i projektach realizowanych przez inne podmioty, 

których organizacja może służyć celom statutowym Fundacji. 
8. Finansowanie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego forum motocyklowego                

„www.c-moto.pl”. 
9. Poszukiwanie Sponsorów i Donatorów nastawionych na współpracę z Fundacją i służących 

pomocą w jej działaniach statutowych. 
10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi              

w zakresie celów działania Fundacji. 
 
Fundacja w 2021 roku pozyskała dochody z tytułu:  
 

1. darowizn od forumowiczów Kujawsko-Pomorskiego Forum Motocyklowego www.c-moto.pl 
oraz od innych osób fizycznych, 

2. darowizn członków zarządu Fundacji,  
 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
 
Dochody Fundacji w 2021 roku przeznaczone były na:  
 

1. opłacenie serwera i domen dla Kujawsko-Pomorskiego Forum Motocyklowego -              
www.c-moto.pl, Fundacji - www.motofundacja.pl oraz domeny www.motoct.pl  

2. projekt i druk materiałów promocyjnych w postaci naklejek promocyjnych i kalendarzy, 
3. opracowanie i wykonanie koszulek formowych,  
4. organizację imprezy integracyjnej MotoSudety 2022 w dniach 11-14.08.2022, 
5. organizację szkolenia z pierwszej pomocy, zorganizowanego w dniu 7.10.2022,  
6. uiszczenie podatków i opłat. 
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Przychody i wydatki: 

 
przychody: 12 044,99 PLN 

 środki przeniesione z 2021 roku 4 732,99 PLN 
darowizny forumowiczów i innych osób fizycznych 7 312,00 PLN 

 
wydatki: 8 316,00 PLN 

 opłacenie serwera i domen 485,00 PLN 
projekt i druk naklejek promocyjnych 309,45 PLN 
projekt i druk kalendarzy promocyjnych 645,00 PLN 
opracowanie i wykonanie koszulek forumowych 2 500,00 PLN 
impreza integracyjna Motosudety 3 470,00 PLN 
szkolenie z pierwszej pomocy 579,46 PLN 
podatki i opłaty 327,09 PLN 

środki finansowe na koncie, stan 31 grudnia 2022: 3 728,99 PLN 
 

Posiadane aktywa trwałe: 
 
Wycena aktywów trwałych sporządzona została w oparciu o koncepcję kosztu historycznego,                
z zastosowaniem aktualizacji wartości posiadanego majątku na poziomie 20% za rok użytkowania. 
 

opis aktywa rok 
nabycia 

wartość 
historyczna 

Aktualizacja 
wartości o % 

wartość 
zaktualizowana 

sprężarka Specair 50 2016 545,61 100% 0,00 PLN 
skrzynka składana 2016 13,00 100% 0,00 PLN 
skrzynka składana 2016 13,00 100% 0,00 PLN 
odkurzacz Parksaide 2017 159,00 100% 0,00 PLN 
szlifierka Parksaide 2017 99,00 100% 0,00 PLN 
nagłośnienie Manta  2017 468,00 100% 0,00 PLN 
lodówka przenośna 2017 61,12 100% 0,00 PLN 
lodówka przenośna 2017 61,12 100% 0,00 PLN 
rolka narzędziowa B&D 2018 150,00 80% 30,00 PLN 
pojemnik na śmieci 2018 77,66 80% 15,53 PLN 

zaktualizowana wartość aktywów na koniec 2022: 45,53 PLN 
 

Zawarte i bieżące umowy: 
 

1. Umowa z dnia 3 sierpnia 2018 roku, na prowadzenie rachunku bankowego Fundacji nr 34 
1600 1462 1876 2840 8000 0001, zawarta z BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie.  

2. Deklaracja z dnia 19 grudnia 2016 roku, o przestąpieniu Fundacji do programu BIZNESTANK 
organizowanego przez PKN ORLEN S.A z siedzibą w Płocku. 

 
Uchwały podjęte w 2022 roku: 

 
1. Uchwała nr 2022/05/001 z dnia 12 maja 2022 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego z działalności Fundacji w 2021 roku. 
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Pozostałe informacje: 

 

Zatrudnienie/wynagrodzenie: Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

 

Pożyczki: Fundacja nie udzielała i nie zaciągała pożyczek. 

 

Kwoty na rachunkach 
(31.12.2022): 

3 728,99 PLN 

 

Informacja o nabytych 
udziałach: 

Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów lub akcji w 
spółkach prawa handlowego. 

 

Informacja o nabytych 
nieruchomościach: 

Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

Zobowiązania i deklaracje 
podatkowe: 

Fundacja podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych. Fundacja nie korzystała ze 
zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, w związku 
z czym zaliczki z tytułu podatku dochodowego zostały wpłacone w 
terminie, a roczne zeznanie CIT-8 zostało złożone do właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego. 

 

Oświadczenie o instytucji 
obowiązanej  z UoPPPoFT 
(Dz. U. z 2018 poz.723): 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

 

Oświadczenie o płatnościach: Fundacja nie przyjęła i nie dokonała 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. 

 

Kontrole: W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była kontrolowana. 

 
 
 
 
 

Zarząd Fundacji: 
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