
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2018 rok. 

1. Dane-rejestnacvine fundacji, tj.: - ". •. 

a. nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rybnickiej pediatrii „Mali 
Wspaniali" 

b. siedziba fundacji: Kaj Polska, woj. śląskie, powiat Rybnik, gmina 
Rybnik, miejsc. Rybnik 

C. adres fundacji: ul. Równa 7b, Rybnik 44-217 
d. aktualny adres do korespondencji: ul. Równa 7b, Rybnik 44-217 
e. adres poczty elektronicznej: fundacjamaliwspaniali@gmail.com 
f. data wpisu w Krajowym Rejestrze 8.01.2018 

Sądowym: 
g. numer KRS: 712465 
h. statystyczny numer identyfikacyjny 369177540 

REGON: 
i. dane członków zarządu fundacji (imię i Zielińska Wiesława - członek zarządu 

nazwisko, pełniona funkcja): Jacuńska Katarzyna - prezes zarządu 
Grycman Wieczorek Katarzyna - członek 
zarządu 

j. określenie celów statutowych fundacji: CELEM FUNDA□I JEST REALIZA□A ZADAN W ZAKRESIE 
OCHRONY I PROMO□I ZDROWIA, W TYM POLEGAJACA 
NA WSPIERANIU I ROZWOJU DZIAŁALNOSCI LECZNICZEJ 
NA RZECZ ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
SPE□ALISTYCZNEGO NR 
3 W RYBNIKU ORAZ WSPOMAGANIE DZIAŁALNOSCI 
PROFILAKTYCZNEJ ZWŁASZCZA DLA MIESZKANCÓW 
MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO. 

2. Zasad\fformy i zakres działalności statutowej Przekazanie na rzecz Rybnickiej Pediatrii 
z podaniem realizacji celów statutowych: licznych przedmiotów m.in. drukarki, książek, 

,,,. płyt CD, art. biurowych, termometry 
,··-<; 

bezdotykowe, komputer, zabawki, wagi, koce, .. 
pościel, kafelki 

.. 
. .. 

3. Opis główny.eh zdarzeń'prawnvch w Zbiórki pieniężne przy okazji organizacji 
działah:iośdfundacji o skutkach flnansowvcłr; imprez, pozyskiwanie sponsorów 

. ' , ' . 

4. Odpisy uchwal zarządu fundacji friiepotrzebne saeslić): 
C, ,,, 

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji ćaFi!ąel Aie 13eelejFRewał l:łel=lwał. 
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w 

ilości 1 szt. 
5. Informacje o wysokości uzyskanych . Darowizny od osób prywatnych i firm, 

przychodów, łącznie 67.361,37 zł z tego 9685,96 zł 
z wyodr;:,,ę;bnieniem ich źródetlnp. spaiiek, gotówką, 43560,24 zł przelewem, 
zapis; darowizna, środki pochodzące ze źródeł 14115,17zł w formie rzeczowej 
publiczny.eh, w tym z budżet» państwa i 



budżetu jednostek samorzqda teryterialnego) 
oraz formy ptatnoścl rnp. gotówka,],1rzelew): 

fr 
,,, 

6,. IAf0:rmracj.e o edpłatnvch ś~iadcze:niacfu Brak odpłatnych świadczeń 
realiz~wanych prżez funda0ję w ramacfu ' 
celów statutowvch.z uwzględaienlern kosztów 
tyci, świadczeń: 
Działalność gospodarcza, tj.: 

.. , 

7. 

a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): 

tal~, 13Fe1Naelt:i I nie, nie prowadzi 

b. informacje o prowadzonej działalności 
gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego: 

C. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej: 

d. procentowy stosunek przychodu 
osiągniętego 
z działalności gospodarczej 
do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł: 

8. lnformacj.e o kosztach ZJNyod11ębnieniem for;my płatnościjnp,. qatćwk«: przelew; ponłesloevch 
" na: " 

a. realizację celów statutowych: 22.125,69 zł w tym 64Ozł gotówką, 7890,54 
zł przelewem, 13595,15 zł wartość 
przekazanych darowizn w formie rzeczowej 

b. administrację (np. czynsze, opłaty 1.625,53 zł, w tym 45 zł gotówką, 
telefoniczne, pocztowe, itp.): 158O,53zł przelewem 

c. działalność gospodarczą: o 
d. pozostałe: o 

9. Dane o zatrpdnlenlu w fundacji, tj.: " 

a. łączna liczba osób zatrudnionych w o 
fundacji: 

b. liczba osób zatrudnionych o 
w fundacji z podziałem na zajmowane 
stanowiska: 

C. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w o 
działalności gospodarczej: 

10.~ Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: Ozł, w tym: 

a. wynagrodzenia: o 
b. nagrody: o 
C. premie: o 
d. inne świadczenia: o 
e. wynagrodzenia osób zatrudnionych o 

wyłącznie 
w działalności gospodarczej: 



11. Dane o'.w~sÓ'kości rocznego lub przeclętnego rniesiędnęgo wymagrOclzenia wypłacomego. 
łącznie członkom zarządu i inn·ych organów funaącji, z pedziałem-na: · __ · I 
a. wynagrodzenia: O 

b. nagrody: o 
c. premie: o 
d. inne świadczenia: o 

12. Dane o wvsokoścleecenegs lub prZeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierujący.n, działalnością g~·s;po~arczą, z podzłałem.aa: · ··· I 

a. wynagrodzenia: O 

b. nagrody: o 
C. premie: o 
d. inne świadczenia: o 

13. Dane_owy,datkach na wynagrodzenia z umów O 
zlecenia: 

1~ ... Dane o udzielonycfu przez f~mdację pożycz~ach pienięzmych:, 
.•. -~- I 

a. wysokość pożyczki: o 
b. pożyczkobiorca: 

c. warunki przyznania pożyczki: 

d. podstawa statutowa udzielenia pożyczki: 

15. Dane o kwotach zgrotnadżonych na 
rachumkach-pJ;:itniczych, , . "· · 
ze wsk~'zanierh banku w'przy.padku rachunku., 
bankowego lub spółdzielczej kasy ' 
oszczędnoścłowc-kredvtowe] · 

,xw1:'przy.padku radlrur:iku_czło:mka spółdzielczej 
kasy-ośzćz~c:lnościowo-kredyfbwej, oraz 
~wotach zgromadzonych 
w gotówce: ,,, 

Rachunek bankowy w mBank, saldo na dzień 
31-12-2018: 5.528,88 zł 
Stan kasy na dzień 31-12-2018: 645 zł 

16. Dane o wartości nabytych obligacji: o 
17. 'Dane o wielkoścFebjętych L1działów~l:ub o 

nabytych,ąkcji w spółkach.pjawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek: 

18. D~ane o mabytych nie11uchor;mościacffi: "' I 
a. wysokość kwot wydatkowanych na 

nabycie nieruchomości: 
o 

b. przeznaczenie nabytych nieruchomości: 

19. Dane o mabytycfu pozostałych środkach, 
trwałych: .. 

20. Dane o wartości aktywów fundacji L1jętych we. 
właściwych sprawozdaniach finansewych 

· sporządzanych dl·a celów statvstvcznvch: 

44.733,15 zł 



Dar:i~ o walitości:zo'l:>owiązar.ftundacJi l!ljętych 
we·wfaściwych sp:rawozdamfach finams0wycm, 
sp@rządzanych ;cl!:a celów statystyczmych: 

123,00 zł 

, 2.'' Dm::ie o działaln@~c:i zleco1<1ej,'fumdacji pÓe1z 
p0clmioty państwowe i sar:rao.rządowe ,~usługi, 
f/JGństwowe zax/ania zlecone 
l _zamówier:,jaJJ_ulal~czn~j;;~ r~z w;y,r:rH~er 
fmansow,yrn,teJ d,z1afaJn0sc1: 
lnforma'cja,ćt rozlkzerąiu fondac}i 
z tytwłu ći;ążących zobowiązańs\1ie,dat~owycfu:: 

Brak zobowiązań podatkowych 

l'nforrnacja o sk:ładan~:ch:deklaracjaclli, 
:podatkowych':- X7 

CIT-8 

lnforrnacfa', czy fund~ój~t;iiistan~j,iona,na 
11>0dstawi,e,u5tawyz elirilla'6 kwie,t:nia'il1984 r. o 

- ,~ ~-;. w.:.· 
fwmdacjabh Jest ,imst',(t,~cją obowiązan,ą,w 
r:ozurnie.nhu -l!JStaW');'J <llnJ,,a 1 rnarca,2€fa8 r. o 
przeciYicl,zfałani0 JDramiw piemJędzyoraz 
finamsewar.l'il!J terro~zm1:1: 
lmfo:rmacja O 1p.rz>pJędu lub do;konaniu przez 
fililrrrdację ustanew;ioną na F)©dstawie ust,i;lWY z 
11,l'iii'a 6 kwietmiar".11984 r. 
0 ;fijnclacjach pta'tr,ości w go'fówce o wartości 
równej: luhprzekraezającej równowartość 
]©;OOO euro, bez względu na.te, czy pła1nośc 
J,est przeprowadzana jako projedyncza - 
@pera'cja czy Kilk:a operacj'Cktóre wyda}ą się 
zę sobą powiąiane; wta;zze wskazam,ern daty 
Ji;k,woty 0p.er:acji: ,, 

nie 

brak 

Traforrnacja, czi/w okresie ~prawozdawczym nie 
by:fa przepr~wa'dwna w :fundacji kontrola, a 
jeś'U.była -to należy wskaząć organ 
kmiftrolu1ący oraawvnikl kO'rfltroli: 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 

Jacuńska Katarzyna 

Zielińska Wiesława 

Grycman-Wieczorek Katarzyna 



Fundacja na rzecz rybnickiej pediatrii „Mali wspaniali" Z SIEDZIBĄ W 

RYBNIKU PRZY ULICY RÓWNEJ 7B 

ZAREJESTROWANA W KRS POD NUMEREM 0000712465 

Z DNIA 08-01-2018 

Uchwala nr 1/2018 z dnia 30-03-2019 

„Zwyczajne Zgromadzenie Fundacji na rzecz rybnickiej pediatrii „Mali Wspaniali" z siedzibą 
w Rybniku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe fundacji, bilans za 2018 r., który 
zamknął się sumą bilansową 44.733,15 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset 
trzydzieści trzy złote 15/100) oraz rachunek zysków i strat za 2018 r., który zamknął się 
zyskiem netto w wysokości 43.610,15 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset dziesięć 
złotych 15/100)." 
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Jacuńska Katarzyna 

Zielińska Wiesława 

Grycman-Wieczorek Katarzyna 


