
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2019 rok. 

Dane rejestracyjne Jundacji, tj.: " ' ;' . F 1. )' 

' '" " 
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 FUNDAOI JEST REALIZAOA ZADAN W ZAKRESIE 
OCHRONY I PROMOOI ZDROWIA, W TYM POLEGAJACA 
NA WSPIERANIU I ROZWOJU DZIAŁALNOSCI LECZNICZEJ 
NA RZECZ ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
SPEOALISTYCZNEGO NR 
3 W RYBNIKU ORAZ WSPOMAGANIE DZIAŁALNOSCI 
PROFILAKTYCZNEJ ZWŁASZCZA DLA MIESZKANCÓW 
MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO. 

2. :Zasady, formy l-zaknes działalności statutowej Przekazanie na rzecz Rybnickiej Pediatrii 
z pedantem reallzacll c~lówslatutowych: licznych przedmiotów m.in. mebli kuchennych 

~. i pokojowych,elementów wyposażenia sal, 
' 

zestawów pielęgnacyjnych, sprzętu agd. 
' Sfinansowanie remontu oddziału Rybnickiej 

~ Pediatrii 

'3. ·Dpisgłównycn zdarzeń prawnyclą w Zbiórki pieniężne przy okazji organizacji 
dz,iałalności fundacji .o skutkach finansowych: imprez, pozyskiwanie sponsorów 

" " 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreslłć}: 
' 

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji Zanąd nie podejmował uchv.'ał. 
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w 

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

przychodów, łącznie 179.230,45 zł, w tym 11.117,64 zł 
z wyJtdr:ę'bnieniem ich źródeł>(np. spadek, gotówką, 135.385 zł przelewem, 32.727,81 
zapis, darowizea, ŚH;>cf~i pochodzą-ee ze źródeł ' zł w formie rzeczowej 
pl;fbliczi'y.cffi, w tym z budżet/;( państwa i 



budżetu jednostek samorządu terytorialnego) 
oraz formy płatności (np. gotówka, przelew),: 

6. IAfornITT'l'ac1e o 0clpła,tmy,ch śwladczerriach ,,.,~ "' Brak odpłatnych świadczeń 
reaHzoWańych przez fundację w ramach 
celów statutowvch z uwzględnlerrlem kosztów 
tych świac!fczęrt: 

7. Działalność gospodarcza, tj.: ,, ' 

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

tal~, 13rnwaEli!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. lr.iformacje 0 kosztach z wvodrębnleriiem formy płatneści (r:1p. g0tówka, przelew) penlesioavch 
na: = ' 

a. realizację celów statutowych: 205.531,62 zł w tym 161.098,47zł 
przelewem, 44.433,15 zł w formie 
rzeczowej 

b. administrację (np. czynsze, opłaty 995,42 zł przelewem 
telefoniczne, pocztowe, itp.): 

C. działalność gospodarczą: o 
d. pozostałe: o 

9. Dane o zatrudnieniu w fu@dacji, t] .. ; 
" ~· 

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 wvnagrodzeń wypłaconych w fundacji: Ozl, 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 wysokości rocznego, lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wy,płatone~o l 
łącznie czlorrkom.zarządu i innych ·or,ganów furrdacjl, z pofł·ziałem na: ' 

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

12. oa:fre owyso'l<ości rocznego lul:i przeciętnego mlesłęcznegewynagrodzenia wy,płaconego ; 

osobom kierującym clziałalnością gospodarczą, z podziałem na: ,, 

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

13. Dane o wvdatkach na wynagrodzenia z umów o 
zlecenia: 

"~< «« ' ,, 
'" 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pięfiliężnwEh: ' 

' ,, N' ,, ,, 
a. wysokość pożyczki: o 
b. pożyczkobiorca: - 

C. warunki przyznania pożyczki: - 

d. podstawa statutowa udzielenia pożyczki: - 

15. Dane o kwotach zgromadzonych ną , , . ' Rachunek bankowy w mBank, saldo na dzień 
rachunkach pła:fri"iczych, . , . 31-12-2019: 17.397,12 zł 
ze wskazaniem bankuw przypadku racbunku Stan kasy na dzień 31-12-2019: 5 zł 

i, ba~~owegÓ lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej 
w przy1padku rachunku członka spótdzlelczej, 
kasy cszczędnośclowo-kredvtowe], oraz 
kwotacm zgrornadzcirnycn 
w gotówce: 

16. Dane o warto.śdJ11abytych obligacji: o 
17. Dane o wielkości objętych udziałów lub o 

nabytych akcji.w spśłkacł: prawa:-hamć.Howego, 
ze wskazaniem tych spółek: 

18. Dane o rnaoytych nieruErnomoścjach: ' " 
" 

' 
a. wysokość kwot wydatkowanych na o 

nabycie nieruchomości: 
b. przeznaczenie nabytych nieruchomości: - 

19. Dane o nabyty,ch pozostałych środkach . - ,,. ,.-; 

trwałych: 
20. Dane o.wartoścl aktywów fundacji ujętych we 17.402,12 zł 

właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dia celów statystycznych: 



Elane o 1Narl10śd zollfowiązań Jundacji- ujętyclh ' 
we wJaściwycla sp,rawozdaniach fimans0wydh 
sp,orząd:Zamych dJcfcelów stat:v,stycznych: 

2. ~Da'r:re" o dziaJa'ln:ęści zleco.rneffundacji lf)rzez 
, . po~'mioty państwowe l sarriorząd'owe 1Paslu~i, 

p:0ństwowe.zaciJi1lilia zieceae 
l20 rn ówiemia ~Ublicz@elo raz wtn i'ku 
finarnsow,yrn1ej d1zialłMmości: . ~ 

0,00 zł 

3. lnforrnat1a o,roz.1icteni:t1 fo111dacJi 
z 1tyt1Jtu ciążącycm zobowiązań podatkow,ych: 

Brak zobowiązań podatkowych 

Jnformacja o składanych d~~laracjatm' 
:p,>ocfatkowych: 

CIT-8 

~- lnfor'rnacja,czy,,;f;undacja ustanowrena.ea 
11>odstawie1ustawy z cilnTa 6 Rwiectnfa !1!984 r. o ~ w 
fomdacjad~Jest imsty{~ucj;,j:,obowiązaną w 
rozumi.eniu ustawv•:z dnia 1 marca 2018 r. o,;;· 
przed~d~iałaniu pranhr pie111i'ędzy oraz 
f.ina rnsowamiu te r:r:o·ryz,m a: , 

nie 

6/' lm:f.o:rmacja o li)liZ','Jęciu lub.dokonarni.u:-przez 
" . ·;. ' :·· "'~-¾..,,. ,-; 

furndację ustanowic>111ą, mą podstą?-Vie ,ustawy z 
dnia 6 kwi~lnia 1:98'.4r:. 
o fundacjacl:i płatmośi:i '# go.tó~ce o wartości; 
równej !'~o-przekraczającej rów,nowartość 
10 00€>J~'uro„ bez w:zglęcfu mat9, czy; płatn0ść: 
Jest p.r;zeprnwadz,,rha jako pojeclyrncza 
/o,ptratja czy kilka @perącjir11Rtóre Vit,vdaj~{się 
. ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty 

,i1:!<,woty, operacjJi: 

brak 

l:r1:formacjar,, r;2y w okresle spr:aw0zdawezyrn n ie 
była prze~11o;wądzonaMJ :fundaćj,t kontrola, a 
jeśli była -'to raaJeży, wskazać organ 
kontr:ohiljący erae wyn'iki kontroli:. 

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 

Uchwala nr 1/2020 z dnia 30-03-2020 

„Zwyczajne Zgromadzenie Fundacji na rzecz rybnickiej pediatrii „Mali Wspaniali" z siedzibą 
w Rybniku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe fundacji, bilans za 2019 r., który 
zamknął się sumą bilansową 17.402,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dwa złote 
12/100) oraz rachunek zysków i strat za 2019 r., który zamknął się stratą netto w wysokości 
27.208,03 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiem i 03/100)." 

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Jacuńska Katarzyna 

Zielińska Wiesława 

Grycman-Wieczorek Katarzyna 


