
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RADOSNY UŚMIECH  DZIECKA  

ZA ROK 2019 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Radosny Uśmiech Dziecka 

siedziba i adres fundacji ul. Ratuszowa 9, 39-200 Dębica 

aktualny adres do korespondencji ul. Ratuszowa 9, 39-200 Dębica 

adres poczty elektronicznej  
poczta@usmiech-dziecka.org  

Regon 362516795 

data wpisu w KRS 18.09.2015 r. 

numer KRS 0000574957 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

 
Agata Żmuda – prezes fundacji  
Monika Joanna Różańska – v-ce prezes fundacji 
Agnieszka Renata Grdeń-Szymaszek – v-ce prezes fundacji 

 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

 
Celem fundacji jest: 
 
1. Rozwijanie u dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej zdolności intelektualnych, sportowych i artystycznych, 
2. Pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin, w których występują zjawiska patologii społecznej (problem alkoholowy, 
narkomania, przestępczość), 
3. Pomoc dzieciom doświadczających przemoc w rodzinach, dzieci częściowo osieroconych (społecznie                                            
lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych, 
4. Pomoc dzieciom, które na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezdarności życiowej, żyją w ubóstwie, 
w złych warunkach mieszkaniowych, mają ograniczone możliwości edukacji, 
5. Pomoc dzieciom z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, 
z wychowaniem i edukacją, których rodzina sobie nie radzi (z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne 
środowisko rodzinne), 
6. Pomoc rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych – zapewnienie opieki 
nad dziećmi, w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia z alkoholizmu, narkomani, doraźna pomoc materialna                         
w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia.  

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci 
i młodzieży w następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony 
zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej                                  
i sportu. 
 

 



 

 

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

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania w szczególności poprzez: 
– Działania wspierające szeroko rozumianą edukację kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci,    

opiekunów i pedagogów, 

– Upowszechnianie, ochrona i tworzenie kultury, sztuki i nauki polskiej w kraju i za granicą oraz kultury, sztuki 

i nauki innych krajów w Polsce, 

– Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci, 
– Tworzenie, realizowanie i wpieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci 
i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych, 
– Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców, 
– Udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych                                    
oraz nowoczesnych środkach przekazu kultury, nauki i sztuki, 
– Promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa oraz 
w kulturze popularnej z naciskiem na wartościowanie jej przejawów, 
– Promocję podmiotów i twórców kultury w środkach przekazu, 
– Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych, 
– Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji 
badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej, 
aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców, 
– Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki, a w szczególności branży wydawniczej, 
– Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i rodziców, 
– Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali, festynów, 
– Organizowanie imprez kulturalnych, 
– Przyznawanie nagród i stypendiów, 
– Wspieranie, inspirowanie i kreowanie działalności marketingowej, promocyjnej i wydawniczej podmiotów kultury 
i nauki, 
– Wspieranie aktywności ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, 
– Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, 
edukacji i sztuki, a także działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z pozostałymi celami fundacji, 
– Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją kultury i nauki polskiej i obcej (muzea, galerie, kluby filmowe 
i inne), 
– Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym w przestrzeni w Internecie), 
– Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji, 
– Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji, 
– Prowadzenie działalności badawczej, 
– Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą, 
– Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci, 
– Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, 
– Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka. 
2. Działania w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności w szczególności poprzez: 
– Działania ekonomiczne, integracja środowiska ekonomii społecznej i współpraca między środowiskami ekonomii 
społecznej w kraju, poprzez zawieranie partnerstw ze stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami, zakładami 
aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej oraz poprzez inne formy organizacyjne, angażujące się                                
w życie społeczności lokalnej dla wspólnych przedsięwzięć: 
a. usługi edukacyjne: prowadzenie placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży (punkty przedszkolne, przedszkola, 
szkoły), 
b. działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych (prowadzenie placówek dla osób samotnych, 
bezdomnych), 
c. usługi opiekuńcze świadczone w domu oraz prowadzenie instytucji opiekuńczych, świadczących usługi 
pielęgniarskie i opieki medycznej dla osób starszych), 
d. usługi na otwartym  rynku, zapewnienie wysokiej jakości obsługi hotelowej i cateringowej na prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
– działania mające na celu pomoc rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
edukacyjnym i cyfrowym, 
– działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu wyrównanie szans 
rozwojowych dzieci na terenie Polski, 



 

 
 
– organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie zdrowia, turystyki i rekreacji 
stanowiących terapię dla osób wymagających szczególnej opieki, 
– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną, w zakresie 
związanych z realizacją celów Fundacji, 
– pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
– przyznawanie stypendiów socjalnych, 
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, 
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
– organizowanie zbiórek pieniężnych, 
– promocja i organizacja wolontariatu. 
3. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez: 
– prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów i warsztatów, 
– udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. 
4. Działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez: 
–  zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu, 
– promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą, 
– organizacja i udział w imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i młodzież, 
– fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych. 
5. Oprócz realizacji inicjowanych poprzez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter 
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 

Nie dotyczy 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić):  
TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

(należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich 

opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej). 

 

 

 
Zgodnie z wpisem do KRS Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 
 
1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z); 
2. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 
3. Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów rehabilitacji, osób z niepełnosprawnością (88.99.Z) 
4. Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia (88.99.Z) 
5. Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów uczestnictwa  w zajęciach rozwijających  (88.99.Z) 
6. Wsparcie finansowe na dofinansowanie imprez oświatowo-kulturalnych    (88.99.Z) 
7. Wsparcie finansowe na rzecz pokrycia kosztów nauki śpiewu, lekcji plastyki, zajęć robotyki, zajęć szachowych, np.    
dla uczniów szkół podstawowych wybitnie uzdolnionych (88.99.Z) 
8. Organizacja spotkań społecznych w zakresie edukacji kobiet (85.59.B) 
9. Wolontariat na rzecz  dzieci niepełnosprawnych (88.99.Z) 
10. Organizowanie akcji charytatywnych mających na celu edukację prozdrowotną dzieci i młodzieży (85.59.B) 
11. Organizowanie konkursu artystycznych (85.59.B) 
 

W roku 2019 objętym sprawozdaniem Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
 
 

 

 



 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd 

nie podejmował uchwał). 

 

 
1. Zarząd Fundacji Radosny Uśmiech Dziecka, na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r., postanowił jednogłośnie podjąć 

Uchwałę nr 1/03/2019. Wpłatę na konto  bankowe Fundacji Radosny Uśmiech Dziecka, dokonano zebraną kwotę 

w wysokości 200,14 zł. Ze zbiórki na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku - F&S, podczas organizacji imprezy 

dla Kobiet. 

2. Zarząd Fundacji Radosny Uśmiech Dziecka, na posiedzeniu w dniu 15.05.2019 r., podjął jednogłośnie Uchwałę 

nr 2/05/2019. Zebrano kwotę na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla  dzieci Martyny i Zuzanny Kędzior,                             

ze zbiórki na terenie Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids, Niepublicznej Szkoły Weldon School, w kwocie 

720,00 zł.  Zebrane środki finansowe zostały wypłacone gotówkowo Panu Pawłowi Kędziorowi, legitymującemu się 

dowodem osobistym nr AYH 678329, wydanym przez wójta Gminy Dębica, zamieszkałego w Nagawczynie 276,                      

39-200 Dębica. 

 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 

darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 
 
Przychody razem                                                                                                                                                         920,14 PLN 
Przychody ze zbiórek                                                                                                                                                  920,14 PLN 

 
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 

w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń (należy podać osobno przychody                           

i koszty). 
Nie dotyczy 

 
 

Przychody ogółem: 
 

920,14 PLN 
 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

 
920,14 PLN 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
Nie dotyczy 

 
 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 720,00 PLN 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 273,10 PLN 

c) działalność gospodarczą 0,00 PLN 

d) pozostałe koszty 0,00 PLN 

 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 720,00 PLN 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00 PLN 

c) działalność gospodarczą 0,00 PLN 

d) pozostałe koszty 0,00 PLN 



 

 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 

Nie dotyczy 

 
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 

Nie dotyczy 

 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 

Nie dotyczy 

 

wynagrodzenia Nie dotyczy 

nagrody Nie dotyczy 

premie Nie dotyczy 

inne świadczenia Nie dotyczy 

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 

Nie dotyczy 

 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia Nie dotyczy 

nagrody Nie dotyczy 

premie Nie dotyczy 

inne świadczenia Nie dotyczy 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom 

kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia Nie dotyczy 

nagrody Nie dotyczy 

premie Nie dotyczy 

inne świadczenia Nie dotyczy 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Nie dotyczy 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

Nie dotyczy 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy                                                                                                                             1.038,07 PLN 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

106,00 PLN 

  
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Nie dotyczy 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie. 

Nie dotyczy 

 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Nie dotyczy 

 



 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości). 
Wartość aktywów:                                                                                                                                                  1.169,03 PLN 
Wartość zobowiązań:                                                                                                                                                 123,00 PLN 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności (należy podać 

informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach 

poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

 

Nie dotyczy 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

29.03.2019 r. złożono deklarację CIT-8 za rok 2018 

Deklaracja CIT-8 za rok 2019 złożona w roku 2020. 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                   

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499                

i 2215).  

 

 
 

NIE 
 

X 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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.  

 

Nie dotyczy 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

 

Nie dotyczy 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej dwóch 

członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

Telefon: 697 770 692 Agata Żmuda 

 

Telefon: 509635995 Monika Różańska 


