
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2018 rok. 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 
a. nazwa fundacji: Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą 
b. siedziba fundacji: ul.Lotaryńska 22/16; 03-974 Warszawa 
c. adres fundacji: ul.Lotaryńska 22/16; 03-974 Warszawa 
d. aktualny adres do 

korespondencji: 
ul.Lotaryńska 22/16; 03-974 Warszawa 

e. adres poczty elektronicznej: slodziaki@fundacjaslodziaki.pl;  
f. data wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym: 
2 luty 2017 

g. numer KRS: 0000661403 
h. statystyczny numer 

identyfikacyjny REGON: 
366483348 

i. dane członków zarządu 
fundacji (imię i nazwisko, 
pełniona funkcja): 

Aleksandra Utrata, prezes Zarządu 

j. określenie celów statutowych 
fundacji: 

1. Prowadzenie działalności naukowej, a także 
działalności w zakresie propagowania 
wszelkich form związanych z edukacją rodzin 
i dzieci chorych na cukrzycę 

2. Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z 
cukrzycą poprzez działania prowadzące do 
podnoszenia poziomu opieki medycznej.  

Celami Fundacji są również: 

1. Ochrona i promocja zdrowia 
2. Pomoc społeczna, w tym w szczególności 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych 
rodzin i osób  

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowania 
4. Działalność charytatywna i dobroczynność 
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
6. Kultura fizyczna i sport 
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 
8. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku 

emerytalnym  
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych  
10. Kultura 
11. Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt 
12. Turystyka i krajoznawstwo 
13. Działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
14. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie 

chrześcijaństwa  



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

Działania statutowe podejmowane przez Fundację 
Słodziaki 

a. marketing i promocja  
Działania promocyjne związane z 
działalnośącią Fundacji prowadzone w 2018 
roku: 
- regularna publikacja 3-4 razy w miesiącu 

materiałów edukacyjnych na stronie 
internetowej www.fundacjaslodziaki.pl; 

- obsługa profili w mediach 
społecznościowych: Facebook oraz 
LinkedIn 

- W trakcie całego roku Fundacja 
prowadziła poprzez media 
społecznościowe akcje edukacyjne 
związane z cukrzycą typu 1 (m.in. jak 
rozpoznać cukrzycę u dziecka, jak 
reagować w sytuacji zagrożenia życia, na 
co zwracać uwagę podczas wakacji z 
diabetykiem) 

- Z okazji światowego dnia cukrzycy, 14 
listopada, Fundacja przeprowadziła 
kampanię informacyjną pod hasłem: jak 
rozpoznać cukrzycę u dziecka.  

- Wspólna akcja edukacyjna z firmą 
doradczą Deloitte – „Kącik Słodziaka” – 
utworzenie w szpitalu klinicznym przy ul. 
Żwirki i Wigury na oddziale diabetologii 
specjalnego miejsca, gdzie dzieci 
hospitalizowane mogą ćwiczyć 

- Wydruk oraz dodruk i rozpowszechnienie 
w szpitalach w całej Polsce (10 placówek) 
materiałów edukacyjnych „Pakiet 
Słodziaka” – 3000 sztuk 

b2. działania statutowe – darowizny 
Za pośrednictwem Fundacji zostały przekazane darowizny 
rzeczowe (sprzęt do ćwiczeń) na rzecz Oddziału 
Diabetologii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznyrn w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 
02-091 Warszawa. 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych 
w działalności fundacji o skutkach 
finansowych: 

 

W marcu 2018 roku Zarząd Fundacji zawarł umowę o 
bezterminowej współpracy z firmą The Boston Consulting 
Group. 
W pażdzierniku 2018 roku Zarząd Fundacji zawarł umowę 
z firmą Deloitte.  

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał 
zarządu fundacji podjętych w analizowanym 

okresie sprawozdawczym w ilości 2 szt. 

Zarząd nie podejmował uchwał. 
 



5. Informacje o wysokości 
uzyskanych przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy 
płatności (np. gotówka, przelew): 

Przychody z działalności statutowej – 48 752,00 zł, w tym:  
Darowizny pieniężne  – 38 752,00 zł (przelew) 
Umowa sponsoringowa  – 10 000,00 zł (przelew) 
Przychody  z naliczonych odsetek bankowych od lokaty –  
70,71 zł   
 
Ogółem przychody – 48 822,71 zł    

 
6. Informacje o odpłatnych 

świadczeniach realizowanych przez 
fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń: 

Brak takich zdarzeń 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

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

tak, prowadzi nie, nie prowadzi 

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

0,00 

c. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej: 

0,00 

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

0,00 

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych 
na:78 
a. realizację celów statutowych: 78 408,99 zł (przelew) 

b. administrację (np. czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, 
itp.): 

2 400 zł czynsz najmu siedziby Fundacji (przelew) 

c. działalność gospodarczą: 0,00 

d. pozostałe: 1 300,99 zł (przelew) 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji: 

0 

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

0 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

0 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 0,00 zł, w tym:  



a. wynagrodzenia: 0 

b. nagrody: 0 

c. premie: 0 

d. inne świadczenia: 0 

e. wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej: 

0 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:  
a. wynagrodzenia: 0 

b. nagrody: 0 

c. premie: 0 

d. inne świadczenia: 0 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 
a. wynagrodzenia: 0 

b. nagrody: 0 

c. premie: 0 

d. inne świadczenia: 0 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia: 

0 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

a. wysokość pożyczki: 0 0 0 

b. pożyczkobiorca: 0 0 0 

c. warunki przyznania pożyczki: 0 0 0 

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki: 

0 0 0 

15. Dane o kwotach zgromadzonych 
na rachunkach płatniczych,  
ze wskazaniem banku w przypadku 
rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej  
w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, oraz 
kwotach zgromadzonych  
w gotówce: 

 
ING Bank Śląski S.A - 6 795,99 zł 

 
Gotówka – 0,00 zł  

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

0,00 

17. Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 

0,00 



spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 
a. wysokość kwot 

wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

0,00 

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości: 

                                  0,00 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

 0,00 

20. Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

7 386,41 zł 

21. Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

0,00 

22. Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone  
i zamówienia publiczne) oraz 
wyniku finansowym tej 
działalności: 

Brak takich zdarzeń. 

23. Informacja o rozliczeniu fundacji  
z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych: 

0,00 

24. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

CIT-8 

25. Informacja, czy fundacja 
ustanowiona na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu:  

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną. 

26. Informacja o przyjęciu lub 
dokonaniu przez fundację 
ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach 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 

Nie dotyczy 



powiązane, wraz ze wskazaniem 
daty i kwoty operacji: 

27. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli: 

Nie dotyczy – nie było kontroli 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 


