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Warszawa, 2 lipca 2020 roku 

 
 
 

Sprawozdanie Zarządu  
z działalności Fundacji Ronalda McDonalda za 2019 rok 

 
sporządzone zgodnie z § 2 - 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 
50, poz. 529) dalej „Rozporządzenie” 
 

W związku z § 2 Rozporządzenia 
• dane identyfikacyjne fundacji: 

• nazwa fundacji - Fundacja Ronalda McDonalda 
• siedziba i adres fundacji - Warszawa (02-091), ul. Żwirki i Wigury 63A 
• aktualny adres do korespondencji - Warszawa (02-091), ul. Żwirki  

i Wigury 63A 
• adres poczty elektronicznej - fundacja@frm.org.pl 
• data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 9 kwietnia 2002 roku 
• numer KRS - 0000105450 
• statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON -  015018480 
• dane członków zarządu fundacji: 

• Adam Jelonek – Honorowy Prezes Zarządu 
• Krzysztof Kłapa - Prezes Zarządu 
• Katarzyna Nowakowska - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor 

Wykonawcza 
• określenie celów statutowych fundacji - Celem Fundacji jest tworzenie, 

wspieranie i realizacja programów, które pomagają dzieciom żyć  
w zdrowiu i pomyślności. W tym: 

• poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby 
zdrowia i opieki społecznej; 

• poprawa warunków funkcjonowania publicznych zakładów służby zdrowia  
i opieki społecznej, zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także 
poprawa warunków działania oddziałów pediatrycznych w publicznych zakładach 
służby zdrowia. Fundacja wypełnia swoją misję prowadząc i finansując programy 
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Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia 
Dziecka (dalej IP CZD), oraz w Szpitalu Pediatrycznym WUM jak również 
prowadząc pierwszy w Polsce, bezpłatny Dom Ronalda McDonalda dla rodzin 
długo leczonych dzieci przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 
Każdy z programów realizuje filozofię opieki skoncentrowanej na całej rodzinie. 
  
Ponadto Fundacja prowadzi ogólnopolski program profilaktycznych badań USG 
„NIE nowotworom u dzieci” z wykorzystaniem specjalistycznego ambulansu, szkoli 
lekarzy rodzinnych i POZ we wczesnym wykrywaniu nowotworów, edukuje 
rodziców i  opiekunów dzieci o roli profilaktyki w walce z chorobami 
onkologicznymi. 

• dba o fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży. 

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności  
o skutkach finansowych. 
 
Działalność statutowa Fundacji w 2019 r. polegała na: 

 kontynuacji ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań 
przesiewowych USG u dzieci „NIE nowotworom u dzieci” prowadzonego 
na pokładzie specjalistycznego ambulansu, mobilnej kliniki Fundacji. 
 

Celem programu badań USG „NIE nowotworom u dzieci” jest zwiększenie wczesnej 
wykrywalności nowotworów, oraz wad rozwojowych u dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 
lat, mogących skutkować chorobami onkologicznymi; edukacja rodziców na temat  
profilaktyki w walce z nowotworami i roli uważnego rodzica w procesie zdrowego 
rozwoju dziecka.  
Program dociera bezpośrednio do dzieci, ponieważ realizowany jest na pokładzie 
specjalistycznej mobilnej kliniki z dwoma gabinetami USG.  
 
Podsumowanie pracy w programie „NIE nowotworom u dzieci” na pokładzie 
ambulansu 
 
W 2019 roku program Fundacji był zrealizowany w 55 miastach i miejscowościach, 
badaniami objęto 5858 dzieci.   

Data Miejsce 
Liczba 
dzieci 

1, 2 marca Nowogród Bobrzański 136 

3,4  marca Zbąszynek 152 

5 marca Pszczew 70 
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6 marca Szamotuły 69 

14,15 marzec Skierniewice 146 

16 marca Warszawa Orlen 44 

18,19 marca Nowy Dwór Mazowiecki 140 

27,28 marca Sandomierz 138 

29,30 marca Annopol 143 

05,06 kwietnia Tarnowo Podgórne 143 

07-08 kwietnia Luboń 139 

12,13 kwietnia Michałowice 140 

26,27 kwietnia Wołomin 134 

4 maja Myślenice 71 

5, 6, 7 maja Czarny Dunajec 216 

18 maja Przasnysz 68 

24, 25 maja Ożarów Mazowiecki 136 

26 maja Ursus 75 

1 czerwca Jastrzębie Zdrój 67 

7 czerwca Człuchów 62 

8 czerwca Toruń 71 

9 czerwca Ślesin 70 

17 czerwca Warszawa 57 

12,13 lipca Olecko 140 

14 lipca Gołdap 74 

26, 27 lipca Stegna 147 

28 lipca Elbląg 68 

9,10 sierpnia Gdynia 126 

31 sierpnia Nieporęt 58 

5, 6 września Ostróda 140 

7, 8 września Stawiguda 128 
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13,14 września Duszniki Zdrój 147 

15 września Radków 66 

16,17 września Kłodzko 138 

23, 24, 25 września Kraśnik 225 

26,27 września Powiat Łęczyński 144 

5 października Lądek Zdrój 59 

6 października Polanica Zdrój 79 

9 października Gacki 73 

10 października Brzesko 70 

11 października Kraków 63 

16,17 października Goleniów 150 

18,19 października Krosno Odrzańskie 140 

23, 24 października Kraków 138 

25, 26 października Radomsko 143 

27 października Drużbica 73 

6,7 listopada Płock 137 

13 listopada Konin 67 

14 listopada Szamotuły 69 

15 listopada Tarnowo Podgórne 71 

16 listopada Poznań 77 

21 listopada Zgorzelec 70 

22 listopada Strzegom 70 

23, 24 listopada Głogów 151 

15 grudnia Piaseczno 70 

  Razem 5858 

 
W każdej lokalizacji realizację programu na pokładzie mobilnej kliniki wspierają 
Wolontariusze. W 2019 roku były to 274 osoby w różnym wieku z całej Polski, 
połączone motywacją do pomagania, oraz zdobywania doświadczenia i wiedzy, co 
miało szczególne znaczenie w przypadku Woluntariuszy - studentów medycyny. 
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Dodatkowo, we współpracy z DKMS, Fundacja daje możliwość rodzicom badanych 
dzieci na zarejestrowanie się w banku dawców szpiku. W 2019 roku, w czasie badań 
„NIE nowotworom u dzieci”, do bazy DKMS  potencjalnych dawców dołączyło 360 
osób. Fundacja aktywnie wspiera działania DKMS, ponieważ docenia wagę tworzenia 
dużej bazy osób w banku dawców. 

 
 
 
W czasie badań prowadzonych w 2019 roku na pokładzie ambulansu, do materiałów 
o własnym programie, Fundacja dodawała książkę i  ulotkę „receptę” z programu 
„Książka na receptę” Fundacji Powszechnego Czytania. Współpracę poprzedziło 
podpisanie przez Zarządy obu Fundacji listu intencyjnego. Podpisując ten list, 
Fundacje zgodnie  oświadczyły, że  łączy je jednakowy pogląd i ocena zadań jakie 
stoją przed dorosłymi, odpowiedzialnymi za życie, zdrowie, i przyszłość dzieci. Obie 
organizacje  doceniają rolę czytania jako sposobu na  lepsze, bardziej wartościowe 
życie. 

 
 

 kontynuacji programu szkoleń dla lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych pt. 
„NIE nowotworom u dzieci”.  

 W 2019 roku Fundacja nie prowadziła szkoleń. Planowane szkolenia odwołano 
z powodu braku wymaganej liczby uczestników warsztatów.  

 
 

 Prowadzeniu wykładów dla rodziców i opiekunów dzieci pt. „NIE 
nowotworom u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy” podczas realizacji  
ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań przesiewowych USG dzieci 
„NIE nowotworom u dzieci”. 
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 Wykłady prowadzone były z wykorzystaniem nowej edycji materiałów 
dydaktycznych przygotowanych we współpracy z IFMSA Poland. Były one 
dystrybuowane wśród rodziców i opiekunów dzieci, uczestniczących w badaniu 
na pokładzie ambulansu Fundacji. 
Przedmiotem wykładu dla rodziców, trwającego 35 minut, jest przekazywana w 
przystępny sposób usystematyzowana i pogłębiona wiedza o wczesnych 
objawach nowotworów u dzieci. Każdy uczestnik wykładu otrzymuje zwięzłe 
podsumowanie prezentowanego materiału w formie bezpłatnej książeczki. 

 
 

 

 prowadzeniu i finansowaniu działań pomocowych dla rodziców dzieci 
pacjentów IP - CZD w Międzylesiu, korzystających z Pokoju Rodzinnego 
Ronalda McDonalda 
 

Program „Pokój Rodzinny Ronalda McDonalda” to realizacja misji „Aby rodzina mogła 
być razem”, oraz filozofii opieki skoncentrowanej na całej rodzinie.  Pokój Rodzinny 
Ronalda McDonalda to miejsce, gdzie rodzice dzieci-pacjentów mogą bezpłatnie napić 
się kawy, herbaty, zrobić pranie, prasowanie, skorzystać  
z prysznica, a w części nazywanej Pokojem Ciszy odpocząć, zdrzemnąć się lub 
nakarmić piersią maluszka. Pokój to także miejsce działań edukacyjnych 
i kulturalnych adresowanych do dzieci i ich rodziców. 
Fundacja zapewnia komfort rodzicom w Pokoju Rodzinnym Ronalda McDonalda 
poprzez stałą dbałość o czystość i należyty stan tego miejsca, oraz obecność osoby 
gotowej służyć pomocą. W tym celu Fundacja zatrudnia 7-osobowy zespół 
Koordynatorów.  
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Fundacja finansuje 100% kosztów działania Pokoju zapewniając zaopatrzenia   
w produkty spożywcze (kawa, herbata, cukier, mleczko, woda), środki czystości 
(proszki do prania, płyny do płukania, ręczniki jednorazowe, środki higieny osobistej), 
oraz jednorazową pościel. Fundacja finansuje także wszelkie niezbędne remonty i 
naprawy. W 2019 roku przeprowadzony został kapitalny remont pomieszczeń Pokoju. 
Zakres prac obejmował uszczelnienie pokrycia dachu, odnowienie ścian z położeniem 
nowej izolacji, przebudowę i modernizację łazienki, oraz pralni,  wymianę instalacji, 
montaż klimatyzacji zakup nowych mebli i oświetlenia. 
 
W 2019 roku z Pokoju skorzystało 12 436 osób. 
 

 Prowadzeniu 2 Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda, oraz przestrzeni 
rodzinnych tj. 23 kuchni rodzinnych wraz  
z łazienkami, oraz 18 salonów dedykowanych rodzinie 
i hospitalizowanemu dziecku w Szpitalu Pediatrycznym WUM przy  
ul. Żwirki i Wigury 63A, w ramach realizowanej tu idei „szpital przyjazny 
rodzinie”, „opieka skoncentrowana na rodzinie”. 
 

Na podstawie Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz Zarządzenia Nr 49/2018 
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących 
akt o połączeniu, z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło swoją działalność 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK 
WUM).  
UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem 
założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.:  
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,  
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa 
Brudzińskiego w Warszawie, czyli Szpitala Pediatrycznego WUM, 
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 
 
Globalną wizją Fundacji Ronalda McDonalda działającej w 64 krajach świata  jest, aby 
dzieci miały powszechny  dostęp do opieki medycznej, a ich rodziny otrzymywały 
niezbędne wsparcie 
umożliwiające im aktywne  uczestnictwo  w  opiece nad dzieckiem. Ronald McDonald 
House Charities, jako międzynarodowa organizacja charytatywna, znalazła się w 
awangardzie działań na rzecz opieki skoncentrowanej na rodzinie w czasie ciężkiej 
choroby dziecka i jego pobytów szpitalu. Stanowisko Fundacji podkreślające 
znaczenie takich  działań potwierdzają międzynarodowe badania. Wskazują one na 
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pozytywny wpływ, jaki programy RMHC mają na godne funkcjonowanie i jakość życia 
rodziny chorego dziecka.  
Opinie rodziców wyraźnie potwierdzają wyjątkową wagę, jaką ogrywa działalność 
Ronald McDonald House Charities w zapewnianiu jak najbardziej zbliżonych do 
domowych warunków pobytu i odpowiedniego wsparcia rodziny dla  
hospitalizowanego dziecka. RMHC i jej narodowe agendy, w tym polska Fundacja 
Ronalda McDonalda, zdecydowane są działać  
w duchu wzajemnej współpracy  z rodzinami, a także z lokalnymi partnerami z sektora 
pediatrycznej opieki medycznej. Współpraca ta dobrze służy  promowaniu znaczenia i 
realizacji inicjatyw z zakresu opieki skoncentrowanej na rodzinie i usług mających na 
celu ich wsparcie. 
 
Stworzone przez Fundację Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, kuchnie i salony 
rodzinne w Szpitalu Pediatrycznym WUM dają małym pacjentom i ich rodzinom 
poczucie domowego komfortu i spokoju. Szpital, w całości objęty opieką Fundacji, stał 
się przykładem rozwiązań niestosowanych w tym zakresie nigdzie indziej w Polsce. W 
2019 roku Fundacja rozpoczęła budowę Domu Ronalda McDonalda  
w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który dopełni ideę Szpitala 
Przyjaznego Rodzinie. 
 
Już dziś, dzięki Fundacji, Szpital Pediatryczny WUM jest pierwszym w Polsce 
szpitalem pediatrycznym, w którym żadna mama, ani tata nie śpi na podłodze, a 
wygodne łóżka i pościel dla rodziców są standardowym wyposażeniem każdej sali. 
 
Fundacja zatrudnia Koordynatorów Programu Pokoi Rodzinnych, aby sprostać 
zarówno społecznym oczekiwaniom, jak i własnym najwyższym standardom 
jakościowym. Zespół zatrudniony w programie na co dzień troszczy się o komfort 
rodzin, o standard Pokoi, o szacunek dla obowiązujących zasad szpitala, oraz o 
pozytywne emocje 
małych pacjentów. Fundacja dokłada starań, by po pobycie w tym Szpitalu dziecko 
wracało do swojego środowiska z wiedzą i wrażeniami, innymi niż te związane 
z wyzwaniami choroby. 
Program Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu Pediatrycznym WUM 
wpływa na poprawę warunków pobytu dzieci-pacjentów i ich rodzin  
w publicznym szpitalu, oraz pomaga w likwidacji barier edukacyjnych i społecznych.  
Dzięki Fundacji, w salach małych pacjentów nie ma telewizorów. W zamian za to 
Fundacja prowadzi rozbudowany kalendarz wydarzeń popołudniowych. Tylko w 2019 
roku, dzięki wsparciu 600 Wolontariuszy, dzieci zaproszono do udziału w 124 
wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych.   
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• prowadzeniu pierwszego Domu Ronalda McDonalda 
Jeszcze zanim opieka skoncentrowana na rodzinie stała się w służbie zdrowia ruchem 
powszechnie uznawanym, stworzono w USA program Domów Ronalda McDonalda® 
z misją zapewnienia warunków, w których rodziny dzieci z ciężkimi schorzeniami mogą 
być fizycznie i emocjonalnie blisko miejsca,  
w którym ich dziecko uzyskuje pomoc medyczną.  
Wyniki badań prowadzonych na przestrzeni wielu lat dostarczają dowodów 
wskazujących na wartość takiej misji, biorąc pod uwagę fizyczne, emocjonalne 
i społeczne potrzeby rodzin w okresie hospitalizacji dzieci. 
Uznając znaczenie bliskości, zaangażowania, edukacji i partnerstwa, stanowiących 
fundament opieki skoncentrowanej na rodzinie, Fundacja zbudowała i prowadzi 
pierwszy w Polsce Dom dla rodziców dzieci długo hospitalizowanych. Dom, otwarty 14 
października 2015, wspiera Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – Prokocimiu. 
 
Dom Ronalda McDonalda to 20 komfortowych pokoi, wspólna kuchnia, jadalnia, salon, 
bawialnia, pokój tv, pralnia, suszarnia, magazyn. Dom, zgodnie z założeniem, jest 
modelową realizacją, wykorzystującą wszystkie dostępne rozwiązania  
i technologie nowoczesnego budownictwa: szyby o specjalnych parametrach 
termicznych, specjalne rozwiązania izolacyjne, akustyczne, panele fotowoltaiczne na 
dachu i pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a także tryskacze. To 
jedyny budynek użyteczności publicznej w Polsce, który zrealizował instalację 
przeciwpożarową mimo braku rekomendacji formalnych. O wyjątkowym komforcie 
Domu decyduje także najwyższa jakość wykończenia i wyposażenia. 
 
Dom w Polsce jest bezpłatny dla rodziców, a o jego utrzymanie dba Fundacja.  
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 Liczba rodzin, które korzystały z Domu Ronalda McDonalda w 2019 roku to 134 
rodziny; 

 Średni czas pobytu rodziny w Domu Ronalda McDonalda to 19 dni; 

 Najdłuższy pobyt w Domu Ronalda McDonalda to już nie 321 dni, jak w 2018 
roku, ale 382 dni (pobyt wielokrotny) 

 Największa odległość zamieszkania rodziny w stosunku do Domu Ronalda 
McDonalda to ponad 600 km (Kraków – Stargard Szczeciński); 

 Wartość pomocy to ponad 1 742 100 zł; 

 W przeliczeniu na członków rodzin, wszystkie noclegi udzielone w 2019 roku to 
11614; 10199 w 2018 roku; 10096 w 2017 roku; 

 Jednorazowo z pobytu w Domu korzystało już 200 rodzin, a 208 kilka razy 
wracało do Domu w związku z koniecznością kontynuowania leczenia; 

 
  

Dom utrzymuje się dzięki wsparciu Fundatora i Donatorów, firm, oraz osób 
prywatnych. 

 Rozpoczęciu budowy 2 w Polsce Domu Ronalda McDonalda,  
w Kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dom będzie 
składał się z 25 pokoi, części wspólnej dla wszystkich rodzin i gości, 
kuchni, salonu, jadalni, pralni, ale także będzie mieć po raz na świecie 
oddzielne, choć w tej samej bryle przedszkole – strefę rekreacji tylko dla 
najmłodszych, dla zdrowego rodzeństwa pacjentów rodzin mieszkających 
w Domu, dla dzieci studentów i pracowników kampusu. 

 
Autorem projektu Domu jest pracownia architektoniczna AFP. Projekt stworzyli 
Tomasz Flejterski i Alicja Szojda. 
Wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: 
„Dom Ronalda McDonalda” – budynek zamieszkania zbiorowego ze strefą rekreacji 
dla dzieci przy ul. Księcia Trojdena, działka nr ew. 4 (część), obr. 2-03-10 w Dzielnicy 
Ochota w Warszawie miało miejsce 2 lipca 2019 roku. 
Otrzymanie pozwolenia – 2 września 2019 roku.  
Uprawomocnienie się pozwolenia – 4 września 2019 roku. 
 

Pozwolenie na budowę zostało uzyskane w dniu 2 września 2019 roku. 

Parametry inwestycji: 

powierzchnia całkowita: 2 488 m2 

kubatura: 10 758 m3 

szacunkowa wartość inwestycji: 14 000 000 PLN. 
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Budowa została zainaugurowana zgodnie z planem z 2018 roku w 4Q 2019 roku, 
25 września, z udziałem Władz WUM, Miasta, Ambasady USA, licznych przyjaciół 
Fundacji. 

 
„Dom Ronalda McDonalda – to niezwykłe przedsięwzięcie, którego idea powstania 
przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM zrodziła się trzy lata temu – mówił 
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Rektor WUM w dniu symbolicznego 
rozpoczęcia budowy. 
Dzięki Domowi – drugiemu po krakowskim w Polsce, a jednym z wielu na całym 
świecie - rodziny pacjentów hospitalizowanych w naszym uniwersyteckim Szpitalu, 
będą mogły być blisko swoich chorych, często cierpiących pociech, w bardzo dobrych 
warunkach. Wszystko dzięki hojności Fundacji Ronalda McDonalda, oraz użyczeniu 
na ten cel przez WUM działki budowlanej przy ul. Księcia Trojdena. Zapotrzebowanie 
na taki Dom poza domem, jak go nazywamy, dla rodzin dzieci pozostających na długim 
leczeniu jest ogromne, gdyż rocznie nasz Szpital hospitalizuje blisko 45 tysięcy małych 
pacjentów. Tym, co dodatkowo nas cieszy, jest połączenie po raz pierwszy na świecie 
Domu Ronalda McDonalda z przedszkolem - WUMIKIEM. Już wkrótce WUMIK 
przyjmie pierwsze dzieci naszych pracowników, doktorantów i studentów. Będzie to 
bardzo dobre rozwiązanie i udogodnienie, które z pewnością ułatwi rodzicom opiekę 
nad dziećmi i pozwoli im na bardziej komfortową pracę, oraz naukę. Co więcej, taka 
opcja, czyli budowa dwóch instytucji zlokalizowanych w jednym wspólnym Domu 
pozwoli obniżyć koszty budowy i funkcjonowania obu placówek. Symboliczne wbicie 
łopaty to początek, a ja z utęsknieniem czekam na otwarcie podwojów Domu Ronalda 
McDonalda z Przedszkolem WUM” – podsumował z okazji inauguracji, prof. dr hab. n. 
med. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 
Zgodnie z intencją Fundacji i władz WUM, WUMIK – przedszkole, będzie prowadzone 
i utrzymywane przez WUM. Na rzecz budowy WUMIKA władze WUM przekażą 
darowiznę celową  w kwocie 2 mln zł. Darowizna została podzielona na dwie części, 1 
mln zł – wpłata w grudniu 2019 roku, 1 mln zł wpłata w 2020 roku. Dom zostanie 
zbudowany w modelu wielu partnerstw, by obniżyć koszty jego powstania  
i zaangażować w proces budowlany jak najwięcej donatorów rzeczowych. 
 
Projekt wykonawczy został przez AFP Architekci przekazany Fundacji 2 grudnia 2019 
roku. Zgodnie z planem Fundacji rodziny spędzą w Domu Święta 2020 roku. 
 
 
We wszystkich Programach, Fundacja Ronalda McDonalda zawsze współpracuje  
z innymi OPP. Wśród nich są, oprócz wymienionych w infografice: Łatwo Pomagać, 
Mam Marzenie, Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczych, Czerwona 
Pomarańcza, Fundacja Orlen Dar Serca. 
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Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach 
finansowych w roku 2019 
 
  

Lp. Zdarzenia prawne w działalności Fundacji w roku 2019 
 Koszt brutto   Przychód  

 w PLN   w PLN  

1 
Umowa darowizny z dnia 15.01.2019 z Fundacja PGE Energia Ciepła w 
ramach projektu "Podzielmy się Ciepłem", partycypacja w kosztach za energię 
elektryczną w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie. 

              3 000,00  

2 

Umowa darowizny z dnia 31.01.2019 zawarta pomiędzy Fundacją, a 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego na cele związane z działalnością leczniczą Szpitala - meble, 
pościel, lodówka dla rodziców leczonych w szpitalu dzieci. 

          25 907,08    

3 
Umowa darowizny z dnia 02.2019 z Farm Frites Poland SA na rzecz Domu 
Ronalda McDonalda w Krakowie. 

            50 000,00  

4 
Umowa darowizny z dnia 04.03.2019 z C.H. Robinson Polska SA na budowę 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            50 000,00  

5 
Umowa darowizny z dnia 04.03.2019 z Fundacja Business Boutique na budowę 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

              4 350,00  

6 
Umowa darowizny z dnia 06.03.2019 z Szpitalem Dziecięcym Polanki im. 
Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. -  10 sztuk  łóżek szpitalnych wraz z 
kompletami pościeli. 

          11 663,04    

7 
Umowa darowizny z dnia 12.03.2019 z Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. na 
cele statutowe FRM - McHappy Day 2017, 2018. 

            14 706,64  

8 
Umowa darowizny z dnia 08.04.2019 z Lotos Poligrafia Sp. z o.o.,druki na cele 
statutowe Fundacji. 

              3 259,50  
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9 

Umowa darowizny z dnia 24.04.2019, zawarta pomiędzy Fundacją, a 
Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. L. Zamenhofa -  wsparcie 
Szpitala w realizacji przebudowy pomieszczeń stołówek i kuchni na II i IV 
piętrze bloku łóżkowego UDSK. 

          13 520,56    

10 

Umowa darowizny z dnia 24.04.2019 zawarta pomiędzy Fundacją, a 
Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. L. Zamenhofa- wsparcie 
Szpitala w realizacji przebudowy pomieszczeń stołówek i kuchni na II i IV 
piętrze bloku łóżkowego UDSK. 

            3 479,44    

11 
Umowa darowizny z dnia 12.05.2019 z Franke Foodservice Systems GmbH  na 
budowę Domu Ronalda McDonal 

            10 000,00  

12 
Umowa darowizny z dnia 13.05.2019 z Papaya Films Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

13 
Umowa darowizny z dnia 13.05.2019 z OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

14 
Umowa darowizny z dnia 14.05.2019 z Brita Polska Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

15 
Umowa darowizny z dnia 14.05.2019 z Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 
na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

16 
Umowa darowizny z dnia 17.05.2019 z Winterhalter Gastronom Polska Sp. z 
o.o. na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

17 
Umowa darowizny z dnia 17.05.2019 z S.T.I. Polska Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

18 
Umowa darowizny z dnia 17.05.2019 z MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. na 
budowę Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

19 
Umowa darowizny z dnia 21.05.2019 zawarta pomiędzy Fundacją, a Isobar 
Polska Sp. z o.o. na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

20 
Umowa darowizny z dnia 22.05.2019 z Aryzta Polska Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

21 
Umowa darowizny z dnia 24.05.2019 z Green Factory Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

22 
Umowa darowizny z dnia 24.05.2019 z MAN Truck and Bus Polska Sp. z o.o.  
na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

23 
Umowa darowizny z dnia 24.05.2019 z Farm Frites Poland SA  na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

24 
Umowa darowizny z dnia 24.05.2019 z DDB Warszawa Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

25 
Umowa darowizny z dnia 24.05.2019 z Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
TEATR Sp. z o.o. na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  
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26 
Umowa darowizny z dnia 28.05.2019 zawarta pomiędzy Fundacją a Saneclean 
Sławomir Czuba  na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

27 
Umowa darowizny z dnia 28.05.2019 z HAVI Logistics Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

28 
Umowa darowizny z dnia 28.05.2019 z SIGNAL CONSULTING SCN  Sp. z o.o.  
na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

29 
Umowa darowizny z dnia 29.05.2019 z Eisberg Sp. z o.o. na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

30 
Darowizna z dnia 31.05.2019 od Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie - gry i 
puzzle do Pokoi Rodzinnych 36 sztuk. 

              1 384,00  

31 
Umowa darowizny z dnia 31.05.2019 z RUBIN Jolanta Dąbrowska na realizację 
projektu przebudowy pomieszczeń  stołówek i kuchni na II i IV piętrze bloku 
łóżkowego UDSK w Białymstoku. 

            12 000,00  

32 
Umowa darowizny z dnia 31.05.2019 z Develey Polska  Sp. z o.o.  na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

33 
Umowa darowizny z dnia 31.05.2019 z ZPR Media SA  na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

34 
Umowa darowizny z dnia 31.05.2019 z DOBRO Sp. z o.o. na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  

35 

Umowa z dnia 01.06.2019 z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Oddział Kliniczny Chirurgii i 
Urologii Dziecięcej i Pediatrii - darowizna na rzecz rezerwacji i opłacenia pobytu 
2  lekarzy  z Bostonu pomiędzy 03 a 08.09.2019  w hotelu - sympozjum 
szkolące zespół  lekarzy strony obdarowanej . 

            2 160,00    

36 
Umowa darowizny z dnia 03.06.2019 z MWS Sp. z o.o. na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

37 
Umowa darowizny z dnia 03.06.2019 z Gutenberg Networks Warszawa Sp. z 
o.o. na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

38 
Umowa darowizny z dnia 04.06.2019 z LEGALIZACJAPRACY.PL Sp. z o.o. na 
budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

39 
Umowa darowizny z dnia 04.06.2019 z Suez Polska Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

40 
Umowa darowizny z dnia 06.06.2019 z McCain Alimentaire SAS na Family 
Picnic 2019 - Poland McDonald House in Warsaw. 

              5 000,00  

41 
Umowa darowizny z dnia 07.06.2019 z CEDO Sp. z o.o. na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

            10 000,00  
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42 
Umowa darowizny z dnia 10.06.2019 z Capital Park SA na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

43 
Umowa darowizny z dnia 11.06.2019 z PRIMULATOR Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

44 
Umowa darowizny z dnia 11.06.2019 z CSM Polska Sp. z o.o. na budowę 
Domu Ronalda McDonalda. 

            10 900,00  

45 
Umowa darowizny z dnia 11.06.2019 z GERARD MALITEK na budowę Domu 
Ronalda McDonalda. 

              1 000,00  

46 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019  z Best Coffee Systems na rzecz Domu 
Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            18 000,00  

47 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019  z FUH BEA Piotr Borowy na rzecz Domu 
Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            15 000,00  

48 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019  z Aryzta Polska Sp. z o.o. na rzecz 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            36 000,00  

49 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019  z Farm Frites Poland SA na rzecz Domu 
Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            48 000,00  

50 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019  z Green Factory Sp. z o.o. na rzecz 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            30 000,00  

51 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019  z Green Factory Sp. z o.o. na rzecz 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            15 000,00  

52 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019 z OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. 
na rzecz Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            23 000,00  

53 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019 z PPHU "WANDA" Bogusław Maziarz na 
rzecz Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            15 000,00  

54 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019 z Dariusz Krasoń na rzecz Domu Ronalda 
McDonalda w Warszawie. 

            16 000,00  

55 
Umowa darowizny z dnia 15.06.2019 z Lotos Poligrafia Sp. z o.o. na rzecz 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            15 000,00  

56 
Umowa darowizny z dnia 04.07.2019 z Best Coffee Systems na rzecz Domu 
Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            20 986,21  

57 
Umowa darowizny z dnia 28.07.2019 z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z 
o.o. – przekazanie na oddział dziecięcy 10 sztuk łóżek dla rodziców. 

            9 028,80    

58 
Umowa darowizny z dnia 05.08.2019 z Fundacją Powszechnego Czytania - na 
cele statutowe fundacji. 

            3 055,00    
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59 
Umowa darowizny z dnia 17.09.2019 z Fundacją na Rzecz Dzieci z Chorobą 
Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" - na zorganizowanie i przeprowadzenie 
Konferencji Europejskiej Grupy ds.. Neuroblastoma SIOPEN Annual Meeting. 

          10 000,00    

60 
Umowa darowizny z dnia 07.10.2019 z Szpitalem Wojewódzkim im. Rydygiera 
w Suwałkach- łóżko szpitalne dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej 

               902,88    

61 
Umowa darowizny z dnia 11.10.2019 z Aleksandra Maria Skrzynecka na 
budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              5 000,00  

62 
Umowa darowizny z dnia 06.11.2019 zawarta pomiędzy Fundacją a Aryzta 
Polska Sp. z o.o., na realizację celów statutowych. 

            50 000,00  

63 
Akt notarialny z dnia 27.11.2019 zawarty pomiędzy Fundacją a WUM na 
częściowe dofinansowanie wybudowania przestrzeni o funkcji przedszkolnej dla 
dzieci pracowników i studentów WUM oraz dzieci rodzin z Domu.. 

       2 000 000,00  

64 
Umowa darowizny z dnia 29.11.2019 zawarta pomiędzy Fundacją a 
PROSPERITY Barbara Groenwald-Nakonowska dla Domu Ronalda 
McDonalda w Krakowie. 

                 900,00  

65 
 Umowa darowizny z dnia 29.11.2019 z PHU "NIKE" Dariusz Wojtasiak dla 
Domu Ronalda McDonalda w Krakowie. 

                 900,00  

66 

Umowa darowizny z dnia 05.12.2019 z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - mienie ruchome 
przekazane na cele związane z działalnością leczniczą Szpitala i ideą "szpitala 
przyjaznego rodzinie". 

          18 109,97    

67 
Umowa darowizny z dnia 09.12.2019 zawarta pomiędzy Fundacją a Develey 
polska Sp. z o.o. dla pokoju w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie. 

            25 000,00  

68 
Umowa darowizny z dnia 13.12.2019 zawarta pomiędzy Fundacją , a Visotec 
Sp. z o.o., na budowę Domu Ronalda McDonalda. 

              2 000,00  

69 Umowa darowizny z dnia 12.11.2019 z KIS Poland Sp. z o.o. na cele statutowe.                  577,44  

70 
Umowa darowizny z dnia 18.10.2019 z Fundacją Miasta Sportu, związana z 
charytatywna akcją TRI2help na rzecz budowy Domu. Zbiórka na budowę 
Domu związana z IronMan Gdynia. 

            54 546,80  

71 
Umowa Darowizny Rzeczowej z dnia 21.11.2019 zawarta pomiędzy Fundacją, 
a Cafardini Sp. z o.o.  

              1 380,00  

72 
Umowa darowizny z dnia 18.03.2019 z BEKO S.A. - mikrofalówki, na realizację 
celów statutowych w programach Fundacji. Do kuchni rodzinnych w szpitalu. 

              1 345,00  

73 
Umowa z dnia 14.06.2019 z MIELE umowa darowizny rzeczowej, pralka na 
aukcję. 

            11 650,00  

74 
Umowa darowizny z dnia 11.06.2019 z Metalowiec Sp. z o.o. - łóżka szpitalne 
dla Fundacji.  

              4 514,40  

75 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 05.06.2019 z JB Multimedia - ekran na 
aukcję charytatywną. 

              1 500,00  
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76 
Umowa Darowizny Rzeczowej z dnia 21.05.2019 zawarta pomiędzy Fundacją, 
a Cafardini Sp. z o.o. – voucher na aukcję charyatywną. 

              7 000,00  

77 
Umowa darowizny z dnia 10.12.2019 z Bahlsen Polska Sp. z o.o. sp.k. – 
ciastka dla Pokoi Rodzinnych. 

              2 680,40  

78 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 21.02.2019 z Best Coffee -  wózek jezdny 
dla Pokoi Rodzinnych. 

            17 145,51  

79 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 15.01.2019 z Spółdzielnią Mleczarską 
MLEKOVITA - mleko dla Programu Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w 
Szpitalu Pediatrycznym WUM. 

              4 147,20  

80 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 18.12.2019 z McDonald's Polska Sp. z o.o. 
– sprzęty. 

              4 238,67  

81 
Umowa darowizny rzeczowej z UCK WUM z dnia 08.07.2019, którą Fundacja 
przekazuje szpitalowi szafki do 13 kuchni rodzinnych na oddziałach oraz 
dodatkowe wyposażenie, jak stoliki, tacki, krzesełka do karmienia, sprzęt AGD. 

          22 643,72    

82 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 20.05.2019 dla szpitala Copernicu – 
pościel dla rodziców. 

            2 781,08    

83 
Umowa darowizny z dnia 07.10.2019 z Lotos Poligrafia - wydruk katalogów i 
dokumentów. 

              1 600,00  

84 
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.04.2019 od Biały Kruk Sp. z o.o. 
Hurtownia Językowo-Edukacyjna- darowizna rzeczowa – książki. 

                 602,97  

85 
Protokół zdawczo odbiorczy od "JanKa wydawnictwo i ..." Jan Koźbiel - 
darowizna książek. 

                 256,95  

86 
Umowa darowizny z dnia 18.04.2019 z Delta Controls Sp. z o.o.- klimatyzatory 
na rzecz Domu Ronalda McDonalda. 

              1 030,67  

87 Zamówienie z dnia 20.06.2019 Coca-Cola - darowizna rzeczowa.             25 000,00  

88 
Protokół zdawczo - odbiorczy z nieodpłatnego przekazania z "Społecznym 
Instytutem Wydawniczym ZNAK" – książki. 

                 360,77  

89 Umowa darowizny z dnia 08.04.2019 z EDU-Książka Sp. z o.o. – książki.                  901,85  

90 
Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania kosmetyków z dnia 06.2019 z 
Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris Sp. z o.o. 

              1 200,00  

91 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 5.08.2019 z Fundacją Powszechnego 
Czytania – książki. 

              5 000,00  

92 
Wydanie WZ nr YA00380/19/03-30 z dnia 21.03.2019- darowizna rzeczowa od 
Edra Urban&Partner Sp. z o.o. – książki. 

              1 484,92  
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93 
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.02.2019 od Henry Kruse Sp. z o.o.- 
darowizna rzeczowa – ręczniki. 

              1 195,81  

94 
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.06.2019 z Franke Foodservice Systems 
GmbH- darowizna rzeczowa - AGD płyty indukcyjne 4 szt. 

              3 897,81  

95 
Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 06.05.2019 od Diversey Polska Sp. z o.o. - 
darowizna – artykuły chemiczne. 

              5 153,81  

96 
Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 27.11.2019 od Diversey Polska Sp. z o.o. - 
darowizna – artykuły chemiczne. 

              3 674,92  

97 
Dowód wydania z dnia 25-07-2019 od Stella Pack Spółka Akcyjna - środki 
higieniczne. 

              1 625,12  

98 
Umowa darowizny rzeczowej z dnia 23.12.2019 z Kerd Sp. z o.o. - schody 
betonowe do Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

            31 697,10  

99 
Polisa nr 1035977214 zawarta  w PZU na Ambulans - OC, AC, NNW. Okres 
polisy  08.12.2019-07.12.2020. 

6 379,00   

100 
Polisa w GAIL-2019-POL-001. Przedmiot ubezpieczenia: całą działalność FRM 
(w tym OC). Okres polisy 05.03.2019-30.06.2020. 

15 957,00   

101 
Polisa w Generali, nr 80132116298 - grupowe NNW dla wolontariuszy. Okres 
polisy 05.03.2019-04.03.2020. 

6 628,00   

102 
Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.09.2019 - umorzenie opłaty 
naliczonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa. 

            11 828,74  

103 
Umowa z dnia 16.09.2019 o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych wraz z 
Aneksami z PLAY. 

 172,20 za 1 m-
c przez 25 m-cy  

  

104 
Umowa z dnia 16.09.2019 o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych wraz z 
Aneksami z PLAY - zakup aparatów. 

          11 085,99    

105 

Umowa z dnia 14.11.2019 z "OMD" Sp. z o.o./oddz. "Mascarpone" - rezerwacja 
i zakup w okresie od 05.12.2019 do 29.12.2019 czasu reklamowego na 
Kampanię Reklamową, polegającą na emisji Materiału Reklamowego o misji 
Fundacji. 

     1 046 658,06    

106 

Umowa  z dnia 03.12.2019 z "OMD" Sp. z o.o./oddz. "Mascarpone"- rezerwacja 
i zakup w okresie od 05.12.2019 do 29.12.2019 czasu reklamowego na 
Kampanię Reklamową , polegającą na emisji Materiału Reklamowego o misji 
Fundacji- Kampania VOD. 

        228 814,93    

107 
Umowa ramowa z dnia 27.05.2019 z Direct Channel Sp. z o.o.- kreacja i 
produkcja drukowanych materiałów informacyjnych, przygotowania do  projektu 
uruchomienia karty Cashback.  

    

108 
Aneks nr 1 z dnia 03.04.2019, do umowy z dnia 11.03.2019 z Uniwersyteckim 
Centrum klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- udostępnienie 
pomieszczeń biurowych i dwóch miejsc garażowych. 

 710,57  
za 1 m-c  

  

109 
Umowa z dnia 13.02.2019 z AFP ARCHITEKCI Sp. z o.o. - umowa o 
współpracy przy realizacji inwestycji. 

        389 910,00    
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110 
Umowa z dnia 22.11.2019 z ITM Poland Spółka Akcyjna - usługi monitoringu 
wizyjnego, sygnałów alarmowych z centrali SSW, gotowości i reakcji grupy 
interwencyjnej na placu budowy Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

770,14    

111 
Umowa z dnia 03.12.2019 z "PH I U WOD-KAN-BUD" Kazimierz Janusz 
Granica - roboty budowlane w zakresie przebudowy przyłącza wodociągowego 
- budowa domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

        249 693,69    

112 

Umowa o współpracy z dnia 06 lutego 2019 r. pomiędzy Gminą Nowogród 
Bobrzański, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 01,02 marca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

   

113 

Umowa o współpracy z dnia 26 lutego 2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem 
Łatwo Pomagać, Gminą Zbąszynek, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na 
realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 03,04 marca 2019 r. Fundacja 
pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

114 
Umowa o współpracy z dnia 14 lutego 2019 r. pomiędzy Gminą Pszczew, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 05 marca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

115 

Umowa o współpracy z dnia 26 lutego 2019 r. pomiędzy Miasto i Gmina 
Szamotuły, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 06 marca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

   

116 

Umowa o współpracy z dnia 04 lutego 2019 r. pomiędzy Stowarzyszenie 
Czerwona Pomarańcza, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 14,15 marca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie 
koszty własne. 

   

117 

Grant z dnia 06.marca 2019 r. pomiędzy Fundacją ORLEN - DAR SERCA i 
Fundacją Ronalda McDonalda na wsparcie realizacji programu badań 
profilaktycznych NIE nowotworom u dzieci w Płocku, Warszawie, Włocławku 16 
marca, 6, 7 listopada 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. Grant 
w trakcie realizacji. 

            25 000,00  

118 

Umowa o współpracy z dnia 11 lutego 2019 r. pomiędzy Powiatem 
Nowodworskim, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 18, 19 marca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

   

119 

Umowa o współpracy z dnia 31 stycznia 2019 r. pomiędzy Pilkington 
Automotive Poland Sp. z o.o., Pilkington Polska Sp. z o.o. , Fundacją, Top 
Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 27, 28 marca 
2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

120 
Umowa o współpracy z dnia 28 lutego 2019 r. pomiędzy Gminą Annopol, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 5, 6 kwietnia 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

121 

Umowa o współpracy z dnia 28 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Tarnowo 
Podgórne , Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 5, 6 kwietnia 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

   

122 
Umowa o współpracy z dnia 18 marca 2019 r. pomiędzy Miastem Luboń, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 7, 8 kwietnia 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

123 
Umowa o współpracy z dnia 03 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 12, 13 kwietnia 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

124 
Umowa o współpracy z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Gminą Wołomin, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 26, 27 kwietnia 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

125 
Aneks nr. 1 do umowy 182/WPS/35/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r. zawarty w 
dniu 6 maja 2019 r. pomiędzy Gminą Wołomin, Fundacją, Top Medical Sp. z 
o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 26, 27 kwietnia 2019 r. 
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126 

Umowa o współpracy z dnia 5 kwietnia 2019 r. pomiędzy Gminą Myślenice, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o., Garmin Polska Sp. z o.o., Labosport Polska 
Sp. o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 4 maja 2019 r. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

127 

Umowa nr 1/2019 o powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego i przekazania środków publicznych w formie dotacji pod nazwą 
Przeprowadzenie kompleksowych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku 
od 9 miesięcy życia do 6 roku życia z terenu Gminy Czarny Dunajec zawarta w 
dniu 2 maja 2019 r. pomiędzy Gminą Czerny Dunajec, Fundacją. Data badań 5, 
6, 7 maja 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

  17 000,00  

128 

Umowa o współpracy z dnia 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy Komitetem 
Społecznym Więcej Wiem, Beatą Płoska-Berk, Fundacją Inicjatyw 
Prorodzinnych i Opiekuńczych, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. 
z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 18 maja 2019 r. w  
Przasnyszu. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

    

129 

Umowa o współpracy z dnia 8 maja 2019 r. pomiędzy Powiatem Warszawskim 
Zachodni, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 24, 25 maja 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

   

130 

Umowa o współpracy z dnia 8 maja 2019 r. pomiędzy Fundacją Mam Marzenie 
, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 26 maja 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

   

131 
Umowa darowizny z dnia 27 kwietnia 2019 r. pomiędzy Andrzej Maziarz 
Przedsiębiorstwo i Fundacją  na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 1 
czerwca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

             4 757,00  

132 

Umowa o współpracy z dnia 5 marca 2019 r. pomiędzy Fundacją Ronalda 
McDonalda i Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci”  16 marca, 7,8 czerwca, 9,10 sierpnia,11 października, 6,7 listopada  
2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

          35 713,00    

133 
Umowa darowizny z dnia 5 czerwca 2019 r. pomiędzy BAKS Alina Borucka 
Restauracje McDonald's i Fundacją na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 7 czerwca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

             4 402,00  

134 
Umowa darowizny z dnia 5 czerwca 2019 r. pomiędzy DAKAT Teresa Dróżdż i 
Fundacją na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 8 czerwca 2019 r. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

             5 041,00  

135 

Umowa o współpracy z dnia 10 maja 2019 r. pomiędzy Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Ślesinie, Fundacją, Top Medical Sp. z o.o., Garmin Polska 
Sp. z o.o., Labosport Polska Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 9 czerwca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

136 
Umowa darowizny z dnia 5 czerwca 2019 r. pomiędzy IPF Polska Sp. z o.o. i 
Fundacją na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 17 czerwca 2019 r. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

             4 047,00  

137 
Umowa o współpracy z dnia 27 kwietnia 2019 r. pomiędzy Gminą Olecko, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 12,13 lipca 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

138 

Umowa o współpracy z dnia 26 czerwca 2019 r. pomiędzy Gminą Gołdap, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o., Garmin Polska Sp. z o.o., Labosport Polska 
Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 14 lipca 2019 r. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

139 

Umowa darowizny z dnia 6 marca 2019 r. w postaci karty przedpłatowej na 
zapewnienie dojazdu do miast objętych projektem programu badań 
profilaktycznych NIE nowotworom u dzieci w Płocku, Warszawie i Włocławku 
pomiędzy Fundacją ORLEN - DAR SERCA i Fundacją Ronalda McDonalda. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

             1 500,00  

140 

Umowa o współpracy z dnia 22 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Miastem Elbląg, 
Fundacją, Top Medical Sp. z o.o., Garmin Polska Sp. z o.o., Labosport Polska 
Sp. z o.o. na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 28 lipca 2019 r. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 
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141 

Umowa darowizny z dnia 24 września 2019 r. pomiędzy SALTUS Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych i Fundacją na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 09,10 sierpnia 2019 r. w Gdyni Fundacja pokrywa wszystkie koszty 
własne. 

           10 000,00  

142 
Umowa darowizny z dnia 23 września 2019 r. pomiędzy Przemysławem 
Szymankiewiczem i Fundacją na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 
31 sierpnia 2019 r. w Nieporęcie. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

             1 000,00  

143 
Umowa ramowa o współpracy z dnia 2 stycznia 2019 r. pomiędzy Fundacją 
Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na współpracę w realizacji badań 
„NIE nowotworom u dzieci”  

   

144 

Umowa o współpracy z dnia 20 sierpnia 2019 r. pomiędzy Miastem Gminą 
Ostróda, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 5, 6 września 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

145 

Umowa o współpracy z dnia 17 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Stawiguda, 
Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 7, 8 września 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie 
koszty własne. 

   

146 

Umowa o współpracy z dnia 2 września 2019 r. pomiędzy Gminą Duszniki-
Zdrój, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 13, 14 września 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

147 

Umowa o współpracy z dnia 7 maja 2019 r. pomiędzy Fundacją Ronalda 
McDonalda i Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań „NIE nowotworom u 
dzieci” 5-7 maja, 1, 17 czerwca, 31 sierpnia, 23, 24 października, 21 listopada 
2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

          38 408,00    

148 

Umowa o współpracy z dnia 26 września 2019 r. pomiędzy Gminą Miastem 
Kłodzko, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 16, 17 września 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

149 

Umowa o współpracy z dnia 10 września 2019 r. pomiędzy Zarządem Powiatu 
w Kraśniku, Fundacją Ronalda McDonalda, Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, na realizację badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 23, 24, 25 września 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie 
koszty własne. Badania nie odbyły się. 

  

150 

Umowa o współpracy z dnia 19 września 2019 r. pomiędzy Powiatem 
Łęczyńskim, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na 
realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 26, 27 września 2019 r. Fundacja 
pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

151 

Umowa o współpracy z dnia 3 października 2019 r. pomiędzy Gminą Lądek-
Zdrój, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 5 października 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

152 

Umowa o współpracy z dnia 04 września 2019 r. pomiędzy Miastem Gminą 
Polanica-Zdrój, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na 
realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 6 października 2019 r. Fundacja 
pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

153 

Umowa darowizny w postaci grantu naukowego na pokrycie kosztów 
opracowania wyników medycznych ogólnopolskiego programu profilaktycznych 
badań USG dzieci NIE nowotworom u dzieci z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
pomiędzy Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. i Fundacją. 

           80 000,00  

154 

Umowa o współpracy z dnia 12 września 2019 r. pomiędzy Gminą Brzesko, 
Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 10 października 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

155 
Umowa darowizny z dnia 22 października 2019 r. pomiędzy Kraków Airport 
Hotel Sp. z o.o  i Fundacją  na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 11 
października 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

                568,00  

156 

Umowa darowizny z dnia 1 października 2019 r. pomiędzy Międzynarodowy 
Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o  i Fundacją  na 
realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 11 października 2019 r. Fundacja 
pokrywa wszystkie koszty własne. 

              1 988,00  
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157 
Umowa darowizny z dnia 8 października 2019 r. pomiędzy MPL Services Sp. z 
o.o  i Fundacją na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 11 października 
2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

              1 491,00  

158 

Umowa o współpracy z dnia 26 września 2019 r. pomiędzy Gminą Goleniów, 
Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 9 października 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie 
koszty własne. 

   

159 

Umowa o współpracy z dnia 26 września 2019 r. pomiędzy Gminą Krosno 
Odrzańskie, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na 
realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 18, 19 października 2019 r. 
Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

160 
Umowa darowizny z dnia 22 października 2019 r. pomiędzy Lactima Sp. z o.o.  
i Fundacją  na realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 23, 24 października 
2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie koszty własne. 

           10 000,00  

161 

Umowa o współpracy z dnia 22 lipca 2019 r. pomiędzy Miastem Radomsko, 
Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 25, 26 października 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

162 

Umowa o współpracy z dnia 30 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Drużbica, 
Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 27 października 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

163 

Umowa o współpracy z dnia 4 listopada 2019 r. pomiędzy Miasto i Gmina 
Szamotuły, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na 
realizację badań „NIE nowotworom u dzieci” 14 listopad 2019 r. Fundacja 
pokrywa wszystkie koszty własne. 

   

164 

Umowa o współpracy z dnia 8 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Tarnowo 
Podgórne, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 15 listopada 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

165 

Umowa o współpracy z dnia 4 listopada 2019 r. pomiędzy McDonald's Polska 
Sp. z o.o., Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 16 listopada 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

166 

Umowa o współpracy z dnia 7 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Miastem 
Głogów, Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację 
badań „NIE nowotworom u dzieci” 23, 24 listopada 2019 r. Fundacja pokrywa 
wszystkie koszty własne. 

   

167 

Umowa o współpracy z dnia 21 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Piaseczno, 
Fundacją Ronalda McDonalda, Top Medical Sp. z o.o., na realizację badań 
„NIE nowotworom u dzieci” 15 grudnia 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie 
koszty własne. 

   

168 

Umowa o dzieło 1/2019 zawarta w dniu 1 marca 2019 r. pomiędzy Albertem 
Materą i Fundacją na zestawienie 33847 badań dzieci w latach 2006-2017, 
w których ogółem wykonano 94330 badań ultrasonograficznych w ambulansie 
Fundacji Ronalda McDonalda. Opracowanie zrealizowano w ramach grantu 
naukowego Lagardere dla NIE nowotworom u dzieci.  

            5 000,00    

169 

Umowa o dzieło 2/2019 zawarta w dniu 01 marca 2019 r. pomiędzy Magdaleną 
Woźniak i Fundacją na zestawienie selekcji uzyskanych wyników badań w 
ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda. Analizy statystyczne 33580 badań 
szyi, 33724 badań jamy brzusznej, 9411 miednicy u dziewcząt, 17324 moszny 
u chłopców. Oparcowanie zrealizowano w ramach grantu naukowego 
Lagardere dla NIE nowotworom u dzieci. 

            3 000,00    

170 

Umowa o dzieło 3/2019 zawarta w dniu 1 marca 2019 r. pomiędzy Grzegorzem 
Jędrzejewskim i Fundacją na zestawienie 33847 badań dzieci w latach 2006-
2017, w których ogółem wykonano 94330 badań ultrasonograficznych w 
ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda. Opracowanie zrealizowano w 
ramach grantu naukowego Lagardere dla NIE nowotworom u dzieci  

            6 000,00    

171 

Umowa o dzieło 4/2019 zawarta w dniu 1 marca 2019 r. pomiędzy Agnieszką 
Zaucha-Prażmo i Fundacją na opracowanie uzyskanych wyników badań w 
ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda. Zrealizowane z grantu naukowego 
Lagardere dla NIE nowotworom  dzieci.  

            3 000,00    
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172 

Umowa o dzieło 5/2019 zawarta w dniu 01 marca 2019 r. pomiędzy Jerzym 
Kowalczykiem i Fundacją na koncepcję publikacji, selekcji uzyskanych wyników 
badań, analizy statystyczne wyników. Zrealizowane w ramach grantu 
naukowego Lagardere dla NIE nowotworom u dzieci. 

            4 000,00    

173 

Umowa darowizny z dnia 3 września 2019 r. pomiędzy Laboratorium Medyczne 
Grupa ALAB Sp. z o.o. i Fundacją  na realizację programu badań „NIE 
nowotworom u dzieci” 9, 10 września 2019 r. Fundacja pokrywa wszystkie 
koszty własne. 

              3 000,00  

174 
Umowa na przechowywanie dokumentacji medycznej w programie NIE 
nowotworom u dzieci z dnia 31 marca 2016 r. pomiędzy Fundacją Ronalda 
McDonalda, Top Medical Sp. z o.o.,  

3 690,00    

 
 
 
 
• Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - brak prowadzonej działalności 
gospodarczej przez Fundację. 

 
• Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w roku 2019 

 
 
Uchwała nr 1/2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania 
rocznego sprawozdania finansowego Fundacji. 

 
Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji Ronalda 
McDonalda na lata 2020-2022 
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Uchwała nr 3/2019 w sprawie uhonorowania donatora Domu Ronalda McDonalda  
w Warszawie Pana Kazimierza Granicy 
 

 
 
 
 
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy) odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację  
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności, oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 
 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
 

Źródło przychodu: Kwota przychodu (PLN) 

darowizny w postaci wpłat gotówkowych 7.329.274,76 

darowizny rzeczowe 87.890,41 

przychody ze zbiórki publicznej 971.210,09 

przychody z odpisu 1% podatku    296.296,61 

przychody z budżetu państwa i budżetu 
gminy 

17.000,00 

W sumie z darowizn: 8.701.671,87 

z odsetek od lokat     116.014,79 

pozostałe operacyjne 199.651,68 

Razem: 9.017.338,34 

 
 
Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację  
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 
 
Fundacja w 2019 roku nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów 
statutowych. 
 
Informacja o wyniku finansowym działalności, oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł  
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
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a) realizację celów statutowych (bez amortyzacji): 4.487.542,78  PLN 
 

b) amortyzację środków trwałych służących działalności statutowej: 219,870,56 
PLN 

 

c) administrację (w tym: podróże służbowe, opłaty administracyjne, wyposażenie, 
czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 505.720,29 PLN w tym: 

  
 

 
Zużycie materiałów i energii 12 391,56 

Usługi obce 190 168,23 

Podatki i opłaty 284,00 

Koszty biura 6 307,46 

Pozostałe koszty/ podróże służbowe 42 810,40 

Wynagrodzenia i ZUS 253.758,64 

Razem: 505.720,29 

  

d)  działalność gospodarczą: 0 PLN  
 

 
e) pozostałe koszty: 1.880,79 PLN 

 
         - Pozostałe koszty operacyjne: 816,88 PLN
         - Koszty finansowe: 1.063,91 PLN  

 
 

 
Dane o: 
• liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 
 
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji 
-  13 osób na podstawie umowy o pracę 
-   9 osób na podstawie umów cywilnoprawnych 
-   4 osoby zatrudnione na umowę z działalnością gospodarczą 

 

 2 osoby zatrudnione na kontraktach managerskich, na stanowiskach Prezesa 
Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Dyrektora Wykonawczego; 

• 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na stanowisku 
kierowcy/opiekuna technicznego ambulansu Fundacji w Programie  
„NIE nowotworom u dzieci”; 

• 1 osoba zatrudniona na stanowisku Koordynatora Programu Badań  
„NIE nowotworom u dzieci” na pokładzie Ambulansu; 
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• 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Domu Ronalda 
McDonalda w Krakowie: na stanowisku Managera Domu (1 osoba), Managera 
Zmiany (5 osób), na stanowisku Managera ds. Rozwoju (1 osoba); 

• 3 osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę na stanowisku  Koordynatora 
Programu Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu Pediatrycznym 
WUM w Warszawie; 

• 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Biurze Fundacji 
• 1 osoba - umowa na podstawie działalności gospodarczej jako Koordynator ds. 

Kadrowych 
• 6 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia jako Koordynatorzy Pokoju 

Rodzinnego Ronalda McDonalda w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu 

• 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jako konserwator Domu 
Ronalda McDonalda w Krakowie 

• 1 osoba- umowa na podstawie działalności gospodarczej, jako Manager ds. 
Finansów 

• 2 osoby, umowa na podstawie działalności gospodarczej, jako osoby 
zarządzające Fundacją 

 
 
 
• łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

 
 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto z tytułu 
umów o pracę i zlecenie wypłaconych przez 
Fundację wraz z narzutami (ZUS pracodawcy) 

                                   1 199 014,047 PLN 

Nagrody                                                  0,00 PLN 

Premie                                       123 771,16 PLN 

Inne świadczenia                                         37 214,90 PLN 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej 

                                                 0,00 PLN 

 
 
• wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, oraz 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – 149 000,00 PLN 
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• wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 240 914,60 PLN 
 

• udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według 
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek, oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek - 0 PLN 

• kwotach w kasie i ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 
banku wg stanu na dzień 31.12.2019 roku: 
 
 

 

Bank Kwota  

ING Bank Śląski S.A.  5.778.556,92 PLN 

 ING Bank Śląski S.A. 
718.166,56 USD 

(2.727.381,14 PLN) 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
 

686.915,55 PLN 
 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 48.000 PLN 

Kasa 1.079,11 PLN 

 
 
 
     

Dane o nabytych obligacjach Fundacja nie nabyła nowych obligacji. Wciąż 
posiada nabyte 17.04.2018 roku 4 letnie 
indeksowane oszczędnościowe obligacje 
skarbowe COI 0422 o wartości nominalnej 
2.000.000 PLN. 

Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem spółek 

Fundacja nie nabyła udziałów lub akcji  
w spółkach prawa handlowego.  

Dane o nabytych 
nieruchomościach 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości  
w 2019 roku. 

Dane o pozostałych środkach 
trwałych 

Fundacja w 2019 roku nabyła 2 aparaty USG o 
wartości 216.428,98 PLN, które staną się 
wyposażeniem drugiego ambulansu do badań w 
programie „NIE nowotworom u dzieci”. Fundacja 
otrzymała również nieodpłatnie wózek kawowy 
o wartości 17.145,51 PLN. 
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Dane o wartości aktywów 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych 

Wartość aktywów razem: 20.407.988,13 PLN 
 

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

Wartość zobowiązań razem: 632.719,42 PLN 

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

Nazwa projektu: Umowa nr 1/2019 o powierzenie 
realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 
i przekazania środków publicznych w formie 
dotacji pod nazwą Przeprowadzenie 
kompleksowych badań ultrasonograficznych u 
dzieci w wieku od 9 miesięcy życia do 6 roku 
życia z terenu Gminy Czarny Dunajec zawarta w 
dniu 2 maja 2019 r. pomiędzy Gminą Czarny 
Dunajec a Fundacją. Data badań 5, 6, 7 maja 
2019. Dotacja w kwocie 17 000 PLN została 
przeznaczona na pokrycie kosztów pracy lekarzy 
specjalistów 15 336 PLN, paliwo – 1 569 PLN 
środki czystości - 577,85 PLN. Różnica 482,85 
PLN – stała się również kosztem Fundacji. 

 
. 

Informacja o rozliczeniach 
fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a 
także informacja w sprawie 
składanych deklaracji 
podatkowych. 
 

Fundacja nie prowadziła w 2019 roku 
działalności gospodarczej, dochód z działalności 
statutowej jest zwolniony z podatku 
dochodowego na podstawie art.17 ust. 1 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Deklaracja CIT-8 za 2019 rok została złożona do 
Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa 
Śródmieście w ustawowym terminie. Fundacja 
nie zalega w płatnościach z tytułu zobowiązań 
podatkowych wobec budżetu.  

Na 31.12.2019 rok zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego od wynagrodzeń PIT 4R wynosiło 
10 662 PLN  
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W związku z § 3 Rozporządzenia Informacja, czy w okresie sprawozdawczym 
była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki. 
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji były przeprowadzone następujące 
kontrole: 
• Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Fundacji, za rok obrotowy 
przeprowadzone na zlecenie Fundatora i Rady przez Dossier Sp. z o.o.  
 
 

SPRAWOZDANIE  
 NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
DLA 

FUNDATORA I RADY FUNDACJI 
FUNDACJA RONALDA MCDONALDA 

02-091 WARSZAWA, UL. ŻWIRKI I WIGURY NR 63A 
 

1. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacja Ronalda McDonalda, z 
siedzibą 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury nr 63A, na które składa się: 

 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 20 407 988,13 zł, 
c) rachunek zysków i strat,  w wariancie porównawczym  za okres od 1 stycznia 2019r. do  

31 grudnia 2019r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 800 946,92 zł, 
d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 

 
 

1.1 Opinia 
 

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe: 

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 
2019r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym 
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości – Dz.U. z 2019 r poz. 351 z późniejszymi zmianami) 
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami 
Statutu jednostki, 

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie  
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: 
  
 
Deklaracja CIT-8 za 2019 rok - złożona do III Urzędu Skarbowego Warszawa 
Śródmieście w ustawowym terminie. 
 
 
 
Zgodnie z obowiązkiem ciążącym na fundacjach wynikającym z ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, oraz finansowaniu 
terroryzmu, Fundacja dba o transparentność wszystkich podejmowanych działań a 
sprawozdania finansowe i merytoryczne, oraz wnioski z audytu publikowane są na 
stronie internetowej www.frm.org.pl. 

Sporządzając Sprawozdanie Zarząd musi zwrócić uwagę na rozprzestrzenianie się 
COVID-19 na całym świecie, co może wpłynąć na działalność Fundacji w 2020 r. Skala 
konsekwencji, zmian, jakie wymusi pandemia nie została uwzględniona w ocenach 
kontynuacji działalności. 

Pandemia koronawirusa jest groźna dla systemu publicznej opieki zdrowotnej, dla 
którego Fundacja jest wsparciem, jest groźna dla ludzi, lekarzy, Wolontariuszy, 
Donatorów. Wpływa na gotowość do pomagania i dzielenia się, i może mieć swoje 
odbicie w pomocy, jaka trafi do Fundacji. 

Głównym celem sprawozdania finansowego jest rzetelne i jasne przedstawienie 
sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, oraz jej wyniku finansowego. Pominięcie 
informacji o pandemii byłoby zatem pominięciem bardzo ważnego faktu  
o niewiadomych skutkach dla misji Fundacji. 

 

 

                

 
Prof. Adam Jelonek                     Krzysztof Kłapa                 Katarzyna Nowakowska 

 
Honorowy Prezes Zarządu            Prezes Zarządu                  Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza     

 
 
 

   


