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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY Nr domu 63A Nr lokalu PO.0E,NR20

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-091 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 317 91 41

Nr faksu E-mail fundacja@frm.org.pl Strona www www.frm.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-04-09

2004-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01501848000000 6. Numer KRS 0000105450

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ADAM JELONEK HONOROWY PREZES
FUNDACJI

TAK

KATARZYNA RODZIEWICZ PREZES ZARZĄDU TAK

KRZYSZTOF KŁAPA WICEPREZES ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA RONALDA MCDONALDA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.    Poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach 
służby zdrowia.

2.    Poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia  
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 dziecięcych w publicznych zakładach służby 
zdrowia.

3.   Fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1.   Zakładanie i prowadzenie placówek działających pod nazwą Dom 
Ronalda McDonalda, pozwalających na czasowe zakwaterowanie 
opiekunów dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, a także dzieci 
leczonych na tak zwanych „oddziałach dziennych”, poza miejscem stałego 
zamieszkania,

2.   Zakładanie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda,

3.   Wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz 
leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, w 
szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla 
programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, 
badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne,

4.   Sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji 
oraz pochodzących z darowizn,

5.   Wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej/lekarzy szpitali 
pediatrycznych w Polsce. Zakres wsparcia będzie limitowany wielkością 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym Fundacji.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ROMAN REWALD PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

PIOTR CYBURT CZŁONEK RADY TAK

MARIA JEŻOWSKA CZŁONEK RADY TAK

ANNA SOBOTA CZŁONEK RADY TAK

AGNIESZKA WDOWIŃSKA CZŁONEK RADY TAK

WIESŁAW JĘDRZEJCZAK CZŁONEK RADY TAK

JERZY KOWALCZYK CZŁONEK RADY TAK

MICHAŁ MATYSIAK CZŁONEK RADY TAK

PAWEŁ KASTORY CZŁONEK RADY TAK

GRAŻYNA NOWAK-
POŁOMSKA

CZŁONEK RADY TAK

WALDEMAR TOPOLSKI CZŁONEK RADY TAK

ARTUR RYTEL CZŁONEK RADY TAK

MARCIN BONICKI CZŁONEK RADY TAK

ALINA BORUCKA CZŁONEK RADY TAK

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI CZŁONEK RADY TAK

IRENE JUREK CZŁONEK RADY TAK

ANETA JUTRZENKA CZŁONEK RADY TAK

TERESA DRÓŻDŹ CZŁONEK RADY TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Ronalda McDonalda od 2002 roku działa na rzecz idei „Aby rodzina mogła być razem", wspierając każdym z 
programów publiczną medycynę pediatryczną. 

Fundacja wypełnia swoją misję prowadząc i finansując Programy:
- dwóch Ambulansów, znoszących bariery dostępu dzieci do lekarzy specjalistów, badań i profilaktyki, 
- Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (dalej IP-CZD), oraz w DSK UCK WUM – 
pierwszym szpitalu w całości objętym opieką Fundacji,
- dwóch Domów Ronalda McDonalda dla rodzin długo leczonych dzieci. Dwa Domy działają przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie oraz przy Szpitalu UCK WUM w Warszawie.
- „Łóżka dla rodziców”, program poprawy warunków oddziałów pediatrycznych, przez wyposażanie ich w łóżka, stawiane obok 
dziecięcych łóżek.
 
Każdy z Programów Fundacji pomaga bezpłatnie.
 
Fundacja Ronalda McDonalda korzysta z doświadczeń Ronald McDonald House Charities, która jako międzynarodowa 
organizacja charytatywna, posiada największe na świecie doświadczenie w tworzeniu warunków na rzecz opieki 
skoncentrowanej na rodzinie w czasie ciężkiej choroby dziecka i jego pobytu w szpitalu. 
Fundamentalną rolę działań prowadzonych w Polsce przez Fundację dla standardów publicznej medycyny pediatrycznej 
potwierdzają międzynarodowe badania i opinie ekspertów medycznych. Wskazują one na pozytywny wpływ, jaki fundacyjne 
Programy mają na godne funkcjonowanie, znoszenie barier i nierówności w życiu rodziny chorego dziecka, zapewnianie całej 
rodzinie optymalnych warunków w czasie procesu leczenia, wspierania zespołu szpitala, psychologów, urzędników socjalnych.
 
Fundacja Ronalda McDonalda podkreśla zawsze, że w każdym z Programów realizowanych w Polsce, najważniejsza jest filozofia 
opieki skoncentrowanej na całej rodzinie, troska o emocje rodziny, zapewnienie takiej pomocy na miejscu, w szpitalach, by 
rodzina mogła być razem - FCC - Family-Centered Care.

Fundacja wyposaża szpitale w łóżka dla rodziców, tworzy kuchnie i salony rodzinne, pomaga zorganizować pralnie, poczekalnie, 
pokoje psychologów, zajmuje się tworzeniem warunków, sprzyjających komunikacji szpitala z rodzicem, aby wesprzeć szpitale w 
wypracowaniu najlepszych modeli pomocy dla rodzin opiekujących się dziećmi. Tworzy i prowadzi Program wolontariatu dla 
szpitali, w których jest obecna. 
 
Dodatkowo Fundacja, do ogólnopolskiego programu bezpłatnych profilaktycznych badań USG dzieci pn. „NIE nowotworom u 
dzieci” z wykorzystaniem dwóch specjalistycznych mobilnych klinik, dodaje element edukacyjny, wspierając Fundację 
Powszechnego Czytania i program skupiony na intelektualnym rozwoju dzieci.

Działalność Fundacji w 2021 r. opierała się na wypracowanym wspólnie z Radą i zespołem Fundacji planie oraz kalendarzu 
projektów dodatkowych. W wyniku kolejnych fal pandemii Covid-19 i związanych z tym ograniczeń, Fundacja, nauczona 
doświadczeniem roku 2020, zaplanowała działania bezpieczne i dające się zrealizować zdalnie np. wydarzenie ART & Charity 
2021 w formule online, lub w otwartej przestrzeni np. .„La Manche dla Fundacji” zawsze z zastosowaniem odpowiednich 
procedur epidemiologicznych.  

Uwzględniając powyższe, w 2021 roku do najważniejszych działań należą: 

- ogólnopolski program profilaktycznych badań przesiewowych USG dzieci „NIE nowotworom u dzieci”, prowadzony na 
pokładach specjalistycznych ambulansów,  mobilnych klinik medycznych. Polskie ambulanse są 2 z 49 działających na świecie w 
ramach globalnej idei dostarczania pomocy bezpośrednio do dziecka, znoszenia nierówności i barier w dostępie do medycyny 
pediatrycznej. Celem profilaktycznych badań przesiewowych USG dzieci prowadzonych w ramach „NIE nowotworom u dzieci” 
jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów oraz wad rozwojowych mogących skutkować chorobami onkologicznymi 
u dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat. Program badań na pokładzie ambulansów w sposób szczególny skupia się od 2020 roku na 
analizie wad wykrywanych w obrębie nerek. Plan przygotowany na 2021 rok uwzględniał ponad 50 lokalizacji badań na terenie 
całego kraju. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 w kalendarzu dochodziło do zmian, ale finalnie w 
ciągu roku z badań skorzystało 5104 dzieci z 58 miejscowości. Diagnostykę USG dzieci prowadzono w zaostrzonym, specjalnym 
reżimie sanitarnym. Na pokładzie ambulansu mogła przebywać ograniczona ilość osób, a każde badanie poprzedzał wywiad 
epidemiologiczny, telefonicznie w czasie zapisów oraz bezpośrednio przed wejściem na pokład pojazdu.
W 2021 roku Fundacja podsumowała 16 lat, w czasie których  przebadanych zostało ponad 76 tys. dzieci. Opracowaniem i 
publikacją Raportu „NIE nowotworom u dzieci” 2005-2020 Fundacja zajmowała się z wieloma partnerami. Zgromadzony 
materiał kliniczny na potrzeby tego Raportu stał się punktem wyjścia do zmian w programie. Dokładna ocena stanu narządów 
wewnętrznych w kierunku ewentualnych odstępstw od normy, zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg 
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moczowych jest wynikiem dyskusji ekspertów medycznych, wspierających Fundację. 
https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/raport  
Raport trafił do Ministerstwa Zdrowia, organizacji i stowarzyszeń partnerskich a także do krajowych konsultantów ds. pediatrii, 
onkologii i hematologii dziecięcej z Komisji Zdrowia w Parlamencie z inicjatywą wprowadzenia USG jamy brzusznej do badań 
bilansowych dzieci. 
W 2021 roku starszy z ambulansów został bezpłatnie wypożyczony Centrum Medycznemu WUM, na podstawie umowy z 1 
czerwca 2021 roku o pomocy Fundacji dla CM WUM w realizacji polityki zapobiegania pandemii Covid-19.

 - wykłady dla rodziców i opiekunów dzieci pt. „NIE nowotworom u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”, stanowiących edukacyjne 
uzupełnienie ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań przesiewowych USG dzieci. W związku z nadrzędnością zasad 
bezpieczeństwa epidemiologicznego w 2021 roku Fundacja zrezygnowała z tradycyjnej formy prowadzenia wykładów. Edukacja 
dla rodziców była dostępna w formie wykładu on-line.  
 
-  program Pokoju Rodzinnego Ronalda McDonalda dla rodziców dzieci - pacjentów IP-CZD w Międzylesiu
Program „Pokój Rodzinny Ronalda McDonalda” to realizacja misji „Aby rodzina mogła być razem”, oraz filozofii opieki 
skoncentrowanej na całej rodzinie w obrębie szpitala. 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. Fundacja zapewnia komfort 
rodzicom korzystającym z Pokoju Rodzinnego Ronalda McDonalda poprzez stałą dbałość o czystość i należyty stan tego miejsca a 
także obecność osoby gotowej służyć pomocą.  Fundacja finansuje 100% kosztów działania Pokoju w postaci zaopatrzenia, 
finansuje także wszelkie niezbędne remonty i naprawy. W 2021 roku Pokój czasowo został zamknięty z powodu remontu dachu, 
realizowanego przez IP-CZD. Mimo to z Pokoju skorzystało 811 osób.
 
- program Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu Pediatrycznym UCK WUM  
Stworzone i prowadzone przez Fundację w 2015 roku Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda stanowiące kuchnie i salony 
rodzinne w Szpitalu UCK WUM dają małym pacjentom i ich rodzinom poczucie domowego komfortu i spokoju. Szpital UCK 
WUM, w całości objęty opieką Fundacji, jest przykładem rozwiązań niestosowanych w tym zakresie nigdzie indziej w Polsce. 
Model wszechstronnej pomocy od 2021 roku opiera się na Pokojach na każdym oddziale, łóżkach dla rodzica przy łóżku dziecka 
oraz zbudowanym na terenie  kampusu Uniwersytetu Medycznego i zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala 
fundacyjnym Domu Ronalda McDonalda.  Pokoje na każdym z 26 oddziałów, przestrzeń sal szpitalnych dopasowana do 24 
godzinnej obecności dorosłego obok dziecka oraz dopełnienie idei szpitala przyjaznego Rodzinie w postaci Domu jest 
najpełniejszą formą realizacji misji „Aby rodzina mogła być razem”. Fundacja zatrudnia na terenie szpitala UCK WUM zespół 
Koordynatorów Programu Pokoi Rodzinnych, tak aby sprostać zarówno społecznym oczekiwaniom, jak i własnym najwyższym 
standardom. Zespół na co dzień dba o jakość programu Pokoi, troszczy się  zarówno o komfort rodzin, o szacunek dla 
obowiązujących zasad szpitala, jak i 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 i trudnym okresem 
choroby.
Codziennym elementem pracy Fundacji jest pomoc zespołowi szpitala w opiece nad dziećmi bez rodziców, ale także edukacja 
czy korepetycje. Program Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu UCK WUM pomaga w likwidacji barier społecznych i 
edukacyjnych.  W salach małych pacjentów nie ma telewizorów. W zamian za to, Fundacja prowadzi od 7 lat rozbudowany 
program wydarzeń popołudniowych dla dzieci. Tylko w 2019 roku dzieci i rodziców  zapraszano 124 razy na wykłady, spotkania, 
koncerty, spektakle. 
W roku 2021 z powodu pandemii  działania te nie mogły być realizowane w dotychczasowej formie, ale zespół Pokoi Rodzinnych 
udowodnił, że są szczególnie ważne wtedy, gdy rodzice nie mogą opuszczać oddziałów. W okresie letnim powrócili do szpitala 
Wolontariusze, ale zasady bezpieczeństwa zostały poszerzone o wymóg szczepień dla chętnych do pomocy. Do wolontariatu 
Pokoi Rodzinnych dołączały tylko osoby zaszczepione, które zdjęły z rodzin kłopot zakupów, odciążyły w opiece, zadbały o pomoc 
w lekcjach.
 
Dzięki pomocy finansowej Przyjaciół Fundacji na terenie szpitala UCK WUM został zrealizowany projekt wyposażenia kuchni dla 
rodziców na odcinku intensywnego nadzoru onkologicznego.   
Zgodnie z ideą dostosowywania standardów szpitali dziecięcych do potrzeb całej rodziny pacjenta, dzięki pomocy prywatnych 
donatorów w szpitalu w Koszalinie Fundacja zmieniła funkcję 2 pomieszczeń gospodarczych, które stały się kuchniami 
rodzinnymi.  
 
- program Domu Ronalda McDonalda w Krakowie
 W 2021 roku z pomocy Domu Ronalda McDonalda w Krakowie skorzystało 75 rodzin; średni czas pobytu to 20 dni.
Największa odległość od miejsca zamieszkania rodziny w stosunku do Domu Ronalda McDonalda to 600 km (Kraków – Kostrzyn 
nad Odrą). Wartość pomocy udzielonej rodzinom w Domu w 2021 roku to 983 040 zł; w przeliczeniu na ilość członków rodzin, 
wszystkie noclegi udzielone w 2021 to 4 096  (natomiast narastająco od otwarcia w 2015 roku do 2020 roku to  52 115 
noclegów). Dodatkowe wsparcie w 2021 roku (w związku z epidemią Covid-19) to przekazane przez Fundację za pośrednictwem 
Domu dla szpitala USDK testy PCR - 52 testy o wartości 15 600 zł PLN.
Krakowski Dom Ronalda McDonalda, pomagający od 2015 roku szpitalowi USDK, to 20 komfortowych pokoi, wspólna kuchnia, 
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jadalnia, salon, bawialnia, pralnia, suszarnia, magazyny. O wyjątkowym komforcie Domu decyduje jakość wykończenia i 
wyposażenia, bliskość – 50 m od szpitala oraz ogród, który otacza Dom. 
 
- program Domu Ronalda McDonalda w Warszawie
Dom przy Szpitalu Pediatrycznym UCK WUM otworzył drzwi dla pierwszych rodzin 10 czerwca 2021 roku.
Warszawski Dom to 25 apartamentów, wspólna kuchnia, jadalnia, pralnia, tarasy, pokój spotkań dla rodzin, przestrzeń dla 
Wolontariuszy, magazyny, parking.
Oszczędzanie energii za pomocą zastosowanej technologii i energooszczędnych materiałów, stworzenie farmy fotowoltaicznej 
dla dachu Domu, realizacja w Domu wyspy ciepła to krok w kierunku umowy klastrowej między Fundacją a kampusem WUM, 
który także inwestuje w odnawialne źródła energii.
Dom w ciągu 6 miesięcy pracy w 2021 roku pomógł 61 rodzinom z Polski i zagranicy zapewniając 2 166 noclegów w przeliczeniu 
na osoby.
 
W 2021 roku na liście bardzo ważnych projektów znajdują się także:
 
- pierwsza kampania Fundacji zatytułowana „Aby rodzina mogła być razem”.
W 8 największych miastach Polski przechodnie spotkali się z Fundacją widząc na plakatach z charakterystyczną niebieską ramką 
twarze Fundacji i trzy powiązane z nimi osobiste relacje - rodziny Maksa, pani Teresy - babci Kuby oraz prof. Adama Jelonka, 
lekarza pediatry i mentora Fundacji.
 https://www.frm.org.pl/pl/aktualnosci/kampania-spoleczna-aby-rodzina-mogla-byc-razem
             
 - wrzesień został oddany dyspozycji „Złotej Wstążki” – Fundacja dołączyła do ogólnopolskiej, edukacyjnej kampanii społecznej 
zainicjowanej przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, związanej z onkologią dziecięcą. W 2021 roku 
głównym tematem była białaczka. Fundacja zaprezentowała ideę opieki nad całą rodziną dziecka, które wymaga hospitalizacji, 
długiego leczenia i w tym czasie cała rodzina powinna móc być razem – Domy, Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda i łóżka dla 
rodziców to rozwiązania wielu problemów, które przeżywa wtedy dziecko i jego najbliżsi.
 
Udział w kampanii jest dla Fundacji Ronalda McDonalda realizacją założeń współpracy z innymi organizacjami non-profit i 
budowania jak najszerszego zasięgu pomocy organizacji społecznych dla publicznej medycyny. W ramach kampanii Fundacja 
dodała  szereg informacji do otwartej biblioteki wiedzy: https://zlotawstazka.pl/
https://www.frm.org.pl/pl/aktualnosci/wspieramy-zlota-wstazke-zeby-wygrywac-z-bialaczka-u-dzieci
 
 - w 2021 roku ambasador Fundacji Piotr Biankowski połączył swoją pasję z pomaganiem i  po raz drugi zadedykował Domom 
wydarzenie Gdynia Winter Swimming Cup, czyli międzynarodowe zawody w pływaniu zimowym połączone z charytatywną 
zbiórką na rzecz warszawskiego Domu Ronalda McDonalda. Kilka miesięcy później przepłynął wpław Kanał La Manche. 
https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/la-manche-2021
 
 - Fundacja była gościem na I Mistrzostwach Mazur w Pływaniu Zimowym – Masuria Winter Swimming CUP. Jednym z 
organizatorów zawodów była zaprzyjaźniona grupa Zahartowani, która wspiera misję Fundacji, angażując się w akcję 
#CzapkaOdSerca.
 
- Fundacja wzięła udział w drugiej gonitwie charytatywnej w ramach Westminster  Day. Obdarowanymi zostało łącznie 10 NGO-
sów. 
https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/westminster-charity-race-2021
  
- W 2021 roku odbyła się także kolejna edycja Aryzta Półmaraton w Strzegomiu. Fundacja, jak co roku, zadbała o strefę dla 
najmłodszych, korzystając z pomocy Wolontariuszy oraz Aryzta.
 
Ważnym elementem roku były aukcje charytatywne.

Po raz drugi od startu współpracy Fundacji z Domem Aukcyjnym Agra Art / I aukcja miała miejsce w 2020 roku/ odbyła się aukcja 
dzieła sztuki z dedykacją dla Fundacji. 
Wydarzenie zrealizowano w formule online, jak wszystkie aukcje Agra Art w 2021 roku.
https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/aukcja-agra-art-dla-domu-2021
 
W tej samej formie odbyła się także przygotowana samodzielnie przez zespół Fundacji aukcja charytatywna Art & Charity 2021. 
Na hasło „Podarujmy bliskość” zareagowali Artyści i Donatorzy, dzięki którym 13 dzieł znalazło nowe domy. Pomimo oddalenia, 
przyjaciele Fundacji byli  razem w czasie  transmisji live a każda zebrana złotówka wsparła bezpłatną pomoc Domów Ronalda 
McDonalda w Krakowie i Warszawie. Aukcji towarzyszyły licytacje przedmiotów dzięki współpracy z Allegro Charytatywni.  
https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/aukcja-2021
 
W 2021 roku Fundacja wzięła także udział w wydarzeniach konferencyjnych:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 
16.06.2021 Spotkanie z okazji jubileuszu zaprzyjaźnionej fundacji
Spotkanie ZPP w Toruniu, Sopocie i Łodzi
Wolontariusze Fundacji reprezentowali Fundację podczas spotkań z przedsiębiorcami skupionymi w Związku Przedsiębiorców i 
Pracodawców danego regionu, podczas którego opowiadali ze swojej perspektywy o programach Fundacji i Domach Ronalda 
McDonalda w Warszawie i Krakowie, Pokojach Rodzinnych w szpitalach pediatrycznych, Ambulansie i programie "Nie 
nowotworom u dzieci", Łóżkach dla rodziców w szpitalach pediatrycznych a także o Wolontariacie.
Podczas spotkań nagrodzono zwycięzców pierwszej edycji Programu Dobra Firma. Uroczystości wręczenia nagród odbyły się 27 
października w Toruniu, 17 listopada w Sopocie i 2 grudnia w Łodzi.
 
26.10.2021 VII Konferencja Dolnośląskiego Forum HR „HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy
25.11.2021 V Kongres Gospodarki Senioralnej
Katarzyna Rodziewicz wzięła udział w debacie "Znaczenie dojrzałych pracowników w opiece długoterminowej i medycznej". 
Wśród panelistów byli również Robert Gwiazdowski, Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz Cezary 
Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Debatę moderowała Urszula Rogala, prezenterka telewizyjna. W 
swoim wystąpieniu Prezes Fundacji podkreśliła znaczenie seniorów, jako aktywnych wolontariuszy w programach Fundacji, z 
akcentem na Domy Ronalda McDonalda.
 
Przez cały rok Fundacja była aktywnie obecna w działaniach Koalicji Testamentowej.
 
Bardzo ważnym partnerem w roku 2021 była Fundacja DKMS. Obie organizacje przygotowały się do projektów zbierania 
zapisów do bazy dawców, które będą obywać się w kolejnych latach podczas wyjazdów ambulansów. DKMS przedstawił 
działania Fundacji w Polsce na przykładzie Domu zarządowi z Niemiec. Obie organizacje prowadząc różne projekty spotykają się, 
pomagając często tym samym dzieciom i rodzinom, DKMS szukając dawcy, Fundacja dając dach nad głową w oczekiwaniu na 
przeszczep. DKMS docenił wagę partnerstwa przekazując na rzecz utrzymania jednego pokoju w Warszawie darowiznę celową.
 
Od lat partnerem Fundacji jest zespół Czerwonych Nosków, który korzysta z pomocy organizacyjnej i lokalowej w szpitalach UCK 
WUM i IP-CZD. 
W 2021 roku, gdy tylko możliwy był powrót zaszczepionych Wolontariuszy na oddziały, Czerwone Noski natychmiast wznowiły 
spotkania z dziećmi.

Podsumowanie towarzyszącej głównym programom pomocy dla publicznych szpitali pediatrycznych w 2021 roku:

- Fundacja odpowiedziała także na dramatyczny apel oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, w związku z 
uszkodzeniem pompy do podawania leków, finansując niezwłocznie zakup pompy infuzyjno-objętościowej PLUM 360 dla dzieci 
leczonych w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii.
 
- Akcją, której efekty trafiły do dzieci na 9 oddziałach onkologicznych w 7 miastach w Polsce była „Czapka od Serca”. Projekt 
rozpoczęty w 2020 roku zaaktywizował Wolontariuszy  w wieku od 5 do 96 lat. Wielu z nich w czasie pandemii koronawirusa nie 
mogło pomagać w Domach i Pokojach Rodzinnych osobiście, ale akcja ta umożliwiła  pomaganie bez wychodzenia z domu. Do 
ponad tysiąca zrobionych na szydełkach czapek dołączyliśmy odręcznie napisane przez Wolontariuszy listy do dzieci. 
Razem z czapkami na oddziały trafiły także nowe mikrofalówki i czajniki dla rodziców.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

83027

12

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

1. Działalność na rzecz rodziców i małych 
pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie i Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w 
Warszawie poprzez udostępnianie im możliwości 
bezpłatnego zamieszkania w czasie pobytu z 
dzieckiem w szpitalu w najbliższym sąsiedztwie 
szpitala, w Domu Ronalda McDonalda.
2. Działalność na rzecz rodziców i małych 
pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. 
Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie oraz 
IP-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 
poprzez prowadzenie programu Pokoi 
Rodzinnych, tj. bezpłatnej przestrzeni 
dedykowanej rodzinie, z kuchnią, salonem, 
łazienkami.
3. Prowadzenie ogólnopolskiego bezpłatnego 
programu „NIE-nowotworom u dzieci” – 
kompleksowego badania USG adresowanego do 
grupy dzieci w wieku 9 miesięcy - 6 lat. Program 
wspiera wczesną diagnostykę chorób 
onkologicznych, diagnozuje zmiany i odstępstwa 
od normy u najmłodszych. Dociera do miejsc, w 
których brakuje możliwości wykonania 
specjalistycznych badań profilaktycznych.

86.90.E 379 648,24 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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379 648,24 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 260,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 943 195,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 698 887,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 243 666,08 zł

e) pozostałe przychody 641,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 312 979,37 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

6 260,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 244 307,85 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 379 648,24 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 936 751,32 zł 379 648,24 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

8 222 649,54 zł 379 648,24 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

33 473,29 zł

670 402,93 zł

10 225,56 zł 0,00 zł

1 Budowa Domu Ronalda McDonalda przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa 
Brudzińskiego w Warszawie

310 270,68 zł

2 Program Dom Ronalda McDonalda w Krakowie 69 377,56 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

4 961 305,26 zł

6 573 719,36 zł

777 954,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 476 238,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

22 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

20,38 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

489 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

489 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 988 300,27 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

1 988 300,27 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

8 441,69 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 798,86 zł

177 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

177 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 931 369,19 zł

1 789 682,63 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

141 686,56 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 56 931,08 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 988 300,27 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

28 600,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Dodatkowo jeden z członków Zarządu, prowadząc 
jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy Fundacji 
usługi doradztwa w zakresie działań fundraisingowych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Przeprowadzenie 
profilaktycznych badań w 
ramach programu "NIE-
nowotworom u dzieci".

Przeprowadzenie 
profilaktycznych badań w 
ramach programu "NIE-
nowotworom u dzieci".

Urząd Miesjki w Nałęczowie 6 260,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

20 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

KATARZYNA RODZIEWICZ - PREZES 
ZARZĄDU

KRZYSZTOF KŁAPA - WICEPREZES 
ZARZĄDU

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2022-10-10
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