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Sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Ronar.da McDonatda
za zot5 rok

Uktad sprawozdania jest zgodny z brzmieniem Rozporzqdzenia MinistraSprawied[iwosci z dnia B majazoor r, izawiera:

t) dane rejestracyjne fundacji:
c. nazwa fundacji
p. siedziba
X. adres fundacji
6. aktuiiLny adres do korespondencji
r. adres poczty elektronicznej,le2eli fundacja taki posiada
0, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowvmy. numer KRS
q. statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGONr. dane cztonkow zarzqdu fundacji (imig i nazwisko, petniona funkcja)q. okre6Lenie celow statutowych fundacji,

Odpowiedzi:

a) Fundacja RonaLda McDonal.da

b) Warszawa

c) oz-ogr Warszawa, u[, 2wirki iWigury 63 A

d) Fundacja Ronal.da McDonatda
02-09L Warszawa, u[, 2wirki iWigury 63 A

e) fundacja6ufrm,org.pt

O g/o4/2oo2

g) ooooro545o

h) orsor8a8o

i) Prof. Adam Jelonek - prezes Zarzqdu
Krzysztof Ktapa - Cztonek Zarzadu
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Dominik Szulowski _ Cztonek Zarzadu

j) Cetem Fundacjijest:

Tworzenie, wspieranie i realizacja program6w, ktore pomagajg dzieciom zycw zdrowiu i pomy6lno6ci,

W tym:

' poprawa warunk6w pobytu dzieci-pac.jent6w w pubr.icznych zaktadachstuzby zdrowia i opieki spotecznej;o poprawa warunk6w funkcjonowania publ.icznych zaktadow stuzbyzdrowia i opieki spotecznej, zajmujq"y"ir sig lecieniem dzieci i opiekelnad dzieimi, ze szczegolnym uwzglgunieniem szpitar.a Dziecigcego przyu[. Litewskiej w warszawie i jego kontynuatora tj. szpitar.erPediatrycznego warszawskiego Jniiversytetu Medycznego przyrul'. Zwirki i wigury 63 A w warszawie, a iakze popru*u warunk6wdziatania oddziatow dziecigcych w publ.icznych' zatiaoacrr stu2by,zdrowia. Fundacja wypetnia swgj.a misjg prowadzqc programy pokoiRodzinnych Ronatda McDonalia, ;' ip-czo 'oraz ; szpitar.uPediatrycznym wuM, prowadzqc pierwszy Dom Ronalda McDona[daprzy Uniwersyteckim szpital.u Dziecigcy- w Krakowie, reatizuiqcog6tnopolski.program profiLaktycznych UaAari USG,,NIE nowotworom udzieci", szkolgc rekarzy rodzinnyctr i poi: edukujqc rodzicow o rotiprofil.aktyki w walce z chorobami bnkor.ogic/nymi.
' fizyczny i intetektuar.ny rozwojdzieci i mtidziezy,

:ijff:.?,1^l?rn.lu 
i zakres dziatalnosci statutowej z podaniem realizacji cerow

vLuLvLv vv v vt t.

Dziatalnosc statutowa Fundacjiw zo1,sr, byta skoncentrowana na:

- kontynuacji og6r.nopolskiego programu profir.aktycznych badanprzesiewowych u dzieci na poktadziJ ipe".id,risty"rn"g;'ambulansu
Fundacji, sktadajqcego sig z recepcji i z gabin"iO* USG.celem programu badah usc ,,NiE-no*'ot*ororn u dzieci,, jest zwigkszeniewczesnej wykrywa[nosci nowotwor6w oraz wad_rozwojowych, mogqcychskutkowac chorobami nowotworowymi oraz edukacja rodzic6w na tematrol.i profilaktykiw walce z nowotworami,

w zor5 roku od Lipca pracowatismy wsp6lnie z IFMSA pol.and nad tresciqi formq wyktadu ,,NrE nowotworom u dzieci - Rodzicu, dostrzez objawy,,.start wyktadow zaplanowalismy na stycze n zot6 roku.



Badania USG na poktadzie ambulansu
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- kontynuacja organizowanego co roku latem og6lnokrajowego programupobierania krwi od honorowy-tr dawc6w ni poLtuazie ambulansuw 2ots roku ambulans Fundacji przeprowalzit 2 zbiorki: 1 w r.ipc*i r w sierpniu. Krew oddato a..!43 osob, wynik zbi6rek to 513,4 r. krwi,w akcjach krwiodawstwa Fundacig wspiera'Narodowego centrum Krwi,lokalne RCKiK oraz Fundator Fundacji,

Krwiodawstwo zor.s

- prowadzenie_ czynnego caty rok, 7 dni w tygodniu, pokoju RonaldaMcDona[da w rp :SzD * uigoiyr.esiu. 
-pro;;; 

,,pok6j Ronatda McDonalda,,to realizacja misji "Aby rodzina. mogta ulc raiem,, oraz idei ,,domu pozadomem w czasie choroby dziecka" ril mit<iostiii. noa=ice dzieci-pac;entowmogE u nas bezptatnie odpoczQc, napic sig kawy, herbaty, zrobii pranie,prasowanie, skorzysta6 z prysznica, w czgsci nazywanej pokojem ciszyodpoczqc, zdrzemnqc sig, Lub nakarmie piersiq ;afuszka.Fundacja zapewnia 
.,.oo% zaopatrzenia'nokoiu w prooukty spozy wcze orazchemiczne ,/kawa, herbata, cukier, mr.eczko,'woda, proszki do prania, ptynydo ptukania, rgczniki jednorazolue, 

:lo9L! higLny, jednorazowa poscier.,/,dba o komfort rodzicow w postaci dbato6ci J estetykg wyposazenia tegomiejsca, prowadzi niezbgdne naprav/y i wymiany wyposazenia, a takzezatrudnia z-osobowy zesp6t, pracuiqcy"w not<o;u, pokoj jest takze miejscemdziatan edukacyjnych, adresowanych do dziecil rodzicow.

W zor5 roku z pokoju skorzystato 16 z4o osob.

we wrzeSniu Fund.acja wyposazyta_ i przygotowata do dziatania z5 kuchni itazienek i zo salon6w 
- 
- uawiatni ulivlo*nych rodzinie i dzieckuhospitalizowanemu w szpital.u Pediatry.rny- wutri, przy 

"i]*irr.i i wigury.Fundacja zadbata takze o realizacje'iJei srpiiuru przyjaznego Rodzinie,pierwszego w polsce, w ktorym zaden rodzic nie spi na podtodze.w praktyce oznac'7ato to zakup t6zek ara Jorortych, ktore stoiq przy kazdymtozku dziecka oraz kompl.et6w - .. 
po6ciel.i.Fundacja zatrudnita Koordynatororv erogram; pokoi Rodzinnych, abysprostad spotecznym wymaganiom tego pr6l.ttu isamej inwestycji, Dbamyna co dzieri o standard Pokoi, o szacunek dl.a zasad szpitata, o zrozumieniedla potrzeb innych rodzin i dzieci, or"r o potviv*n. emocje i entuzjazmmatych pacjent6w. zaLe2y nam, by. p9 pJLt;; w tym szpitar.u dzieckowracato do swojego Srodowiska t wi"azq i wrazeniami innymi niz tylko te,zwiqzane z choroba.

t6-tlLi



Program wptywa na poprawe warunkow pobytu dzieci-pacjentoww publicznym szpitatu.

- otwarcie iprowadzenie pierwszego Domu Ronalda McDona[da

t4 pa2dziernika Fundacja otworzyta oddalony o 50 m od Uniwersyteckieg'Szpitata Dziecigcego w Krakowie - prokocimiu, pierwszy por.ski Dom dr.'rodzicow dzieci chorych na nowotwory.
Dom to zo komfortowych pokoi, wsp6ina kuchnia, jada[nia, salon, bawialnia,pok6j tv, pralnia, suszarnia, magazyn. Dom zgodnie z zalo2,eniem jestmodelowq realizaciq, wykorzystuiecq wszystkie dostgpne rozwiqzaniai technol.ogie nowoczesnego budownic[*",. lzyby o specjar.nychparametrach termicznych, specjalne rozwiqzania izotacylne, a-kustyczne,panele fotowoltaiczne na dachu ipompy ciepia do ogrzewania cieptej wodyuzytkowej, a takze tryskacze - jestesmy;.dynyr uloyntie- u=yt".znoscipubl'icznej, niejako hotelowym, ttory -1, tit6 instalacie, o wyiqtkowynrkomforcie Domu decyduje takzl n4wylsza jakosc wykonczeniaiwyposazenia.

Dom w Polsce, jako jedyny na swiecie, jest bezptatny dr.a rodzicow,a o jego utrzymanie dba Fuhdacja.
Dom- stuzy poprawie warunkow pobytu dzieci-pacjent6w i ich rodzinw publicznym szpitatu.

3) opis gtownych zdarzen prawnych w dziatalnosci fundacji, o skutkachfinansowych:

Gtowne zdarzenia prawne w dziatalno6ci Fundacji w 2015 roku:

Przedmiot podpisan@

Umowy zlecenia z onla@
osobami, koordynatorami pokoju
Rodzinnego RonaLda McDonalda w Centrum
Zdrowia Dziecka

Umowa o dzieto z dnia r stircznn

Consulting Culture Factory Maciej
Mazerant, Przedmiot umowy to sporzqdzanie
projektow graficznych na potrzeby
dziatalnosci statutowej Fundacii

Umowa z dnia z [utego zffi z6.4oB,ot



Umowa z dnia rr Lutego z fOF t4eOicat Sp, z
o,o, Przedmiot umowy to wykonywanie
Swiadczen zdrowotnych na poktadzie
ambulansu w ramach programu , NIE
nowotworom u dzieci" w Sobkowie w dniach
rB irg Lutego

6 r5o,-

Umowa z dnia 16 Lutego z Cmine Wqwotnica
Przedmiot umowy to realizacja badan USG w
ramach ogolnopoLskiego programu
bezptatnych, profiLaktycznych badan
ultrasonograficznych,,NlE noworworom u
dzieci" na poktadzie ambulansu w
WqwoLnicy w dniu z3 Lutego,

Umowa z dnia rg lutego z MnsGm Zielona
Gora, Przedmiot umowy to rea[izacja badan
USG w ramach ogolnopolskiego programu
bezptatnych profiLaktycznych badah
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na poktadzie ambulansu w Zielonei
Gorze,wdniu5-6marca,

Umowa z 23 Luteqo z
u bezpieczen ia Wo Lontari uszv.

umowa z dnta 24 tutego z Grupq poLskie
Sktady Budowlane z siedzibq w Weleczu k/
Buska Zdroju, przedmiot Umowy to dziatania
promocyjne podejmowane przez Fundacjg
na rzecz Firmy w zamian za materiaty
budowlane na rzecz Domu Ronalda
McDonaLda w Krakowie,

5,OOO,-

Umowazmarcazme@
w Warszawie, przedmiotem darowizny jest
2o,ooo,- zt. na realizacjg celow statutowvch
Fundacji,

20,ooo,-

Umowa z Aptekq ,,Swigtok@
w Sobkowie z lutego, przedmiot umowy to
realizacja badan USG w ramacn
ogoLnopotskiego programu bezptatnych
profi La kty czny ch bada n u Ltrasonog rafi cznyc h
,,NlE nowotworom u dzieci" na poktadzie

A,trn\-/,r_cv,-



ambulansu w Sobkowieffi
Lutego,

Umowa z dnia 2 marca 2or; r. z Cmin,nym
Przedsigbiorstwem Komunalnym ,,Eko_
Raszyn" Sp, z o,a, z siedzibq w Raszynie,
Przedmiot Umowy to przekazanie darowizny
w wys, 1,5oo,- zl. na realizacjg programu ,,NlE
nowotworom u dzieci" w Raszynie,

1,5OO,-

Umowa z dnia 2 marca zffi
o,o, z siedzibq w Lublinie, przedmiot umowy
to realizacja badan USG w ramacn
ogo[nopo|.skiego programu bezptatnych
p rofi La kty czny ch bada n u Ltrason og rafi cznych
,,NlE nowotworom u dzieci,, na poktadzie
ambulansu w Zielonej Gorze, w dniach 5 _ 6
marca,

Umowa z dnia 5 marca z@
Gora z siedzibq w Zielonej Gorze, przedmiot
umowy to przekazanie kwoty w v/ys, 9,315,_zl na reaLizacjg zadania publicznego w
ramacn programu ,,NlE nowotworom u
dzieci",

Umowa z dnia rg mar@
o,o, z siedzibq w Warszawie, przedmiot
Umowy to zakup przez Fundacjg mebli dl.a
Domu Ronalda McDonaLda przy USDK
w Krakowie,

139,5Oo,-

Umowa z dnia 13 kwffi
BetchatowzsiedzibqwBetchatowie,
Przedmiot umowy to przekazanie kwoty
w wys, 17,g4o,- zl na realizacjg badan USG
,,NlE nowotworom u dzieci".

17,940,-

w Warszawie, przedmiot umowy to roboty
budow[ano-montazowe polegajqce na
wykonaniu i zamontowaniu urzadzenia
dzwigowego w budynku Domu Rona[da

Umowa Nr S-7o/rS z O@
Schindler PoLska Sp, z o,o. z siedzibq

7B,4tz,5o



McDonalda w Krakowie.

Umowa z dnia 13 kwietnia6
Sp, z o,o, z siedzibq w Dqbrowie Gorniczej,
Przedmiot umowy to przekazanie darowizny
w wys, 3o,ooo,- zl na ustugi serwisowe
instatacji tryskaczowej w Domu RonaLda
McDonalda w Krakowie,

30,OOO,-

Umowa z dnia 22 kwietnia z-Towljbezo.
i Reasekuracji WARTA S A, dot, poLisy
ubezpieczeniowej pokoju Ronalda
McDonaLda w Centrum Zdrowia Dziecka,

Umowa z 4Audyt Sp, z@
w Poznaniu z dnia z7 kwietnia, przedmiot
umowy to badanie jednostkowego
sprawozdania finansowego Fundacji za
okres r stycznia - 3r grudnia zot4 r,

Umowa zTop MedicalSp i. oz sieOziOa

w Lub[inie z dnia zB kwietnia, przedmiot
umowy to realizacja badan USG w ramacn
ogo[nopo[skiego programu bezptatnych,
p rofi |.a kty czny ch bada n u ltraso n o g rafi cznyc h
,,NlE nowotworom u dzieci" na poktadzie
ambuLansu w:

-TiBmajawLubartowie

- t2 i 1.4 maja w Minsku Mazowieckrm

- 16 maja w Stupnie k/Warszawv

11,109,-

14,835,-

5,199,-

Umowa z firmq Beko SA\Jrnowa z rtrmE Beko s,A, z siedzibq
w Warszawie z dnia 1. czerwca, przedmiot
umowy to przekazanie na rzecz Fundacji
sprzgtow gospodarstwa domowego marki
Beko dla Domu RonaLda McDonalda przy
USDK w Krakowie.

22,Brg,-

Umowa z Top MedicalSp z o"oz sieOziOa

w Lublinie z dnia 10 czerwca, przedmiot
s!1owy to realizacja badan USG w ramach



ogoLnopoLskiego program@
p rofi La kty czny ch bada n u Ltraso n o g rafi cznyc h
,,NlE nowotworom u dzieci" na poktadzie
ambulansu w ptocku w dniach 13 14
czerwca,

/1 wr|ewcl z vtsu I tu SocHA sp, z o,o,
z siedzibq w Warszawie z dnia B Lipca,
Przedmiot umowy to dostawa i montaz
napisu podswietLanego ,,DOM RONALDA
McDONALDA" oraz okladzin z ptyt Trespa
Meteon do pomieszczen tazienkowvch w
Domu w Krakowie.

69,519,6o

24, \Jr r luwd z 'trrnE I wee I op Sp z o,o, z siedzibq
!v Szczecinie z dnia 10 Lipca. przedmiot
umowy to przekazanie 3 sztuk pomp ciepta
Eco Heat pro CWU 3oo o wartoSci t5,tzg,_ zl
na potrzeby Domu Ronalda McDona[da w
Krakowie,.

rc,r<v,-

?tr, \_.,rllvwd L rdr-;r yKq Faro I LaKlerow Sniezka
SA z siedzibA w miejscowosci Lubzina z dnia
zo [ipca, Przedmiot umowy to przeka zanie
farb o wartosci 18,3g6,og zt do wykorzystania
w Domu Ronalda McDonalda,

18,396,o9



Umowa z l pracownikiem@
Koordynatorem programu pokoi Rodzinnvch
Ronalda McDona[da w Szpitalu
Pediatrycznym WUM w Warszawie.

3,549,-

Umowa zcentrum veoffi
S,A, z siedzibq w Warszawie z dnia zB
sierpnia, Przedmiot umowy to swiadczenie
ustug medycznych dla osob wskazanych
przez Fundacjg - pracownikow Domu
Rona|'da McDonalda.

r,oz6,-

UmowazfirmqJAR@
Warszawie z dnia zB sierpnia, przedmiotem
umowy jest dostawa, montaz i ustawienie
mebLi dla pokoi Rodzinnych Ronalda
McDonalda w SzpitaLu pediatrycznymwuM,

tB7,66zA3

Umowa z firmq sctrinole@
dnia r wrzesnia. przedmiotem umowy lestprzeprowadzanie regu[arnej obstugi
urzqdzen wym, w Zalqczniku nr 3 do umowv,

zo,o3B,r3

Umowa z Miejskim@
Oczyszczania Sp, z o,o, z siedzibq w
Krakowie nr FD/o3o31/1,5 z dnia r wrzesnia,
Przedmiotem umowy jest naJem
po.lemnikow na odpady komuna[ne d|.a
nieruchomosci - Dom Ronalda McDonalda
przy USDK w Krakowie

Umowa z Zaktadem org@
Zakresie BHp z siedzibq w Krakowie z dnia r
wrzesnia, Przedmiot umowy to obstuga
w zakresie BHp pracownikow

iWoLontariuszy.

pro bono

UmowaopracezNieffi
technicznym ambulansu z dnia z listopada
2oo5 r, - koszty wynagrodzenia z tytutu tej
umowy w roku raportowym,



33, umowa o praca z dnta 1 wrzesnia z nowym
Kierowcq/Opiekunem technicznym
ambuLansu, Nastqpita zmiana na stanowisku,

20,4OO,-

?AJT.

35

umowa o prace z dnia t wrzesnia z 4
osobami zatrudnionym w Domu Ronatda
McDona[da, Przyjqcie nowych pracownikow
w zwiqzku z zakonczeniem budowy i

przygotowaniami do otwarcia Domu.

umowa o dzieto z dnia r wrzesnia dotyczqca
opracowania studium na temat ,,Dom
Ronalda McDonalda w Krakowie, jego ro[a,
znaczente o raz p ro p ozy cje org a n izacyj ne",

Bq tqa.qov vv I,vY

6s,gs+,-

36, L./rrewd z tranquele partner Sp,z o,o,
z siedzibq w Warszawie z dnia r5 wrzesnia,
Przedmiot umowy to bezptatne przekazanie
na rzecz Fundacji elementow wyposazenia
kuchni, jak zastawa, sztucce, misy, noze dla
Domu RonaLda McDonaLda w Krakowie.

rr,5r5,,26

37, vr r lewd z I op tvteotcaL Sp, z o,o, z siedzibq

w Lublinie z dnia 22 wrzesnia, przedmiot
umowy to realizacja badan USG w ramacn
ogoLnopo[skiego programu bezptatnych
p rofi La kty czny ch bada n u Ltrasonog rafi cznych
,,NlE nowotworom u dzieci" na poktadzie
ambu|.ansu

- w Krakowie w dniu z6 wrzesnia,

- w Biatymstoku w dniach z6 - z7 Listopada

- w Warszawie w dniu rz grudnia,

Warszawie z dnia 24 wrzesnia, przedmiot
umowy to swiadczenie ustuo

nnn-

9,048,-

38,
597,34



telekomunikacyjnyctr ffi
zatrudnieniem zespotu pracownikow Domu
w Krakowie.

Umowa z Assa
z siedzibq w Warszawie z dnia zB wrzesnia.
Przedmiot umowy to bezptatne przekazanie
na rzecz Fundacji elementow i systemow
otwierania drzwi, tj zamkow, okuc,
samozamykaczy, zamkow hoteLowych,
zamkow e|.ektrycznych, kontroLi dostgpu,
systemu Master Key oraz ich montazu
w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie,

L7,OOO,-

Umowa koncertowffi
Gorecki z siedzibq w Zakowicach z dnia zg
wrzesnia, przedmiotem Umowy Jest
wykonanie przez Artystg w czaste oraz w
miejscu okresLonym w Umowie, programu
artystycznego, (Uroczyste otwarcie Domu
RonaLda McDonaLda w Krakowie).

Umowa koncerto
siedzibq w Warszawie z dnia z9 wrzesnia,
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez
Artystg w czasie oraz w miejscu okreslonym
w Umowie, programu artysrycznego,
(Uroczyste otwarcie Domu Ronalda
McDonaLda w Krakowie),

Umowa konceruowa\Jn ruwa Koncertowa z Rock House
Entertainmenl z siedzibq we Wroctawiu z
dnia t pa2dziernika, przedmiotem Umowy
.1est wykonanie przezArtystg w czaste orazw
miejscu okreslonym w Umowie, programu
artystycznego, (Uroczyste otwarcie Domu
RonaLda McDonalda w Krakowie).

Umowa koncertowa z @
zamieszkatq w miejscowosci pusz czvKowo z
dnia r pazdziernika, przedmiotem Umowy



.1est wykonan ie przez nrtystgffi
miejscu okreslonym w Umowie, programu
artystycznego, (Uroczyste otwarcie Domu
Ronalda McDonaLda w Krakowie).

Umowa koncertowa z Mus@
Jabtonski z siedzibq w Warszawie z dnia r
pa2dziernika, przedmiotem Umowy jest
rezyseria uroczystego otwarcia Domu
Ronalda McDona[da w Krakowie. ptatnosc w
ll ratach,

vl /At | -

24,600,-

Umowazzosobami,Xoffi
Rodzinnych Ronalda McDonalda z dnia 6
pa2dziernika.

28.223,72

Umowa z Visotec socha@
w Warszawie z dnia B pazdziernika,
Przedmiotem Umowy jest darowrzna w
wysokosci 3o,ooo,- zI dla Domu Ronalda
McDonalda w Krakowie.

30,OOO,-

Umowa o partnerstwie@
Publicznym Dziecigcym Szpitatem
Klinicznym w Warszawie z dnia 3 grudnia,
Przedmiotem Umowy jest przekazante przez
SzpitaL pomieszczen w celu ich adaptacji i

dtugo[etniej eksploatacji na potrzeby
Programu pokoje Rodzinne Ronatda
McDona[da i misji ,,Aby rodzina mogta byc
razem".

Darowizna o
wartosci
1,048,122,59 zt
dla szpitala -
wyposazenie

z5 kuchni

i zo salonow

Pokoi
Rodzinnych

Rona[da
McDonalda

formaLnie
zostata
przeKazana



Umowa 7

dnia ,4

stycznia zot6
r, , ktora
zostanie ujgt;a

w
sprawozpaniu
za 2016 fr,

umowa-zleceniez4grudniaz
pracownikiem Domu Ronalda McDona[da
w Krakowie,

Umowa z dnia g grudnia z TowJJbee
i Reasekuracji WARTA S,A, dot,
ubezpieczenia wyposazenia ambutansu
badania USG w ramach programu NIE
nowotworom u dzieci.

umowa z dnta V grudnia Tow, Ubezp,
i Reasekuracji WARTA S,A, dot, poLisy ubezp,
ambulansu Fundacji - badania USG w
ramach programu NIE nowotworom u dzieci.

Umowa z Samodziet@
Dziecigcym Szpitalem KLinicznym
w Warszawie z grudnia, przedmiotem
Umowy jest wynajem z pomie szczen
przeznaczonych na biuro Fundacii

Pierwsza
ptatnosc

nastqpita
w 2016 r,

4) odpisy uchwat zarzEdu Fundacji w roku sprawozdawczym 2o1s,,

Nr tA/zots - uchwata w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego dowykonania badania rocznego sprawozdinia finansowego Fundacji

Nr z/zo15 - uchw"l? o zakupie wir6wki centrifuge Minispin dl.a potrzebZaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej i rmmunor.ogii Kr.inicznej wieku



$.riffffffl"" 
* Samodzietnym pubticznym Dziecigcym Szpitatu Ktiniq znym

Nr 3/zot5 uchwata dot. sfinansowania w kwocie 1.ooo.oog,- zlwyposazenia do_ kuchni i pofoj dziennych dla rodzic6w w szpitalu
Ped iatryc zny m warszawskiego U n iwersytetl u euycznego

Nr 4/zot5 - uchwata o przyznaniu indywidual,nej qomocy finansowej dLapacjenta Ktiniki Nefrol.ogii szpital,a przy ul.. Litewskiej, Fundacja pokryt.
koszt zakupu leku Ketosteril w wys. 3gg,izt.

5) informacja o wysokosci uzyskanych przychodow, z wyodrgbnieniem icir2rodel (np' spadek, zapis, darowizna, srodki pochodzqce ze 2rodelpub1icznych,
w tym z budzetu panstwa i budzetu gminy):

Uzyskane przychody z darowizn wyniosty:
4894 236,65 PLN

przychody ze zbiorki pubLicznej wyniosty:
8r3 orr,z3 PLN

przychody z odpisu r% podatku wyniosty:
gr 583,ro PLN

przychody z odsetek od Lokat wyniosty:
4o9 472,53 pLN

przychody z budzetu panstwa i budzetu gminy:
3r o55,oo pLN

W sumie przychody z darowizn wyniosty: 5 7gg g3o,gg pLN

6) Informacja o odptatnych swiadczeniach realizowanych przez fundacjgw ramach celow statutowych z uwzglgdnieniem kosztow tych swiadczen:

Fundacja w 2015 r, nie realizowata odptatnych Swiadczen w ramach cet6wstatutowych.

Z) Dziata|.noSc Aospodarcza;

a) Informacja, czy fundacja prowadzi dziatalnosc gospod arcza

Fundacja nie prowadzi dziatar.nosci gospodarczej.

b) wynik finansowy z prowadzonej dziataLnosci gospodarczej

c) procentowy . stosunek przychodu osiqgnrgtego z dziaralnoscigospodarczej do przychodu osiqgnigtego z pozostaty ch 2rodet

t5/20



B) Informacja o poniesionych kosztach na:

a)
b)
c)
d)

w tym:

- materiaty
- amortyzacja
- ustugi
- wynagrodzenia iZUS

- inne

g) Dane o zatrudnieniu w fundacji:

realizacjg ceLow statutowvch
administracjg
dziata lnosc gospod ar czA
pozostate koszty

a) 3249 96r,44 pLN
b) S 656,+8 pLN
c) Fundacja nie prowadzi dziatalnoSci gospodarczej
d) razem: 57237.7,56 pLN

3 535,19 pLN

98 765,37 PLN

7z m6,zr pLN

386 7j2,25 PLN
m 168,54 pLN

a) tqczna Liczba osob zatrudnionych w fundacji

W zor5 roku w Fundacji byto zatrudnionych zr osob.

b) tqczna liczba osob zatrudnionych w fundacji z podziatem
stanowiska

w 2015 roku zesp6t Fundacja sktadat sig z zr zatrudnionych os6b:

' ?. osoby na podstawie umowy o prace, na stanowiskukierowcy'/opiekuna technicznego ambutansu, Na stanowiskukierowcy,/opiekuna techniczneg6 nastqpita we wrzesniu zmianaosoby' w strukturze zespotu zawlze jest jidnoosobowa ouiaoa na tejpozycji,
o 5 0s6b na podstawie umowy o prace na stanowisku ManageraZmiany Domu Ronal.da McDona[da w Krakowieo 2 osoby na podstawie umowy o prace na stanowisku KoordynaforaProgramu pokoi Rodzinnych Ronalda McDona[dao g osob - umowy zlecenia lub umowy o dzieto - dziatania na rzeczprogram6wPok6j.Rodzinny Ronalda i4cDonal.da w lP-CZD oraz DomRonalda McDonal.da

c) liczba osob zatrudnionych wytq cznie w dziatalnosci gospodarcze.l
N ie byto os6b zatrudnionych wytqczn ie w dziatatn"os"i g;;p;o"r"r9.i.

t6t20

na zajmowane



ro) dane o wynagrodzeniach wyptacanych w fundacji:

d wynagrodzenia

t-qczna kwota wynagrod zen za 2o1.Sr, wynosi:346 243,54 PLN, w tym wynagrodzenia os6b
zatrudnionych wytqcznie na umowg o pracA w zo15 r,
wyniosty: zor r8r,5+ pLN

b) nagrody

W zor5 r, nie byty wyptacane w fundacji nagrody

c) premie

W 2015 r. UVly wyptacone w fundacji premie
w wysoko6ci 8 6o8,94 pLN

d) inne Swiadczenia

\X/ fundacji byty wyptacone inne Swiadczenia
w wysokoSci: 5 roo pLN

e) wynagrodzenia osob zatrudnionych wytqcznie
w dziata|.nosci gospodarczej

o,oo PLN

rr) Dane o wysokosci rocznego tub
wynagrodzenia:

a) wyptaconego tqcznie cztonkom zarzqdu
podziatem na wynagrodzenia, nagrody, premie i

przecigtnego

innych organow
inne swiadczenia,

miesigczrrrego

fundacji, z

w zor5 roku cztonkowie zarzqdu oraz czlonkowie innych organ6w fundacjinie pobierali wynagrodzefi, nagrod, premii 
""ii""v"h Swiadczefi,

:l y::11.":i_?: ::"!:l,kierujacym dziatatnosciq sospodar cze z podzia.temna wynagrodzenia, nagrody, premie i inne swiadczenia

Nie wystgpuje taki rodzaj wynagrodzeri.

rz) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umow zlecenra:

Wydatki na wynagrodzenia z umow ztecenia wyniosty:
t4S o6z,o0 pLN



13) Dane o udzielonych przez fundacjg po2yczkach pienig2nych, z podZiaternwedtug ich wysokosci:
a) ze wskazaniem po2yczkobiorcow,
b) ze wskazaniem warunkow przyznania pozy czek,
c) podanie podstawy statutowej udzielony ri poZy'cr.X,,

Fundacja nie udzier.ita zadnych pozyczek pienig 2nychuu 2015 roku.

r4) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazqnienrbanku,

Stan na dzien 3!.!2.2ot1 roku:

Srodki w bankach
- ING Bank SlqskiS,A,
- razem na koncie (pLN) 

433 g2t,or pLN- razem na koncie (USD) 36g zg3,r USD,/ r +S6 Zog,ro pLN

- Bank Handlowy w Warszawie S,A,
- razem na koncie
- kasa (pLN) 'v'e 4z 165,+r pLN

r 515,39 pLN

15) Dane o nabytych obligacjach:

Fundacja nie nabyta w 2015 roku 2adnych obl.igacji,

ro) Dane o wier-kosci objgtych udziatow tub nabytych akcji w spotkacn prawahandlowego ze wskazaniem tych spotek, r r

Fundacja nie nabyta w 2o''s roku udziat6w ani akcji w sp6tkach prawahandlowego.

rZ) Dane o nabytych nieruchomosciach;

a) wysokosci kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomosci,
b) przeznaczen ie nabytych n ieruchomosci.

Fundacja nie nabyta zadnych nieruchomosci w 2015 roku.

rB) Danych o nabytych pozostatych Srodkach trwatych;

Fundacja nie nabyta uu 2015 roku nowych srodk6w trwatych,wysokosc naktad6w na Dom RonaldaMcDonar.da w Krakowie wyniosta
7 934 O85,3r PLN

rg) Dane o wartosci aktywow fundacji ujgtych we wtasciwych sprawozdaniachfinansowych sporzqdzanych d[a celow statystycznyctr

9 997 3o3,56 pLN

t8/20

Warto6i aktywow



zo) Dane o wartosci zobowiqzan fundacji uigtych we wtasciwychsprawozda n iach fi nansowych sporzqdzanych d tacetow statystycznych:

Warto6i zobowiqzari L 444519,01 pLN

zt) Dane o dziatalnosci z[econej fundacji przez podmioty panst,i'ow*
i samorzqdowe oraz wynik finansowy tej dziatiLnosci:

Realizacja badari przesiewowych USG u dzieci, w Betchatowie odbyta sigw formule zadania.pu_br.icznego ,,ochrona i promocja zdrowia,,,
Kwota dotacji wyniosta tqcznie iZ g+o pl_lrl.

Zadanie zostato zreatizowane zgodnie z cetami i prawidtowo rozliczone,

zz) Informacja o rozLiczeniu fundacji z tytutu ciqzqcych zobowiqzalrpodatkowych:

Zaptacono:

podatek ryczattowy od wynagrodzenia cztonk azarzqd,u o,oo pLN
podatki od wynagrodzeri (osobowych i bezosobowych) z5 g4g,oo pLN



e3) Informacja o sktadanych deklaracji podatkowych:

Fundacja nie prowadzita w 2015 r. dziatatno6ci gospodarczej, dgch6d
i^*li3l.^::i_r..*utowei jest zwotniony z podatku 

.dochodoweso 
na'YvvYv Ipodstawie art.t7 ust, r Ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnfch.

Deklaracja clr-8 za 2ots rok zostata zlo2ona do Trzeciego Urzeduskarbowego warszawa sr6dmieScie w ustawowy; t.iliii..-''-" | - r -'--

Fundacja nie zalega w ptatno5ciach z tytutu zobowigzafi podatkowyc6
wobec budzetu.
Na 3l-.az2ots r. zobowiqzanie z-- tytutu podatku dochodowego ocrwynagrodzenPIT- R i plT gAR wynosito 5 o45,oo pLN

w sprawozdaniu zamieszcza sig informacjg , czy w okresie sprawozoawczyr'
byta przeprowadzona w fundacji kontrola, i jesti'oytu - to jej wyniki

W roku 2c1,5 w Fundacjiodbyt sig audyt zarok2oa4.
Audytorzy stwierdzil.i we wnioskach:

F' Na$;Yfi adrniern, aatqcror** sprrwradianie finansowe, we mxyet*kh ist,0tny€h ffsp,ekiachi
a' Br:edstawia rzetelnie j iasna wsrystkie inforrnacje istoine dla oceny wyniku fin*nmw*gerJednnstki aa rok abrotcwy ad dnla J. strrertis aorrl i. un dnie il g:rudnia 1014 r., jak tei $ytrrscJir'frs:iqrk$w€.j i finanuuwej badanej Jedncstki na driErl 3r grudnia firq .,,
tt' rsctaio sp*rz4d:one rgodnie r okretlunyml w usts,wi* 0 rachunkuiwo$ci ofea prryjetynri prteuJednositkq rqsad*mi {p*titrTkqJ raehunksw*dcl sr€e r1B Fodstar,rri€, pr*wid*awo prorruadeo,nychr

ksiqg rach$nks**yrh,

c' jest l6odne z wpfuwa,iqcymi na forrnE i trra*d rpriirr**rd*xia finansovdegs ,prxeFis$m* prawrr*gulujq6yr6l sfonqdrenls tpr*wozdartr flRaRsowyeh orur puurgno*ieni*mi st'futu Funda,c.il.
7' zarpoanall€n:ry 5i8 re $Friiw$tdaniem r dri*ia.lnosci Fund*ca'i an rok obrat*vy cd dnia 1^ siyczr:ria !014 r.do dnia 31^ grtr<inia ?034 r' um*li*nry, ie 

.infnrnraeie poch*dzqce r rar4ezonego spraw*rdaniafinansuwega cq r nir'il ago'dne cr'*r. ie sprewo:danie r d;istainoki lert *omptetns w ro?rur,nieniu art. 49ust' e us$lvy s rfi'chufi:kolivaib.ci I rolpo*qdr*nin Mlnifi,'r' sprawled*t*ro$ei r dn:ia & ffisja3fl8i' r' w o'prawi€ ramowego rnkresu sprawoatJania z dria*nlncdci fundaqji {Fr, u, E 100} n. nr r0 por.s2s).

Fundacja Ronatda McDonaLda zgtaszata w zor5 r. zbiory danych osobowychdo rejestracji Genera_lnemu Insp6ktorowi ofrrdny Danych osobowych:- zbior danych beneficjentow
- zlior danych wotontariuszy
- 

=?i?, danych personelu medycznego
- zbior danych beneficjent6w-rodzin

Zgodnie z obowiqzkiem ciqzqcym na fundacjach wynikaiqcym z ustawy zdnia 16 listopada 2ooo r, o przeiiwclziataniu pianiu brudnych pienigdzy orazfinansowaniu terroryzmu, Fundacja dba o catkowite tii;rparentnoscwszystkich podejmowanych dziata6.

qM|fut
Krzysztof Ktapa
Cztonek Zarzqdu

Prezes Zarzbdu


