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Poprawione sprawozdanie z dzialalno6ci Fundacji za 2oL4 rok
Odpis uchwat ZarzEdu Fundacji

l} 0,gLn
Adam Jelonek
s ZarzEdu
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Warszawa, ro wrzeSnia eot5 roku

Sprawozdanie z dzialalno6ci
za zot4 rok

Fundacji Ronalda McDonalda

Uklad sprawozdania jest zgodny z brzmieniem Rozporzqdzenia Ministra
Sprawiedliwo6ci.

$2, r) nazwa fundacji, jej siedzibq i adres, data r,rpisu w Krajowym Rejestrze
padowymi_1t{"t KRS-u v,ftaz ze statystyczny- n,im"rem identyfif.u.yi"V* 1a,,

systemie REGON, dane. dotycz4ce czlonk6w zarz4du fundacji (imiq i nazwisi<o
wedlug aktualnego wpisu w rejestrze s4dowym i adres zamieszkania) oraz
okreSlenie cel6w statutor,r,ych fundacji,

Nazwa Fundacji, siedziba i adres: 
i

Fundacj a Ronalda McDonalda
00-576 Warszawa, ul. Marszalkowska z4

Aktualny adres do korespondencji:

Fundacj a Ronalda McDonalda
oo-976 Warszawa, ul. Marszalkowska z4

Adres p o czty elektronicznej :

fund_acj_a @ frm, o rg. pl

Data r,rpisu w KRS: g/o4/zooz

Numer KRS: oooolo545o

Statystyczny numer ideng.fikacyjny w systemie REGON: or5org4go

Dane dotycz4ce czlonk6w Zarz4du Fundacji :

Prof. Adarn Jelonek - Prezes Zarz4du
zamieszkaly og-o7o Sulej6wek, ul. Szkolna u
Krzysztof Klapa - Czlonek Zarz4du
zamieszkaly oz-495 Warszawa, ul. Michala Spisaka 2Z A

Dominik Szulowski - CzIo nek Zarz4da
zamieszkaly oz-775\Marszawa, ul. Alternatywy 6 / Sg

a



Okre3lenie cel6w statutowych Fundacji.

Celem Fundacji jest:

TWorzenie, wspieranie i rearizacja program6w, kt6re pomagali4dzieciom Ly6,w idrowiu i pomy6lno6ii. r- -o.s'rvyyl r\L(Jr€

Wtym:

' poprawa warunk6w pobytu dzieci-pacjent6w w publicznychzakladach sluiby zarowia i opieki 
"p"lt""rr"l;o poprawa warunk6w funkcjonowania- publicznych zaklad6w sluibyzdrowia i gnig$ .spoleczriej, "":rrrji"v"r, "G 

G";;r;; dzieci iopiek4 nad dzie6mi, ze 
"1"3..gotryr" r*rgtednieniem^ ffii-{;Dzieciqcego przy ur. Litewskigj"w w"*"g"nfr., a tak2e poprawawarunk6w dzialania oddzial-6w dzieciqcyci -** n;ffi;;dhzakladach sluiby zdrowia; r'u

' fizyczny i inteleliituarny rozw6j dzieci i mlodzie2y.

r) zasady,. formy i zakres dzialalno6ci statuto wej ,z podaniem realizacji cel6wstatutowych, a takZe opis gl6r,rrnych zdarzeri prar,r,nych *;"; ariuiuf"ol"i o skutkachfinansowych

Dzialalno66 statutowa Fundacji w zor4r. byla skoncentrowana na:
- kontynuacji og6lsopolskiego .plogramu profiraktycznych badafiprzesiewowych u dzieci ry p-ot<tadzL specjalistycznego ambulansuFundacji, skladai4cego siq i recepcji i i s;uirr"t6w usG.celem -program'_ prresie*"*ytr, bai"n usc ,,NrE nowotworoimu dzieci" jest zwi-qkizenie wczesnej wvkrywainosci nowotwor6w orhzwad rozwojowych, mog4cych skuikoi+,a6." 

"t "*"U"*i no*ot#o"";*#oraz edukacja rodzic6w natemat roli profilaktyki w walce z rakiem. :

4 - 6 marca Powiat Lesionowski zt6
2 z7 - zB marca Radomsko rzB

B - 9 kwietnia Dzierzoni6w
A 16 - t7 kwietnia Mirisl< Mazowiecki T:B

24 - 25 kwietnia AWARIA
5 6-7maia 26ravmna t6s
6 B maia Legnica 6q
7 t6, t7 maia Walblzych 150
B 17 maja Lublin - stacjonarnie 150
9 zt-zz mala Kamiennik kolo Nysy 130

10 z4maia Warszawa
53

11 zB - 3o maja Jelenia G6ra D)A
72 7 - B czetwca By4goszcz 7?2



czerwca
"Z naukq i zdrowiem",
LO Bema, Warszawa

I4 23 - 24 - 25 czerwca Legionowo 250
I5 4 - s wrzeSnia Sochaczew L34
t6 10 - ll wrzeSnia Kleszcz6w 72
17 t6 ^ t7 wrze6nia Brzeg L37
rB 79 - 20, zr wrzeSnia Belchat6w 19o
1q z5 wrze6nia Zawichost 75
20 r-2-B-4 paZdziernika KraSnik s76
27 8 - g pa1dziernika Lubniewice 71,

22 10 - ll paZdziernika Sulqcin r40
23 79 - 20 paldziernika Krosno tt6
24 24 - 25 paZdziernika Nowe L24
1\ z6 - z7 paZdziernika Reda 103
z6 zB - 3o paldziernika Lebork 200
27 s - 6listopada Bvstrzyca Klodzka L20
zB 13 - 15listopada AWARTAAGREGATU
29 rg listopada Prusim 70
30 t/z*zo - zz listopada Szprotawa l6q
31 r,2,8 grudnia Legionowo 1Bo

RAZEM zbadani w 2or4 c 6s6
Razem os6lnie od zoos 35 969

- kontynuacja organizowanego
programu pobierania krwi od
ambulansu

co roku latem og6lnokrajowego
honorow;rch dawc6w na pokladziie

w zor4 roku ambulans Fundacji przeprowad.zil z zbi6rki w lipcu
i t giepliu-. Klew oddalo rgo,o.dr,.rvnit zbi6rek i" iss,s l krwi.w akgjach krwiodawstwa Fundacjq wspiera Narod.ow.# centrumKrwi, lokalne RCKiK oraz Fundator-Fundicji. -o- 

r

Krwiodawstwo 2014

- prowad.zenie czjrnnego caly rok, ,7 dni w tygodniu, pokoju RonaldaMcDonalda w rP czD w Miqdzylesiu. n"ogt.-' ,,pok6j RonaldaMcDonalda" to _,,{op pgz? domem w "".Ji" ctrorob/ d.ziecka,'w mikroskali. Rodzice dzieci-plcjent6w mog4 u nas bezplatnie
odpocz46,- napi6 "ie k.*y, .\erbaty, zrobi6,"p""t i",- pisowaniie,
skorzystaO, z prysznica, w czgSci nazywanej rokdj"; ci"+- oapo"rae,zdrzemn46 siq, lub nakarmi6 piersi4 ,iraluszi<a. 

r ---- ----'l -

Fundacia zapewnia tooyo- zaopatrz"til pokoju w produkry spoi ywczeoraz chemiczne /kawa, herbata, cukier, mllczko^, wodai piosrki do
3/3



prania' plyny do plukania, rqczniki jednorazowe, 6rodki higieny,jedn-orazowa po6cie17, dba o t<omro;i ;;d"i;6w w postaci dbalo.ci, o
,:^::Y51.TT:""Lenia tego miejsca, p;;;;dri nieibqdne napraury iw)rmrany wyposazenia a tak2e zatrudnia s-o"obo*y ,.$?T,"p*."ojecy wPokoju. pok6j jest tak2e . miejscem-- ariulii--;i;il.cyjnych,adresowanych do dlieci i rodzic6w.
W zot4 roku z pokoju skorzyst alo t7 z5z osoby.

A oto podsumowanie od .po_cz4tku dzialania pokoju, r4cznfrez dan5rmizzotg roku od st5rcznii ao;"j;. -3-e^qr*q I r''^('Jlrt 
,
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- budowa Domu Ronald.a McDonalda 
l

?'iet i. wsp6lpracy Fundacji 
__" -uriyersJrtetem Jagieilofiskimcollegium Medicurn i usDK w Krakowie ui-cM uizycza nieodplatnileFundacji ziemig na terenie uniwersyte"t ilgo *szp'itala ltieciqcegow Krakowie - prokocimig, n1 kt6re;-oJ#".srrii zoi+ ioku trwabudowa pierwszego polskiego Domu hla rodzic6rn dzi""i-"iro"ych raanowotwory, leczonych w USDK.

Dom, tak jak pok6i, bqdzie bezpratny dla rod.zic6w, & o koszty budowyi utrz5rmania Domu dba Funaaija. pL r"L"ncr_eni., or.""".. u"rplatnegou'yczenia, trwaja-cego 40 lat, Dom sJa1i9 
"iq;"".roJ"ri u.l-brvr. 

:Dom to 12sB T", 39 pokoi 11 d;6gh-ptei"""tt, wsp6lna'iuchnih,jadalnia, salon, bawiarnia, pok6j t", p""irrii 
"li"r.rnia, magazyn. :

3) Fundacja nie realizuje odplatnych Swiadczeri w ramach cel6w statutowych i nieprowadzi dzialalnosci gospodarczej. eLqlqlvv

4) odpisy uchwal zarz4duFundacji w roku sprawozdawczym 2ot4:

Nr r/zor4 - uchwala w sprawie wyboru_ podmiotu uprawnionego dowykonania badania roczlnego spriwozdinia fi nansowego Fundacji



Nr 3/o4/2or4 _ uc{rwala dot. bezpieczeristnosobowych gromad"";;d; Fundacji a przechowywania danych

Nr +/oZ/2or4_ uchwala o zatwierdzeniu 
"p1Xygrdania finansowego za

rok eor3 i przeznaczenia dodatnie;;-.*i:; finansowego za zolg r.Nr 5,/o7/zor4 _ uchwala o przyzna_niu indywidu{t.j pomocyfi n ans owei d ia r3r? sL ;;; #"t*xririr.j' ##orogii sifr ta ra pr zy-1::y"#iir""au":"""fi illli"";;;ilffiiiowaniarekuK^etosterir_

f;i9tr"129q- uchwara o pr:
lnalsoivejdigr<"'*.8i#;"':iffi il'l{l*il'li"H,figdiTifiIn,"rogiiiRehabilitatii p"ai-tti'iffi {" fi'-cii>.;;;""ia pokryje koszt tabretu w
rrlsoko6 ci i.ogg,- prN -' " rr-UzD' Funda,

5) informacja o.wysokosci uzyskanyrh_lr1vciro d6w, z,wyodrgbnieniem ich ir6de>l
(np-'"spadek' zapis, darowizna, sr"ar.i pochodzqc u i".2rad,uril;#;ch, w vm z

1'#?l!1""tll:xil.lJ#"H,-*jlri"i6*.*3i"sf iua",un;;ii;#"nychprzez

ff.:'flW'fi i:"lff 
*;t:'*t.;J3,Jff #''*-f'?'t*;[' j:n1;;*lg};ii*:;

przvchodu osi4gnist"s"?;lr"^."r;;;';?:l:T'*" z dziatatns.i" s";p"i;e"'f,|
,

Y'"*"te przych olv zdarowizn wynrioslv. PLN j

uzvskane przvc_h 
"av 

i")il6.i;:iltil"r"JJqrosry: , 

lit ffi3L'zlskane przvch"av 
"lapil"lzrr"a;i-drfi;osrv: 65 6o6,ooUzyskane przych ody z"ai"i"l.oa tokut *^i""fri 1oO un5,o,

6) Informacja o poniesionych kosztach na:

a) realizaciq cel6w statutowych fundacji

3j ;*:Xl*i:'f (*d;', 
'iu".r teteroniczne, pocztowe, itp.)d) ooro.ru,iTolHlodarcz4

\*,"/ 9t1 zor4 - uchwala o pom
l:l*liitaffi eurorogiczneit"l?"fliiT:ffi J.I."rI-*c?Ddraoddzialu*'ffi H'*"qrytttd;"#iaTi'Hil'i"il"orf,'.*i,-"".??.ffi ;f 3;IzakupmaterialO**i.i"*if"'*"t-roozraluRehabililacjip.ai"i

przekraczajqcey 1.8 o o, - pLN

il os= B74,o4pLND! 4 35r,29 PLN

?, fl:*?a nie prowadzila w 1or+r. dzialalnosci gospoda rczej
w tym 3r8 985'94 PLN

- materialy
- amortyzacja
- uslugi
- r,yynagrodzenia i ZUS
- inne

PLN

6o oooroo
88 4ozrog
t5g ot5,76

5/s 
rr 568rro



7) Dane o: 
:

a) liczbie os6b zatrudnionych w fundacji z podzialem wedlug zajmowanychstanowisk i z- wyodrqbnieniem " os6t zatrudnionych wyl4cznie
w dzialalno3ci gospodarczej,

w 2oL4 r. Fundacja zatrudniala:

- r osobq na podstawie umowy o prace, na stanowisku kierowcy-
opiekuna technicznego ambulansu''

- 8 os6b na umor'e o dzielo lub umowy zlecenia, obslugr4i4cych -program Ambulansu i pokoju Rodzinnego Ronalda ilrinonatda.

b) l4cznej kwocie $ynagrodzef ',,r,yplaconych przez fundacjq z podzialem .na
rnrymagrodzenia, nagr.gdy, pre,mie i inne Swiadczenia, z w;rodrqbnieniem calo6ci
tych uynagrodzeri os6b zatiudnionych nyl4cznie w dzialaln,is"igl"pla" rczej, 

i

l4czna kr,nota wynagro dze:f, za 2oL4 r.
nagrody
premie
inne Swiadczenia (ZUS - pracod.awcy)
wynagrodzenia os6b zatrudnionych - umowlr o prace

PLN
r45 7g4ruo_

t3 zzt,76
63 7go,oo

c) r,qrsokosci rocznego lgb przeciqtnego miesiqcznego wynagrod zenia
u'ypiaconego l4cznie czlonkom iarr4du i innych irgut o# runaafi oraz osobomkieruj4cym wylqcznie dzialalno6ci4 gospod ut"r4 , {odriul"; ;"-i,,T;grodzenia,
nagrody, premie i inne Swiadczenia, - - --- "J ^^' 

:.

w zor4 r. czlonkoyie za174du oraz czlonkowie innych ni| zarz4d, 
:

organ6w fundacji nie pobierali wynagrodzeri, tt.gr6d, p*.-ii.rri
innych Swiadczeri.

d) wydatkach na r,v;magrodzeniaz um6w zlecenia,

wydatki na wJrnagrodzenia z um6w zlecenia wyniosly: gz o44,oo pLN

e) udzielonych przez fundacj.q poZyczkach pieniqin_ych, z podzialem wedlug ichwysokosci, ze wskazaniem poiyczkobiorc6wl *ur,rrrk6* pr;yr;;;i;'po1yczek oraz
z podaniem podstaury statutowej udzierania takich pohyczik,r r

Fundacja nie udzielila iadnych po2yczekpieniq2nych w 2c,L4r.



0 kwotach ulokowanych na rachunkach bankouy chzewskazaniem banku,

Stan na dzierl BL.tz..z.o:^4r.i

Srodki w bankach
- ING Bank Sl4ski S.A.

- razem na koncie (pLN) 4 g44ggo,z9 pLN
- razem na koncie (USD) s o*l7j pLN

- Bank Handloury w Warszawie S.A.
- razem na koncie
- kasa (biuro) (PLN)

922 477,95 PLN
Sb,S8 PLN

g) wartosci nabytych obligacji oraz wielko6ci objqtych udzial6w lub nabyrych akcjiw sp6lkach prawa handlowego zewskazaniem rycL sp6lek,

Fundacja nie nabylaw 2_oL4r. 2adnych obligacji ani udzial6w lub akcjiw sp6lkach prawa handlowego. 
i

h) 
- 
nabyrych nieruchomoSciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko6ci krruotwydatkowanych na to nabycie, -

Fundacja nie nabyla iadnych nieruchomo6ci w 2.,L4 r. 
,

i) nabytych pozostalych Srodkach trwalych,

Fundacja nie nab_ylaw 2or4 r. nowych 6rodk6w trwalych.
wysoko66 naklad6w na Dom Ronaida McDonalda w rr"r."*i"wyniosla 1 2oB 4ozr94 pLN.

) wartosci aktyw6wi zobowiqzari fundacji ujqtych we wla6cir,r,ych sprawozdaniacir
fi nansowych sporz4dzanych dia cel6w stitystycznych.

- warto6d aktyw6w
- warto66 zobovur4zair

B) dane o przychodach
realizowanych w ramach
Swiadczeri.

7 L79 742,92 pLN
627 3gl^,6r PLN

uz1'skanych przez -fundacjq z odplatnych 6wiadczerri
cei6w statutouryrch, z uwzglqdnieniern koszt6w tych

Fundacja nie realizowala odplatnych swiad.czerl w ramach cel6w
statutowych.

g) dane o dzialalno3ci zleconej fundacjiprzezpodmioty paristwowe i samorz4dowe(usiugi, paristwowe zadania-zlecone i ,u-b*ienia-publiczne) ooi, o wyniku
fi nansowym tej dzialalno6ci,

Fundacja prowadzila w zor4 r. dzialalno66 zlecon4 przezpodmiotyparistwowe i samorz4dowe. - --' r^ -vg rvsr 
i



Realiz_acja badaf przesiew_o$rych usc u dzieci, w Belchatowie odbyla
siq-w formule zadarria p_ublicznggo ,,ochrona i promocja zdrowi a,,-oravpodobnie reali',acja zadania publiczne-go pod iazw4r ,",slyrrq,, - akcjaiprzesiewowego badania sluchu u dzieci-". 

^

Kwota dotacji wyniosla l4cznie zz 4oo pLN.

zadanie zostalo zrealizowane zgodnie zcelami i prawidlowo
rozliczone.

Fundacja otrz5rmala takie^ maly grantod urzgdu Miasta warszawy wformule powierzenia_reali zaeji zadania pubHtznego :
,, P1o grqm rozwoj u e duka cyj n o - artystycin ego p acj-ent6w o ddzi alu
Rehabilitacji Neylolgglc3nej i nehariiitacjipddiairycznei oda"i"tu,
Endokrynologii i Oddzialu Diabetologii I

w Ins\rtucie ,rPomnik - Centrurn Zdr-owiaDziecka".

Kwota dotacji wyniosla g 965 pLN
zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z celami i prawidlowo
rozliczone.
w akcji wzigli udzial animatorzy orazwolontariusze.
Ka2de Tajgcia odbywaly sig z:udzialem zar6wno dzieci jak i rodzic6w.
o,statnlg zzajq6, - muzyczrre - zakoficzyly siq wsp6lttyrn nagraniem
piosenki.

{ ryvrqlku zrealizacj4 dziatalno6ci zleconej fundacja
obslugibiurowej ww5rsoko6ci 9 8t7,oo zl

Dotacja na badania od Miasta Belchat6w
Dotacja na badania od M. st. Warszawa
Koszty obslugi biurowej
Wynik finansowy na dzialalnoSci zleconej

Przyklad zaproszeft - plakat6w.

poniosla koszty

zz 4ooroo PLN
9 96g,roo PLIN
9 817,oo PLN

zz 548rOO PLN
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1o)_ informacjq o rozliczeniach fundacji z t5rtulu ciq24cych zobowi4z:af
podatkonych, a takie informacjq w sprawie skladanych deklaricji podatkowych,

Zaplaconoz

podatek ryczaltowy od wynagrodzenia czlonkazarz4d'u o,oo pLN
podatki od wynagrodzeri (osobowych i bezosobowych) rg 196,oo pLN

Fundacja nie prowadzi dzialalno6ci gospodarczej, doch6d
z dzialalno6ci statutowej jest zwolniony z podatku dochodowego na
podstawie arrt,L7 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od os6b
prawnych.
Deklaracja cIT-8 zazoL4 rok zostalazloLonado Trzeciego urzqdu 

;

Skarbowego Warszawa Sr6dmie6cie w ustawow5rm termlinie. '

Fund.acja nie zalega w platnoSciach z \rtulu zobowi4zafr pod.atkowych
wobec bud2etu.

Na3r.rz.2oL4r.zobowi4zaniezQrtulupod'atkud.ochod'owegood
w;rnagrodzefi PlT-4Rwynosilo- L 41r,oo PLN

Zgodnie z $ 3. Rozporz4dzenia Ministra Sprawiediiwo6ci w sprawozdaniu
zamieszcza siq informacjq, czy w okresie sprawozdawc4rrn byla przeprowadzona W
fundacji kontrola, a je6li byla - to jej r+yniki.

W roku 2oa4 roku przeprowadzono w Fundacji audy zevvtrgtrzny roku
2013.

Audytorzy stwierdzili: 
l

W wyn-iku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Fundacji I

Ronalda McDonalda za rok obrotowy, kt6ry zakoficzylsiq 3r grudnia 2or4r.,
w tym analizy sytuacji finansowej, Audytorzy nie stwierdzaj4 zagrozenia
kontynuacji dzialalno6ci w roku nastqpnym, b4di istotnego ograniczenia
dotychczasowej dzialalnodci. l

hA
i\ A ^ {l

USlb\&AK
Prof. Adam Jelonek Krzysztof Klapa

Czlonek Zaru4duZarz4du

minik Szulowski

Czlonek Zaru4du



Gl6wne zdarzeniaprawne w dziaralnosci Fundacji w zor4roku:

Lp. Przedmiot podpisa@
porozumienia

Przych6d
w PLN

Koszt
brutto w

PLN

1. Umowa z z4/oz/zou4 z Zespolem OpG[i
Zdrowotnej ,,Legionowo" Sp. z o.o.,

przedmiot umowy to realizacja bada6 w
ramach og6lnopolskiego programu

bezplatnych, profilaktycznych badari

ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w
Wieliszewie, Serocku i Legionowie w dniach

+ - 6 marca.

o,oo | 9i17,25

2. Umowa z dnia rcloglzor4 z Miastem

Radomsko, przedmiot umowy to realizacja

badari w ramach og6lnopoiskiego programu

bezplatnych, profilaktycznych badari

ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w
Radomsku w dniach 27 - 28 marca

oroo 1329,07



Umow

Jeienia G6ra, przedmiot umo\ T/ torealizacja badari w ramach og6lnopolskiego
programu bezplatnych, profilaktyc znychbadari ultrasonograficznych 

,,NIEnowotworom u dzieci,, na pokladzie
ambulansu w Jeleniej G6rze w dniach zB _
3o maia

U*o*
Dzier2oni6w, przedmiot umowy to
realizacja badari w ramach og6lnopolskiego
programu bezplatnych, profil ak Lyczny ch
badari ultrasonografi cznych,, NIE
nowotworom u dzieci,, na pokladzie

llTti*u w Dzierioniowie w dniach B _ e

7 7o1,oo

Umowa ,
przedmiot umo\^,T/ to realizacja badari wramach og6lnopoiskiego programu
bezplatnych, profilaktycznych 

badari
ultrasonograficznych,,NlE 

nowotworom udzieci" na pokladzie ambulansu w
26ravnniew dniach 6 _ Tmaja

dniach t6 - rykwietnia

Umowa t
Medical Sp. z o.o., przedmiot umowy to
realizacja badari w ramach og6inopolskiego
programu bezplatnych, profilakty cznychbadaf ultrasonograficznych 

,,NIEnowotworom u dzieci,, na pokladzie
ambulansu w Mirisku Mazowieckim w

B 6oo,89

lt/ll



7. Umowa z zolo5lt@
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,

przedmiot umowy to realizacja badari w
ramach og6lnopolskiego programu

bezpiatnych, profiiaktycznych badari

ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w
Warszawie w dniu z4 maja 

]

oroo L 584,95

B umowa z Gmrn4 Walbrzych, przedmiot

umowy to realizacja badari w ramach
og6lnopolskiego programu bezplatnych,

profilaktycznych badari
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w
Walbrzychu w dniach 16 - ry maja

orOO 695;,oo

9. Umowa z dnia rylo4lzot4 t 4Au& Sp. z
o.o., przedmiot umo\,\y to badanie
jednostkowe sprawozdania finansowego

Fundacji za2ot1r.

o,oo 7 38o,oo

10. Umowa z dnia 9lo5lzo,t@
Mariusz Janiak, przedmiot umo\,\,y to
przeprowadzenie procesu przetargowego

przy realizacji inwestycji ,,Dom Ronalda

McDonalda" zlokalizowanej w Krakowie, ul.
Jakubowskiego

o,oo 19 68o,oo

11. Umowa z dnia 2o/o;/2o74 , Towiatem
Nyskim, przedmiot umowy to realizacja

badari w ramach og6lnopolskiego programu

bezplatnych, profilaktycznych badari

ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w
Kamienniku zr izzmaia

OroO 7 557,37



Umowa z
Gminnym O6rodkiem pomocy Spolecznej w
Nowem, przedmiot umowy to realizacja
badaf w ramach og6lnopolskiego programu
bezplatnych, profilakry*cznych badari
uitrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w Nowem
w dniach 24 - 2;paZdziernika

t 785,24

Umowazdniaffi
Sulqciriskim, przedmiot umowy to
realizacja badari w ramach og6lnopolskiego
programu bezplatnych, profilaktycznych
badari ultrasonograficznych ,,NIE
nowotworom u dzieci" na pokladzie
ambulansu w Sulqcinie w dniach 10 _ 11

paZdziernika

Umowa z dn

Sp. z o.o., przedmiot umowy to realizacja
badari w ramach og6lnopolskiego programu
bezplatnych, profilaktycznych badari
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w Brzegu w
dnia 16 - 17 wrze3nia

9 035,OO 10 029,13

j

;

Umowazdnias/offi
Powiatu w Kra3niku, przedmiot umowyto
realizacja badari w ramach og6lnopolskiego
programu bezplatnych, profilakty czny ch
badari ultrasonografi cznych,, NIE
nowotworom u dzieci na pokladzie

ambulansu w Kra6niku w dniach r _ 4
paZdziernika

z o5o,6cl



Umowa

Zawichost, przedmiot umowy to realizacja
badari w ramach og6lnopolskiego programu
bezplatnych, profilaktycznych badari
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambuiansu w
Zavmcho(;cie w dniu z5 wrzeSnia

Umowa z a
236o, z Miastem Beichat6w, przed,miot
umowy to realizacja zadania publicznego
pod nazw4: ,,Slyszq,, - akcja przesiewowego
badania sluchu u dzieci

12 5OO,oo 712O7,-/g

Umowa z d

Belchat6w, przedmiot umor.v5z to
powierzenie zadania publicznego _
profilaktyczne badania USG dla dzieci w
wieku od 9 miesiqcy do 6lat.

9 Bt7,oo 9 903,20
i

:

Umowa z

Bystrzyca Klodzka, przedmiot umowy to
realizacja badari w ramach og6lnopolskiego
programu bezplatnych, profilaktycznych
badari ultrasonograficznych 

,,NIE
nowotworom u dzieci,, na pokladzie
ambulansu w Bystrzycy Klodzkiej w dniach
5 - 6listopada

2 403,5!;

I

Umowa z a
Opieki Zdrowotnej ,,Legionowo,, Sp. z o.o.,
przedmiot umowy to realizacja badari w
ramach og6lnopolskiego programu
bezplatnych, profilaktycznych badari
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w



tutton

w dniu 19 listopada

U.o*
przedmiot umowy to reaiizacja badari wramach og6lnopolskiego 

programu
bezplatnych, profilaktyc znych badariultrasono graftcznych ,,I{IE nowotworom udzieci" na pokladzie ambulansu w prusimiu

Szprotawie w dniach 20 _ 22listopada

U*o*u

l:;|t:"t", 
pr",edmiot umorqz to realizacja

badari w ramach os6.rnn^^r_r'."^_- 
'"vrtacTLJd

bezpratnych, ;.lH"ff|,TilnT::T;
ultrasonograficznych,,NlE 

nowotworom udzieci" na pokladzie ambulansu w

I

,i
I

I

,i



Umowa z dnia

Sp. z o.o., przedmiot umowy to realizacja
badari w ramach og6lnopolskiego programu
bezplatnych, profilai<ty cznych badari
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokladzie ambulansu w
Warszawie w dniu 14 czerwca

4 205,50

umowazdnia2gm
Sochaczew, przedmiot umo\+y to realizacja
badari w ramach og6lnopolskiego programu
bezplatnych, profilaktycznych badari
ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" na pokiadzie ambulansu w
Sochaczewie w dniach 4 - Swrze6nia

7 799,,43

;

I

;

Umowazdniars/@
Szpitalem Podkarpackim, przedmiot
umowy to realizacja badari w ramach
og6lnopolskiego programu bezplatnych,
profil aktyc zny ch b a dari

ultrasonograficznych,,NlE nowotworom u
dzieci" napokladzie ambulansu w KroSnie
w dniachrg - 20 paZdziernika



umow@
Mariusz Janiak, ;:r::;;:- ;";tt:
zobowiEzanie do pelnienia funkcji
Kieror,vnika projektv przy realizacji rob6tbudowianych polegajEcych na budowie
Domu Ronalda McDonalda w Krakowie
przy ul. Jakubowskiego

L47 6oo,ao

U-oau
Poland SA, przedmiot umowy toprzekazanie darowizny finansowej na rzecz
Domu Ronalda McDonalda

2So ooq,oo
i
j

r

Warszawa, to wrzeSnia zor5 roku

i

'l
il
,1

t'7n7



{nfr, V\r rL

Uchwala Fundatora Nr r/z oa4
Fund acji Ronalda McDonalda

z dnia r kwietnia zoL4r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawrrionego do wykonania
badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji

Fundator Fundacji Ronalda McDonaida dzialaj4c stosor,rmie do treSci art. 66 ust. 4
ustarnTu z dnia zg vnzelnia tgg4 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2o7B r., poz. 33o),
wybiera w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
obejmuj4cy okres od r stycznia zor3 r. do 3r grudnia 2013 r., podmiot upravmiony dcr

badania sprawozdaf finansowych: 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzib4 6o-538 Poznari, ul"
I(o6eielnar8/4, wpisany na listq podmiot6w upravmionych do badania sprawozdad
finansornych prowadzon4 przez lftajow4 Izbq Bieglych Rewident6w pod numerem

3363.

W imieniu Fundatora Fundacji Ronalda McDonalda

Z(tr1'tr.&p
Kristdf Hanka \

w'hF



oswlADczENlE DLA AUDYTORA BADAJACEGO SpRAWOZDANTE FTNANSOWE
FUNDACJI RONALDA MCDONALDA

I' w zwi}zku z aft' 67 ustawy o rachunkowodci i umowq o badanie sprawozdania finansowego za rokobrotowy 2013 wykonujqc jej postanowienia oSwiadczamy, co nastqpuje:
7' uznajemy nasz4 odpowiedzialnodi za prawidlowo(i, rzetelnodi i iasnosi sprawozdania finansowego, orazza Jego sporzqdzenie zgodnie z przepisami ustaw)- z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowos.i it.t rtjednolity: Dz' u' z 20L3 roku nr r52, poz. 330, ze zm) (ustawa) i wydanymi na jej podstawie przepisamiw szczeg6lno6ci z rozporzqdzeniem Ministra Finansdw z dnia 15 listopada zoc/- ;.w'sprawie,szczeg6lnyc6

zasad rachunkowoici dla niekt6rych jednostek niebqdqcych sp6tkami handlowymi, nieprowadzqcych
dziata Inodci gospoda rczej (Dz. rJ . z 2o0t r. nr r37 po2.1539, z p6zn. zm. ).

2' odpowiadamy za zaproiektowanie i dziaianie systemu rachunkowoici oraz system-u kontroli wewnqtrznej.Przedstawilismy Pafistwu wszystkie znaczqce fakty zwiqzane z nieprawidlowosciami lub podejrzewanymi
nieprawidiowosciami, kt6re sq znanezarzqdowi i mogq miei wplyw na Fundacjq izbadane sprawozdaniefinansowe.

3' stwierdzamy, 2e wedtug naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe, o kt6rym zostaniewydana opinia jest wolne od istotnych biqd6w iprzeoczed, 
rvvrrv' v

4' Potwierdzamy kompletno(6 udostqpnionych do badania ksiqg rachunkowych (handlowych)
i sprawozdania finansowego.

5' odwiadczamy, 2e przestrzegaliSmy wediug naszej wiedzy i najlepszej wiary przepis6w prawai dotrzymywaliSmy warunk6w zawartych um6w, istotnych z punktu widzenia prowadzonej dziaialnojcistatutowej oraz jej kontynuacji.

6' Zasoby majqtkowe wykazane w sprawozdaniu sq przez Fundacjq kontrolowane, posiadajq wiarygodnieokreslonq wartodi, powstaiy w wyniku zdarzert przeszlych, a w przyszlosci spowodujq wplyw do jednostkikorzy6ci ekonomicznych. Fundacja posiada nieograniczone prawo do dysponowania wszystkimisktadnikami majqtku. Brak jakichkolwiek zastaw6w na majqtku lub obciq2e6 majqtku Fundacji, pozawykazanymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,

7' Nie mamy plan6w izamierzefi, kt6re mogiyby spowodowad istotnq zmianq wartoici bilansowej lubklasyfikacji aktyw6w i pasyw6w przedstawionych w sprawozdaniu finaniowym.
8' Potwierdzamy prawidlowoii iterminowoii obliczenia izadeklarowania zobowiqzari podatkowych,celnych, ubezpieczeri i innych Swiadcze6.

9' Uznajemy naszE odpowiedzialnoi6 za przestrzeganie przez Fundacjq obowiqzujqcych przepis6wpodatkowych, w tym dotyczqcych podatku od towar6w i uslug, podatku dochodowego oj.osou prawnych,podatku dochodowego od os6b fizycznych, podatku od nieruchomoici, podatku od czynnoScicywilnoprawnych' Potwierdzamy, 2e Fundacja przestrzegaia wszystkie przepisy prawa dotyczqce w/wpodatk6w oraz o6wiadczamy, Le nie wystqpujq 2adne istoine nie zaksiqgowane zobowiqzania warunkowe
z tytuiu podatk6w.

10' Potwierdzamy kompletnoSi ujqcia w ksiqgach rachunkowych (handlowych) i sprawozdaniu finansowym,zdarzen, kt6re mogq rzutowai na przyszlq sytuacjq majqtkowq i finansowq naszej jednostki.
L1' odwiadczamy, 2e w badanym okresie w Jednostce nie wystqpiiy zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych,
12' Sktadniki aktyw6w zostaiy wycenione w spos6b prawidiowy i utworzone zostaty wszystkie odpisyaktualizujqce niezbqdne do obni2enia ich warto(ci, Aktywa te obejmujq pozycje majqtku, takie jak m.in,

, 
Srodki trwaie, wartoici niematerialne iprawne oraz naleinoici ztytulu dostaw iustus,

"; :,, .

+5" usWladczamYt 2e jeste6my w posiadaniu tytut6w prawnych do wszystkich aktywdw.
1'4' odwiadczamy' i2 w badanym okresie w Fundacji nie wystqpity zobowiqzania z tytulu kredytow ipo2yczekoraz innych instrument6w finansowvch.

odwiadczamy, i2 w badanym okresie nie wystqpiiy transakcje dotyczqce instrument6w pochodnych,
Nie otrzymali6my 2adnych informaEji od organ6w iurzqd6w regulacyjnych, nadzorczych oraz kontrolnych,kt6re wskazywalyby na nieprawidlorlvosci w rachunkowoici runaacji, niedotrzymanie warunk6w urn6wi porozumiedlub postqpowanie ni'effip.ne;z obowiqzujq.y* pru*.rn. 

'

15.

to.



Poza zdarzeniami ujawnionymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego nie wystqpilyiadne zdarzenia po dniu:-SildRsow\im; -kt6i'e-ltowoilitwEfyby=konicc-zrlosi 
wpi,owadzenia- zmiaTl-.lub,

ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

wszystkie protokoty posiedzed Fundatora, Rady Fundacji ,zarzEdu Fundacji iinnych spotka6 kierownictwa
Jednostki, ktdre odbyiy siq do dnia podpisania niniejszego odwiadczenia zostaty pa6stwu udostqpnione.
Fundacja zastosowaia siq do wszystkich postanowieri porozumieri ium6w, do kt6rych niezastosowanie siq
mogtoby mie6 istotny wpiyw na sprawozdanie finansowe.

Nie istniejq 2adne inne, sprawy w toku postqpowania zar6wno z pow6dztwa Fundacji jak iprzeciwko
Fundacji, a takze sprawy przygotowane do postqpowania sqdowego oraz znajdujqce siqw postqpowaniu
egzekucyjnym, ukiadowym, ugodowym, upadloiciowym oraz slwierdzone orzeczeniam'i, sqdu a nieskierowane do egzekucji, Nie spodziewamy siq powstania innych roszczed.

Potwierdzamy kompletno(i ujawnionych do badania zdarzen po dacie sprawozdania finansowego,
mogqcych miei wplyw na trafno6i formutowanych opinii iustaleri raportu z badania sprawozdania
fina nsowego.

Uznajemy naszq odpowiedzialnoii za zaprojektowanie i wdrozenie systemu kontroli wewnqtrznej,
kt6re wspomaga zapobieganie i wykrywanie ewentuarnych btqd6w oraz naduiv6.
o(wiadczamy, iz przedstawiona do weryfikacji polityka rachunkowo6ci stahowiqca zatqcznik nr 1 doniniejszego o6wiadczenia, niepodpisana przez odpowiedni organ, jest dokumentem obowiqzulqcymi stanowi wytyczne dla sporzqdzonego sprawozdania finansowego Fundacji w roku 2013 i w latach
wcze(n iejszych.

Uznajemy naszq odpowiedzialno6ci oraz oiwiadczamy, i2 prowadzone przez Fundacjq dziatania nie majq
charakteru zarobkowego oraz spelniajq okreilone statutem Fundacji celejej dzialalnoiii.
oswiadczamy, i2 nie toczq siq 2adne sprawy sqdowe, w kt6rych Fundacja wystqpuje jako powdd lub jako
pozwany, w tym: postqpowania prowadzone przez organy administracji paristwowej; postgpowania
prowadzone prze organy podatkowe iorgany kontroli skarbowej; inne roszczenia wobec Fundacji, sporylub inne postqpowanla dotyczqce spowodowanych przez Funjacjq szk6d; postqpowania egzekucyjne,
w kt6rych Fundacja jest podmiotem zobowiqzanym. Jednoczeinie oiwiadczamy, ii Fundacja nie posiada
staiej obstugi prawnej.

Uznajemy naszq odpowiedzialnoii za wszelkie korekty (bilansowe i prezentacyjne), kt6re wprowadziliimy
do ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawq sporzqdzenia sprawozdania finansowego i przekazanego
Pahstwu zatwierdzonego przez nas sprawozdania finansowego, o kt6rym wydalecie swojq opiniq
z badania' odpowiadamy za wlaSciwe iprawidlowe ujgcie korekt, wlqczajqc w to ich ujqcie dla potrzeb
zobowiqza ri podatkowych Fundacji.

Ponadto oSwiadczamy, ie:

17

1B

19.

20,

2L

23

24.

25

26

L Organem zatwierdzajqcym sprawozdanie finansowe jednostki jest:

Fu n dator

2' organem uprawnionym do wyboru biegtego rewidenta, zgodnie z art.66.4ustawy o rachunkowosci jest:

Fu n dator

3' oswiadczamy,2e podmiot audvtorlki zostat wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego naszej jednostki z1 r\k obrotowy, stosownie do wymaga6 wynikajqcych z ustawy
o rachunkowojci. I l]
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\l 1L;ffi ktrxL,rA.(-warszawa, 1"ripca20L4r, il{ 
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Warszawa, dnia z kwietnia 2ot4r.

Uchwala Nr z/o4/zot4
Zar z4du Fundacj i Ronalda McDonalda

zatz4dFundacji podejmuje uchwalg o pomocyfinansowej dlarp-czD, w zvm4nkuz prosb4 dr Doroty Dunin-wqsowicz z oddzialu Rehabilitacji Neurologicznej

i'?ffitxl#T::;,ilTffi ffi j*-;;;;il;;rvta,za,prowad-z4cegomiqdry

Fundacja sfinansuje zakup material6w w kwocie nie przekraczaj4cei ,3oo zr.

lln
\#d_^A-

Prp$ Adam Jelonek
Pr@es

;

Krzysztof Klapa
Czlonek Zaru4du

i

1I



^pd.w,WaT
FUNMAflTA

$fl$ru&ryNAxs{
ur. i{!f,dtskowshd 24, 0t"526 Warezswd

tal,ftsx+4gAZ62Ag7 21
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Warszawa, dnia z kwietnia 2or4r.

Uchwala Nr g/o4/zor4
Zar z4du Fundacj i Ronalda McDonalda

izatz4d Fundacji podejmuje uchwalq dot. bezpieczeristwa przechowywania danychI osobowych gromadzonych w Fundacji.

zaru4di Rada Fundacji akceptuje tre66 nastqpuj4cych dokument6w,(w zar4ezeniu):

r) I nstruk cj a Zar z4dzania System em Info rm atyc znym
z) Polityka B ezpieczeristwa
3) w y znaczen i e Adm i nistratora B ezpie czeristwa I nformacj i

]Zal. plik dokument6w

Krzysztof Klapa
Czlonek Zaruadu



Polityka tezpieczeristwa danych osobowych

Uchwafa Zarzqdu

Fundacji Ronalda McDonalda (dalej:,,Fundacja,,)

z dnia 2 kwietnia 20L4 r.

w sprawie przyjqcia

POLIWKI BEZPIECZEI(STWA DANYCH OSOBOWYCH

zarzqd Fundacji niniejszym przyjmuje poniiszq politykq Bezpieczedstwa

,,Polityka Bezpieczefistwa"). polityka Bezpieczefistwa wchodzi w 2ycie z

luchwaly.

1. Podstawa prawna

Danych Osobowych (dalej:

dniem podjqcia niniejszej

,,Polityka Bezpieczefistwa" to zbi6r podstawowych zasad dotyczqcych przetwarzania danych

osobowych w Fundacji, przyjqty w wykonaniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z

, dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z20O2r. Nr 101, poz.926,zpo2n.zm.)

1 w zwiqzku z $4 rozporzqdzenia Ministra spraw wewnqtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004

'' * sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w technicznych i
: organizacyjnych, jakim powinny odpowiadai urzqdzenia i systemy informatyczne stu2qce do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z2oo4 r., Nr r.00, poz.toz4l

2. Definicje

administrator danych osobowych (ADo)- osoba lub podmiot decyduiqcy o celach i

Srodkach przetwarzanych danych osobowych, funkciq tq sprawuje Fundacja,

administrator bezpieczeristwa informacji (ABl) osoba wyznaczona przez

administratora danych, odpowiedzialna za bezpieczedstwo przetwarzanych danych

osobowych,

informatyczne no6niki danych - materiaty lub urzqdzenia stu2qce do zapisywania,

przechowywania i odczytywania danych osobowych w postaci cyfrowej lub

analogowej,

dane osobowe - wszelkie informacje dotyczqce zidentyfikowanej lub mo2liwej do

zide ntyfi kowa nia osoby fizycznej,

przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,

1)

2l

3)

4)

s)
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zmienianie, udostqpnianie i usuwanie,

system ach informatycznych,

a zwtaszcza te, kt6re wykonuje siq w

' 6) rozporzqdzenie - rozporzqdzenie Ministra Spraw wewnqtrznych iAdministracji z

i dnia 29 kwietnia 2004 r' w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
il oraz warunk6w technicznych iorganizacyjnych, jakim powinny odpowiadai

urzqdzenia i systemy informatyczne slu2qce do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. 22004 r., Nr L00, poz.L024),

7) ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. t). z
ZOO2 r., Nr 101, poz.926 ze zm.),

8) pafistwo trzecie - paf stwo nienale2qce do Europejskiego obszaru Gospodarczego,

9) system informatyczny - zesp6t polqczonych lub wsp6lpracujqcych ze sobq, objqtych
wsp6lnym nadzorem urzqdzert, program6w, procedur przetwarzania informacji i

narzqdzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

3. Zakres stosowania

Polityka Bezpieczedstwa dotyczy przetwarzania danych osobowych w kartotekach, skorowidzach,
ksiqgach' wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych (tj. w postaci dokumentacji tradycyjnej), a takie
w systemie informatycznym bqdqcym w dyspozycji Fundacji i zawiera nastqpujqce informacje:

A. Opis obszaru przetwarzania danych osobowych.

' B' wykaz zbior6w danych osobowych wraz ze wskazaniem program6w zastosowanych
do przetwarzania tych danych (Wykaz zbior6w i program6w).

c' opis struktury zbior6w danych osobowych wskazujqcy zawarto$ci poszczeg6lnych p6l
informacyjnych (tj. rodzaj6w .przetwarzanych danych osobowych) i powiqzania
pomiqdzy zbiorami danych osobowych (Opis struktury).

D' Spos6b przeptywu danych osobowych pomiqdzy poszczeg6lnymi systemami

. informatycznymi(przeplywdanych).

E' Srodki techniczne i organizacyjne niezbqdne do zapewnienia poufnoSci, integralnosci
i rozliczalnoici przetwarzanych danych osobowych (Srodki techniczne i
organizacyjne).

F' Zasady udostqpniania danych osobowych osobom trzecim (udostqpnianie danych).

G' Zasady przekazywania danych osobowych do paristwa trzeciego (przekazywanie
danych).
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l

l;

l

Ad. A. Obszar przetwarzania danych osobowych:

Obszar przetwarzania danych osobowych w Fundacji obejmuje lokal stanowiqcy siedzibq Fundacji

oraz miejsca wskazane przez Zarzqd Fundacji. W przypadku wykorzystywania komputer6w

przeno6nych i no6nik6w, przetwarzanie danych osobowych mo2e odbywai siq r6wn iet pozalokalem

stanowiqcym siedzibq Fundacji, w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzk6w zawodowych przez

pracownik6w Fundacji.

Elektroniczne no6niki informacji zawierajqce kopie zapasowe danych przetwarzanych w systemie

informatycznym Fundacji oraz inne noiniki danych (dokumenty 2r6dtowe) skfadowane sq w szafie

zamykanej na klucz, do kt6rego dostqp majq wytqcznie upowa2nieni do przetwarzania danych

osobowych pracownicy Fundacji, w miejscu aktualnej siedziby, pod adresem bqdqcym aktualnym

adresem Fundacji, wskazanym w odpowiednim rejestrze.

Ad. B. Wykaz zbior6w i program6w:

wykaz zbior6w danych osobowych przetwarzanych w Fundacji i program6w zastosowanych do

przetwarzania tych danych stanowi zatqcznik A - ,,Wykaz zbior6w danych osobowych przetwarzanych

przez Fundacjq".

Fundacja, przetwarzajqc dane osobowe, korzysta z systemu operacyjnego Windows 7 i Mac OS X

(wersja 10.6.8.) oraz program6w Microsoft Office 2010 (i program6w o odpowiadajqcym im

funkcjach i wlaSciwo6ciach).

Ad, C. Opis struktury:

Struktura zbio16w danych osobowych przetwarzanych przez Fundacjq wskazujqca kategorie

przetwarzanych danych zostala okre6lona w dokumencie ,,Wykaz przetwarzanych zbiordw danych

osobowych w Fundacji"; stanowiqcym zalqcznik A do polityki Bezpieczeristwa.

Ad. D. Przeptyw danych:

W ramach proces6w przetwarzania danych osobowych dochodzi do przeplywu tych danych

pomiqdzy systemami informatycznymi w przypadku uslug ksiqgowych, Swiadczonych przez firmq

zewnqtrznq na rzecz Fundacji. Umowa zawarta pomiqdzy Fundacjq a firmq zewngtrznA obejmuje

postanowienia dotyczqce obowiqzku zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania danych osobowych

i przestrzegania przepis6w wynikajqcych z odpowiednich przepis6w prawa. W pozostatych

przypadkach do przeplywu danych osobowych nie dochodzi.

Ad. E. Srodki techniczne i organizacyjne:

1) Do element6w zabezpieczenia danych osobowych w Fundacja zalicza siq:
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a) stosowane metody ochrony pomieszczefi, w kt6rych przetwarzane sq dane osobowe

(zabezpieczenia fizyczne),

b) inne zabezpieczenia danych osobowych, w szczeg6lnoSci dokument6w papierowych i

informatycznych noSnik6w da nych,

c) zabezpieczenia programowe i transmisji danych (zabezpieczenia techniczne),

d) nadzor Administratora Bezpieczefstwa Informacji nad wprowadzonymi zasadami i

proced ura mi zabezpieczenia da nych (za bezpieczenia organizacyjne).

ad. a) Zabezpieczenia fizyczne

o $y' godzinach pracy w pomieszczeniu, w kt6rym przetwarzane sq dane osobowe,

zawsze znajduje siq pracownik Fundacji, Lokal zamykany jest przed i po

zakodczeniu godzin pracy, a tak2e gdy pracownik wykonuje swoje obowiqzki poza

pomieszczeniem, gdzie sE przetwarzane dane osobowe.

r Budynek (w kt6rym znajduje siq lokal siedziby zarzqdu) wchodzqcy w sktad

obszaru przetwarzania danych osobowych jest chroniony przez firmq

ochroniarskq przez calq dobq.

o Pomieszczenie, w kt6rym przetwarzany jest zbi6r danych osobowych, jest

zabezpieczone drzwiami o podwy2szonej odpornosci ogniowej >= 30 min,

wyposa20ne w system alarmowy przeciwwfamaniowy, w system

przeciwpo2arowy i wolnostojqcq gaSnicq.

ad. b) Inne zabezpieczenia danych osobowych

o Dokumenty papierowe oraz informatyczne noiniki danych zawierajqce dane

osobowe i informacje poufne sq sktadowane w zamykanych szafach.

o Wybrane dokumenty archiwalne bqdq przechowywane przez specjalistycznq

firmq zajmujqcq siq m.in. archiwizacjq dokument6w.

o Dokumenty archiwalne, gdy ustanie ich przydatno6i, sq niszczone w taki spos6b,

aby uniemo2liwit z nich odczyt danych osobowych. Dokumentacja w formie

papierowej powinna zostai zniszczona za pomocE niszczarki, procedura

niszczenia noSnik6w informatycznych, zawierajqcych dane osobowe, opisana

zostata w pkt. 9.2. Instrukcjizarzqdzania systemem Informatycznym.

ad. c) Zabezpieczenia techniczne
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:

Fundacja posiada jeden system informatyczny opisany w punkcie B polityki

Bezpieczefistwa. w systemie tym obowiqzujqzabezpieczenia na poziomie wysokim,

zgod n ie z zalqcznikiem do rozpo rzqdze nia.

Dokumentem, kt6ry szczeg6lowo normuje procedury zarzqdzania systemem

informatycznym iest ,,lnstrukcja Zarzqdzania Systemem Informatycznym w zakresie

ochrony da nych osobowych".

w ramach systemu informatycznego stosowane sq nastqpujqce zabezpieczenia:

o Logowanie uzale2nione od wpisania indywidualnego loginu i hasla o dfugoSci

min. 8 znak6w. Procedura nadawania loginu, jego struktura, jak i struktura hasta

opisana jest w pkt. 5 Instrukcji Zarzqdzania Systemem lnformatycznym w zakresie

danych osobowych.

Bazy danych przechowywane na serwerach posiadaiqcych oprogramowanie z

za i nsta lowa nym i a ktua I iza cja m i dotyczqcym i bezpiecze6stwa.

Dostep do systemu informatycznego, w tym dostqp z sieci publicznei, jest

zabezpieczony poprzez wdrozenie fizycznych i logicznych zabezpieczefi

(wygaszacze ekran6w, mechanizm automatycznej blokady dostqpy do systemu

informatycznego, systemowe Srodki pozwalaiqce na okreSlenie odpowiednich

praw dostqpu do zasob6w informatycznych) chroniqcych przed nieuprawnionym

dostqpem. system informatyczny chroniony jest aktualizowanym

oprogramowa niem antywirusowym.

Zabezpieczenie systemu przed utratq danych spowodowanq awariq zasilania lub

zakt6ceniami w sieci zasilajqcej.

wykonywanie kopii zapasowych zbior6w danych oraz program6w sluiqcych do

przetwarzania danych.

Procedury postqpowania w przypadku likwidacji, naprawy bqdi przekazania

podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych - urzqdzeri, dysk6w lub

innych informatycznych no6nik6w danych zawierajqce dane osobowe (opisane w
pkt. 9.2. Instrukcji zarzqdzania systemem Informatycznym w zakresie ochrony

danych osobowych) pod nadzorem ABI

Dane wykorzystywane do uwierzyternienia przesytane w sieci publicznej sq

szyfrowane.
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I

I

ad. d) Zabezpieczenia organizacyjne

osobq odpowiedzialnq za bezpieczeistwo danych osobowych w Fundacji jest

Administrator Bezpieczefistwa Informacji, kt6ry opracowuje projekty zmian i

aktualizacji Polityki Bezpieczedstwa. ABI wyznaczany i odwolywany jest uchwalq

Tarzqdu Fundacji.

Administrator Bezpieczedstwa lnformacji kontroluje przestrzeganie zasad

ochrony danych osobowych i jest upowa2niony do wydawania pracownikom

Fundacja wiq2qcych poleceri odnoszqcych siq do przestrzegania zasad ochrony

danych osobowych.

Ad m i n istrato r Bezpiecze ristwa I nformacji jest zobowiqza ny r6wn ie2 do:

i) aktualizacji wymaganej prawem dokumentacji, w skfad kt6rej wchodzq m.in.

nastqpuiqce dokumenty wewnqtrzne: polityka Bezpieczefistwa danych

osobowych i Instrukcja zarzqdzania systemem Informatycznym w zakresie

ochrony danych osobowych,

ii) prowadzenia ewidencji os6b upowa2nionych w Fundacji do przetwarzania

danych osobowych,

iii) prowadzenia ewidencji baz danych w systemie informatycznym Fundacji, w

kt6rym przetwarzane sq dane osobowe,

prowadzenia szkoled dla os6b, kt6re po pozytywnym ukodczeniu szkolenia

zostana upowa2nione przez Fundacjq do przetwarzania danych osobowych z

zakresu obowiqzuiqcych przepis6w prawa dotyczqcych ochrony danych

osobowych niezbqdnych do prawidlowego wykonywania powierzonycl,l

dziafari w zwiqzku zpr'z.etwarzaniem danych osobowych,

kontrolowania prawidfowego wykonania wdro2onych do stosowania w

Fundacji dokument6w wewnqtrznych,

kontrolowania, w miarq mo2liwo6ci technicznych i organizacyjnych,

podmiot6w trzecich, kt6rym Fundacja powierzyta do przetwarzania swoje

dane osobowe, pod wzglqdem zabezpieczenia tych danych,

udzialu w czynnoSciach kontrolnych dokonywanych w Fundacji przez organy

pafistwowe uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych,

iv)

v)

vi)

vii)
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x)

viii) weryfikowania sprzetu i oprogramowania eksploatowanego przez Fundacjq

pod wzglqdem zgodno6ciz przepisami Ustawy,

ix) monitorowania dzia{ania zabezpieczefr wdro2onych w celu ochrony danych

osobowych w systemie informatycznych Fundacji,

podejmowania dzialari w przypadku naruszefi ochrony danych osobowych w

Fundacji, w tym przywr6cenia stanu prawidtowego, zidentyfikowania

przyczyn naruszenia i os6b odpowiedzialnych, przedstawienia wniosk6w

cztonkom zarzqdu Fundacji,

inicjowania i podejmowania przedsiqwziq6 w zakresie doskonalenia

bezpieczefstwa ochrony danych osobowych w Fundacji,

identyfikowania i analizowania zagro2en oraz ryzyk, na kt6re nara2one mo2e

byi przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym Fundacji,

przeprowadzania bqdZ nadzorowania procesu likwidacji urzqdzert, dysk6w lub

innych informatycznych no5nik6w danych zawierajqcych dane osobowe,

przeprowadzania kontroli bezpieczedstwa przetwarzania danych osobowych

(tj. dziafad okreSlonych w pkt 2 v-xii) w Fundacji co najmniej raz na kwartat

oraz sporzEdzania pisemnych raport6w z tych kontroli,

prowadzenia ewidencji protokol6w udostqpnienia danych osobowych,

wykonywania innych zadafi Administratora Bezpieczefrstwa Informacji

okre5fonych w Instrukcji zarzqdzania systemem lnformatycznym w zakresie

ochrony da nych osobowych.

Pracownicy Fundacji maja obowiqzek zaznajomienia siq z powszechnie

obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi przetwarzania danych osobowych i

proced u ram i wewnqtrznym i dotyczqcym i przetwa rza n ia da nych oso bowych oraz

ich przestrzegania.

Pracownicy Fundacji, majqcy dostQp do danych osobowych, kt6re sq w dyspozycji

Fundacji, zobowiqzani sq do utrzymywania w tajemnicy danych osobowych i

sposob6w ich zabezpieczenia, r6wnie2 po ustaniu zatrudnienia lub odwolaniu z

okre6lonego stanowiska.

osoby przetwarzajqce dane osobowe sq upowainione do przetwarzania danych

osobowych z tytulu i w zakresie okreSlonym dla danego stanowiska wyfqcznie w

xi)

xii)

xiii)

xiv)

XV)

xvi)
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zakresie udzielonego upowa2nienia, Osoby przetwarzajqce dane osobowe

przechodzq obowiqzkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

prowadzone przez ABl. Upowa2nienia do przetwarzania danych osobowych

udziela Fundacja po pozytywnym ukodczeniu ww. szkolenia,

r Wszelkie wqtpliwo6ci zwiqzane z przetwarzaniem danych osobowych oraz

wszelkie nieprawidtowoici i ryzyka zidentyfikowane podczas lub w zwiqzku z

procesem przetwarzania danych osobowych nale2y niezwlocznie zgfaszai ABl.

2) W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegajq:

a) Sprzqt komputerowy - serwery, komputery osobiste, w tym komputery przenoSne, i

wszelkie noSniki danych.

Oprogramowanie.

Dane podlegajqce przetwarzaniu w systemie.

Hasla u2ytkownik6w.

Bazy danych i kopie zapasowe.

NoSniki danych.

wyd ru ki oraz in na zwiqza na z przetwarzan iem da nych dokumentacja pa pierowa.

Administrator Bezpieczedstwa Informacji bqdzie w miarq potrzeb dokonywai przeglqdu

zbior6w danych w celu zapewnienia aktualno5ci zasad okre6lonych w polityce

Bezpieczehstwa.

Zasady postQpowania w przypadku wystqpienia sytuacji, w kt6rej dostqp do danycl.r

osobowych przetwarzanych przez Fundacjq otrzyma osoba nieuprawniona.

4.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczef lub zaistnienia sytuacji, kt6re mogq

wskazywai na naruszenie zabezpieczenia danych osobowych lub uzyskania dostqpu do

danych osobowych przez osobq nieuprawnionq, ka2dy pracownik Fundacji upowainiony do

przetwarzania danych osobowych jest zobowiqzany przerwai przetwarzanie danych

osobowych i niezwiocznie zglosii ten fakt Administratorowi Bezpieczefistwa Informacji, a

nastqpnie postqpowai stosownie do podjqtej przez niego decyzji.

4'2. Administrator Bezpieczefrstwa Informacji lub inna upowa2niona przez niego osoba

podejmuje wszelkie dziafania majqce na celu:

a) m inima lizacjq negatywnych skutk6w zda rzenia,

b)

c)

d)

e)

olo,l,i

4)
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b) wyja$nienie okolicznoSci zdarzenia,

c) zabezpieczenie dowod6w zdarzenia,

d) umo2liwienie dalszego bezpiecznego przetwarzania danych.

Ad. F. Udostqpnianie danych.

Za udostqpnianie danych uznaje siq ich przekazanie innemu podmiotowi (odrqbnemu

administratorowi danych osobowych) w celu przetwarzania ich w celach wtasnych tego podmiotu.

Udostqpnienie danych osobowych dozwolone jest na warunkach okre3lonych w ustawie, w
szczegolnoSci podmiotom, kt6re sg uprawnione do tego na podstawie szczeg6lnych przepis6w prawa

(np. sqdy, Prokuratura, Policja, Stu2ba Graniczna, Stu2ba Celna). podmioty takie powinny wskazai
podstawq prawnq 2qdania udostqpnienia danych osobowych.

Dopuszczalne jest udostqpnianie danych osobowych na potrzeby realizacji program6w
pracowniczych.

w Fundacji obowiqzuje zakaz udostqpniania danych w celach marketingowych.

w ka2dym przypadku, udostqpnienie danych powinno byi zarejestrowane przez osobq,.kt6ra jest

upowa2niona do dysponowania danymi. Rejestracja faktu udostqpnienia powinna zawierai
informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostqpnienia. Spos6b rejestracji w systemie
informatycznym faktu udostqpnienia danych okre6la ,,lnstrukcja zarzqdzania systemern

Informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych,,.

Udostqpnienie danych osobowych bqdzie odbywalo siq za ka2dym razem na podstawie protokotu

udostqpnienia da nych osobowych

Ad. G. Przekazywanie danych.

Fundacja nie przewiduje przekazywania danych do padstwa trzeciego. Je2eli zajdzie taka
potrzeba Fundacja przeka2e dane osobowe do paistw trzecich tylko w przypadku gdy osoba,
kt6rej dane dotyczE, udzieli na to zgodq na pismie.
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t.

Uchwala Zarz4du

Fundacji Ronalda McDonalda (dalej:,,Fundacja")

z dnia 2 kwietnia 201.4 r.

w sprawie wyznaczenia

Administratora Bezpieczefi stwa I nformacji

Zorzqd Fundacji bqdqcej administratorem danych osobowych, czyniqc zodoit obowiqzkowi

okreilonemu w art.36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2OO2 r. Nr 101, po2.926, z poi.n. zm., dalej: ,,lJstowd"l niniejszym wyzndczd wrdz z dniem

podjqcia niniejszej uchwaly: Paniq Katarzynq Nowakowskq no Administrdtora Bezpieczefistwa

lnformacji Fundacji

Zadaniem Administratora Bezpieczeristwa Informacji jest nadzorowanie przestrzegania

ustanowionych w Fundacji zasad zapewniajqcych ochronq danych osobowych opisanych w

Polityce Bezpieczef stwa Danych Osobowych oraz stanowiqcej jej czq6i Instrukcji Zarzqdzania

Systemem Informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator Bezpieczefistwa Informacjijest zobowiqzany do wykonywania funkcji nadzoru,

w tym do:

Aktualizacji wymaganej prawem dokumentacji, w sklad kt6rej wchodzq m.in.

nastqpujqce dokumenty wewnQtrzne: Polityka Bezpieczefstwa Danych Osobowych i

lnstrukcja zarzqdzania systemem Informatycznym w zakresie ochrony danych

osobowych;

Prowadzenia ewidencji os6b"upowa2nionych w Fundacji do przetwarzania danych

osobowych;

Prowadzenia ewidencji baz danych w systemie informatycznym Fundacji, w kt6rym

przetwarzane sq dane osobowe;

Prowadzenia szkoled dla os6b, kt6re po pozytywnym ukoriczeniu szkolenia zostanE

upowa2nione przez Fundacjq do przetwarzania danych osobowych z zakresu

obowiqzujqcych przepis6w prawa dotyczqcych ochrony danych osobowych

niezbqdnych do prawidtowego wykonywania powierzonych dziata6 w zwiqzku z

przetwa rza niem danych osobowych;

2.

a)

b)

c)

d)



e) Kontrorowania prawidfowego wykonania wdro2onych do stosowania w Fundacji
dokument6w wewnetr znych;

Kontrorowania, w miarq mo2riwo6ci technicznych i organizacyjnych, podmiot.w
trzecich, kt6rym Fundacja powierzyta do przetwarzania swoje dane osobowe, podwzglqdem zabezpieczenia tych danych;

Udziaru w czynno.ciach kontrornych dokonywanych w Fundacji przez organyparistwowe uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych;

weryfikowania sprzqtu i oprogramowania eksproatowanego przez Fundaciq pod
wzglqdem zgodno6ci z przepisami Ustawy;

Monitorowania dziarania zabezpiecze6 wdro2onych w ceru ochrony danychosobowych w system ie info rmatycznych Fu ndacji;

Podejmowania dzialan w przypadku naruszed ochrony danych osobowych wFundacji, w tym przywr6cenia stanu prawidtowego, zidentyfikowania przyczyn
naruszenia i os6b odpowiedziarnych, przedstawienia wnioskdw czronkom zarzEdu
Fundacji;

Inicjowania i podejmowania przedsiqwziqi w zakresie doskonarenia bezpiecze.stwa
ochrony danych osobowych w Fundacji;

ldentyfikowania i anarizowania zagro2e6 0raz ryzyk, n, n,ur" nara20ne mo2e byiprzetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym Fundacji;

Przeprowad zania, bqd| nadzorowania procesu rikwidacji urzqdzel dysk6w rub innych
informatycznych nosnik6w danych zawieraiqce dane osobowe

Przeprowadzania kontrori bezpieczefistwa przetwarzania danych osobowych (tj.
dziataf 0kresronych w pkt 2 e-m) w Fundacji raz na kwartat oraz sporzadzania
pisemnych raport6w z tych kontroli;

Prowadzenia ewidencji protokoldw udostqpnienia danych osobowych;

wykonywania innych zadari Administratora Bezpiecze6stwa lnformacjiokreSlonych w
Instrukcji zarzqdzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych
osobowych.

s)

h)

))

r)

m)

n)

o)

p)

l



3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci w zakresie zabezpieczenia danych osobowych

Ad m in istrator Bezpieczef stwa I nformacji ma prawo :

a) Pouczai i instruowai osoby, kt6re dopu6city siq uchybiefi, a tak2e wydawai im

polecenia majqce na celu przywr6cenia stanu prawidlowego;

b) Zwracat siq do czlonk6w Zarzqdu Fundacji o dokonanie zmian w zakresie

sto sowa nych za bezp i ec zen organizacyj nych i tech n icznych;

c) Zwracad siq do upowa2nionych w tym zakresie os6b w Fundacji o zmianq zasad

powierzenia danych osobowych podmiotom trzecim;

d) Przedstawiai czlonkom Zarzqdu Fundacji raporty dotyczqce stanu zabezpieczenia

danych osobowych w Fundacji, w tym propozycjq poprawiajEce bezpieczefstwo

danych oraz wnioski dotyczqce odpowiedzialno5ci os6b winnych uchybie6.

4. Pracownicy i inne osoby upowa2nione do przetwarzania danych osobowych w Fundacji sq

zobowiqzanido:

a) Umo2liwienia Administratorowi Bezpieczeistwa Informacji wykonywania jego zada6;

b) Wykonywania poleceri iwniosk6w, o kt6rych mowa w punkcie 3 a-c.



Instrukcja zarzEdzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych

Uchwala ZarzEdu

Fundacji Ronalda McDonalda (dalej:,,Fundacja,,)

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjqcia iwdroienia

TNSTRUKOt ZARZADZANTA SYSTEMEM tNFORMATYCZNYM

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zarzqd Fundacji niniejszym przyjmuje poni2szq Instrukcjq Zarzqdzania Systemem Informatycznym w

Zakresie Ochrony Danych Osobowych (dalej: ,,lnstrukcja"). Instrukcja wchodzi z 2yciem z dniem

podjqcia niniejszej uchwaty.

1,, Podstawa prawna

Instrukcja, stanowi wykonanie obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 36 ust, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

L997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2OO2 r. Nr L01, poz.926,zp62n. zm., dalej,,ustawa,,)

w zwiqzku z 5 5 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Adrninistracji z dnia 29 kwietnia 2004

r. w sprowie dokumentacii przetwarzanio danych osobowych oroz warunk6w technicznych i
orgonizacyinych, iakim powinny odpowiodoi urzqdzenio i systemy informatyczne sluiqce do

przetwqrzonia danych osobowych (Dz. U. 22004 r., Nr 100, poz. LO24, dalej ,,rozporzqdzenie,,).

2. Zakres stosowania

lnstrukcja okre6la zasady zarzqdzania systemem informatycznym stu2qcym do przetwarzania danych

osobowych, a w szczeg6lnoSci: spos6b rejestrowania i wyrejestrowania u2ytkownika, spos6b

przydziaiu hasel i zasady korzystania z nich, procedury rozpoczqcia, zawieszenia izakodczenia pracy,

obowiqzki u2ytkownika, tworzenie kopii danych, spos6b zabezpieczenia systemu informatycznego

przed dziatalno6ciq oprogramowania, kt6rego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostqpu do

systemu informatycznego, zasady postQpowania z komputerami przeno6nymi oraz dokonywania

przeglqd6w,.i ko nse rwacji system u informatycznego.

3. Obszar przetwarzania

Obszar przetwarzania danych osobowych

komputerowego stanowi lokal w kt6rym dziala

rejestrze. W przypadku wykorzystywania

w Fundacji z u2yciem stacjonarnego sprzQtu

Fundacja, pod adresem wskazanym w odpowiednim

komputer6w przenoSnych i noSnik6w danych,



Instrukcja zarzqdzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych mo2e odbywai siq r6wnie2 poza lokalem stanowiqcym siedzibq

Fundacji, w zwiqzku z wykonywaniem obowiqzkdw zawodowych.

4. Rejestrowanie i wyrejestrowanie uiytkownika - nadawanie uprawnied

u2ytkownikiem systemu informatycznego majqcym dostqp do danych osobowych

(osobq upowa2nionq) mo2e byi:

1) Osoba pozostajqca z Fundacjq w jakimkolwiek stosunku prawnym

(pracownik, zleceniobiorca, sta2ysta, wolontariusz) pelniqca stanowisko

wymienione w ewidencji os6b upowa2nionych.

2) Pracownik innego podmiotu lub przedsiqbiorca bqdqcy osobq fizycznq

prowadzqcq dziatalno66 na podstawie wpisu do ewidencji dziafalno6ci

gospodarczej, kt6rzy Swiadczq na podstawie stosownych um6w ustugi

zwiqzane z systemem informatycznym lub przetwarzaniem danych

osobowych, i kt6rej nadane zostaio upowa2nienie przez Administratora

Bezpieczeristwa I nformacji.

Osoby przetwarzajqce dane osobowe przechodzq obowiqzkowe szkolenie z zakresu

ochrony danych osobowych. Szkolenie to jest organizowane i prowadzone przez

Ad ministratora Bezpieczedstwa Informacji.

Upowa2nienia do przetwarzania danych osobowych udziela Fundacja po pozytywnym

ukoriczeniu szkolenia wskazanego w punkcie 4.2.

4.4. Uzyskanie uprawnieri (upowa2nienia) nastQpuje na dw6ch poziomach:

a) zarejestrowanie w systemie (zato2enie konta).

+.1_.

4.2.

4.3.

4.5.

i
l

!:
i

:

:,

t.

b) nadanie okreSlonych uprawnief dostqpu do srTstem6w aprikacyjnych

Uprawnienia os6b upowa2nionych sq rejestrowane w systemie informatycznym przez

Administratora Bezpieczedstwa Informacji niezwtocznie po nadaniu uprawniefi.

Spos6b uwierzytelniania uiytkownika izasady korzystania z haset

5'1. Ka2dorazowe uwierzytelnienie u2ytkownika w systemie informatycznym nastqpuje po

podaniu loginu i hasfa. Login jest nadawany przez Administratora Bezpieczedstwa

lnformacji wraz z nadaniem upowainied do przetwarzania danych przez Fundacjq.

Login sktada siq z pierwszej litery imienia oraz z nazwiska (w przypadku nazwisk

wielocztonowych, jest to pierwszy czlon). w przypadku osoby, kt6rej przystugiwatby

login wystqpujqcy ju2 w systemie, po ostatniej literze nazwiska zostanie dodana cyfra.
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5.

5.2. W Fundacjiobowiqzuiq nastqpuiqce zasady korzystania z haset:

a) Hasto u2ytkownik6w sklada siq z co najmniej g znak6w,

b) Hasto zawiera mate litery, co najmniej jednq wielkq literq, dwie cyfry lub dwa

znaki specjalne,

c) Co 30 dni hasto musi byi zmienione przez u2ytkownika.

Procedury rozpoczqcia, zawieszenia i zakoiczenia pracy

6.1'. Przed przystqpieniem do pracy w systemie informatycznym u2ytkownik zobowiqzany

jest sprawdzii urzqdzenle komputerowe i stanowisko pracy ze zwr6ceniem uwagi, czy

nie zaszly okoliczno6ci wskazujqce na naruszenie ochrony danych osobowych.

6.2. U2ytkownik rozpoczyna pracq w systemie informatycznym od nastqpujqcyclh

czynnoSci:

1) Wtqczenia komputera.

2') uwierzytelnienia siq (logowania) w systemie informatycznym za pomocil

loginu i hasta.

6.3. Niedopuszczalne jest logowanie siq na login i haslo innego u2ytkownika.

6'4. W przypadku dfu2szego opuszczenia stanowiska pracy (zawieszenie pracy)

u2ytkownik zobowiqzany jest wylogowai siq lub zaktywowac wygaszacz ekranu ;l

opcjq ponownego logowania sig do systemu z podaniem identyfikatora i hasla.

System automatycznie aktywuje wygaszacz ekranu z opcjq ponownego logowania sie;

do systemu informatycznego z podaniem identyfikatora i hasla po 15 minutach ocl

zaprzestania przez u2ytkownika pracy w systemie informatycznym.

6.5. Zakodczenie przez u2ytkownika pracy w systemie informatycznym nastepuje pcr

wylogowaniu siq z systemu. Po zakodczeniu pracy u2ytkownik zabezpiecza swojer

stanowisko pracy, w szczeg6lno6ci informatyczne noSniki danych, dokumenty i

wydruki zawierajqce dane osobowe, przed dostqpem os6b nieupowa2nionych,

6'6. W przypadku wystqpienia nieprawidlowoSci w mechanizmie uwierzytelniania siq w

systemie informatycznym u2ytkownik niezwfocznie powiadamia o nich

Administratora Bezpieczefistwa lnformacji.

spos6b zabezpieczenia systemu informatycznego przed obecnosciq oprogramowania,

kt6rego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostqpu do systemu informatycznego

(dziata nia wykonywane przez Ad ministratora Bezpieczefi stwa Informacji)

17,
i

i
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li

i. 7.1. Sprawdzanie obecno6ci oprogramowania, kt6rego celem jest uzyskanie

nieuprawnionego dostqpu do systemu, w tym obecno5ci wirus6w komputerowych,

dokonywane jest poprzez zainstalowanie oprogramowania, kt6re skanuje wszystkie

pliki automatycznie, tj, bez udzialu u2ytkownika, na obecnoSi wirus6w. Program jest

zainstalowany na serwerze i stacjach roboczych.

7.2. Informatyczne no6niki danych pochodzenia zewnqtrznego (ptyty CD, DVD, pendrive'y,

dyski zewnqtrzne) podlegajq sprawdzeniu przez program antywirusowym przed

rozpoczqciem korzystania z nich.

7.3. Na bie2qco sprawdzane sq wszystkie u2ywane podczas pracy pliki z automatycznym

suwaniem wykrytych wirus6w.

7.4. Regularnie sq instalowane poprawki systemowe dotyczqce bezpieczedstwa systemu

informatycznego.

8. Spos6b realizacii wymogu zapisania w systemie informacji o odbiorcach, kt6rym dane

osobowe zostaty udostqpnione

8.1. Informacja o odbiorcach, kt6rym dane osobowe zostaly udostqpnione, zapisywane sq

w pliku Excel, kt6ry jest zabezpieczony hasfem. Informacje zawarte w pliku

umo2liwiajq odwofanie do dokumentacji papierowej dotyczqcej udostqpnienia

danych osobowych.

8'2' Informacja o odbiorcy zapisana w pliku uwzglqdnia datq i zakres udostqpnienia, a

tak2e doktadne okre6lenie odbiorcy danych.

9. Spos6b i czas przechowywania oraz niszczenia (likwidacji) no6nik6w informacji, w tym kopii

informatycznych oraz wydruk6w

9.1' Dokumenty papierowe zawierajqce dane osobowe przechowywane sq wylqcznie w

zamykanych szafach.

9'2. Fizycznej likwidacji zniszczonych lub niepotrzebnych informatycznych noSnik6w

danych z danymi osobowymi nale2y dokonywai w spos6b uniemo2liwiajqcy odczyt

danych osobowych.

9.2.1. Po zakodczeniu przetwarzania danych osobowych dyskietki, ptyty CD iDVD z

danymi osobowymi nale2y zniszczy( w niszczarce dokument6w z funkcjq

niszczenia takich no(nik6w. w przypadku braku niszczarki nale2y uszkodzii je

poprzez kilkukrotne przefamanie no6nik6w,
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9.3.

9 '2.2. Pendrive'y oraz dyski przenoSne nare2y uszkodzii mechanicznie

Dopuszczalne jest zlecenie/powierzenie niszczenia wszelkich no$nik6w danych
osobowych wyspecjalizo\r/anym podmiotom zewnetrznym. podstawq przekazania
danych do zniszczenia innemu podmiotowi powinna byi w ka2dym przypadku
umowa zawarta na pi5mie.

Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza siq przez
wykonywanie kopii zapasowych zbioru danych oraz program6w sfu2qcych do
przetwarzania danych. Sq one przechowywane w miejscach zabezpieczaiqcych je
przed nieuprawnionym przejqciem, modyfikacjq, uszkodzeniem rub zniszczenie. A po
ustaniu ich u2ytecznoSci, niezwlocznie siq je usuwa.

9'4'r' Dyskietki, plyty cD i DVD z danymi osobowymi nale2y zniszczy(w niszczarce
dokument6w z funkciq niszczenia takich nosnik6w. w przypadku braku
niszczarki nale2y uszkodzii je poprzez kilkukrotne przetamanie no6nik6w.

9'4'2. Pendrive'y oraz dyski przenosne nare2y uszkodzii mechanicznie

OA

10.

9'5' Dopuszczalne jest zlecenie przeprowadzenia uslug w systemie informatycznym
Fundacji poprzez wyspecjalizowany podmiot zewnqtrzny. system informatyczny
pozbawia sie wcze6niej zapisu tych danych w spos6b uniemo2riwiaiqcy ich
odzyskiwanie arbo naprawia siq je pod nadzorem osoby upowa2nionej przez
administratora danych' Podstawq takiego zlecenie powinna byi w kaidym przypadku
umowa zawarta na piSmie.

Zasady postqpowania z komputerami przeno6nymi

L0'1' osoba u2ytkujqca komputer przenoSny zachowuje szczeg6lnq ostro2nosi podczas
jego transportu, przechowywdnia i u2ytkowania, w tym stosuje Srodki ochrony
kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.

1,0.2. W szczeg6lno6ci nale2y:

U2ywai dodatkowego zabezpieczenia dostqpu do komputera;

Nie zezwalai na u2ywanie komputera osobom nieupowa2nionym;

Pliki z danymi osobowymi znajduiqce siq na komputerze nare2y dodatkowo
chronii haslem;

Niezwfocznie zgrosii ABr wszerkie przypadki, w kt6rych mogfo doj5i do
naruszenia bezpiecze6stwa przetwarzania danych osobowych.

L)

2)

3)

4)



Instrukcja zarzadzania systemem informatycznvm w zakresie ochrony danych osobowych

'

itt' obowiqzki i odpowiedziatno5d uiytkownika zwiqzane z obowiqzywaniem instrukcji
rl

' Lr'1" u2ytkownik systemu informatycznego iest zobowiqzany zapoznai siq z tre5ciq

i niniejszej instrukcji i potwierdzii to stosownym oSwiadczeniem na pismie (wz6r
I

] oSwiadczenia stanowiZatqcznik nr 1)
I

illl 11"2' Naruszenie przez pracownika Fundacji niniejszej instrukcji stanowi naruszenie

obowiqzk6w pracowniczych i mo2e skutkowai odpowiedzialnoSciq prqcownika

okreSlonq pizepisami kodeksu pracy.

11'3' TreSi niniejszej instrukcii ma charakter informacji, stanowiqcej tajemnicq
przedsiqbiorstwa, zgodnie z art. !7 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz

chronionej tajemnicq pracodawcy na zasadzie art, 100 s 2 pkt 4 Kodeksu pracy.
I

rl
tl

ii
li
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F{0ii,t?*{-0/i &lfl fr$utAlnii'.
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\r"lT!aili fundtcia@trm.org.pl
tiRS 890flf05450

Na podstawie $ Sr pkt.

zatwierdza Sprawozdanie

o1.01.2013 r. do 31.12.2013

5r

3 Statutu Fundacji Ronalda

Finansowe Fundacji za rok
r.

$z

Zgodnie z $ z ust.4 Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 1s-11-2oo1 r.

Fundator postanawia o przeznaczeniu czq6ci dodatniego wyniku finansowego za

zor3 rok na zwiqkszenie Funduszu statutowego Fundacji w nastqpuj4cy spos6b:

kwotq 2oo,rt6,B2 zl. przeznaczy(. na Fundusz statutowy w ztur4zku z
konieczno3 ci4 ko rekty blqdu z lat p opr zednich.

W latach poprzednich r.qmiku blqdu zmniejszono Fund.usz Statutowy o kwotq
zoo.116,Bz zl., bqd4c4 nadwy2kq koszt6w nad przychodami, zamiast
prawidlowo zaliczy(, tq kwotq w koszty roku nastqpnego

- kwotq. . 2L.724,go zl, dodatkowo przeznaezyl

Statutowego.

na zwigkszenie Funduszu

W zwi4zku z pov,ryzszym

2.35O.OOO,OO zl.

w 201.4 roku Fundusz Statutolry r.t1mosi6 bqdzie

aQ+

v,,Lfi, vxrr ,t

Uchwala nr/,/zor.4
Fundatora Fundacji Ronalda McDonalda

z dnia r lipca 2or4r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarok eor3

iprzeznaczenia dodatniego wyniku finansowe go zu 2o13 r.

McDonalda, Fundator

2olg tj. za okres od

t,- [,-A,



$3

Pozostala nadwy'ka przychod6w nad kosztami za 2o1B rok w wysoko.ciz'94o386'8g zl" zgodnie z $ z ust.4 Rozporz4d zeniaMinistra Finans6w z dnia15-11-2001 r., zwiqkszy przycho dy zot4roku.

W imieniu Fundatora Fundacji Ronalda McDonalda

ff"{"

/""-



Uchwala Nr 5lo7lzot4
Zarz4du Fundacji

Warszawa, dnia zz lipca zor4 r.

J'6,, r/V* A

?

,'t #--qF-*,r

-*A:*s-*-7€*-**-
/{rry"rrof Ktapa

Czlonek Zarz4dts,

''zaru4d Fundacji podejmuje uchwalq o przyznaniu indywidualnej pomocy finansowej dla Jana
jsuchockiego, pacjenta Kliniki Nefrologii szpitala przy Litewskid 

-

jrundacja sfinansuje zakup r opakowania reku Ketosteril - 4gs,- zr
I

1t
\A.J \ r'

\l ld" -"^^l \
\\J | .*--

irrofi aaam Jelonek
Prezfs

I

I
I
I

Zal. - pro6ba o pomoc El2biety Suchockiej
- faktura Nr z3z/zo t4 z dnia z3 lipca 2oL4 r. za Ketosteril

- potwierdzenie odbioru leku



Elabieta Suchocka

A6-400 Ciechan6w

Ul.WitosaT/19

Tel:668-390-032

or f),,'vx , 2al

zwtacam sig z gor4c? prodb4 o zakup 2,oyakowaitleku pod nazwqKetosteril (koszt 1 op =
ok' 400 zr) dla tt".li:tl 1zi.srnrc9. Lek ren jest mu ,riTuuar' ze wzgrgdu na znacznEutratg biarka przy dializie otrzewnowej i niestety 

-*" 
:.r, ,ir.rrroo*ioy przez NFz.

*,"ffTrTffi??'"'#'rl|"?,ru*il*;;,ffi;h"*-. 
t ze wzgredu na rakl iL ja

m4z' Miesi s"tni" wydajemyot. rioo ,l na podstawo*. ,.r31tj:l1tlt:"tje) 
pracuje i.oyoi,

nie wi4zemv nawetkorica z koricem. prori*v o no*'. i ool.L;ffiH"ff"Ir#ft#*"

21.A7.2014 Ciechan6w

Fun d acj a p uy j aci ete S zp ital a D zie ci g c e go pr zylitewski ej

W ar szaw a, ul. Marsz alkowska 24

Szanowni paristwo

Zpowaharuem

Elihieta Suchocka _ mama Jasia,
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FtJNSACJA

RSNP-ISA MCDONATSA
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t€1.ff6r +48 22 $?E 07 Z't

a-mait: fu ridsq4fim.(tpd
KR-q 0$0010&160'

Warszawa, dnia zz paidziernika 2or4 r.

Uchwala Nr 6lrolzor4
Zaru4du Fundacji

Zarz4d Fundacji podejmuje uchwalq o przyznaniu indywidualnej pomocy finansowej dla
Konrada Boreckiego, pacjenta Kliniki Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji
Pediatrycznej w InstSrtucie ,,Pomnik - Centrum Zdrowia".

Fundacja pokryje koszt zakupu tabletu - Tablet 10" ASUS Eee PAD Transformer TFro3C
16GB, w wysokoici t.o99,- 21.

Chlopiec cierpi na ciqzk4 posta6 r,r'rodzonej lamliwoSci ko6ci; tablet umoZliwi mu
samodzielne poglqbianie wiedzy, jakr6r.miez kontakt z otoczeniem.

A,tu,nzl

lhlt,yM\*
ertt 4au* Jelonek
Ptezesr

I
rl

'11','<."=*: ----

Krzysztof Klapa
Czlonek Zarzadu
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