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Warszawa, 15 maja 2021 r. 

 
 
 

Sprawozdanie Zarządu  
z działalności Fundacji Ronalda McDonalda za 2020 rok 

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

1. W związku z § 2 Rozporządzenia dane identyfikacyjne fundacji:  
 
nazwa fundacji: Fundacja Ronalda McDonalda 
siedziba i adres fundacji: - Warszawa (02-091), ul. Żwirki i Wigury 63A 
aktualny adres do korespondencji: Warszawa (02-091), ul. Żwirki i Wigury 63A 
adres poczty elektronicznej: fundacja@frm.org.pl 
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 9 kwietnia 2002 roku,  
KRS  0000105450 
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:  015018480 
dane członków zarządu fundacji: 

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

 
określenie celów statutowych fundacji:  
celem Fundacji jest tworzenie, wspieranie i realizacja programów, które pomagają 
dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności, w tym: 

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

• poprawa warunków funkcjonowania publicznych zakładów służby zdrowia  
i opieki społecznej, zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także 
poprawa warunków działania oddziałów pediatrycznych w publicznych zakładach 
służby zdrowia. 

  
Fundacja wypełnia swoją misję prowadząc i finansując programy Pokoi Rodzinnych 
Ronalda McDonalda w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (dalej IP-CZD), oraz 
w DSK UCK WUM, jak również prowadząc dwa pierwsze w Polsce, bezpłatne Domy 
Ronalda McDonalda dla rodzin długo leczonych dzieci przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie oraz przy Szpitalu UCK WUM w Warszawie. Każdy z programów 
realizuje filozofię opieki skoncentrowanej na całej rodzinie, dba o emocje rodziny, 
zapewnia infrastrukturę w szpitalu, sprzyjającą wspólnym pobytom. Fundacja wyposaża 
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szpitale w łóżka dla rodziców, tworzy kuchnie i salony rodzinne, pomaga zorganizować 
pralnie, poczekalnie, pokoje psychologów, zajmuje się rozwiązaniami komunikacji                    
z rodzicem, pomagając szpitalom wypracować modele przyjazne zestresowanym 
dorosłym. Fundacja tworzy i prowadzi programy wolontariatu dla szpitali, w których jest 
obecna. Ponadto Fundacja prowadzi ogólnopolski program bezpłatnych profilaktycznych 
badań USG dzieci pn. „NIE nowotworom u dzieci” z wykorzystaniem dwóch 
specjalistycznych ambulansów medycznych; finansuje szkolenia lekarzy rodzinnych i POZ 
we wczesnym wykrywaniu nowotworów; edukuje rodziców i  opiekunów dzieci na temat 
znaczenia wczesnej profilaktyki w walce z chorobami onkologicznymi; dba o fizyczny             
i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży w czasie hospitalizacji 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych. 

 
Działalność statutowa Fundacji w 2020 r. zaplanowana została w oparciu  
o przedstawioną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę strategię oraz  szczegółowy 
kalendarz aktywności. W wyniku pandemii Covid19 i związanych  
z tym obiektywnych uwarunkowań jego realizacja została  ograniczona i dostosowana 
do  warunków oraz regulacji prawnych epidemii.  
 
Uwzględniając powyższe, aktywność Fundacji w 2020 roku dotyczyła: 
 
- kontynuacji ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań przesiewowych USG 
dzieci „NIE nowotworom u dzieci” prowadzonego  na pokładach dwóch fundacyjnych 
specjalistycznych ambulansów,  mobilnych klinik medycznych. 
W 2020 roku Fundacja otrzymała w darze i zarejestrowała  drugi w Polsce ambulans do 
badań. Nowy  specjalistyczny pojazd, na który składają się dwa w pełni wyposażone 
gabinety diagnostyczne z nowoczesnym sprzętem do badań USG oraz część recepcyjna, 
został zbudowany na podwoziu ciężarowym marki MAN. W realizacji tego projektu 
wykorzystano piętnastoletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem programu           
i pierwszego ambulansu. Nowy  pojazd, tak jak 15 lat temu, został przekazany Fundacji          
w formie nieodpłatnego grantu rzeczowego decyzją władz światowych RMHC (Ronald 
McDonald House Charities), globalnej organizacji charytatywnej obecnej w kilkudziesięciu 
krajach świata.   
      
Celem profilaktycznych badań przesiewowych USG dzieci prowadzonych w ramach 
inicjatywy programowej „NIE nowotworom u dzieci” jest zwiększenie wczesnej 
wykrywalności nowotworów oraz wad rozwojowych mogących skutkować chorobami 
onkologicznymi u dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat. Program badań na pokładzie 
ambulansów uzupełniają działania edukacyjne dla rodziców (wykłady, prezentacje, 
wydawnictwa i publikacje) na temat znaczenia wczesnej  profilaktyki w skutecznej walce 
z nowotworami dzieci oraz roli uważnego rodzica w procesie zdrowego rozwoju dziecka.  
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Program jest realizowany przez Fundację na terenie całego kraju, szczególnie  
w miejscach o znacznie ograniczonym dostępie do nowoczesnej diagnostyki i tej formy 
edukacji.  
 
Plan przygotowany na 2020 rok uwzględniał ponad 70 lokalizacji badań na terenie całego 
kraju. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 zrealizowano tylko  8 
wyjazdów. Od 25 stycznia do 10 marca były to cztery lokalizacje, kolejne cztery od 30 
września do 13 października (wykaz w załączonej tabeli).  
Diagnostykę USG dzieci prowadzono w zaostrzonym, specjalnym reżimie sanitarnym. 
Lekarze radiolodzy pracowali w zmniejszonym składzie medycznym wykorzystując 
naprzemiennie tylko jeden z dwóch gabinetów (w czasie badania drugi gabinet był 
dokładnie dezynfekowany). Zgodnie ze światowymi wytycznymi RMHC dla programów 
badań realizowanych na pokładzie ambulansów w rygorze ograniczeń Covid-19   
w akcji ani razu nie brali udziału Wolontariusze Fundacji. Na pokładzie ambulansu mogło 
przebywać  tylko jedno dziecko z jednym opiekunem. Każde badanie poprzedzał wywiad 
epidemiologiczny, telefonicznie w czasie zapisów oraz bezpośrednio przed wejściem na 
pokład pojazdu. 
Z badań skorzystało 579 dzieci. 
 
Badania USG  „NIE nowotworom u dzieci” na pokładzie ambulansu w 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- prowadzenia programu szkoleń dla lekarzy rodzinnych i POZ we wczesnym 
wykrywaniu nowotworów u dzieci realizowanych w ramach platformy 
programowej „NIE nowotworom u dzieci”.  
W 2020 roku Fundacja nie prowadziła szkoleń dla lekarzy. Planowane szkolenia 
odwołano z powodu pandemii Covid-19. 
 
 
- prowadzenia wykładów dla rodziców i opiekunów dzieci pt. „NIE nowotworom 
u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy” stanowiących edukacyjne uzupełnienie 
ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań przesiewowych USG dzieci. 

L.p. Data Miejsce Liczba 
dzieci 

1 25.01.2020 Warszawa 69 
2 07.03.2020 Wolsztyn 70 
3 08.03.2020 Pszczew  69 
4 9-10.03.2020 Witnica  129 
5 29-30.09.2020 Olecko 60 
6 1-2.10.2020 Ełk 62 
7 10-11.10.2020 Świebodzin 60 
8 12-13.10.2020 Dębno  60 

   RAZEM 579 

   2005-2020 71 227 
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W związku z nadrzędnością zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w 2020 
roku, Fundacja zrezygnowała z tradycyjnej formy prowadzenia wykładów. 
Edukacja dla rodziców na ten temat została zamiennie przygotowana                                 
i udostępniona w formie wykładu on-line.  Dodatkowo, w Dniu walki                                     
z Nowotworami u najmłodszych, Fundacja wzbogaciła prezentację o szereg 
informacji w tym zakresie przedstawionych w formie tzw. „wiedzy w pigułce”. 
Aktywnie promowana była w tym czasie wiedza na temat objawów nowotworów. 

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

 
Program „Pokój Rodzinny Ronalda McDonalda” to realizacja misji „Aby rodzina 
mogła być razem”, oraz filozofii opieki skoncentrowanej na całej rodzinie.  Pokój 
Rodzinny Ronalda McDonalda to miejsce, gdzie rodzice dzieci-pacjentów mogą 
bezpłatnie napić się kawy, herbaty, zrobić pranie, prasowanie, skorzystać                       
z prysznica, a w części nazywanej Pokojem Ciszy odpocząć, zdrzemnąć się lub 
nakarmić piersią maluszka. Pokój to także miejsce działań edukacyjnych                            
i kulturalnych adresowanych do dzieci i rodziców. 
Fundacja zapewnia komfort rodzicom w Pokoju Rodzinnym Ronalda McDonalda 
poprzez stałą dbałość o czystość i należyty stan tego miejsca, oraz obecność 
osoby gotowej służyć pomocą. W tym celu Fundacja zatrudnia 7-osobowy zespół 
Koordynatorów Pokoju Rodzinnego w IP-CZD w  Międzylesiu.  
 
Fundacja finansuje 100% kosztów działania Pokoju w postaci zaopatrzenia   
w produkty spożywcze (kawa, herbata, cukier, mleczko, woda), środki czystości 
(proszki do prania, płyny do płukania, ręczniki jednorazowe, środki higieny 
osobistej), oraz jednorazową pościel. Fundacja finansuje także wszelkie niezbędne 
remonty i naprawy. Po generalnym remoncie przeprowadzonym w 2019 roku Pokój 
Rodzinny w IP-CZD był gotowy na niezwykle intensywny rok pracy. Niestety,             
w marcu 2020 roku zgodnie z zaleceniami WHO i po ustaleniach ze szpitalem 
Fundacja była zmuszona zawiesić jego funkcjonowanie. Ponowne otwarcie                 
w specjalnym reżimie poprzedziła prezentacja planu działania i jego zatwierdzenie 
przez ekspertów RMHC Global. Wszystkie ustalenia były także konsultowane            
z kierownictwem szpitala. Pokój Rodzinny działa ponownie od września br.                   
w ograniczonym zakresie, bez udostępniania części dedykowanej do odpoczynku 
i snu oraz bez możliwości spotykania się rodziców z ich gośćmi. Zespół 
koordynatorów Pokoju umożliwia pojedynczym osobom korzystanie z pralni 
według ściśle ustalonej procedury. 
W 2020 roku z Pokoju od stycznia do marca oraz od września do grudnia 
skorzystało 4 263 osób. 
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- prowadzenia 2 Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda, oraz stref rodzinnych 
tj. 23 kuchni rodzinnych wraz z łazienkami, oraz 18 salonów dziennych 
dedykowanych rodzinom i dzieciom hospitalizowanym w Szpitalu 
Pediatrycznym WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63A, w ramach realizowanej tu idei 
szpitala przyjaznego rodzinie i zasad opieki skoncentrowanej na całej rodzinie. 

 
Globalną wizją RMHC, organizacji charytatywnej działającej w 62 krajach świata 
jest, aby dzieci miały powszechny  dostęp do opieki medycznej, a ich rodziny             
w przypadku hospitalizacji otrzymywały niezbędne wsparcie, umożliwiające im 
aktywne uczestnictwo w opiece nad małym pacjentem. Ronald McDonald House 
Charities, jako międzynarodowa organizacja charytatywna, znalazła się                          
w awangardzie działań na rzecz opieki skoncentrowanej na rodzinie w czasie 
ciężkiej choroby dziecka i jego pobytu w szpitalu. Bardzo ważną rolę  Fundacji 
Ronalda McDonalda dla standardów publicznej medycyny pediatrycznej 
potwierdzają międzynarodowe badania i opinie ekspertów medycznych. Wskazują 
one na pozytywny wpływ, jaki fundacyjne programy mają na godne 
funkcjonowanie, znoszenie barier i nierówności w życiu rodziny chorego dziecka. 
  
Opinie rodziców także potwierdzają wyjątkową wagę, jaką odgrywa działalność 
Fundacji w zapewnianiu im jak najbardziej  zbliżonych do domowych warunków 
pobytu i odpowiedniego wsparcia w czasie ciężkiej choroby i hospitalizacji dziecka. 
RMHC i wszystkie narodowe fundacje, w tym polska Fundacja Ronalda McDonalda, 
działają aktywnie na rzecz realizacji misji zawsze razem z partnerami z sektora 
publicznej pediatrycznej opieki medycznej.  
 
Stworzone i prowadzone  przez Fundację Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, 
kuchnie i salony rodzinne w Szpitalu UCK WUM dają małym pacjentom i ich 
rodzinom poczucie domowego komfortu i spokoju. Ten szpital, w całości objęty 
opieką Fundacji, stał się przykładem rozwiązań niestosowanych w tym zakresie 
nigdzie indziej w Polsce. Budowany w 2020 roku na terenie  kampusu Uniwersytetu 
Medycznego i zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala fundacyjny 
Dom Ronalda McDonalda stanowi  dopełnienie idei szpitala przyjaznego Rodzinie. 
 
Już dziś, dzięki inicjatywom Fundacji, Szpital Pediatryczny WUM jest pierwszym      
w Polsce szpitalem, w którym żadna mama, ani tata nie śpi na podłodze,                         
a wygodne łóżka i pościel dla rodziców są standardowym wyposażeniem każdej 
sali małych pacjentów. 
 
Fundacja zatrudnia na terenie szpitala UCK WUM zespół Koordynatorów Programu 
Pokoi Rodzinnych, tak aby sprostać zarówno społecznym oczekiwaniom, jak                 
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i własnym najwyższym standardom. Zespół dbający na co dzień o jakość programu 
Pokoi troszczy się  zarówno o komfort rodzin, o szacunek dla obowiązujących 
zasad szpitala, jak i o pozytywne emocje małych pacjentów. Fundacja dokłada 
starań, by po pobycie w tym szpitalu dziecko wracało do swojego środowiska             
z wiedzą i wrażeniami innymi niż te związane z wyzwaniami i trudnym okresem 
choroby. 
 
Program Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu UCK WUM, wpływając 
na poprawę warunków pobytu dzieci-pacjentów i ich rodzin   pomaga także               
w likwidacji barier społecznych i edukacyjnych.  W salach małych pacjentów nie 
ma telewizorów. W zamian za to, Fundacja prowadzi od 5 lat rozbudowany 
program wydarzeń popołudniowych dla dzieci. Tylko w 2019 roku dzieci i rodziców  
zapraszano 124 razy na wykłady, spotkania, koncerty, spektakle.  
Równie bogaty w atrakcyjne treści program został przygotowany w kalendarzu 
fundacyjnych aktywności na 2020 rok. Od stycznia do marca 2020 roku zespół 
Fundacji i Wolontariusze zrealizowali 13 wydarzeń tego typu. 
Niestety, z powodu pandemii, od marca te działania zostały zawieszone. Mając na 
uwadze zapotrzebowanie i atrakcyjność planowanych projektów Fundacja razem 
z Wolontariuszami przeniosła realizację tych wydarzeń  do sieci. W efekcie powstał 
regularny przekaz w  Internecie, wzrosła aktywność Fundacji w mediach 
społecznościowych, na kanale YouTube oraz Facebook. Od chwili zaostrzenia 
przepisów Covid-19, przez cały czas obowiązywania reżimu epidemiologicznego 
w szpitalu, zespół Pokoi Rodzinnych 23 razy w bezpieczny sposób angażował się 
w przygotowanie specjalnych wydarzeń. Z 84 wszystkich zaplanowanych na  2020 
rok 48 odbyło się w systemie on-line: spektakle teatralne, szkolenia dla 
Wolontariuszy, filmy #zostańwdomu – nadal angażujące małych pacjentów              
w naukę, kontakty z Wolontariuszami.  
 
Regulacje wprowadzone w czasie pandemii  dotyczą wszystkich zasad 
funkcjonowania Pokoi Rodzinnych. Każda fundacyjna strefa w szpitalu 
dedykowana rodzinom jest objęta specjalnym, rygorystycznym planem 
użytkowania/wyłączenia z użytkowania, dodatkowo oznakowana i przygotowana 
do nowych warunków. Salony dzienne, jako miejsca spotkań, pozostają zamknięte. 
Kuchnie przez cały czas służą rodzicom, korzystanie z nich jest możliwe                           
z zachowaniem rygorów sanitarnych, higieny, dezynfekcji, noszenia maseczek, 
dystansu, unikania kontaktów. 
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- prowadzenia pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda 
Zanim zasady opieki skoncentrowanej na całej rodzinie stały się w służbie zdrowia 
wizją powszechnie uznawaną, w USA zaczął funkcjonować program Domów 
Ronalda McDonalda®. Misją, realizacji której służył, było zapewnienia warunków, 
w których rodziny dzieci z ciężkimi schorzeniami mogą być fizycznie i emocjonalnie 
blisko miejsca, w którym ich dziecko uzyskuje pomoc medyczną.  
Wyniki badań prowadzonych na przestrzeni wielu lat dostarczają dowodów 
wskazujących na wartość takiej misji, biorąc pod uwagę fizyczne, emocjonalne 
i społeczne potrzeby rodzin w okresie hospitalizacji dzieci. 
 
Uznając znaczenie bliskości, zaangażowania, edukacji i partnerstwa, równego 
dostępu do świadczeń, jako  fundamentalnych dla opieki skoncentrowanej na 
rodzinie, Fundacja Ronalda McDonalda stworzyła i prowadzi pierwszy w Polsce 
Dom dla rodziców dzieci długo hospitalizowanych. Dom, otwarty 14 października 
2015 roku, wspiera rodziny dzieci-pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu. 
 
Pierwszy w Polsce, krakowski Dom Ronalda McDonalda to 20 komfortowych pokoi, 
wspólna kuchnia, jadalnia, salon, bawialnia, pralnia, suszarnia, magazyny. Dom, 
zgodnie z założeniem, jest modelową realizacją, wykorzystującą wszystkie 
dostępne rozwiązania technologiczne nowoczesnego budownictwa: szyby                
o wysokich parametrach termicznych, doskonałe rozwiązania izolacyjne, 
akustyczne, panele fotowoltaiczne na dachu i pompy ciepła do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Także systemy zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania,   
w tym rozbudowana instalacja tryskaczowa. Jej realizacja przekraczała 
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obowiązujące wówczas w tym zakresie normy budowlane, została zrealizowana 
mimo braku wymagań formalnych.  O wyjątkowym komforcie Domu decyduje 
także najwyższa jakość wykończenia i wyposażenia. Dom w Krakowie jest 
bezpłatny dla rodziców, a o jego utrzymanie dba Fundacja finansując je ze środków 
darczyńców.  
 
W 2020 roku w czasie pandemii zespół Domu w Krakowie zastosował się do 
światowych rekomendacji WHO, przekazywanych w regularnych zaleceniach 
przez RMHC. Prowadząc działalność modyfikował jej zakres i sposób w zależności 
od rozwoju sytuacji i zaleceń epidemiologicznych. Takie podejście było 
realizowane z uwzględnieniem zaleceń dla Faz działania i obejmowało 
następujące decyzje:  

 począwszy od 2 marca pracownicy Domu podjęli szereg działań mających 
na celu modyfikację wewnętrznego regulaminu funkcjonowania Domu, tak 
aby zminimalizować ryzyko transmisji koronawirusa. Zgodnie z wytycznymi 
RMHC i decyzją Zarządu, z dniem 21.03.2020 roku Dom Ronalda McDonalda 
w Krakowie zawiesił przyjmowanie nowych rodzin. Mieszkało w nim 
wówczas 8 rodzin. 

 przyjmując założenia, że epidemia COVID-19 będzie długotrwała, z różnym  
stopniem nasilenia, zespół Domu wdrożył rozwiązania umożliwiające 
skalowanie operacji Domu w górę lub w dół w zależności od lokalnej sytuacji 
COVID-19, wytycznych Ministerstwa Zdrowia i obowiązujących regulacji 
prawnych, także rekomendacji szpitala partnerskiego. 

 bazując na podobnych światowych wzorach i doświadczeniu w tym zakresie 
innych krajów, zespół krakowskiego Domu wdrożył z uwzględnieniem 
fazowego procesu rozwiązania służące przywróceniu funkcji pomagania. 
Zwiększał zakres działalności stopniowo i  bezpiecznie dla rodzin, szpitala       
i zespołu. 

 opracowane plany i protokoły z podziałem na Fazy są w dalszym ciągu 
aktualne, pomagają utrzymać zdolność organizacyjną, Ten bezpieczny  
i stopniowy proces zapewnia ochronę rodzin, personelu i Wolontariuszy 
Domu, uwzględniając stale aktualizowaną wiedzę na temat wirusa. 
Przedstawia się następująco:  

Faza 0 – modyfikacja misji. Przyjmowanie nowych rodzin wstrzymane, Dom działa 
na zasadzie podtrzymania funkcjonowania rodzin przyjętych przed wybuchem 
pandemii, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych                             
z zagrożeniem epidemiologicznym. Zakres działań: 

• stała współpraca ze szpitalem partnerskim, monitorowanie 
bieżącej sytuacji 

• przyjmowanie nowych rodzin zawieszone 
• personel ograniczony do minimum, dyżury rotacyjnie, praca 

zdalna 
• wykonywane są niezbędne prace związane z czyszczeniem,    

dezynfekcją i kontrolą budynku 
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• zawieszony wolontariat i jakiekolwiek wszelkie wizyty z zewnątrz 
• zamknięte przestrzenie wspólne o niższym poziomie ważności 

(biblioteka, bawialnia, wspólne toalety)  
• ograniczony dostęp do kuchni i pralni (korzystanie w interwałach 

czasowych, dających pewność mijania się, wg grafiku) 
• obowiązuje plan dystansu społecznego i zachowań związanych  

z higieną dróg oddechowych – komunikowany w spójny sposób    
w wielu miejscach w Domu 

• wdrożony stały system komunikacji z rodzinami mający na celu 
sprawne przekazywanie informacji o wprowadzanych 
ograniczeniach w związku ze zmieniającą się sytuacją 
epidemiologiczną w kraju. 

• opracowywany jest zestaw dokumentów i procedur 
umożliwiających powrót do działania programu 

Faza 1 - odnowienie misji. Po przygotowaniu i wdrożeniu wszystkich niezbędnych 
procedur Dom określa ograniczoną i specyficzną grupę rodzin do przyjęcia. 
Zdefiniowane grupy pozostają w Domu przez fazy 1-3, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów dystansujących, rygorystycznych procedur czyszczenia 
i dezynfekcji oraz ograniczeń w planowaniu pracy personelu Domu. Dom działa 
bez pomocy Wolontariuszy. 

Faza 2 – rozpęd misji. W tej fazie kładziemy nacisk na zwiększenie wydajności 
operacyjnej programu (zwiększenie liczby rodzin) przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów dystansujących, rygorystycznych procedurach 
czyszczenia i dezynfekcji oraz niezbędnym dla jakości programu poziomie/stanie 
personelu. 

Faza 3 - wzmocnienie misji. Na tym etapie Dom przygotowuje się do powrotu do 
100% działania, z ograniczonym dostępem do obszarów wspólnych, zmniejszonym 
rygorem sanitarnym, pełnym personelem operacyjnym, niektórymi niezbędnymi 
pracownikami spoza programu i ograniczonym powrotem Wolontariuszy niskiego 
ryzyka. 

Faza 4 – misja naprzód. W tej końcowej fazie Dom może wrócić do pełnego stanu 
operacyjnego, sygnalizując pełne ponowne otwarcie Programu, jednakże 
dostosowane do sytuacji epidemiologicznej w kraju, z zachowaniem niezbędnej 
ostrożności, dystansem społecznym, stałymi schematami czyszczenia                              
i dezynfekcji i stopniowym wprowadzaniem Wolontariuszy i gości. 

W przypadku krakowskiego Domu Ronalda McDonalda praktyczna implementacja 
poszczególnych Faz realizacji programu w 2020 roku przedstawia się następująco: 

Faza 0 od 21.03.2020 do 06.07.2020 tj. 108 dni 

Faza 1 od 07.07.2020 do 03.08.2020 tj. 28 dni   

Faza 2 od 04.08.2020 do 16.09.2020 tj. 44 dni  

Faza 3 od 17.09.2020 do nadal  
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Liczba rodzin, które korzystały z Domu Ronalda McDonalda w Krakowie w 2020 
roku to 71 rodzin; średni czas pobytu rodziny w 2020 roku to 21 dni. 

Najdłuższy pobyt w Domu Ronalda McDonalda w czasie 5 lat to 382 dni. 
Największa odległość od miejsca zamieszkania rodziny w stosunku do Domu 
Ronalda McDonalda to ponad 700 km (Kraków – Gdynia ). Wartość pomocy 
udzielonej  rodzinom w Domu w 2020 roku to 494 850 zł; w przeliczeniu na ilość 
członków rodzin, wszystkie noclegi udzielone w 2020 to 3 299  (natomiast 
narastająco od otwarcia w 2015 roku do 2020 roku to  48 019 noclegów). 
Jednorazowo od otwarcia Domu, z pobytu w Domu korzystało już 216 rodzin, a 222 
kilka razy wracało do Domu w związku z koniecznością kontynuowania leczenia;  

Dodatkowe wsparcie w 2020 roku (w związku z epidemią Covid-19) przekazane 
przez Fundację za pośrednictwem Domu dla szpitala USDK: testy PCR - 126 testów 
o wartości 44 060 PLN, maseczki  jednorazowe dla personelu medycznego 
szpitala w ilości 13 000 sztuk.  

 

- kontynuacji budowy drugiego w Polsce Domu Ronalda McDonalda, dla 
rodziców dzieci leczonych w  DSK UCK WUM. Dom składa się z 25 pokoi, części 
wspólnej dla wszystkich rodzin i gości, kuchni, salonu, jadalni, pralni, ale także 
pierwszy raz na świecie zintegrowanej w bryle Domu niezależnej strefa rekreacji 
dla najmłodszych: zdrowego rodzeństwa pacjentów rodzin mieszkających w 
Domu oraz dzieci studentów i pracowników kampusu. Strefa ta, nosząca nazwę 
WUMIK, będzie prowadzona  przez  Partnera – Warszawski Uniwersytet 
Medyczny. 
 

Prawomocne pozwolenie na budowę zostało wydane  w dniu 2 września 2019 
roku. Parametry budynku: powierzchnia całkowita - 2 488 m2, kubatura - 10 758 
m3.  

Szacunkowe, uaktualnione w lutym 2021 roku  nakłady inwestycyjne wynoszą 15,6 
mln PLN. Wzrost kosztów inwestycji, w stosunku do pierwotnie planowanych 
(kosztorys 2019 rok, 14 mln. PLN) jest wynikiem ogólnego wzrostu kosztów 
i problemów branży budowlanej związanych z pandemią. Dodatkowo, wyższy 
koszt inwestycji został spowodowany koniecznością wykonania nieplanowanych 
wcześniej dodatkowych prac na rzecz kampusu uczelni. Ich zakres obejmował       
m.in. przeniesienie sieci wod.- kan. nieujawnionej na planach działki, budowę 
dodatkowej wolnostojącej komory śmietnikowej dla Domu i Rektoratu, 
wyposażenie strefy rekreacyjnej WUMIK w  meble robione „na miarę”, rozszerzenie 
zakresu prac brukarskich i ogrodniczych związanych z zagospodarowaniem zieleni 
w otoczeniu Domu i strefy WUMIK. Pomimo spadku poziomu darowizn na rzecz 
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budowy, Fundacja podeszła z otwartością do każdego z tych działań i podjęła 
niezbędny wysiłek przeprowadzenia wszystkich dodatkowych prac w jak 
najlepszym interesie społecznym, szpitala i uczelni. 

W Domu Ronalda McDonalda w Warszawie pierwsze rodziny zamieszkają w maju 
2021 roku. Co najmniej miesięczne opóźnienie w stosunku do planowanej daty 
wynika z wydłużonego procesu odbiorów ze strony służb, które pracują                         
w specjalnych reżimach pandemii. 

Jesienią 2019 roku nastąpiła zmiana władz Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz zmiana kierownictwa Szpitala partnerskiego UCK WUM.                 
W efekcie Fundacja stanęła przed koniecznością weryfikacji i ponownego 
ustalenia zasad bieżącej współpracy i systemu zapraszania rodzin do Domu.            
W 2020 roku zmianie uległa także wcześniejsza koncepcja władz uczelni co do 
zasad prowadzenia strefy rekreacyjnej WUMIK. Ustalenia formuły działania 
WUMIKA są w toku.  

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach 
finansowych w roku 2020 

 

Lp. Zdarzenia prawne w działalności Fundacji - darowizny 
rzeczowe otrzymane w roku 2020 

Koszt brutto Przychód 

w PLN w PLN 

1 
Stella Pack. Umowa z dnia 2019-06-08 - woreczki, worki na 
śmieci, rękawice lateksowe, ściereczki kuchenne.   1 003,82     

2 
Ameco Sp. J. Umowa z dnia 15.01.2020 - szafa pancerna 
DRMK   854,85     

3 
Metalowiec Sp. z o.o. Umowa z dnia  15.01.2020 - 3 łóżka 
do Kępna   2 708,64     

4 CSM Umowa z dnia  05.02.2020 - Pokoje WUM   1 599,00     

5 
McDonald's Polska Sp. z o.o. Umowa z dnia  14.02.2020 - 
Meble biurowe dla Szpitala Pediatrycznego WUM   997,75     

6 
IKEA Umowa z dnia  24.03.2020 -  dla szpitala: pojemniki, 
woreczki strunowe, kosze na śmieci   18 523,35     

7 
IDC Polonia Umowa z dnia  16.04.2020 -  85 kartonów 
ciasteczek Verbena 90g     3 623,55     

8 
Electrolux Poland Sp. z o.o. Umowa z dnia  20.04.2020 -  20 
czajników elektrycznych   2 599,80     

9 
IKEA Retail Sp. z o.o. Umowa z dnia  21.04.2020 - pościel, 
podkładki, szklanki, pudełka plastikowe, zestawy dziecięce   7 798,43     

10 
Diversey Polska Sp. z o.o.  Umowa z dnia  29.04.2020 - 
środki chemiczne    7 049,96     
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11 PRESS GLASS S.A. Umowa z dnia  04.05.2020 -  szkło dla 
Domu w Warszawie   259 440,28     

12 
IKEA Retail Sp. z o.o. Umowa z dnia  04.05.2020 - artykuły 
IKEA   35 406,44     

13 ROSA Umowa z dnia  12.05.2020 - naszyjnik na aukcję   750,00     

14 ARYZTA Umowa z dnia  18.05.2020 - pieczywo WUM    1 501,00     

15 
Bruk-Bet Sp. z o.o. Umowa z dnia  28.05.2020 -Kostka i 
płyty brukowe dla DRM Warszawa   113 421,59     

16 
Mercedes-Benz Sosnowiec Umowa z dnia  31.05.2020 -  
300 przyłbic dla Sosnowca i 300 dla Mysłowic   7 380,00     

17 Mercedes-Benz Warszawa Umowa z dnia  31.05.2020 -  
500 przyłbic dla IPCZD i 100 przyłbic dla Copernicus   7 380,00     

18 
Delabie Sp. z o.o. Umowa z dnia 03.06.2020 -  produkty 
marki Delabie   26 371,58     

19 
Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o. Umowa z dnia  
05.06.2020 – mini lodówka dla SOR w Szpitalu WUM   450,00     

20 
Polentex Umowa z dnia  17.06.2020 - wycieraczki dla 
Domu i WUMIKA   11 270,63     

21 
Diversey Polska Sp. z o.o.  Umowa z dnia  24.06.2020 - 
Taski Midi Jonmaster - wózek do sprzątania   5 716,80     

22 
Bahlsen Polska Sp. z o.o. Umowa z dnia  26.06.2020 - Art. 
spożywcze - ciastka   7 264,44     

23 Aryzta Umowa z dnia  44012 Pieczywo dla Szpitala WUM   2 501,64     

24 
Diversey Polska Sp. z o.o.  Umowa z dnia  01.07.2020 - 
Środki czystości   7 678,81     

25 
Pro Magis Sp. z o.o. Umowa z dnia  08.07.2020 -dwa 
dozowniki dla Szpitala WUM   2 600,00     

26 
The Simply Group Sp. z o.o. Umowa z dnia  08.07.2020 - 
dwa dozowniki dla Szpitala Banacha   2 600,00     

27 
Hajdrowski Bogdan Szkółka Drzew Ozdobnych Umowa z 
dnia  21.07.2020 - brzoza i jarzębina dla DRM KRK   360,00     

28 
Eurologistics Spółka Cywilna Umowa z dnia  21.07.2020 - 
20 l płynu do dezynfekcji dla Szpitala WUM   384,48     

29 Stella Pack SA Umowa z dnia  05.08.2020 - rękawiczki 
jednorazowe 200 szt L,M   813,86     

30 
TweeTop Umowa z dnia  05.08.2020 - instalacja 
centralnego ogrzewania   17 069,12     

31 
MIX Umowa z dnia  07.08.2020 - Pylon z betonu 
prefabrykowanego dla DRM Warszawa   4 059,00     

32 
Henry Kruse Polska Umowa z dnia  24.08.2020 - 
Ochraniacze na buty   1 107,00     
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33 mmCite Umowa z dnia  24.08.2020 - stojak na rowery i 
kosz   6 779,25     

34 Disney Umowa z dnia  25.08.2020 - książeczki   11 819,00     

35 
Winterhalter Umowa z dnia  16.09.2020 - 2 blendery (jeden 
na Aukcję Allegro 2020)    2 460,00     

36 
DECEUNINCK POLAND  Umowa z dnia  16.09.2020 - deska 
tarasowa TWINSON oraz materiały montażowe   6 600,00     

37 
Diversey Polska Sp. z o.o.  Umowa z dnia  02.10.2020 - 
Środki dezynfekcyjne   4 249,20     

38 Gerflor Umowa z dnia  06.10.2020 - wykładzina   1 248,83     

39 Visotec Umowa z dnia  06.10.2020 - Oznakowanie Domu w 
Warszawie i Wumika   18 353,58     

40 
Tarkett Umowa z dnia  12.10.2020 - wykładzina i sznury 
spawalnicze   56 192,24     

41 
Muraspec Umowa z dnia  19.10.2020 - Tapety dla DRM 
Warszawa   42 080,39     

42 
KrosnoGlass Umowa z dnia  21.10.2020 - szkło dla Domu w 
Warszawie   3 553,93     

43 Grohe Umowa z dnia  23.10.2020 - baterie umywalkowe   19 035,48     

44 
Mamania Umowa z dnia  02.11.2020 - książki "Mocno mnie 
przytul" dla DRM Warszawa   219,98     

45 Beko Umowa z dnia  04.11.2020 - sprzęt AGD do Domu w 
Warszawie   25 060,00     

46 
Musso Company Umowa z dnia  03.11.2020 - pościel dla 
szpitala w Koszalinie   1 022,13     

47 
Alfaseal Umowa z dnia  04.11.2020 -artykuły 
zabezpieczenia przeciwpożarowego   6 774,96     

48 EKRO Umowa z dnia  10.11.2020 - parapety i obróbka   5 200,00     

49 Develey Umowa z dnia  12.11.2020 - artykuły spożywcze   3 273,00     

50 
PHU EMAS BARTŁOMIEJ RUDNIK  Umowa z dnia  
20.11.2020 - blaty do kuchni i łazienek   43 000,00     

51 DAV-Import Umowa z dnia  20.11.2020 - płytki dla DRM 
Warszawa   6 000,00     

52 
Miele Umowa z dnia  20.11.2020 - pralnica dla DRM 
Warszawa   6 171,62     

53 
DDB Warszawa Umowa z dnia  22.11.2020 - opłata dla 
Brożka za wykonanie 2 filmów życzeń dla nowego Domu 
(Piwnica pod Baranami oraz A. Macedoński)  

  300,00     

54 Coniveo Umowa z dnia  24.11.2020 - schody/wykładzina na 
schody   55 373,76     



Strona 15 z 46 
 

55 Longin Węgrzyn Wica Umowa z dnia  26.11.2020 - 
urządzenia chłodnicze   800,00     

56 
Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o. Umowa z dnia 
03.12.2020 - sejfy do DRM Warszawa   12 300,00     

57 Bahlsen  Umowa z dnia  03.12.2020 -ciastka   2 551,60     

58 
Adam Śmiałek Umowa z dnia  03.12.2020 - życzenia 
Strażaka dla nowego Domu z Wieży Mariackiej (Kościół 
Mariacki) 

  200,00     

59 
DOBRO Sp. z o.o. Umowa z dnia  20.12.2020 - etiuda 
filmowa dla Domu   11 500,00     

60 
TARKETT  Umowa z dnia  22.12.2020 - tablety HP Elite Pad 
1000 G2   9 963,00     

61 
Henry Kruse Sp. z o.o. Przekazanie -   Ręczniki papierowe, 
papier toaletowy   563,45     

62 
WR Ceramika. Przekazanie 01.12.2020 -   talerze i kubki na 
aukcje charytatywne   1 344,34     

    

Lp. 
Zdarzenia prawne w działalności Fundacji - darowizny 

finansowe otrzymane w roku 2020 

Koszt brutto Przychód 

w PLN w PLN 

1 
FARM FRITES POLAND S A, umowa z dnia  15.09.2020r. - 
na budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   36 000,00  

2 
JUSTYNA LISIECKA , umowa z dnia 05.03.2020r. - 
darowizna na realizację pomocy dla Szpitala w Kępnie* 
łóżka dla pediatrii 

  9 069,83  

3 
AON POLSKA SP. Z O.O., umowa darowizny z dnia 
09.04.2020r.   15 000,00  

4 
DEVELEY POLSKA SP. Z O O. , umowa z dnia 14.05.2020r. - 
na cele statutowe Fundacji Ronalda McDonalda   15 000,00  

5 
BAMA EUROPA SP. Z O O. , umowa z dnia 01.06.2020r. - dla 
Domu w Warszawie w budowie   35 000,00  

6 
HAVI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, umowa z dnia 14.09.2020r. - dla 
Domu w Warszawie w budowie 

  10 000,00  

7 
GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O ., umowa 
z dnia 18.09.2020r. - dla Domu Ronalda McDonalda w 
Krakowie 

  16 500,00  

8 FUNDACJA BGK IM.J.K.STECZKOWSKIEGO, umowa z dnia 
29.09.2020r.- na projekt " Dom poza domem"   98 254,86  

9 
FMD JADWIGA WIECZOREK , umowa z dnia 16.09.2020r.- 
na budowę Domu Ronalda McDonalda W Warszawie   5 000,00  

10 
OMD SP. Z O.O. , umowa z 18.09.2020r. - na budowę Domu 
Ronalda McDonalda w Warszawie   11 000,00  
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11 OMD SP. Z O.O. , umowa z 18.09.2020r. - dla Domu Ronalda 
McDonalda w Krakowie   16 500,00  

12 
TADEO T. STAŚKIEWICZ , umowa z dnia 09.09.2020r. - na 
budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   30 000,00  

13 
A&J ANETTA STRADOMSKA , umowa z dnia 17.09.2020r. -  
na budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   5 000,00  

14 
DRÓŻDŻ TERESA DAKAT , umowa z dnia 11.09.2020r. - 
darowizna na budowę Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

  25 000,00  

15 
DDB WARSZAWA SP. Z O.O. , umowa z dnia 18.09.2020r. -  
na budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   17 000,00  

16 
P.P.H.U. "WANDA" BOGUSŁAW MAZIARZ , umowa z dnia 
22.09.2020r. -  na budowę Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

  25 000,00  

17 GREEN FACTORY SP. Z O.O , umowa z dnia 18.09.2020r. - 
na budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   35 000,00  

18 
ARTUR RYTEL , umowa z dnia 21.09.2020r. - na budowę 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   22 000,00  

19 
PAPAYA FILMS SP. Z O.O., umowa z dnia 14.09.2020r. - na 
budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   41 000,00  

20 
OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O . , umowa z dnia  
17.09.2020r.- na budowę Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

  20 000,00  

21 
DARIUSZ KRASOŃ , umowa z dnia 11.09.2020r. - na 
budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   10 000,00  

22 
ARYZTA POLSKA SP. Z O.O. , umowa z dnia  17.09.2020r. - 
Na budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   20 000,00  

23 
STI POLSKA SP. Z O.O. , umowa z 05.10.2020r. - na 
wyposażenie Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   5 000,00  

24 
ARYZTA POLSKA SP. Z O.O. , umowa z 17.09.2020r. - na 
budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   30 000,00  

25 
JERZY MIĄSKO , umowa z dnia 20.10.2020r. - na łóżka i 
pościel dla rodziców pacjentów  Szpitala Copernicus w 
Gdańsku 

  6 650,79  

26 
JAKUBOWSKI ARKADIUSZ , umowa z 20.10.2020r. - na 
łóżka i pościel dla rodziców pacjentów  Szpitala 
Copernicus w Gdańsku 

  6 650,79  

27 
FARM FRITES POLAND S A , umowa z dnia 05.11.2020r. - na 
budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   20 000,00  

28 
KPM KATARZYNA STĘPCZAK , umowa z dnia 18.11.2020r. - 
na budowę Domu Ronalda McDonalda   51 000,00  

29 
MTM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , umowa darowizny z dnia 
08.12.2020r. - Donacja dla Domu w Warszawie 

  8 800,00  

30 
MAN TRUCK AND BUS POLSKA SP. Z O.O. , umowa z dnia 
01.12.2020r.   18 000,00  

31 
STI POLSKA SP. Z O.O., umowa z dnia 03.12.2020 - na 
wyposażenie Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   20 000,00  
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32 FARM FRITES POLAND S A , umowa z dnia 30.12.2020r. - 
na cele statutowe Fundacji Ronalda McDonalda   12 000,00  

33 
FUNDACJA WARBUD - WARTO POMAGAĆ. Umowa z dnia 
03.02.2020r. - na budowę Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

  50 000,00  

34 
DDB WARSZAWA SP. ZO.O. Umowa z dnia 18.09.2020r. - 
na budowę Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   13 500,00  

35 
GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O. Umowa 
z dnia 18.09.2020r. - na budowę Domu Ronalda McDonalda 
w Warszawie 

  7 500,00  

36 
OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. Umowa z dnia 
17.09.2020r. - na budowę Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

  20 000,00  

37 
C.H. ROBINSON POLSKA S.A. Umowa z dnia 04.02.2020r. -
dla Domu Ronalda McDonalda w Warszawie   50 000,00  

38 
ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. Umowa z dnia 20.11.2020r. 
- na cele statutowe partnerstwo z programem 
Ambulansów NIE nowotworom u dzieci 

  50 000,00  

39 
FARM FRITES POLAND S A . Darowizna dla Pokoi 
Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu Pediatrycznym 
WUM 

  25 000,00  

    

Lp. 
Zdarzenia prawne w działalności Fundacji - darowizny 

finansowe przekazane w roku 2020 

Koszt brutto Przychód 

w PLN w PLN 

1 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Umowa z dnia 
27.10.2020.  19 800,00      

    

Lp. 
Zdarzenia prawne w działalności Fundacji - polisy 

ubezpieczeniowe zawarte w roku 2020 

Koszt brutto Przychód 

w PLN w PLN 

1 
Polisa komunikacyjna OC, AC, NNW dla Ambulansu 
Chevrolet nr 1035977214 zawarta w PZU. Okres polisy: 
08.12.2020-07.12.2021 

 6 350,00      

2 
Polisa majątkowa nr PO/00935655/2020 zawarta w 
Generali. Okres polisy: 01.07.2020-30.06.2021  15 957,00      

3 
Polisa OC działalności Fundacji nr PO/00931495/2020 
zawarta w Generali. Okres polisy: 01.07.2020-30.06.2021  2 500,00      

4 Polisa grupowe NNW dla wolontariuszy nr 80132116298 
zawarta w Generali. Okres polisy: 05.03.2020-04.03.2021  9 942,00      
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5 Polisa grupowe NNW dla wolontariuszy nr 80132116298 
zawarta w Generali. Okres polisy: 05.03.2020-04.03.2021  9 942,00      

6 
Polisa komunikacyjna OC, AC, NNW dla Ambulansu MAN 
nr 1049579570 zawarta w PZU. Okres polisy: 28.04.2020-
27.04.2021 

 30 419,00      

7 
Polisa budowy/montażu Domu w Warszawie nr 998 A 
937645 zawarta w UNIQA. Okres polisy: 24.12.2020-
31.03.2021 

 8 000,00      

 

 
 
 
 

  

Lp. 
Zdarzenia prawne w działalności Fundacji - darowizny 

rzeczowe przekazane w roku 2020 
Koszt brutto Waluta 

1 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Medycznej w 
Kępnie. Umowa z dnia 25.02.2020 -  łóżka i pościel  11 778,47     PLN 

2 
Szpital Pediatryczny WUM. Umowa z 32.03.2020 - 8 tys. 
masek  3 555,00     EUR 

3 Zał. Nr 1.1 - 1 700 masek  765,00     EUR 

4 Zał. Nr 1.2 - 263 przyłbice i 26 standów  9 633,59     PLN 

5 Zał. Nr 1.3. 31.03.2020 - 4 tys. masek  1 834,48     EUR 

6 Zał. Nr 1.4. 31.03.2020 - 4 tys. masek  1 834,48     EUR 

7 USDK. Umowa z dnia 03.04.2020 - 4 tys. masek  1 777,50     EUR 

8 USDK. Zał. 2b. 22.04.2020 - 1 tys. masek  440,00     EUR 

9 USDK. Zał. 2A 22.04.2020 - 4 tys. masek  1 777,50     EUR 

10 USDK. Zał. 2C 11.05.2020 - 4 tys. masek  1 834,48     EUR 

11 USD Lublin. Umowa z dnia 27.04.2020 - 3 tys. masek  1 350,00     EUR 

12 
Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w 
Suwałkach. Umowa z dnia 20.04.2020 - 300 masek  500,00     PLN 

13 Copernicus. Umowa z dnia 20.04.2020- 5 tys. masek  2 250,00     EUR 

14 IP-CZD. Umowa z dnia 14.04.2020 - 5 tys. masek  2 250,00     EUR 

15 
Szpital Pediatryczny WUM. Umowa z dnia 04.05.2020 - 
meble z IKEA  21 996,07     PLN 
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16 IP-CZD. Umowa z dnia 04.05.2020 - meble IKEA  6 423,10     PLN 

17 Instytut Matki i Dziecka. Umowa z 04.05.2020 - meble IKEA  6 987,27     PLN 

18 
Copernicus. Umowa z 25.06.2020 - przyłbice od 
MERCEDESA  6 150,00     PLN 

19 
UCK WUM. Umowa z dnia 30.07.2020 - IKEA, standy, 
przyłbice, czajniki  20 224,73     PLN 

20 
Szpital Sosnowiec. Umowa z dnia 30.06.2020 -przyłbice od 
MERCEDESA  3 690,00     PLN 

21 
Szpital Mysłowice. Umowa z dnia 30.06.2020 - przyłbice 
od MERCEDESA  3 690,00     PLN 

22 Szpital IP-CZD. Umowa z 30.06.2020 - przyłbice od 
MERCEDESA  1 230,00     PLN 

23 
Centralny Szpital Kliniczny Banacha. Przekazane 
protokołem - kosze  5 248,50     PLN 

24 
USD Kraków. Umowa z 14.04.2020 - badania COVID-19 
pacjentów i personelu  64 260,00     PLN 

25 
UCK WUM. Umowa z 27.04.2020 - badania COVID-19 
personelu szpitala  98 300,00     PLN 

    

    

Lp. 
Inne zdarzenia prawne w działalności Fundacji 

 w roku 2020 

Koszt brutto Przychód 

w PLN w PLN 

1 

NOMA 2 Sp. z o.o. Umowa z dnia 03.02.2020 - Sprzedaż 
urządzenia transmisji alarmów i świadczenia usług 
monitoringu pożarowego w Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

 4 305,00   

2 
Veolia Mała Kogeneracja Warszawa Sp. z o.o. Umowa z 
dnia 01.04.2020r. - dostarczenie systemu do korzystania i 
pobierania Energii. 

 136 038,00   

3 
OMD Sp. z o.o. oddział “Macroscope”. Umowa z dnia 
13.05.2020r.  - internetowa umowa emisyjna  7 028,50   

4 Firma Handlowa LUX Katarzyna Byra. Umowa z dnia 
19.06.2020r. - najem 1 miejsca postojowego  442,80   

5 
CHMIELEWSKI-DŹWIGI Rafał Chmielewski  Umowa z dnia 
29.07.2020r. - dźwig do Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

 72 433,33   

6 
Fundacja Otwarte Forum - kampania społeczna" Napisz 
Testament"  4 160,00   

7 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Umowa z dnia 10.09.2020 
- licencja na wykorzystanie utworów podczas aukcji Dzieł 
Sztuki 

 405,90   
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8 dormakaba Polska Sp. z o.o. Umowa z dnia 04.08.2020r.- 
na 2 szt. ręcznej ściany działowej  45 460,80   

9 
AMS S.A. Umowa z dnia 20.11.2020r. - przeprowadzenie 
Kampanii reklamowej  13 431,60   

10 
"DEWRO" WRÓBEL Sp. J. Umowa z dnia 06.10.2020r. - 
usługa budowlana - wykonanie i wbudowanie stolarki 
drzwiowej w Domu Ronalda McDonalda w Warszawie 

 324 000,00   

11 Dom Aukcyjny Agra-Art S.A. Umowa z dnia 13.11.2020r. - 
umowa przyjęcia do sprzedaży nr 1249/2020   

12 
"OMD" Sp. z o.o. Umowa z dnia 17.11.2020r., oddział 
"Macroscope"- Internetowa umowa emisyjna  464 542,22   

13 
"OMD" Sp. z o.o. Umowa z dnia 17.11.2020r., oddział 
"Macroscope"- Internetowa umowa emisyjna  1 637 078,64   

14 

Firma KERD Sp. z o.o. Umowa z dnia 22.05.2020r.  - roboty 
budowlane w zakresie robót budowlanych 
wykończeniowych w Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

 393 291,72   

15 KONTABL  Umowa z dnia 04.05.2020r. - usługi księgowe 8 610/M-c  

16 Michał Sybilski. Umowa z 02.09.2020r. - Pomoc Prawna 2 214/M-c  

17 
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.  Umowa z dnia 
28.04.2020r. -  kontrakt serwisowy MAN 115,85/M-c  

18 

WUM- Porozumienie z dnia 19.10.2020r. w ramach 
partnerstwa Fundacji Ronalda McDonalda z 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w realizacji idei "szpitala 
przyjaznego rodzinie" i filozofii opieki nad całą rodziną 
dziecka hospitalizowanego 

  

19 
Skarb Państwa - Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie. 
Porozumienie z dnia 08.12.2020r.  - akcja Czapka Od Serca- 
zbieranie funduszy 

  

20 
CHMIELEWSKI-DŹWIGI Rafał Chmielewski  Umowa z dnia 
12.11.2020r. - obsługa dźwigu w Domu Ronalda McDonalda 
w Warszawie 

1,08/M-c  

21 Visual Media Sp. z o.o. Umowa z dnia 01.10.2020r. - 
utrzymanie serwisu www 1045,50/M-c  

22 
Firma VISOTEC Sp. z o.o. - Aneks z dnia 10.12.2020r. nr 1 do 
umowy z dnia 03-04-2020 - roboty budowlane  1 040 015,81   

23 
WWD Sp. z o.o. Umowa z dnia 21.09.2020r.  -roboty 
Stolarsko-Ślusarskie w Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

 527 136,55   

24 
Ochrona Juwentus - Bis Sp. z o.o. sp. k. Umowa z dnia 
23.04.2020r.- sprzątanie - Dom Ronalda McDonalda w 
Krakowie 

37,59/1RBG  

25 

Przedsiębiorstwo Drogowe Bruker S.C.  Julian Malarecki, 
Bartłomiej Malarecki. Umowa z dnia 11.05.2020r. - roboty 
budowlane w zakresie parkingów i chodników - Dom 
Ronalda McDonalda w Warszawie 

 318 347,37   

26 
Allegro.pl sp. z o.o. Umowa z dnia 29.07.2020r. - 
świadczenie usług na rzez Fundacji Ronalda McDonalda  -     



Strona 21 z 46 
 

27 
Chmielewski-Dźwigi Sp. z o.o.  Umowa z dnia 29.07.2020r. - 
dźwig DBM630A w Domu Ronalda McDonalda w 
Warszawie 

 63 600,00   

28 

ALAB Laboratoria Sp. z o.o. Umowa z dnia 24.04.2020r. - 
Świadczenie usług medycznych dotyczących badań 
laboratoryjnych weryfikujących choroby spowodowane 
koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Aneks z dnia 
16.11.2020r.  

 98 300,00   

29 Dossier Sp. z o.o. Umowa z dnia 30.01.2020r. - Badanie i 
ocena sprawozdania finansowego  10 455,00   

30 
Impel Safety sp. z o.o. Umowa z dnia 03.12.2020r.- na usługi 
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia 25,94/1RBG  

31 
TEATR Sp. z o.o.. Umowa z dnia 01.06.2020r. - Roboty 
budowlane - Dom Ronalda McDonalda w Warszawie  1 478 075,16   

32 
DEKK Fire Solutions Sp. z o.o. Umowa z dnia 30.06.2020r. - 
Roboty budowlane - instalacja tryskaczowa dla Domu 
Ronalda McDonalda w Warszawie 

 318 600,00   

33 
Grupa KDM sp. z o.o. Umowa z dnia 01.06.2020r. - Roboty 
budowlane. Dom Ronalda McDonalda w Warszawie  2 423 132,28   

34 
PH I U WOD-KAN-BUD Kazimierz Janusz Granica. Aneks  
nr 2 z dnia 30.03.2020r. do umowy z dnia 03.12.2019r. - 
Roboty budowlane. 

 259 189,29   

35 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Umowa z dnia 
11.02.2020r. - Przyłączenie do sieci gazowej- Dom Ronalda 
McDonalda w Warszawie 

 2 285,59   

36 
Design Soul Sp. z o.o. Umowa z dnia 15.03.2020r. - Meble 
do Domu Ronalda McDonalda w Warszawie  188 000,00   

37 

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Porozumienie z dnia 
31.08.2020r. - Porozumienie o partnerskiej współpracy 
Fundacji Ronalda McDonalda w WUM przy realizacji na 
terenie kampusu uczelni programu Domu Ronalda 
McDonalda z niezależną strefą WUMIK 

  

38 
Orange Polska Spółka Akcyjna. Umowa z dnia 25.09.2020r. 
- Świadczenie przez Orange na rzecz Abonenta usług UTM   

39 
MTS Dom Sp. z o.o. Umowa z dnia 27.03.2020r.- Dostawa i 
montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej w Domu Ronalda 
McDonalda w Warszawie 

 360 580,68   

    
 
 

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - brak 
prowadzonej działalności gospodarczej przez Fundację. 

 
 

5. Odpisy uchwał Rady Fundacji podjętych w roku 2020 
 

 
Uchwała nr 1/2020 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania 
badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji. 
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Uchwała nr 2/2020 w sprawie przyjęcia dla Domu Ronalda McDonalda w Krakowie 
planu stopniowego, bezpiecznego przywracania funkcji pomocy rodzicom dzieci 
leczonych w USDK 

  
 
Uchwała nr I/2020/1 Rady Fundacji Ronalda McDonalda z dnia 3 września 2020 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
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nr I/2020/2 w sprawie przyjęcia Regulaminu Fundacji 
 

 
 
nr I/2020/3 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
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nr I/2020/4 w sprawie wyboru Komisji Nominacji i Ładu Korporacyjnego 
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nr I/2020/5 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nominacji i Ładu 
Korporacyjnego 

 
nr I/2020/6 w sprawie wyboru Komisji Audytu 

 
nr I/2020/7 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Audytu 



Strona 28 z 46 
 

 

 
 
nr I/2020/8 w sprawie wyboru Komisji Finansowej 
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nr I/2020/9 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowej 

 
 
Nr I/2020/10 w sprawie wyboru Komisji Programowej 
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nr I/2020/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Programowej 

 
nr I/2020/12 w sprawie wyboru Komisji Pozyskiwania Funduszy (Rozwoju) 
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nr I/2020/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Pozyskiwania 
Funduszy (Rozwoju) 

 
nr I/2020/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i Sprawozdania  
z działalności Zarządu Fundacji  za rok 2019 oraz przeznaczenia dodatniego wyniku 
finansowego na cele statutowe 
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nr I/2020/15 w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2019 

 
 
nr I/2020/16 w sprawie odwołania Zarządu Fundacji 
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nr I/2020/17 w sprawie wyboru Zarządu Fundacji 
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Nr I/2020/18 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu 

 
nr I/2020/19 w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu 

 
 
Nr I/2020/20 w sprawie powołania Dyrektora Wykonawczego 
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nr I/2020/21 wyrażająca stanowisko Rady w przedmiocie Strategii Fundacji 
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nr II/2020/1 w sprawie warunków pełnienia funkcji przez członków Zarządu 
Fundacji 

 
nr II/2020/2 w sprawie warunków zatrudnienia Dyrektora Wykonawczego 
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nr II/2020/3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wiceprezesem Fundacji 
umowy o świadczenie usług doradczych 

 

 

nr II/2020/4 w sprawie przyjęcia budżetu Fundacji na 2021 rok 
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6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

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

Źródło przychodu: Kwota przychodu (PLN) 
darowizny w postaci wpłat 
gotówkowych 

8 810 010,14 

darowizny rzeczowe 481 172,63 
przychody ze zbiórki publicznej 883 380,96 
przychody z odpisu 1% podatku    297 724,57 

przychody z budżetu państwa              
i budżetu gminy 

- 

W sumie z darowizn: 10 472 288,30 

przychody finansowe 140 942,94 

pozostałe przychody operacyjne 12 510,82 

Razem: 10 625 742,06 

 
 
Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację  
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 
 
Fundacja w 2020 roku nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów 
statutowych. 
 
Informacja o wyniku finansowym działalności oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego     z pozostałych źródeł  
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
 

a) realizację celów statutowych (bez amortyzacji): 5 352 741,98 PLN 
 

b) amortyzację środków trwałych służących działalności statutowej: 
473 785,96 PLN 

 

c) administrację (w tym: podróże służbowe, opłaty administracyjne, 
wyposażenie, czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 608 620,12 PLN 
w tym: 

    
Zużycie materiałów i energii 11 422,29 
Usługi obce 368 061,71 
Podatki i opłaty 20,19 
Wynagrodzenia 156 666,44 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 590,71 
Pozostałe koszty 35 858,78 
Razem: 608 620,12 

  
d) działalność gospodarczą: 0 PLN  

 
 

e) pozostałe koszty:  PLN 
 
         - Pozostałe koszty operacyjne: 5.370,25 PLN 
         - Koszty finansowe: 48.767,76 PLN  

 
 

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

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

 
• 2 osoby zatrudnione na kontraktach managerskich, na stanowiskach: Prezes 

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

• 1 osoba zatrudniona na stanowisku Koordynatora Programu Badań  
„NIE nowotworom u dzieci” na pokładzie Ambulansu; 

• 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Domu Ronalda 
McDonalda w Krakowie: na stanowisku Managera Domu (1 osoba), Managera 
Zmiany (4 osoby), na stanowisku Manager Zmiany; Manager ds. Infrastruktury 
i Fundraisingu. (1 osoba), na stanowisku Managera ds. Rozwoju (1 osoba); 

• 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Domu Ronalda 
McDonalda w Warszawie: na stanowisku Managera Domu (1 osoba), 
Managera Zmiany (5 osób) 

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

• 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
Koordynatora ds. Rozwoju. 

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

ds. Kadrowych 
• 6 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia jako Koordynatorzy 

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

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

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

• 2 osoby, działalność gospodarcza, umowa o współpracy jako osoby 
zarządzające Fundacją 

 
 
• łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundacje z podziałem na 

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

 
 

Łączna kwota wynagrodzeń brutto z 
tytułu umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych wypłaconych przez 
Fundację wraz z narzutami (ZUS 
pracodawcy, inne świadczenia) 

1.450.308,78 PLN 



Strona 41 z 46 
 

W tym:  

Podstawowe wynagrodzenia z tytułu 
umów o pracę brutto (bez narzutów) 

927.611,06 PLN 

Nagrody z tytułu umów o pracę brutto 
(bez narzutów) 

0,00 PLN 

Premie z tytułu umów o pracę brutto (bez 
narzutów) 

12.940,00 PLN 

Wynagrodzenia z tytułu umów 
cywilnoprawnych brutto (bez narzutów) 

257.626,72 PLN 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności gospodarczej  

0,00 PLN 

 
 
• wysokość rocznego wynagrodzenia brutto wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji, oraz osobom 
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 156.666,44 PLN 
 

• wydatki na wynagrodzenia brutto z tytułu umów zlecenia – 100.960,28 
PLN 
 

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

• kwotach w kasie i ulokowanych na rachunkach bankowych ze 
wskazaniem banku wg stanu na dzień 31.12.2020 roku: 
 
 
 

Bank Kwota  

ING Bank Śląski S.A.  1.515.365,75 PLN 

ING Bank Śląski S.A. 380 792,56 USD 
(1.431.170,76 PLN) 

  
ING Bank Śląski S.A. 123,00 EUR 

(567,62 PLN) 
 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 57.038,39 PLN 
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Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
S.A. (obligacje Skarbu Państwa) 

2.084.200,00 PLN 

Kasa 394,55 PLN 

 
Dane o nabytych obligacjach W dn. 29.02.2020 r. Fundacja nabyła obligacje 

Skarbu Państwa serii COI0224 o wartości 
2.000.000 PLN. Obligacje te zostały zbyte w dn, 
20.12.2020 r. Oprócz tego Fundacja posiada 
obligacje serii COI0422 o wartości nominalnej 
2.000.000 PLN nabyte 17.04.2018 r. 

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

Fundacja nie nabyła udziałów lub akcji  
w spółkach prawa handlowego.  

Dane o nabytych 
nieruchomościach 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości  
w 2020 roku. 

Dane o pozostałych środkach 
trwałych 

Fundacja w 2020 roku otrzymała od RMHC 
Ambulans MAN (klinika mobilna, gdzie 
dokonuje się bezpłatnych badań USG) o 
wartości 1.648.300,57 PLN. Fundacja nabyła 
również serwer dla Domu w Warszawie o 
wartości 17.430.40 PLN, system ochrony Domu 
w Warszawie o wartości 12.423,00 PLN oraz 
system nagłośnienia do Domu w Warszawie 
17.220 PLN. 

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

Wartość aktywów razem: 28.236.972,36 PLN 
 

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

Wartość zobowiązań razem: 916.556,63 PLN 

Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych 
przez podmioty państwowe i samorządów. 
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(usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia 
publiczne), oraz o wyniku 
finansowym tej działalności 
Informacja o rozliczeniach 
fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a 
także informacja w sprawie 
składanych deklaracji 
podatkowych. 
 

Fundacja nie prowadziła w 2020 roku 
działalności gospodarczej, dochód z 
działalności statutowej jest zwolniony z 
podatku dochodowego na podstawie art.17 ust. 
1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.  

Deklaracja CIT-8 za 2020 rok została złożona 
do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa 
Śródmieście w ustawowym terminie. Fundacja 
nie zalega w płatnościach z tytułu zobowiązań 
podatkowych wobec budżetu.  

Na 31.12.2020 rok zobowiązanie z tytułu 
podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT 
4R wynosiło PLN 11.236,75 

 
 
W związku z § 3 Rozporządzenia Informacja, czy w okresie sprawozdawczym 
była przeprowadzona w Fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki. 
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji były przeprowadzone następujące 
kontrole: 
• Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Fundacji, za rok obrotowy 
przeprowadzone na zlecenie Rady Fundacji przez Dossier Sp. z o.o.  
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Zgodnie z obowiązkiem ciążącym na fundacjach wynikającym z ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, oraz finansowaniu 
terroryzmu, Fundacja dba o transparentność wszystkich podejmowanych działań 
a sprawozdania finansowe i merytoryczne, oraz wnioski z audytu publikowane są 
na stronie internetowej www.frm.org.pl. 

http://www.frm.org.pl/
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Sporządzając Sprawozdanie Zarząd zwraca uwagę na bardzo trudną sytuację  
w związku z pandemią COVID-19 na całym świecie, wpływającą na działalność 
Fundacji. Skala konsekwencji, zmian, jakie wymusiła epidemia i jakie jeszcze może 
wywołać jest trudna do opisania w odniesieniu do działalności Fundacji choćby         
z racji pracy dla publicznej opieki zdrowotnej. Pandemia koronawirusa jest dla niej 
szczególnie groźna, jest groźna dla pacjentów, lekarzy, Wolontariuszy i dla 
pracowników Fundacji. Jako pracownicy niezbędni w ciągłej opiece,  zespół 
Fundacji spełnia kryteria CDC dla fazy 1a lub 1b oraz kryteria WHO Tier 1. Zespół 
warszawski  w lutym 2021 roku nie był jeszcze zaszczepiony ani jedną dawką.  
Fundacja i szpital UCK WUM czekali na decyzję mazowieckiego oddziału NFZ,  
w związku z pytaniem szpitala o możliwość zaszczepienia zespołu Fundacji wraz     
z grupą pracowników, wysłaną 2 marca. Odpowiedź przysłana 15 kwietnia nie 
rozwiązała problemu, odsyłając szpital i nas do Ministerstwa Zdrowia.  
W międzyczasie Dyrektor Wykonawcza zadbała o umówienie zespołu na pierwsze 
wolne terminy szczepień na Stadionie Narodowym. W marcu zespół przyjął 
pierwsze dawki, drugie przyjmie w czerwcu. 

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

Zdaniem Zarządu bardzo ważne jest jednak także podsumowanie działań, które 
Fundacja podjęła natychmiast po ogłoszeniu pierwszego lockdownu. Na apel 
szpitali w Krakowie, w Warszawie i na prośby szpitali z całej Polski, Fundacja 
podjęła się zakupu środków ochrony i sprowadziła z Chin z racji braku 
jakichkolwiek innych źródeł, 44 000 masek. 

Równocześnie przeprowadziła zbiórkę celową na testy dla pracowników 
medycznych, podpisała porozumienie z renomowanym partnerem ALAB 
Laboratoria i przeprowadziła akcje testów dla pracowników w kampusie WUM, dla 
szpitala pediatrycznego, ale także dorosłego, ponieważ zespoły obu szpitali 
współpracują z sobą.  

Zapewnienie posiłków dla zespołów – odbywało się tak długo jak było potrzebne 
i na każdy sygnał. 
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