Warszawa, 13 lutego 2018 roku

Sprawozd anie Zarzqdu z dziaNal no6ci
Fundacji Ronalda McDonalda za 2017 rok

1) Informacje podstawowe:
a)
b)
c)

d)

e)
D

s)
n)

nazwa fundacji - Fundacja Ronalda McDonalda
siedziba i adres fundacji - Warszawa (02-091), ul. Zwirki i Wigury 63 A
siedziba i adres do korespondencji - Warszawa (02-091), ul. Zwirki
i Wigury 63 A
ad res poczty elektro n icznej - fu nd acja@frm. o rg. p I
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowym - 9 kwietnia 2002 roku
numer KRS - 0000105450
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON - 015018480
numer uprawnienia do 1% - 2504 - https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazo rg an izacj i-pozytl 4504,wykaz. htm
dane czlonk6w zarzqdu fundacji:
Adam Jelonek - Prezes Zarzqdu
Krzysztof Ktapa - Czlonek Zarzqdu
Dominik Szulowski - Czlonek Zarzqdu
okre6lenie celow statutowych fundacji - Celem Fundacji jest tworzenie,
I

i)

il
ir'1
iii)

wspieranie

i

realizacja program6w, kt6re pomagajq dzieciom Zye

w zdrowiu i pomySlnoSci. W tym:

.

.

poprawa warunkow pobytu dzieci-pacjent6w w publicznych zakladach sfuzby
zdrowia i opieki spolecznej;
poprawa warunk6w funkcjonowania publicznych zaklad6w stuzby zdrowia
i opieki spotecznej, zajmujqcych sig leczeniem dzieci i opiekq nad dzie6mi, ze
szczeg6lnym uwzg lqd n ien iem Szpitala Ped iatrycznego Wa rszawskiego U n iwersytetu Medycznego przy ul. Zwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a takze poprawa
warunk6w dzialania oddzial6w pediatrycznych w publicznych zakladach stuzby
zdrowia. Fundacja wypelnia swojq misjg prowadzqc programy Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka
(dalej lP CZD) oraz w Szpitalu Pediatrycznym WUM, jak r6wnie2 prowadzqc
pienruszy Dom Ronalda McDonaldaprzy Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciqcym w
Krakowie a ponadto realizujqc ogolnopolski program profilaktycznych badan
USG ,,NlE nowotworom u dzieci", szkolqc lekarzy rodzinnych i POZ, edukujqc
rodzic6w o roli profilaktyki w walce z chorobami onkologicznymi.
fizyczny i intelektualny rozwoj dzieci i mlodzie2y.

.

Sktad Rady Fundacji w 2017 roku:

"

Lp
1

lmie

Nazwisko

Ernst Christoph

Lehmann-Barenklau

z Piotr

Cvburt

Maika

Je2owska

4 Wieslaw

o

8

Jedrzeiczak

lrene

Jurek

Pawel

KastorV

Malgorzata

Kolakowska

Robert

Korzeniow3ki

9 Jerzv

Kowalczvk

Waldemar

Kowalkowski

11

Pawel

Litwirlski

12

Michal

10

Matysiak

13 Maciei

Orlo6

14 Gra2vna

Nowak - Polomska

15

Roman

th

Anna

Sobota

17

Tadeusz

StaSkiewicz

18

Woiciech

Szpila

19

Woiciech

Sz

Rewald

20 Tadeusz
21

Tolloczko

Waldemar

Topolski

22 Aonieszka

Wdowiriska

23 Marian

Woronin

24

Zmazlak

Dorota
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Szkolenia lekarzy

2l zasady, formy i zakres dzialalno6ci statutowej z podaniem realizacji cel6w
statutowych oraz opis gN6wnych zdarzefi prawnych w jej dziaNalnoSci
o s kutkach fi nansovvych.
Dziatalno66 statutowa Fundacjiw 2017 r. polegala na:
"1

kontynuacji og6lnopolskiego programu profilaktycznych badaf
przesiewowych u dzieci pt. ,,NlE nowotworom u dzieci", na poktadzie

specjalistycznego ambulansu Fundacji.
Celem programu badafi USG ,,NlE nowotworom u dzieci" jest zwigkszenie wczesnej
wykrywalnosci nowotwor6w oraz wad rozwojowych u dzieci w wieku 9 miesiqcy - 6
lat, mogqcych skutkowa6 chorobami nowotworowymi atakZe edukacja rodzicow na
temat roli profilaktyki w walce z nowotworami. Program dociera bezpo5rednio do
dzieci, poniewaz prowadzony jest na pokladzie specjalistycznego ambulansu, z
dwoma gabinetami USG, mogEcego dotrze6 do kazdej lokalizacji, stqd program
obecny jest zarowno w najmniejszych jak i w duzych miastach.

Podsumowanie pracy w programie badaf na pokNadzie ambulansu:
Mieisce badan

Data

Lp

Liczba
dzieci

I

3,4 marca

Szamotuly

163

2

5,6 marca

Tarnowo Podg6rne i Prze2mierowo

139

?

11

Skierniewice

142

4

16,17 marca

Ost16da

142

5

18, 19 marca

Gietrzwald

14,7

20.21 marca

Stawiguda

130

25,26 marca

Nowy Dw6r Mazowiecki

138

3, 4 kwietnia

Dgbno

147

6,7,8 kwietnia

Witnica

204

10

9.10 kwietnia

Kostrzyn nad Odrq

138

11

20. 21.22 kwietnia

Skar2ysko Kamienna

ztc

12

23, 24 kwietnia

Radomsko

147

13

6,7 maja

Przeworno

7A

14

10, 11, 12,13 maja

KraSnik

361

15

14 ,15 mala

LQCZna

144

8

12 marca

3/27

to

20 maja

Slupsk

17

21-26 mai,a

Koszalin

472

18

2,3,4 czerwca

Sochaczew

230

19

5, 6 czenruca

Wyszk6w

140

21

10 czenruca

Krak6w z wolontariuszami szkolv

74

zz

11 czerwca

Kleczan6w gmina Obraz6w

J5

20

14 czeruvca

Legionowo

cc

ZJ

17 czerwca

Warszawa z t-azarskim

6n

24

16,'l 8 czenruca

Milanowek

133

zc

22,23 czerwca

Kudowa Zdr6j

140

zo

25,26 czeruca

Duszniki Zdr6j

131

ZT

27,28 czerwca

Klodzko

136

z6

1,2lipca

Plock

142

ZY

9, 10 sierpnia

Zlot6w

123

en

11 sierpnia

Okonek

38

31

2, 3 wrze6nia

Milan6wek

126

32

9, 10 wrzeSnia

Krynica Zdr6j - Festiwal Biegowy

135

Nowy Zmigrod

123

11

, 12wrze|nia

75

34

15,16.17 wrze6nia

Mirisk Mazowiecki

250

JC

18, 19 wrze6nia

Kotun kolo Siedlec

135

36

23.24wrzetnia

Cieszyn

114

25,26.27 wrzeSnia

Myszk6w

219

30 wrze6nia - 1 pa2dziernika

Kargowa

159

?o

2,3 pa2dziernika

Buk

140

40

12 oa2dziernika

Zawichost

41

13, 14,15 pa2dziernika

Ostrowiec Swigtokrzyski

210

42

19,20 pa2dziernika

Poznai

140

43

21

Sroda Wielkooolska

147

44

23 oa2dziernika

Rychwal

46

28,29 pa2dziernika

Etk

141

47

3, 4, 5listopada

Jelenia G6ra

215

aa

,22 pa2dziernika

69

96

to

20 maja

Slupsk

17

21-26 mala

Koszalin

472

18

2,3,4 czeruvca

Sochaczew

230

19

5, 6 czenryca

Wyszk6w

140

21

10 czenrvca

Krak6w z wolontariuszami szkolv

74

zz

11 czerwca

Kleczanow gmina Obraz6w

35

ZU

14 czeryvca

Legionowo

55

23

17 czewvca

Warszawa z Lazarskim

50

z1

16,18 czeruca

Milanowek

133

25

22,23

czeruvca

Kudowa Zdr6j

140

zo

25,26 czerwca

Duszniki Zdr6j

131

27

27,28 czerwca

Klodzko

,1

z6

1,2lipca

Plock

142

29

9, 10 sierpnia

Zlotow

123

cn

11 sierpnia

Okonek

JI

2, 3 wrze6nia

Milan6wek

126

32

9, 10 wrzeSnia

Krynica Zdr6j - Festiwal Biegowy

135

33

11

Nowy Zmigr6d

123

34

15,16.17 wrze6nia

Mir'rsk Mazowiecki

zcu

18, 19 wrzeSnia

Kotuf kolo Siedlec

135

23.24wrzesnia

Cieszyn

114

27

25,26.27 wrze6nia

Myszk6w

219

38

30 wrze6nia - 1 pa2dziernika

Kargowa

159

JV

2,3 pa2dziernika

Buk

140

40

12 oa2dziernika

Zawichost

41

13, 14,15 pa2dziernika

Ostrowiec Swi gtokrzyski

210

42

19,20 oa2dziernika

Poznah

140

43

21,22 pa2dziernika

Sroda Wielkooolska

147

44

23 pa2dziernika

Rychwal

46

28,29 pa2dziernika

Etk

141

47

3, 4, 5listopada

Jelenia Gora

215

, 12 wrze9nia

75

?A

38

ov

YO

48

7,8 listopada

Belchat6w

139

49

16 - 22listopada

Opole

500

50

1 grudnia

Wolomin

o6

51

2,3 grudnia

Lidzbark

oo

52

7,8 grudnia

Mihsk Mazowiecki z miastem

9 grudnia

Warszawa

62

10 grudnia

Warszawa w Pokojach Rodzinnych

61

Dzieci przebadane w 2017
Dzieci przebadane od poczqtku programu w lalach 2005-2017

139

7884

56566

Struktura prograrhu ,,NlE nowotworom u dzieci" na pokladzie ambulansu

ZARZAD FUNDACJI
I

DYREKTOR WYKONAWCZY
I

KOORDYNATOR PROGRAMU

KIEROWCA

ZESPOIY

TOP Medical

LIKARZY

'

WOLONTABIUSZE

Partner lokalny

W 2017 roku program Fundacji byl zglaszany przez rodzic6w w
dzialafi z budZetow obywatelskich

propozycjach

.

Zgloszenie w Koszalinie w drodze glosowania on-line zdobyto najwigkszq liczbg
glos6w i w efekcie Fundacja zrealizowala w mieScie 6-dniowe badania, w ktorych
wziQlo udzial 47 2 dzieci.
W Opolu ambulans pracowal od 16 do 22 listopada, a z badan skorzystalo 500
maluchow objgtych prog ramem.
W kazdej akcji program wspierajq Wolontariusze, Tylko na pokladzie ambulansu
byto ich 279 z calej Polski, w r6znym wieku, polqczonych motywacjE pomagania,
nauki - to w przypadku student6w medycyny.

b) kontynuacji programu szkoleri dla lekarzy POZalekarzy rodzinnych pt.
,,NlE nowotworom u dzieci"
W 2017 roku w 2 szkoleniach wziqto udzial53 lekarzy POZilekarzy rodzinnych.
Fundacja podsumowalazokali 1S-lecia program szkolefl, w ktorych od pienruszego
szkolenia, w roku 2003, do dzi6 uczestniczylo 2gG2lekarzy.
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Struktura programu szkolef lekarzy

ZARZAD fUNDACJt

DYREKTOR WYKSNAWCZY

5TAIY, ZEWNETRZIdV
FARTNER FROGRAMU

WOLONTAHIUSZE

szxclerrt

a

prowadzeniu spotkari zrodzicamiw formie wykladow pt. ,,NlE nowotworom
u dzieci - Rodzicu, dostrze2 objawy" podczas prowadzenia og6lnopolskiego
programu profilaktycznych badari przesiewowych u dzieci pt. ,,NlE nowotworom
u dzieci"

Wyktady prowadzone byly z wykorzystaniem material6w przygotowanych we
wspolpracy z IFMSA Poland i ekspertami - lekarzami wspierajqcymi Fundacjq.
Prezentacja i broszura sq dedykowane dlaurodzicow, dziadkow, uczestniczqcych

w badaniu na pokladzie ambulansu Fundacji bqd2 oczekujqcych na

przyjazd

ambulansu w 2018 roku.

Przedmiotem trwajqcego 35 minut wyktadu jest podana w przystgpnej formie,
usystematyzowana pogtqbiona wiedza o objawach nowotwor6w u dzieci.
Om awia nym cechom objawow tow arzyszy pokaz m ate rialu fotog raficznego.

i

u

czYMY

PROFT

LAKTVKIOZT EKUJAC ZA WOLONTARIAT

NIE nowotworom u dziecl

-

Rodzicu dostrzei objawy

Od stycznia 2016 roku razem z IFMSA-Potand

prowadzimy wyklady dla rodzic6w
Ttumaczymy i pokazujemy,2e objawy

sE:

r. przedtuzajqce sig w czasie
z, asymetryczne

3 niesp€cyficzne

kontynuacji ogolnopolskiego programu pobierania krwi od honorowych
dawc6w na pokNadzie ambulansu Fundacji
W 2017 roku ambulans Fundacji mial w planach udzial w Woodstocku oraz
pokazach lotniczych w Radomiu, ale obie akcje zostaty odwotane pzez partnerskie
a1

RCKiK.

prow?dzeniu czynnego przez caly rok, przez 7 dni w tygodniu, ,,Pokoju
Rodzinnego Ronalda McDonalda" w lP - CZD w Migdzylesiu
Program ,,Pokoj Rodzinny Ronalda McDonalda" to realizaqa misji ,,Aby rodzina
mogla byc razem" otaz idei ,,domu poza domem w czasie choroby dziecka" w
mikroskali. ,,Pok6j Rodzinny Ronalda McDonalda" to miejsce gdzie rodzice dziecipacjent6w mogE bezptatnie odpoczq6, napi6 siq kawy, herbaty, zrobic pranie,
prasowanie, skorzystac z prysznica, a w czq6ci nazywanej Pokojem Ciszy
odpoczqc, zdrzemnqc sig lub nakarmic piersiq maluszka. Pokoj to takze miejsce

ey

dzialan edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do dzieci i ich rodzicow.
Fundacja zapewnia komfort rodzicom w,,Pokoju Rodzinnym Ronalda McDonalda"
popzez nieustannq dbafoSc o czysto6c i nalezyty stan tego miejsca. W tym celu
prowadzi niezbgdne naprawy i wymiany wyposazenia a takze zatrudnia 7-osobowy
zesp6l, pracujqcy w Pokoju.
Fundacja zapewnia 100o/o zaopalrzenia ,,Pokoju Ronalda McDonalda" w produkty
spozywcze (kawa, herbata, cukier, mleczko, woda) oraz chemiczne (proszki do
7

t27

prania, plyny do plukania, rgczniki jednorazowe, Srodki higieny, jednorazowa
poSciel).

W 2017 roku
1950 dzieci.

w

Pokoju zarejestrowaliSmy 15 894 wizyty. Pokoj pomagal rodzinom

Struktura program Pokoju Rodzinnego w IP-CZD

zARZAD FUNDACJI

DYRTKTOR WYKONAWCZY

tP-czD

znspdt PoKoJU
:

-'i
.1.

2

3

4

6

a prowadzeniu 2 Pokoi Rodzinnych

Ronalda McDonalda i przestrzeni
rodzinnych tj. 23 kuchni wrazzlazienkami oraz 18 salon6w dedykowanych
rodzinie i hospitalizowanemu dziecku w Szpitalu Pediatrycznym WUM przy
ul. Zwirki i Wigury 63 A, w ramach realizowanej tu idei ,,Szpital Przyjazny
Rodzinie"

Stworzone przez Fundacjq Pokoje i przestrzenie rodzinne dajq matym pacjentom
i rodzinom poczucie domowego komfortu. Fundacja dbajqc o wygodg kazdego
rodzica lub opiekuna towarzyszqcego dziecku w szpitalu, wyposazyla tak2e sale
szpitalne w specjalne skladane l62ka i poSciel, aby noc nie oznaczata konieczno6ci
snu na podlodze. Dzigki zakupom Fundacji Szpital Pediatryczny WUM jest
pienruszym w Polsce szpitalem pediatrycznym, w ktorym nikt nie Spi na podlodze.

Fundacja zatrudnia Koordynatorow Programu Pokoi Rodzinnych, aby sprostad
spolecznym wymaganiom tego projektu i samej inwestycji. Dba na co dzieri o
standard Pokoi, o szacunek dla zasad szpitala, o zrozumienie dla potrzeb innych
rodzin i dzieci, oraz o pozytywne emocje i entuzlazm matych pacjentow.
ZaleZy nam, by po pobycie w tym Szpitalu dziecko wracalo do swojego Srodowiska
z nowq wiedzq i wrazeniami, innymi niz te, zwiEzane z chorobq.
Program Pokoi Rodzinnych wptywa na poprawg warunk6w pobytu dzieci-pacjent6w
rodzin w publicznym szpitalu ale takze pomaga w likwidacji barier edukacyjnych
i spolecznych. Wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne realizowane sq w
Pokojach Rodzinnych z udzialem eksperl6w, gwiazd oraz Wolontariuszy.
i ich

W 2017 roku 2 Pokoje Rodzinne stuzyly wsparciem rodzinom 3000 dzieci na dwoch
oddzialach , a lqcznie w calym szpitalu ponad 36 000.

w

WVSARX*NIA 2$, T
POK*JAChi ROPZINNIYC!-l R*NALDA AAcDONALDA
Atly rocixina rnoglu L:yi: ,ir,r$m-n''

ffi
ffi
imA?"s MIA KIND XASAIAfA NATJKA
ffiffiBSCEMTY WARSZTA ry
C:I IKA\AIYMI TUDZMI TfiATR WSZYSTKO DLA CAIII ROilZ NIY

SPATKANIA Z

Struktura organizacyjna program Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM

ZARZAD FUNDACJI
l

DYREKTOR WYKONAWCZY

I

KOORDYNATOR

PROGRAM.U POKOI

DYREKCJA SZPITAI"A

WUM

i

KOORDYNATOR

PROGRAMU POKOI
i wol.tlTARlATU.-

KOORDYNATOR

PRO6RAMU POKOI

I

WOLONTARIUSZE

s) prowadzeniu pierwszego Domu Ronalda McDonalda
Fundacja prowadzi pierwszy w Polsce, bezplatny Dom dla rodzicow dzieci chorych
na nowotwory oraz choroby wymagajqce dtugiego pobytu w szpitalu. Dom, otwady
14 pa2dziernika 2015, wspiera Uniwersytecki Szpital Dzieciqcy w Krakowie

-

Prokocimiu.

Dom Ronalda McDonalda to 20 komfortowych pokoi, wsp6lna kuchnia, jadalnia,
salon, bawialnia, pokoj tv, pralnia, suszarnia, magazyn Dom zgodnie zzaloleniem

jest modelowq realizaqq,

i

wykorzystujqcq wszystkie dostgpne rozwiqzania
technologie nowoczesnego budownictwa: szyby o specjalnych parametrach

termicznych, specjalne rozwiqzania izolacyjne, akustyczne, panele fotowoltaiczne i
pompy ciepla do ogrzewania cieplej wody uzytkowej , a tak2e tryskacze. Dom to
jedyny taki budyneku2yteczno6ci publicznejw Malopolsce z instalacjq tryskaczowq.
O wyjqtkowym komforcie Domu decyduje tak2e najwylsza jakoS6 wykonczenia i
wyposazenia.

O Dom, jako, 2e jest bezplatny dla rodzic6w, dba Fundacja, budujqc wok6t idei

pomagania grono

przyjaciol, ambasador6w,

donatorow.

Praca Fundacji zostala w 2017 roku doceniona pzez Miasto Krak6w medalem
Honoris Gratia.
Liczba rodzin, kt6re korzystaly z Domu Ronalda McDonald a w 2017 roku - 327
Liczba rodzinnych noclegow (uwzglgdniajqcych pobyty pozostalych czNonk6w
rodzin matych pacjent6w: rodzehstwo, dziadkowie itp) to 6 587, podczas gdy w
2016 roku bylo to 6 408 go6ci;
Sredni czas pobytu rodziny w Domu Ronalda McDonalda to 18 dni;
Najdtuzszy pobyt w Domu Ronalda McDonalda to juL nie 278 dni jak w 2016
roku, ale 321!
Najwiqksza odlegloS6 zamieszkania rodziny w stosunku do Domu Ronalda
McDonalda to 691 km (Krakow - Koszalin) i 900 km (Krakow - Kijow);
Wafto5c pomocy to ponad 940 000 PLN;
Wszystkie noclegi w 2017 roku to 10 096;

Struktura program Domu Ronalda McDonalda

ZARZAD FUNDACJI

Ochrona
(ffrma zewn,)

'

0YREKT0R WYKONAWCZY

MANAGER DOMU

USDK

KsiggowoiC
{firma zewn.
dzlalalqca dla
FundacJU

Kierownicyzmianyx3

1

I

Kierownik zmiany
Koordynator
Woloptariatu

Konserwator

I

Wolontariusze

Dom utrzymuje siq dziqki wsparciu Fundatora i Donator6w - firm oraz os6b
prywatnych a w codziennej pracy Zespolowi Domu pomaga grupa Wolontariuszy.
10t27

NajwigkszE grupq regularnych Wolontariuszy stanowiq ludzie McDonald's, kt6rzy
na co dziefi czujq, ze Dom pomaga w ich imieniu. Dom promuje wolontariat w5r6d
dzieci, doroslych, zaprasza student6w stowarzyszonych
organizacjach
studenckich oraz dba o relacje zotoczeniem samorzqdowym i biznesowym.

w

Opis gN6wnych zdarzefi prawnych

w

dzialalno6ci Fundacji

o

skutkach

finansowych w roku 2017: -

Lp"

Zdarzenia prawne o skutkach finansowvch

Przych6d

w PLN

1

Umowa dot. obslugi ksiqgowej Fundacji. Zawarla 11 pa2dziernika
2005 roku na czas nieokre6lonv.

Koszt brutto
w PLN

3 6900 zt
brutto miesrQcznre.

Koszt roczny
35 055 zt, w
tym 5 535,00
zr za przygotowanie sprawozdania finansowego.
z

Umowa zawarla 1 wrze6nia 2015 roku z firmq Schindler Polska Sp.

zo.o. na obslugg senruisowq windy w obiekcie Domu Ronalda McDonalda w Krakowie. Faktury wystawiane sq 3 razy do roku co 4 miesiqce ( 211,00 zl netto plus VAT miesiqcznie)

259, 53 zl
brutto miesigcznie.
Koszt roczny
SETWISU

3 321,52 zl
brutto

J

Umowa nr 112016zdnia26 stycznia 2016 roku zawarla zfirmq FHU
Bezpo2 na Swiadczenie uslug serwisowych i konseruuacyjnych urzqdzen oraz instalacji przeciwpoZarowych zainstalowanych w obiekcie
Dom Ronalda McDonalda w Krakowie

Do 0612017

koszt miesigczny uslugi

wynosil
881,69 zl
brutto/ od
o7t2017 758,69 zl
brutto. Koszt
roczny uslugi

wyni6sl
9 719,28 zl
brutto
4

Umowa nr 251512016 zawarla dn. 29 grudnia 2016 z firmq Frapol
Sp, z o.o. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez grupg serwisowE czynnoSci senvisowych w zakresie przeglqd6w okresowych i
konsenvacji oraz urzqdzefi instalacji HVAC zamontowanych w
obiekcie Dom Ronalda McDonalda w Krakowie- umowa obejmuje
dwa przeglqdy w ciqgu roku

2 300 zt netto
plus VAT (
2 829,00 zl
brutto) roczny
koszt wynosi
5 658,00 zl
brutto

U m owa 250 lMP l20 1 5 zaw arla 20 pca 20 1 5 roku z fir mqMatopolski
O6rodek Ochrony Przeciwpozarowej ,,lnterpoz" Sp. z o.o.- Umowa
monitoringu pozarowego

250,00 netto

li

zllm-c

(

307,50 zl
brutto ) roczny
koszt wynosi
3 690,00 zl
brutto

6

24 083,40 zl
brutto roczny
koszt

Umowa o Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych
z firmq,,PLAY'.

z 23 wrzeilnia

36,90 zl brutto
miesiqcznie/4
658,61 zl
brutto.

201 5 roku

8

^Ulezpieczenie

nastgpstw nieszczgsliwych wypadk6w z 26 lutego

4 940 zl

ro k u. Ub ezpie czalqcym jest powszech ny Zaklad U bezp ecz66
S,A. Okres ubezpieczenia: 26 luty 2016 roku do 25 lutego 2017 roku.

2016

i

I

10

307,50 zl
brutto miesigcznie.
t-qczny koszl
rocznie 3
690,00 zl
brutto.

Polisa ubezpieczenia

odpowiedzialno6ci

stopada 2016 roku do 6listopada 2017 ro
Towarzystwo Ubezpieczeh iReasekuracji
cyjna.
11

Ubezpieczenie sprzgtu
pokladzie Ambulansu

(ultras

z7 grud

7

li_

12 000 zl

iest
Ak_

)

2323 zl

na

iest
Towarzystwo Ubezpieczeh i
kres
ubezpieczenia: od 8 grudnia 2016 roku do 7 grudnia 2017 roku,

12

13

Aneks do umowy z Agencjq Ochrony ,,JUWENTUS,' wchodzqcy w
2ycia z dniem 1 stycznia. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie
uslugi calodobowej ochrony Domu Ronalda McDonalda.

190 692.00 zl

Umowa abone

430,50 zl brutto
miesigcznie.
Koszt roczny
5 160,0 zl

o. o. Przedmio
nie uslugi opie
kt6rym zlokaliz
14

-

Darowizny Celowej z 2 stycznia z firmq Andrzej Maziarz
9T9*"
PRZEDSIEBIORSTWO.

4 300 zl

Przedmiot umowy to darowizna w kwocie
4 300 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda
McDonalda w Krakowie.
15

Umowa Darowizny Celowej

z2 stycznia zfirmqSinisa Hristov - lCH. 4 300 zl

Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300 zl przekazana na
cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.
to

Umowa Darowizny Celowej z2 stycznia z Firmq Uslugowo - Han- 4 300 zl
dlowq Marek Borowy. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4
300 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- - jeden z pokoi w
Domu Ronalda McDonalda w Krakowie ijego koszt6w utrzymania
w 201 7 roku.

17

Umowa Darowizny Celowej z2 styczniazfirmq MG Marzena Gra- 4
dowska. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda
McDonalda w Krakowie i jego koszt6w utrzymania w 2017 roku.

18

U mowa Darowizny Celowej z 2 sty cznia z Resta u racjq Szybkiej Ob- 4 30O zl
stugi Marek Kapustka . Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4
300 z{ przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w
Domu Ronalda McDonalda w Krakowie ijego koszt6w utrzymania
w 2017 roku.

19

Umowa Darowizny Celowej z 2 stycznia z firmq,,DAKAT' Dr62d2 4 300 zl
Teresa . Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 3OO zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda
McDonalda w Krakowie i jego koszty utrzymania w 2017 roku.

20

Umowa Darowizny Celowej z 2 stycznia z firmq,,DZIEDZIC" MA- 4 300 zl
RIUSZ DZIEDZIC . Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300
zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu
Ronalda McDonalda w Krakowie ijego koszty utrzymania w 2017

3OO

zl

roku.
21

Umowa Darowizny Celowej z 2 stycznia z Firmq Handlowo - Uslu- 4 300 zl
gowq Marek Kazimierz. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie
4 300 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w
Domu Ronalda McDonalda w Krakowie ijego koszty utrzymania w
2017 roku.

22

Umowa Darowizny Celowej z 2 stycznia z firmq KRAJMAN PIOTR 4 300 zl
KRAJEWSKI. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300 zl
przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie ijego koszty utrzymania w 2017 roku.

23

Umowa Darowizny Celowej z 2 slycznia z firmq TWISTAR Arka- 4 300 zl
diusz Jakubowski. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300
zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu
Ronalda McDonalda w Krakowie i jego koszty utrzymania w 2017
roku.

24

Umowa Darowizny Celowej

z 2 stycznia z firmq CMD Stanistaw 4 30O zl

Czesak. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300

zl

prze-

kazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda
McDonalda w Krakowie ijego koszty utrzymania w 2017 roku.
25

U

mowa Darowizny Celowej z 2 sly cznia z firmq

MD

M

M

ichal Ad a m-

czyk. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4.300 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda

4

3OO

zl

McDonalda w Krakowie i jego koszty utrzymania w 2017 roku.
26

Potwierdzenie darowizny z 9 stycznia. Darowizng w kwocie 500 zl 500 zl
przekazala firma KON-MAC KONOPSKI ANDRZEJ na cele statutowe Fundacii- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie

27

Potwierdzenie darowizny z 9 stycznia. Darowizng w kwocie 50 zl 50 zl
orzekazal Pani Anna Samborowska - Rasztemborska na cele statutowe Fundacji.

28

Potwierdzenie darowizny z 9 stycznia. Darowiznq w kwocie 10 zl 10 zl,
pzekazal Pan Grzegorz Marek Holyhski na cele statutowe Funda- lqczna
cii- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.
kwota
wptat w

2017 roku
to 70 zl
29

Potwierdzenie darowizny z 9 stycznia. Darowizng w kwocie 4 300 zl 4 300 zl

pzekazala Firma Dariusz Krason na cele statutowe Fundacji- utrzymanie jednego z Pokoi w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie

2n

Umowa Darowizny Celowej z 12 stycznia zfirmq BAKS Alina Bo- 4 300 zl
rucka. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300 zl przekazanana cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda
McDonalda w Krakowie i jego koszty utrzymania w 2017 roku.

31

Umowa Darowizny Celowej z 13 stycznia zfirmq POLBAR Pawel
Kurka. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- jeden z Pokoi w Domu Ronalda
McDonalda w Krakowie i jego koszty utrzymania w 2017 roku.

32

Potwierdzenie darowizny z 13 stycznia. Darowiznq w kwocie 4 300 4 300 zl
zl pzekazal Pan Wojciech Szpila na cele statutowe Fundacji- utrzymanie jednego z Pokoi w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie

JJ

Umowa Darowizny Celowej2 13 stycznia zfirmq P.P.H.U. WANDA 4 30O zl
Boguslaw Maziarz. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4 300
zl przekazana na cele statutowe Fundacji- utrzymanie jednego z
Pokoi w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie

34

Umowa z 1 lutego z Pracowniq rze2b i projekt6w ,,Stylostudio".
Przedmiotem umowy jest wykonanie skarbonki.

3 813 zl

Umowa zawarla 6 lutego z firmq Visual Media Polska Sp. z .o. o.

10 701,00 zl

35

4 30O zl

Przedmiotem umowy jest projekt serwisu internetowego ,,BlP".

l-qczne wynagrodzenie z tytulu realizacji postanowieh Umowy to 8
700 zl netto, 10 701 zl brutto.

37

Umowa zlecenie z 13 lutego z Panem Wojciechem t_ubczykiem.
Przedmiotem umowy jest usluga polegajqca na zmontowaniu filmu
na lzbg Przyjgc Naglych Szpitala Pediatrycznego WUM. Zawykonanie zlecenia zleceniobiorcy przysluguje wynagrodzenie w wysokosci 300 zl netto.

401,22 zl

Umowa organizacji wystawy MIKROKOSMOS z firmq WAGNER
3D- Tr6jwymiarowe Obiekty Reklamowe z 14 lutego. Fundacja Ronalda McDonalda zobowiqzuje siq do pokrycia koszt6w wystawy.

3 000 zl

Grupowe ubezpieczenie nastgpstw nieszczg6liwych wypadk6w z 26
lutego. Ubezpieczajqcym jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeh
S.A. Okres u bezpieczen a to 26.02.20 17 - 25.02.20 1 8.

4 971 zl

Przedmiotem umowy jest kwota 3 000 zl.

38

i

?o

Umowa Darowizny Celowej z 13 marca z Firmq OMD Sp. z, o.o.,
Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 14.350 zl przekazana na
cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie, na
rzecz jednego z Pokoi ijego koszt6w utrzymania w 2017 roku.- potwierdzenie darowizny wystawione w dniu 05.04.2017

14 350 zl

40

Umowa Darowizny Celowej z 13 marca zFirmq DDB Sp. z. o.o..
Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 14.350 zl przekazana na
cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie, na
rzecz jednego z Pokoi i jego koszt6w utrzymania w 2017 roku. - Potwierdzenie darowizny z dnia 5 kwietnia 2017

14 350 zl

41

Umowa Darowizny Celowej z 13 marcazFirmqGutenberg networks
Warszawa Sp. z.o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie
14.350 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda
McDonalda w Krakowie, na rzecz jednego z Pokoi ijego koszt6w
utrzymania w 2017 roku.

14 350 zl

42

Umowa z 30 marca z firmq Joanna Piwowarczyk Zielone Powietrze. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie uslug kompleksowej
opieki nad terenami zielonymi wok6l Domu Ronalda McDonalda.
Strony ustalily, 2e platnoSi ka2dorazowo bgdzie zale2na od iloi;ci
pracy i mo2e wynie6c :
wariant l- 10002t brutto
wariant ll- 90021 brutto
wariant lll- 800 zl brutto

7 405,00 zl
brutto

Na poczet koszt6w prac z 96ry przekazano kwotg 65202t, ktora byta

darowiznq celowq przekazanq przez darczyncg na utrzymanie
ogrodu. Koszty lqczne calorocznej opieki nad ogrodem wyniosly

6 5200 zl plus faktura za dodatkowe prace w pa2dzierniku na kwotg
885,00 zl brutto

43

Potwierdzenie darowizny z 5 kwietnia. Darowizng w kwocie 3.500 zl 3 500 zt
przekazala firma ECOLAB Sp. z.o.o. na cele statutowe FundacjiPROGRAM Pokoi Rodzinnych w Szpitalu pediatrycznym WUM w
Warszawie, na organizacjg wystawy,,Wirusy i mikroorganizmy".

44

Potwierdzenie darowizny z 23 kwietnia 20'l 8 roku. Darowiznq w 25 0000 zl
kwocie 25 000 zl HAVI LOGISTICS Sp. z. o. o przekazala na cele
statutowe Fundacji 5 pazdziernika 2017 roku.

45

Umowa Darowizny Celowej z 25 kwietnia zfirmqKrakow Airport Ho- 3 657 zl
tel Sp. z.o.o, z siedzibq w Balicach. Przedmiot umowy to darowizna
w kwocie 3.657 zlprqekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

46

Umowa o pracg z 1 maja dla Koordynatora Programu Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

47

Umowa Darowizny Celowej z 9 mala z firmq BAKS Alina Borucka. 5 175 zl
Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 5.175 zl przekazana na

cele statutowe Fundacji- program badaf ,,NlE nowotworom

3 695,96 zl

u

dzieci", badania w Slupsku.
48

Umowa z 10 mala ze Stowarzyszeniem na zecz Dzieci z Chorobami Krwi. Przedmiotem umowy jest donacja w maksymalnej kwocie 30.00021 na realizacjg og6lnokrajowego programu szkolenia w
zakresie wczesnej diagnostyki chor6b nowotworowych u dzieci.

49

Umowa Darowizny Celowej z 22 maja z firmq mHipoteczny S.A.
Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4.000 zl przekazana na
cele statutowe Fundacji. Darowizna nie wplyngla.

50

Umowa Darowizny Celowej z2 czervvcazfirmqcREEN FACTORY 43 000 zt
Sp.z,o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 43.000 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w
Krakowie. Darowizna wplyngla w 2018 roku.

51

Umowa Darowizny Celowej 221 czerwca z firmq Farm Frites Poland 43 000 zl
SA. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 43.000 zl przekazana
na cele statutowe Fundacii- - Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

52

Umowa Darowizny Celowej

z 6 lipca z Fundacjq

,,ORLEN- DAR

14 524,44 zl

11 000 zl

SERCA' Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 11.000 zl oraz
darowizna rzeczowa w formie karty przedplaconej typu ,,W" o warto6;ci 3.0002t przekazana na cele statutowe Fundacji- badania profilaktyczne USG dzieci w celu realizaqi zadania w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.
53

54

Umowa Darowizny Celowej z 17 lipca z firmq Farm Frites Poland 25 000 zl
SA. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 25.000 zl przekazana
na cele statutowe Fundacji- realizacjg Programu Pokoi Rodzinnych
w Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie.
Potwierdzenie cyklicznej, comiesigcznej darowizny . Darowizng rzezl przekazalafirma,,JUWENTUS" Sp. z o.o.
sp.k. na rzecz pienrvszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda przy
USDK w Krakowie-Prokocimiu. Laczna warto6c darowiznv 8 4OO zl

czowq o warto6ci 700

t5127

8 400 zl

55

Ubezpieczenie mienia i utraty zysku dla Domu Ronalda McDonalda
z 'l 7 sierpnia. Ubezpieczajqcym jest firma Golden Arches Insurance
DAC, Po6rednikiem oraz wykonujqcym notg ksiggowq jest firma

11 843 zl

AON.
56

Ubezpieczenie mienia i utraty zysku oraz odpowiedzialno6ci cywilnej z 27 sierpnia. Ubezpieczajqcym jest firma Golden Arches Insurance DAC. Po6rednikiem oraz wykonujqcym notq ksiggowq jest
firma AON.

57

Umowa Darowizny Celowej z 28 sierpnia z firmq Develey Polska 25 000 zl
Sp.z.o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 25.000 zl pzekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w

2 473 zl

Krakowie.
58

59

Umowa Darowizny Celowej z 30 sierpnia z firmq Huhtamaki Food- 21 50021
service Poland Sp.z.o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie
21.500 zl przekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda
McDonalda w Krakowie.- potwierdzenie darowizny z dn. 26.09.2017

Umowa Darowizny Celowej

z 31 sierpnia z

firmq DG ELPRO 300 zt

Z.DURLAK, J.GOLONKA SPOTKA JAWNA. Przedmiot umowy to
darowizna w kwocie 300 zl przekazana na cele statutowe FundaciiDom Ronalda McDonalda w Krakowle.
hll

Umowa Darowizny Celowej z 31 sierpnia zfirmq BEKO S.A. Przedmiot umowy to darowizna zeczowa pralko-suszarka Beko model
HTV 8733 XSO o warto6ci '1999,002t. Przekazana dla Centrum
Zdrowia Dziecka do pokoju dla rodzic6w w Klinice Nefrologii i Transplantacji Nerek, protokolem z 6 pa2dziernika.

61

Umowa Darowizny Celowej z 31 sierpnia z firmq ARYZTA Polska 45 000 zl
Sp.z.o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 45.000 zl pzekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w

1 999 zl

Krakowie.
oz

Potwierdzenie darowizny z 8 wrze6nia. Darowizng w kwocie 1.230
zl przekazal Pan Marek Krzysztof Polahski na dzialania statutowe w
programach Pokoi Ronalda McDonalda- Laboratorium Wiktora Nie-

1 230 zl

dzickiego.
63

Umowa Darowizny Celowej z 15 wrze5nia zfirmq HB Reavis Construction PL Sp. z o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 300
zl przekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

64

Umowa Darowizny Celowej z 18 wrzeSnia zfirmqSweco Consulting 45O zl
Sp. z o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 450 zl przekazana na cele statutowe Fundacii- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

300 zl

Umowa Darowizny Celowej z 19 wrze6nia zfirmqGeneral Automa- 600 zl
tic Sp. z o.o. Sp. K. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 600 zl
przekazana na cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda
w Krakowie.
oo

Umowa Darowizny Celowej z2A wrzeinia zfirmq Danfoss Poland 300 zl
Sp. z o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 300 zl przekazana na cele statutowe Fundacii- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

ol

Umowa Darowizny Celowej 221 wrzetniazfirmqDelta Controls Sp.
z o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 10.000 zl przeka-

10 000 zt

zana na cele statutowe Fundacji- potwierdzenie darowizny wystawione z w dniu 22.09.2017.

Umowa Darowizny Celowej z 10 pa2dziernika z firmq Tech4 Sp. z 450 zl
o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 450 zl przekazana na
cele statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

69

Umowa z 13 pa2dziernika z DDB Warszawa Sp. z.o.o. Przedmiotem 12 945,75
umowy jest przekazanie w formie darowizny praw autorskich do ma- zl

teriatu filmowego ,,Spacer". Warto5c uslug wycenia sig na 12
945.7521 brutto.
70

Umowa darowizny rzeczowej z 11 stycznia z firmq BEST COFFE
SYSTEMS S.A. WartoSi darowizny to 1 076 zl

71

Umowa Darowizny Celowej z 25 pa2dziernika z firmq Andrzej Ma- 7 866 zl
ziarz. Pzedmiot umowy to darowizna w kwocie 7.866 zl przekazana
na cele statutowe Fundacji- realizacjg Programu,,NlE nowotworom
u dzieci", badania w Cieszvnie

72

Umowa Darowizny Celowej 226 pa2dziernika z firmq GREEN FAC- 27 00Ozl
TORY Sp, z o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 27 0OO

1 076 zl

zl przekazana na cele statutowe Fundacji. Wplata wplynqla na konto
w kwietniu 2018 roku.
73

Umowa Darowizny Celowej z 26 pa2dziernika z firmq Justyna Li- 25
siecka. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 25 000 zl przekazanana cele statutowe Fundacii.

74

Umowa Darowizny Celowej 226 pa2dziernika z firmq BAKS Alina 5 000 zl
Borucka Restauracje McDonald's. Przedmiot umowy to darowizna
w kwocie 5 000 zt orzekazana na rzecz Fundacii Ronalda McDo-

0OO

zl

nalda-jubileusz.
75

Potwierdzenie darowizny 226 pa2dziernika. Darowiznq w kwocie 7
500 zl przekazala Pan Piotr Jucha na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u
dzieci".

76

Potwierdzenie darowizny 226 pa2dziernika. Darowiznq w kwocie 7 7 500 zl
500 zl przekazal Pan Adam Pienkowski na dzialania statutowe w
programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

77

Potwierdzenie darowizny z26pa2dziernika. Darowizng w kwocie 11
000 zl przekazala Pani lrena Jurek na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u
dzieci".

78

Potwierdzenie darowizny z 26 pa2dziernika. Darowizng w kwocie 5 5 000 zl
000 zl przekazal Pan Arkadiusz Jakubowski na dzialania statutowe
w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w
Szpitalu Pediatrycznym WUM iIP-CZD wWarszawie oraz,, NIE nowotworom u dzieci".

79

Potwierdzenie darowizny z26pa2dziernika. Darowiznq w kwocie 21
500 zl przekazala Pani Ewa t-azowska na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

21 5002|.

80

Potwierdzenie darowizny 226 pa2dziernika. Darowiznq w kwocie 21
500 zl przekazata Pani Malgozata Janicka - Krajewska na dzialania
statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,,
NIE nowotworom u dzieci".

21 5002|r

81

Potwierdzenie darowizny z 26 pa2dziernika. Darowizng w kwocie 22
000 zl przekazala Pani Teresa Dr62d2 na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

22000 zl

7

5OO

zl

11 000 zl

82

Na podstawie umowy o wsp6lpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz
Dzieciz Chorobami Knrvi w Lublinie2T pa2dziernika2OlT roku obylo

7 383,03 zl

sig szkolenie z wczesnej diagnostyki chor6b nowotworowych ,,NlE
nowotworom u dzieci" dla 36 lekarzy POZilekarzy rodzinnych
A?

Umowa Darowizny Celowej z 30 pa2dziernika z firmq Farm Frites 26 0O0 zl
Poland SA. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 26.000 zl
przekazana na cele statutowe Fundacii.

84

Umowa Darowizny Celowej 230 pa2dziernika z firmq OSI Food Solutions Poland Sp. z. o. o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie
19.000 zl przekazana na cele statutowe Fundacii.

19 000 zl

85

Umowa Darowizny Celowej 231 pa2dziernika z firmq ABB Sp. z o.o.
Przedmiot umowy to darowiZna w kwocie 1.050 zl przekazana na
cele statutowe Fundacji.

1

86

Ubezpieczenie programu badari ,,NlE nowotworom u dzieci"
stopada 2017 r. Strona polisy - Allianz Polska SA

87

z7

050 zl

li-

Potwierdzenie darowizny z 7 listopada. Darowiznq w kwocie 30.000

zl przekazala Pani Anna Sobota na dzialania statutowe w progra-

12 000 zl
30 000 zt

mach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u
dzieci".
88

Potwierdzenie darowizny z 7 listopada. Darowizng w kwocie 5.000

zl pzekazala Pani Marzena Gradowska na dzialania statutowe w

5 000 zl

programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpi-

talu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u dzieci".
89

Potwierdzenie darowizny z 7 listopada. Darowizng w kwocie 600 zl 600 zl
pzekazala firma Emmerson Lumico Sp. z o.o. na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, pokoi Rodzinnych
w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE
nowotworom u dzieci".

90

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 320
zl przekazala Firma Remontowo Budowlana Lester Remodeling Leszek Grzgda na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda

320 zl

McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i lpCZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".
91

Potwierdzenie darowizny z 10listopada. Darowizng w kwocie 1000

zl przekazal Pan Dariusz Krasof na dzialania statutowe w progra-

1

000 zt

mach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u
dzieci".

92

VJ

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 390 390 zl
zl przekazala firma Farm Frites Poland SA na dzialania statutowe w
programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 480 480 zl
,,BEA" Piotr Borowy na
dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,. NIE nowotworom u dzieci".

zl przekazala Firma Uslugowo Handlowa

94

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 100 100 zl
zl przekazal Pani Agnieszka Wdowiriska na dzialania statutowe w
programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpi-

talu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u dzieci".

95

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowiznq w kwocie 2.000

2 000 zl

zl pzekazala Firma Espersen Polska Sp z.o.o. na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych
w Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE
nowotworom u dzieci".
96

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 200 20O zl
zl pzekazal Pani Sylwia Tygielska na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u
dzieci".

97

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 100
zl przekazal Pan Tomasz Zagajewski na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotwo-

'100 zl

rom u dzieci".
qR

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 400 400 zl
zl przekazal Pan Wojciech Sala na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u
dzieci".

99

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 750
zlprzekazala Firma Res Gastro Sp,z.o.o. SK na dzialania statutowe
w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w
Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

100

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 750 75O zl
zl przekazal Pan Marek Kazimierz na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u

750 zl

dzieci".
101

102

Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowizng w kwocie 400 400 zl
zlprzekazala Pani Lucyna Rapacz-Kapustka na dzialania statutowe
w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w
Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".
Potwierdzenie darowizny z 10 listopada. Darowiznq w kwocie 400 40O zl

zl przekazala Pani Joanna Wqsik na dziatania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u
dzieci".
103

Potwierdzenie darowizny z 13 listopada. Darowizng w kwocie 150

15O

zl

zl przekazala Firma Jager - Gerard Jastrzgbski na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych
w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE
nowotworom u dzieci".
104

Potwierdzenie darowizny z 13 listopada. Darowizng w kwocie 150 150 zl
zl przekazala Pani Monika Krowicka na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

105

Potwierdzenie darowizny z 13 listopada. Darowizng w kwocie 100
zl przekazala Pan Zbigniew Kobyliriski na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

100 zl

106

Potwierdzenie darowizny z 13 listopada. Darowizng w kwocie 250
zl pzekazala Pan Szymon Gutkowski na dzialania statutowe w orogramach Domu Ronalda McDonalda, pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotwo-

25O

zl

rom u dzieci".
107

Potwi
prz
nia st

listopada. Darowizng w kwocie 2b0 250 zl
Handlowa Marek Borowy na dzialaomu Ronalda McDonalda, pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie
oraz,, NIE nowotworom u dzieci".

zl

108

Potwier:dzenie darowizny z 13 listopada. Darowizng w kwocie 500 500 zl
zl przekazala Pani Renata ?rys na dzialania statutowe w programach Domu Ronalda McDon?lda, pokoi Rodzinnych w Szpitalu pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz,, NIE nowotworom u
dzieci".

109

Potwierdzenie darowizny

z

zl przekazal Pan Jaroslaw

mach Domu Ronalda McDo
diatrycznym WUM i IP-CZD
dzieci".

ne

200 zl

tut
ch
tE

110

Umowa Darowizny Celowej z 24 listopada z firmq Uslugi Logistyczne Jacek Krawczak. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie
200 zl przekazana na cele statutowe Fundacji w programie pokoi
Rodzinnych.

111

Umowa Darowizny Celowej 227 listopada zfumq Candellux Ligh- 400 zI
ting Sp. z.o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 4OO zl przekazana na cele statutowe Fundacji w Programie pokoi Rodzinnych.

112

Potwierdzenie darowizny z 28 listopada . Darowizng w kwocie 1.000

zl przekazala firma VISOTEC SOCHA Sp .2. o. o. na dzialania statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu

2O0

zl

1 000 zl

Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

113

Podziqkowanie z 28 listopada za zebranie 328,56 zlotych. Darowizng przekazali Paistwo Matylda i Leon Krawczykna dzialania statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu
Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotwo-

328,56 zl

rom u dzieci".
114

Umowa zlecenie z 30 listopada z Panem Przemyslawem piqtkiem.
Przedmiotem umowy jest wykonanie trzech warsztat6w z Szybkich
Kubk6w. Za wykonanie zlecenia zleceniobiorcy przysluguje wyna-

600 zl

grodzenie w wysokoSci 600 zt brutto.
115

Umowa darowizny z 30 listopada , Darowizng w kwocie lE} zl prze- 150 zl
kazalafirma Velis sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Sp. k.
na dzialania statutowe Fundacji- Dom Ronalda McDonalda w Krakowie.

116

Potwierdzenie darowizny z 5 grudnia . Darowizng w kwocie 475 zl
przekazala firma DDB Tribal Warszawa Sp. z. o. o. na dzialania
statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

475 zl

117

Umowa Darowizny Celowej z 6 grudnia z flrmq Lagardere Travel
Retail Sp. z o.o. Przedmiot umowy to darowizna w kwocie 7.830 zl
przekazana na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda - McHappy
Day 2015,2016. Darowizna wplyngla 5 stycznia 2018 idlatego
przych6d zostanie zaraportowany w roku 2018.

0zl

118

Ubezpieczenie pojazdu ambulansu Chevrolet Wl0433E AC, OC,
NNW, zawarte 8 grudnia 2017 roku. Strona polisy - Ergo Hestia.

7 1152|r

119

Darowizna w kwocie 6000 zl pzekazana przez firmg DDB Tribal
Warszawa Sp. z o.o. na dzialania statutowe Domu Ronalda McDonalda, potwierdzona dokumentem przeslanym do Darczyhcy z
datq 19 stycznia 2018 roku.

6 000 zl

120

Potwierdzenie darowizny z 31 grudnia. Darowizng w kwocie 500 zl
przekazala firma CMD Stanislaw Czesak na dzialania statutowe
Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u

500 zt

dzieci".
121

Potwierdzenie darowizny z 31 grudnia. Darowizng w kwocie 250 zl
pzekazala Pani Malgorzata Rejnik na dzialania statutowe Domu
Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym
WUM i IP-CZD w Warszawie oraz .. NIE nowotworom u dzieci".

250 zl

122

Potwierdzenie darowizny z 31 grudnia. Darowizng w kwocie 500 zl
przekazala firma,,Librex" lzabela Orzel na dzialania statutowe
Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u

500 zl

dzieci".
123

Potwierdzenie darowizny z 31 grudnia. Darowizng w kwocie 250 zl
przekazala firma Clematis Polska Sp. z o.o. Sp. k. na dzialania
statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

25O zl

124

Potwierdzenie darowizny z 3'l grudnia. Darowizng w kwocie 800 zl
przekazala firma Huhtamaki Foodservice Polska Sp. z o.o. na
dzialania statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych
w Szpitalu Pediatrycznym WUM i lP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE
nowotworom u dzieci".

800 zl

125

Potwierdzenie darowizny z 31 grudnia. Darowizng w kwocie 150 zl
ozekazal Pan Kamil Ma6lanka na dzialania statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym
WUM i IP-CZD w Warszawie oraz ,, NIE nowotworom u dzieci".

150 zl

tzo

Potwierdzenie darowizny z 31 grudnia. Darowizng w kwocie 500 zl 500 zl
pzekazal Pan Stanislaw Czesak na dzialania statutowe Domu Ronalda McDonalda, Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym
WUM i IP-CZD wWarszawie oraz.. NIE nowotworom u dzieci".

Zalqcznikiem do Sprawozdania Zarzqdu jest takze wykaz um6w zawartych w ramach programu
,,NlE nowotworom u dzieci"

-zalaczniknr

1.

3)

lnformacja o prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej wedlug wpisu do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego
brak prowadzonej
dziatalnoSci gospoda rczei przez Fu ndacjg.

4)

Odpisy uchwal Zarzqdu Fundacji podjqtych w roku 2017'. nr 1 i nr 2

-

.
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5) Informacja o wysokosci uzyskanych przychod6w, z wyodrebnieniem ich 2rodel
(np. spadek, zapis, darowizna, Srodki pochodzqce ze 2rodel publicznych, w tym

z budzetu panstwa i budzetu gminy) odplatnych Swiadczeri realizowanych przez
fundacjg w ramach celow statutowych z uwzglgdnieniem kosztow tych swiad czen;
jezeli prowadzono dziatalno66 gospodarczq, wynik finansowy tej dziatalno6ci oraz
procentowy stosunek przychodu osiqgnigtego z dzialalnoSci gospodarczej do
przychodu osiEgniQte go z pozostatych 2rodel,

Informacja o wysoko5ci uzyskanych przychod6w:
Zr6dlo przychodu

Kwota przychodu

3 148 402.75 zl

darowizny w postaci wplat gotowkowych

62 810,84 zl

darowizny rzeezowe
przychody ze zbiorki publicznej

708 628.58 zl

przychody z odpisu 1% podatku

183 211,20 zl

przychody z budzetu paistwa i budzetu gminy

58 441,87 zl

4 161 495,24 zl

W sumie z darowizn
z odsetek od lokat

38 359,62 zl

pozostafe operacyjne

12 381.84 zl

4 212 236,70 zl

Razem

fnformacja

o

odplatnych Swiadczeniach realizowanych przez fundacjg

w ramach cel6w statutowych z uwzglqdnieniem koszt6w tych Swiadczefi:
Fundacja w 2017 roku nie realizowala odptatnych Swiadczen
statutowych.

w ramach

cel6w

fnformacja o wyniku finansowym dziaNalno6ci oraz procentowy stosunek
przychodu osiqgnigtego z dzialalnoSci gospodarczej do przychodu
osiqgniqtego z pozostalych 2r6del
Fu

nd

6)

acja n ie prowa dzi dzialalnoSci

g

ospod

a

rczej.

Informacja o poniesionych kosztach na:

a1 realizacjq cel6w statutowych ( bez amortyzacji) 2 241 952,34 PLN

b) amortyzaqa Srodk6w trwatych sluzqcych dzialano6ci statutowej30l 220,48
PLN

cl administracjg

(w tym:

podr6Ze sluzbowe, oplaty administracyjne)

wyposazenie, czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe itp.) 59 004,82 PLN
w tym:

Zu2ycie material6w i energii
Uslugi obce
Podatki iopfaty

1 319,72 PLN

109 411,84 PLN
481,33 PLN

Koszty biura

17 013,41 PLN

Pozostale koszty/ podroze sNu2bowe
Wynagrodzenia iZUS
Razem

7 117,12 PLN
23 691,40 PLN
159 004,82 PLN

oi dzialalno6c gospodaiczq- 0 PLN

e) pozostate koszty - 325 241,81 PLN w tym:

'

.
.

pozostate

koszty

325 175,64 PLN

-w tym wycena bilansowa rachunku walutowego -325 033,06 PLN

koszty

finansowe

66,17 PLN

Dane o:

a)

.
.
.

liczbie os6b zatrudnionych w fundacjizpodziaNem wedlug zajmowanych
stanowisk i z wyodrgbnieniem os6b zatrudnionych wylqcznie
w dzialalnoSci gospodarczej
Liczba osob zatrudnionych w Fundacji - 9 os6b:

1

osoba zatrudniona na podstawie umowy

o pracQ, na stanowisku

kierowcy/opieku na tech n icznego ambu lansu Fu ndacj i
5 os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ na stanowisku Managera
Domu (1 osoba), Managera Zmiany (4 osoby) Domu Ronalda McDonalda
w Krakowie;
;

3

osoby zatrudnione na podstawie umowy

o

pracq na

stanowisku
Koordynatora Programu Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu
Pediatrycznym WUM.

Brak os6b zatrudnionych wyNqcznie w dzialalno6ci gospodarczej.

b)

Nqczna kwota wynagrodzefi wyplaconych przez fundacjq z podziaNem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Swiadczenia, z wyodrqbnieniem
caNo6ci tych wynagrodzefi os6b zatrudnionych wylqcznie w dziaNalnoSci
gospodarczej

Lqczna kwota wynagrodzeri brutto wyplaconych przez Fundacjq
v\traz z narzutami (ZUS pracodawcy)

O,OO

Nagrody

O,OO PLN

lnne Swiadczenia

Wynagrodzenia os6b zatrudnionych wylqcznie w dzialalno6ci
gospodarczej

0,00

wysoko66 rocznego lub przecietnego miesiqcznego wynagrodzenia

wyplaconego Nqcznie czlonkom zarzqdu i innych organ6w fundacji oraz
osobom kierujqcym wyNqcznie dzialalnoSciq gospodarczq z podzialem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne Swiadczenia
O,OO

d)

PLN

16 723,20 PLN

Premie

c)

751 976,43 PLN

PLN

wydatki na wynagrodzenia z um6w zlecenia
106 542,60 PLN

e)

udzielonych przez fundacje po2yczkach pieniq2nych, z podzialem
wedNug ich wysoko6ci, ze wskazaniem po2yczkobiorc5w i warunk6w
przyznania po2yczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania
takich po2yczek
O,OO

t1

PLN

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku wg stanu na dzief 3'1.12.2017 roku:

Bank
ING Bank Slaski S.A,
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
kasy

Dane o nabytych obligacjach

o

wielko6ci objqtych udzial6w lub
nabytych akcji w spolkach prawa handlowego

Dane

ze wskazaniem spolek
Dane o nabytych nieruchomoSciach

Kwota
2 553 655.45 PLN
461 355,10 USD (1 606 115,61P1N)
388 783,28 PLN
1 095.40 PLN

Fundacja nie nabyla

w 2017 roku zadnych

obligacji
Fundacja nie nabyta w 2017 roku udzial6w ani
akcji w spolkach prawa handlowego.

Fundacja nie nabyla zadnych nieruchomo5ci w
2017 roku

Dane o pozostaNych Srodkach truvalych

Fundacja w 2017 roku nabyla Srodki tnrrrale o
warto6ci 18 471,46 PLN - glowica liniowa
S11543 do aparatu SN00311 na pokladzie
ambulansu potrzebna do badari USG oraz

Dane o warto6ci aktywow fundacji ujqtych we
wla6ciwych sprawozdaniach finansowych
sporzqdzanych dla cel6w statystycznyc
Dane o wafto6ci zobowiqzafi fundacji ujqtych
we wlaSciwych sprawozdaniach finansowych
sporzqdzanych dla cel6w statystycznych
Dane o dziaNalno6ci zleconej fundacji ptzez
podmioty pafistwowe i samorzqdowe (uslugi,
pahstwowe zadania zlecone zam6wienia

publiczne) oraz
dzialalnoSci

o

poniosla wydatki o warto6ci 10 701,00 PLN na
realizacjq biuletynu informacji publicznej BIP
stanowiqcych wartoSci nie materialne i prawne
Fundacji.
WartoSc aktywow - 12 247 552,52 PLN

Warto66 zobowiazart

-

1 456 322.14 PLN

Projekty padycypacyjne: Koszalin, Belchat6w

i

wyniku finansowym

tej

Wynik finansowy: 58 441,87 PLN tytulem
dotacji.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytulu Fundacja nie prowadzila w 2017 roku
ciq2qcych zobowiqzah podatkowych, a tak2e dzialalno6ci gospodarczej, dochod
informacja w sprawie skladanych deklaracji z dzialalnoSci statutowej jest zwolniony z
podatku dochodowego na podstawie ad.17 ust.
podatkowych
1 Ustawy o podatku dochodowym od os6b
prawnych.

Deklaracja CIT-8 za 2017 rok zostala zlo2ona
do Trzeciego Urzgdu Skarbowego Warszawa
Srodmie6cie w ustawowym terminie.

w platno6ciach z tytulu
zobowiqzah podatkowych wobec budZetu.
Fundacja nie zalega

Na

z

31.12.2017 rok zobowiqzanie
tytulu
podatku dochodowego od wynagrodzefi PIT 4R
i PIT 8AR wynosilo 5 328,00 PLN.

Zgodnie z obowiqzkiem ciqZqcym na fundacjach wynikajqcym z ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziafaniu praniu brudnych pienigdzy oraz finansowaniu
terroryzmu, Fundacja dba o transparentno6c wszystkich podejmowanych dzialan
a sprawozdania finansowe i merytoryczne, audyt oraz wnioskiz audytu publikowane
sq na stronie internetowej www.frm.org.pl.

Prof. Adam Jelonek
Prezes Zarzqdu

Krzysztof Klapa
CzNonek Zarzadu

Dominik Szulowski
CzNonek Zarzadu

Lp.

Zalqczniknr

1

Zdarzenia prawne w dzialalno6ci Fundacji w programie
,,NlE nowotworom u dzieci"

1

Przych6d brutto
w PLN

w PLN

0zl

0zl

0zl

Ozl

0zl

0zl

0zl

Ozl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

Koszt brutto

Umowa z 8 lutego 2017 roku ze Stowarzyszeniem
POZYTWVKA orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badan ultrasonograficznych u dzieci, Badania odbywaly sig
w dniach 18-19 wrze6nia w Kotuniu.

2

Umowa z 8 lutego 2017 roku z Gminq Targowo Podg6rne
orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy
jest wsp6tpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badan
ultrasonograficznych u dzieci.

Umowa z 9 lutego 2017 roku ze Stowarzyszeniem
Czerwona Pomarahcza orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badan ultrasonograficznych u dzieci.

4

Umowa z 9lutego 2017 roku z Fundacjq Festiwal Biegow
oraz firmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy
jest wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badai
ultrasonograficznych u dzieci, Badania odbyty sig w dniach
9-10 wrzeSnia w Krynicy Zdroju.

6

Umowa z 9 lutego 2017 roku z Gminq Witnica orazfrmq
,,Top Medical" Sp, z.o,o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badaf
ultrasonografi cznych u dzieci.

o

Umowa z 9 lutego 2017 roku z Gminq Stawiguda oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badan
ultrasonografi cznych u dzieci.

Umowa z 14 lutego 2017 roku z Miastem i Gminq Buk oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badan
ultrasonograficznych u dzieci.

8

9Tgy" z 14 lutego 2Oi7

roku z Gminq Miejskq Duszniki_

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

Zdroj oraz firmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. przedmiotem
umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie realizaqi
Programu polegajqcego na pzeprowadzeniu badah
ultrasonograflcznych u dzieci.

o

ejskq Ostr6da
miotem umowy
Programu
ultrasonografi cznych u dzieci.
'10

d

oraz

wy jest

ultrasonograficznych u dzieci.

11

Um
Ser
z.o.

redzkim

Medical,'Sp
tron w

zak

przeprowadzeniu badari ultrasonograficznych u dzieci.
tz
Umowa z 21 lutego 2017 roku z Miastem i Gminq
Szamotuly orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badah ultrasonograficznych u dzieci.

14.

ek oraz firmq
y

jest

ML

ultrasonograficznych u dzieci.

14
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mowa z 24 tuteso'o t
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za
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oraz
wy jest

ultrasonograficznych u dzieci.

0zl

16

0zl

Umowa z 28 lutego 2017 roku z Gminq Dgbno orazfirmq
,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizac1i Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonograficznych u dzieci.

7 866 zl

17

Umowa z 1 marca 2017 roku z firmq Andrzej Maziarz oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realiZacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badai
ultrasonograficznych u dzieci. Koszt badafi pozostaje po
stronie Fundacii.

18

0zl

0zl

0zl

Ozl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

Umowa z 3 marca 2017 roku z Gmina Ostrowiec
Swigtokrzyski oraz flrmq,,Top Medical" Sp. z.o,o.
Przedmiotem umovvy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badaf ultrasonograficznych u dzieci.

'19

Umowa z 6 marca 2017 roku z firmq URBAN FOOD
Natalia Palka-Urban oraz'firmq,,Top Medical" Sp. z,o.o.
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie
r ealizaqi P ro g ram u poleg ajqcego na przeprowadzen iu
badai ultrasonograficznych u dzieci.

ZU

Umowa z 6 marca 2017 roku z Zespolem SzkolnoPrzedszkolnym nr 11 w Krakowie oraz firmq ,,Top Medical"
Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest wsp6tpraca stron w
zakresie realizacji Programu polegajqcego na
przeprowadzeniu badah ultrasonograficznych u dzieci

21

Umowa z 6 marca 2017 roku z Gminq Miejskq Klodzko
orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy
jest wspolpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badan
ultrasonografi cznych u dzieci

zz
Umowa zB marca2017 roku z Miastem Radomsko oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badan
ultrasonograficznych u dzieci

23

Umowa z 9 marca 2017 roku z Powiatem Kra6nickim oraz
SPZOZ w Kra6niku. Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca
stron w zakresie realizacji Programu polegajqcego na
przeprowadzeniu badah ultrasonograficznych u dzieci

24

Umowa z 15 marca 2017 roku z Miastem Sochaczew oraz
firmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wspolpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonograficznych u dzieci

zc

0zl

0zl

9 798 zl

I

Ozl

0zl

0zl

0zl

0zl

Ozl

0zl

0zl

Ozl

0zl

Umowa z 22 marca 2017 roku z Miastem Kostrzyn nad
Odrq. Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w
zakresie realizaqi Programu polegajqcego na
przeprowadzeniu badah ultrasonograficznych u dzieci.
Dotacja z 3 lipca od Miasta Kostrzyn nad Odrq wyniosla
9 798 zl. Darowizna zostala przekazana na oplacenie
kosztu pracy lekarzy badajqcych w ,,Nie nowotworom u
dzieci". Koszt to 9 522 zl. Fundacja zwrocila r62nic9 w
kwocie 274 zl.

/n

522 zl

Umowa z 30 marca 2017 roku z Powiatem Skarzyhskim
orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o,o. Przedmiotem umowy
jest wsp6lpraca stron w zakresie realizaqi Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonograficznych u dzieci.

27
Umowa z 4 kwietnia 2017 roku z firmq,,Top Medical" Sp
z.o,o. Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w
zakresie realizacji Programu polegajqcego na
przeprowadzeniu badan ultrasonograficznych u dzieci,
Badania odbyly siq w dniach 9-10 kwietnia w Kostrzynie
nad Odra,

zo
Umowa z 14 kwietnia 2017 roku z Gminq Przeworno oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o,o. Przedmiotem umowy jest
wspolpraca stron w zakresie realizaqi Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonograficznych u dzieci.

29
Umowa z 18 kwietnia 2017 roku z Gminq Obraz6w oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badari
ultrasonograficznych u dzieci.

30

Umowa z 21 kwietnia 2017 roku z Centrum Kultury'l 05 w
Koszalinie Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w
zakresie realizacji Programu polegajqcego na
przeprowadzeniu badah ultrasonograficznych u dzieci.
Wspolpraca bezkosztowa.

2,1

Ozl

0zl

0zl

0zl

Ozl

0zl

39 500 zt

38 923,87 zl

0zl

Ozl

0zl

0zl

uzl

0zl

0zl

Ozl

Umowa z24kwietnia2017 roku z Miastem Jelenia G6ra
oraz firmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy
jest wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonograficznych u dzieci.

32

Umowa z 4 maja 2017 roku z Powiatem t-gczyriskim.
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego rla przeprowadzeniu
badaf ultrasonograficznych u dzieci.

JJ

Umowa z 5 maja 2017 roku z Gminq Wyszkow orazfirmq
,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badai
ultrasonograficznych u dzieci.

34

Umowa z8 mala 2017 roku z Gminq Miastem Koszalin.
Przedmiotem umowy jest wspotpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badafi ultrasonograficznych u dzieci. Zleceniodawca
zobowiqzuje sig do przekazania na realizacjq zadania
Srodkow w wysokosci 39 500 zl. Koszt realizacji projektu
wyni6sl 38 923,87 zl a ro2nic7 w kwocie 576,13 zl
Fundacja zwrocila Miastu.

Umowa z9 maja2017 rokuzZespolem Opieki Zdrowotnej
,,Legionowo" . Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w
zakresie realizacji Programu polegajqcego na
przeprowadzeniu badai ultrasonograficznych u dzieci.

50

Umowa z9 maja2017 rokuzfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badah ultrasonograficznych u dzieci. Badania odbyly sig w
dniach 21-26 maia w Koszalinie.

37

Umowa z9maja2017 rokuzfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badan ultrasonograficznych u dzieci. Badania odbyty sig 20
maja w Slupsku.

38

Umowa z 2 czerwca 2017 roku z Gminq Milanowek
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badah ultrasonograficznych u dzieci.
.

Umowa z 5 czewca2OlT roku z Fundacjq Uczelni
t-azarskiego oraz firmq ,,Top Medical" Sp. z. o. o.
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie
r ealizaqi P ro g ra m u po e g aj qce g o n a p rze p rowa dze n u
badai ultrasonograficznych u dzieci.
I

40
Umowa z

I

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

0zl

1'l 000 zl

9660 zt

0zl

Ozl

0zl

0zl

Ozl

Ozl

0zl

0zl

i

czewvca 2017 roku z Gminq Kudawa-Zdroj

orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy
jest wspolpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badaf
ultrasonograficznych u dzieci.
41

Umowa z 5 lipca 2017 roku z Gminq Powiatem
Myszkowskim oraz firmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badah ultrasonograficznych u dzieci.

42

Umowa darowizny celowej z dnia 6 lipca 2017 z Fundacjq
ORLEN Dar Serca. Przedmiot umowy to darowizna w
kwocie 11 000 z+ onz karta przedplacona, paliwowa, o
wadosci 3 000 zl, Cel wsp6lpracy: realizacja badai
profilaktycznych USG.

43

Umowa z 10 sierpnia 2017 roku z GminqZawichost oraz
firmq ,,Top Medical'l Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonografi cznych u dzieci.

44
Umowa z 15 wrzeSnia 2017 roku z Gminq Lidzbarkoraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizacji Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badari
ultrasonograficznych u dzieci.

45
Umowa z3 pa2dziernika 2017 roku ze Stowarzyszeniem
Mamy z Opola oraz firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badai ultrasonograficznych u dzieci.

46
Umowa z 12 pa2dziernika 2017 roku z Gminq Miastem Elk
orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy
jest wsp6tpraca stron w zakresie realizaqi Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badah
ultrasonograficznych u dzieci.

47

9 996 zl
Umowa 224 oa2dziernika2017 roku z Miastem Belchat6w.
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
realizacji Programu polegajqcego na przeprowadzeniu
badah ultrasonograficznych u dzieci.

48

0zl

0zl

0zl

0zl

Umowa z 13 listopada 2017 roku z Gminq Wolomin oraz
firmq ,,Top Medical" Sp. z.o.o. Przedmiotem umowy jest
wsp6lpraca stron w zakresie realizaqi Programu
polegajqcego na przeprowadzeniu badari
ultrasonograficznych u dzieci.

49
Umowa z4 grudnia2017 roku z HB Reavis Poland Sp.
z.o,o. HB Reavis Construction PL So. z.o.o. HubHub
Poland Sp. z.o.o. orazfirmq,,Top Medical" Sp. z.o.o.
Przedmiotem umowy jest wspolpraca stron w zakresie
r ealizacji Prog ram u po legajqcego na przeprowadzen u
badah ultrasonograficznych u dzieci,
i

Uwaga, umowy w programie badari ,,NlE nowotworom u dzieci" w wigkszo5ci sq umowami tr6jstronnymi,
na podstawie kt6rych Fundacja realizuje program na pokladzie ambulansu bezplatnie dla spoleczno6ci,

miasta, partnera. Paftner ponosi koszt pracy lekarzy,ale rozliczagoztrzeciqstronq umowy -NZOZ-em,

zapewniajqcym zesp6l medyczny, kt6ry pracuje w ambulansie, na sprzqcie i materiatach Fundacji. Stqd
przych6d Fundacji r6wna sig 0 zl, a koszty nie sq rozliczane wg miejsc, ale rodzaj5w. Fundacja wie
dokladnie ile wynosi koszt polis, serwisu, paliwa, sprzetu, material6w medycznych, placy ale nie prowadzi
podzialu na czas i liczbg badari dla konkretnej miejscowo6ci,

