
Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 

Fundacji Ronalda McDonalda przeprowadzonej w okresie 

13 grudnia 2010 r. – 31 października 2011 r. 

 

 

1. Nazwa i siedziba instytucji, która zbiórkę przeprowadziła (wnioskodawca): 

 

Fundacja Ronalda McDonalda 

00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24 

 

2. Nazwa władzy (organ administracji), która udzieliła pozwolenia oraz data i numer 

tego pozwolenia: 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzja nr 301/2010 z 13 

grudnia 2010 r., DZiK-VI-632-216-88/10/AH 

 

3. Dokładne przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki publicznej, 

stanowiącego sumę zebranych ofiar pomniejszoną o wskazane koszty zbiórki 

publicznej: 

 

Dochód ze zbiórki publicznej 560 533,62 

Koszty zbiórki publicznej 16 607,20 

Czysty dochód ze zbiórki publicznej 543 926,42 

 

Czysty dochód pochodzący z przeprowadzonej zbiórki publicznej został 

wykorzystany na: 

 

 Realizację programu profilaktycznych badań przesiewowych USG i 

akcji krwiodawstwa przeprowadzanych z wykorzystaniem 

specjalistycznego ambulansu medycznego należącego do Fundacji. 

 

 Pokrycie kosztów prowadzenia pokoju rodzinnego Fundacji 

zlokalizowanego na terenie Kliniki Rehabilitacji Centrum Zdrowia 

Dziecka 

 

 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania projektu 

wykonawczego Domu Rodzinnego Fundacji Ronalda McDonalda  

  

4. Wykonane zadania w ramach realizacji celów, na które dochód ten został 

przeznaczony oraz sumy albo ilości i rodzaj ofiar w naturze przekazane na każdy z 

tych celów.  

W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania 

zbiórki wszystkich zebranych darów winien poinformować organ o pozostałych 

darach oraz o sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe 

uzupełnienie sprawozdania o wydatkowaniu środków zebranych w ramach zbiórki. 

 

Zebrana w trakcie zbiórki kwota pozwoliła na: 

 

a) pokrycie kosztów związanych z eksploatacją specjalistycznego ambulansu 

medycznego wykorzystywanego do ogólnokrajowego programu badań 

profilaktycznych USG dzieci oraz akcji krwiodawstwa. 

 

Suma wymienionych niżej wydatków została pomniejszona o kwotę 172 

908,04 zł, która posłużyła do zamknięcia rozliczenia wcześniejszej zbiórki 

publicznej prowadzonej przez Fundację na podstawie decyzji 154/2009 z 8 

października 2009 r. (DZiK-VI-632-1-233/09/JS)  

 



Praca obsługi medycznej i administracyjnej 197 554,14 

Wynagrodzenie i delegacje kierowcy ambulansu  100 103,85 

Paliwo, parkowanie, mycie ambulansu 44 610,92 

Serwis i części zamienne ambulansu  48 389,87 

Materiały eksploatacyjne i medyczne materiały 

jednorazowe 7 749,88 

Ubezpieczenie ambulansu i akcji medycznej  18 254,26 

Pomniejszenie  - 172 908,04 

RAZEM 243 754,88 

 

b) Pokrycie kosztów prowadzenia pokoju rodzinnego oddanego do użytku 

rodziców i opiekunów dzieci rehabilitowanych w klinice Rehabilitacji Instytutu 

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

 

Wynagrodzenie personelu 43 320,00 

Artykuły spożywcze, środki czystości, drobne 

wyposażenie 

46 143,69 

RAZEM 89 463,69 

 

c) Pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem projektu wykonawczego 

Domu Rodzinnego dla rodziców i opiekunów dzieci leczonych w 

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 

 

Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej dla 

rozpoznania podłoża gruntowego pod budowę  

3444 

Wykonanie map sytuacyjnych i wyrysów w skali 2583 

RAZEM 6027 

 

 Suma wydatków na cele objęte przedmiotową zbiórką publiczną wyniosła  

339 245,57 zł. Do rozliczenia pozostaje więc kwota 204 680,85 zł. Kwota ta 

zostanie spożytkowana na ww. cele do końca II kwartału 2012 r. Do 30 czerwca 

2012 r. Fundacja przedłoży sprawozdanie uzupełniające. 

 

5. Wykaz kwotowo-rzeczowy kosztów przeprowadzenia zbiórki (z wyszczególnieniem 

rodzaju i kwot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie 

zbiórki); należy również podać procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej 

kwoty: 

 

Plomby do skarbon 6765 

Ulotki informacyjne do skarbon 1232,20 

Naklejki na skarbony 1168,50 

Skarbony 7441,50 

RAZEM 16 607,20 

Udział procentowy kosztów 3% 

 

 


