
            Kraków 23 października 2006 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Depertament Zezwoleń i Koncesji 

Ul Domaniewska 36/38 

02-672 Warszawa 

Dot.: Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na rzecz FMM (zezwolenie nr 115/2005) w okresie 

27 września 2005-31 sierpnia 2006  

         Sprawozdanie 
W nawiązaniu do pisma z dnia 13 października 2006 dotyczącego efektów przeprowadzonych 

zbiórek i wydatkowania zebranych funduszy na dzień 23 października 2006 oświadczamy, że: 

W okresie 27 września 2005- 31 sierpnia 2006 fundacja Mam Marzenie przeprowadziła na 

terenie Polski w 13 oddziałach zbiórkę publiczną w następujących formach: 

a) akcja pakowania zakupów w sklepach IKEA, Tesco i Carrefour 

przeprowadzona przez wolontariuszy w oddziałach fundacji w Katowicach, 

Poznaniu, Trójmieście , Krakowie, Warszawie Wrocławiu i Bydgoszczy  – 

zebrano  114,196.32 PLN 

b) akcja „ marzenie za grosik” – przeprowadzona w Gimnazjum integracyjnym nr 

4 w Kielcach i w 4 IV LO w Bydgoszczy – 6786.04 PLN  

c) akcja dystrybucji silikonowych bransoletek z logo fundacji przez studentów na 

uczelniach w grudniu 2005 i styczniu- marcu  2006 - 6855.00 PLN  

d) zbiórka podczas koncertu charytatywnego w Gdańsku – 9020.00 PLN 

e) dochod z dystrybucji biletów-cegiełek na koncert – galę w Poznaniu –i koncert 

charytatywny w Wieliczce – 13,946.00 

f) Zbiórka podczas przyjęcia w Polskiej Radzie Biznesu w Warszawie – 10 202 

PLN 

g) Piknik Dzien Dziecka w Warszawie – 502,82 

h) Festyn Rodzinny w Kielcach – 1711.55 

Ogółem w okresie 21.09.2005-31.08.2006 na konto zbiórek publicznych 

FMM wpłynęło 163,218.91 

Wszystkie środku finansowe zebrane w ramach zbiórki publicznej na konto w banku ING 

nr 88 1050 1445 1000 0022 9613 9005 w kwocie 113,439,27 PLN zostały do dnia  

5.12.2006 przeznaczone w całości na wypełnianie celów statutowych fundacji  
Koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem zbiórki publicznej to 565 PLN  (zakup 

puszek na akcje „Marzenie za grosik”) 

Na dzień. 5 grudnia  2006 na koncie zbiórek publicznych FMM pozostało          

49,779,64 PLN  , które w najbliższych miesiącach wydatkowane zostanie na 

spełniania marzeń z fundacyjnej „poczekalni”. 

  

Oświadczam, że powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie wyciągów 

bankowych z konta FMM i jest zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Piotr Piwowarczyk      

Prezes Zarządu FMM     


