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Sprawozdanie z działalności Fundacji Mam Marzenie za rok 2009, sporządzone dla organów 
nadzoru prawnego, oraz jako informacja dla osób zainteresowanych. Sprawozdanie zostało 
zatwierdzone przez Zarząd FMM dnia 25 kwietnia 2010 r., Radę Programową 
dnia………………………, ogłoszone dnia ……………………… na stronie internetowej FMM 
www.mammarzenie.org, przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w dniu……………………… . 
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1. Opis działalności Fundacji Mam Marzenie. 
 

Fundacja Mam Marzenie powstała 14 czerwca 2003 roku w Krakowie, jako 
organizacja skupiająca ludzi dobrej woli, pragnących, w myśl idei wolontariatu, 
spełniać marzenia ciężko chorych dzieci. Jej powstanie zostało zainspirowane 
spełnieniem ostatniego życzenia Chrisa Greiciusa, którego historia stała się 
początkiem światowego ruchu spełniania marzeń chorych dzieci.  

Fundacja została powołana do życia w Polsce, by spełniać marzenia dzieci 
cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Działające w niej osoby chcą dostarczać 
chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które wniosą w ich życie 
radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.  Do programu Fundacji może 
zostać zakwalifikowane dziecko między 3 a 18 rokiem życia, cierpiące na 
zweryfikowaną przez lekarza prowadzącego i konsultanta medycznego fundacji 
chorobę zagrażającą jego życiu.  

Drugim celem działalności Fundacji jest pozyskiwanie do współpracy osób 
pragnących bezinteresownie pomagać chorym dzieciom realizować ich marzenia. Nikt 
z osób reprezentujących i działających na rzecz FMM nie pobiera za swoją pracę 
wynagrodzenia, a wolontariusze otrzymują jedynie zwrot kosztów poniesionych przez 
nich w związku z realizacja marzeń. Na początku  działalności FMM spełnianie 
marzeń odbywało się w  trzech miastach: Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Od 2007 
roku FMM działa już na terenie całego kraju, w 16 oddziałach. Fundacja, w ramach 
ograniczania kosztów administracyjnych, posiada tylko jedno biuro - w Krakowie, 
przy ul. Św. Krzyża 7. W pozostałych 15 oddziałach wolontariusze korzystają  
z uprzejmości zaprzyjaźnionych  firm, szkół, parafii,  które  nieodpłatnie  udostępniają  
im  lokale  na  cotygodniowe  zebrania.  

Rok 2009 był szóstym rokiem działalności FMM. W tym czasie, oddziały, 
kierując się przyjętymi zasadami, spełniały marzenia dzieci, organizowały różnego 
rodzaju akcje promocyjne oraz po raz pierwszy przygotowały Ogólnopolski Dzień 
Marzeń, będący marzeniem jednego z podopiecznych Fundacji. 
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2. Działalność statutowa Fundacji Mam Marzenie w 2009 
roku. 

 

W 2009 roku Fundacja Mam Marzenie spełniła 609 dziecięcych marzeń. 

Choć dziecięca wyobraźnia nie zna granic, marzenia spełniane przez FMM mieszczą 
się  
w jednej z 4 następujących kategorii: 

• Chciałbym/chciałabym dostać… - 432 marzenia 

• Chciałbym/chciałabym zobaczyć … - 109 marzeń 

• Chciałbym/chciałabym spotkać … - 43 marzenia 

• Chciałbym/chciałabym być… - 15 marzeń 

Podział ilości marzeń na poszczególne kategorie w całej Fundacji przedstawia wykres: 

 

Jak widać na powyższym wykresie  największy odsetek spełnionych przez fundację 
marzeń stanowią marzenia z pierwszej kategorii chciałbym dostać, w której  
marzyciele pragną otrzymać konkretny przedmiot, dzięki któremu mogą choć na 
chwilę zapomnieć o swojej chorobie. Na marzenia te składają się przede wszystkim 
marzenia komputerowe, stanowiące w tej kategorii 47 % marzeń oraz  pragnienia 
dotyczące nowego wystroju pokoju.  
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Sprzęt komputerowy stanowi 34% wszystkich marzeń spełnionych przez 
Oddziały FMM. 

 

Ilość marzeń spełnionych przez poszczególne oddziały przedstawia kolejny 
wykres: 
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Rozkład poszególnych kategorii w oddziałach został zilustrowany poniższa tabela: 

L
p. 

Oddział 
Fundacji 

Chciałby
m 

dostać…. 

Chciałby
m 

zobaczyć
… 

Chciałby
m 

spotkać… 

Chciałby
m być… 

Pozostałe 

1 Białystok 
 

18 4 1 0 1 

2 Bydgoszcz 
 

9 4 6 1 0 

3 Gorzów  
Wlkp. 

9 7 4 0 0 

4 Katowice 
 

46 10 5 1 2 

5 Kielce 
 

11 3 0 0 0 

6 Kraków 
 

64 9 1 1 1 

7 Lublin 
 

57 0 0 2 0 

8 Łódź 
 

13 2 2 0 0 

9 Olsztyn 
 

6 3 0 0 1 

10 Opole 
 

14 3 1 1 0 

11 Poznań 
 

31 13 4 2 0 

12 Rzeszów 
 

18 6 3 1 1 

13 Szczecin  
 

14 1 2 1 0 

14 Trójmiasto 
 

24 5 5 1 1 

15 Warszawa 
 

71 26 6 2 3 

16 Wrocław 
 

27 13 3 2 0 

Fundacja 
MAM 

MARZENIE 

432 109 43 15 10 
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3. Struktura organizacyjna Fundacji Mam Marzenie. 

 

Fundacja Mam Marzenie skupia wokół siebie ludzi pragnących 
bezinteresownie spełniać marzenia dzieci. Zgodnie ze Statutem FMM jej organami są: 

RADA PROGRAMOWA czuwająca nad wypełnianiem przez Fundację misji, 
do której została powołana, zatwierdzająca uchwały Zarządu, sprawozdania oraz 

nadzorująca wydatkowanie środków finansowych.  

W skład Rady Programowej na dzień 31 grudnia 2009 wchodzili: 

Przewodnicząca – dr Teresa Weber 

Prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska 

Red. Maciej Wierzyński 

Marcin Miszczak. 

 

ZARZĄD zajmuje się bieżącym kierowaniem pracami FMM, reprezentuje 
Fundację na zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem.  

W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2009 wchodzili: 

Prezes – vacat 

Wiceprezes – Marta Chodacka 

Członek Zarządu – Piotr Piwowarczyk. 

 

Wszyscy członkowie Rady Programowej i Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo. 
Posiedzenia Zarządu FMM odbyły się dwa razy - pierwsze w kwietniu, a drugie  
13  grudnia na wspólnym posiedzeniu z Radą Programową. W październiku 2009r.   
z funkcji członka Zarządu FMM zrezygnował Grzegorz Chajdaś. 

W listopadzie, na wniosek części koordynatorów oddziałów FMM 
przewodnicząca Rady Programowej dr Teresa Weber zorganizowała w Warszawie 
spotkanie z Zarządem i koordynatorami, na którym przedstawiono jej skargi na 
autorytarny sposób zarządzania fundacją przez prezes Ewę Stolarską oraz zarzuty 
łamania przez nią statutu FMM. W obliczu kryzysu w statutowym organie fundacji na 
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prośbę członków RP do zarządu wrócił jej założyciel Piotr Piwowarczyk.  13 grudnia 
odbyło się kolejne spotkanie RP i Zarządu FMM, na którym Rada Programowa 
odwołała Ewę Stolarską z funkcji prezesa fundacji.  

W związku z vacatem na stanowisku Prezesa oraz potrzebą powiększenia 
składu zarządu do pięciu osób, w styczniu 2010 roku odbyły  się wybory trzech 
nowych członków zarządu, wyłonionych spośród 6 kandydatów zgłoszonych przez 
oddziały FMM. Nowymi członkami Zarządu FMM zostali: Anna Żórawska 
(dotychczasowa koordynatorka oddziału w Warszawie), Karolina Adamska 
(koordynatorka oddziału w Poznaniu) oraz Łukasz Smardzewski (wolontariusz 
oddziału w Olsztynie). 

Fundacja Mam Marzenie ma swoją siedzibę w Krakowie przy ulicy  
Św. Krzyża 7. Fundacja posiada 16 oddziałów regionalnych, które nie posiadają 
jednak osobowości prawnej. W każdym oddziale wolontariusze raz w roku wybierają 
koordynatora, będącego reprezentantem oddziału na szczeblu ogólnopolskim oraz  
przedstawicielem Zarządu na terenie działania oddziału. Ważnym wydarzeniem dla 
Fundacji było ponownie otwarcie oddziału w Trójmieście (został zawieszony decyzją 
Zarządu w 2006 roku. ) 

 

Lp. Oddział 
Regionalny 
Fundacji 

Data 
powstania 

Koordynator 

1 Białystok 
 

08.05.2006 Barbara Bejtman /do 12.2009/ 
Marta Sasimowicz /od 12.2009/ 

2 Bydgoszcz 
 

25.09.2005 Krystyna Klaużyńska 

3 Gorzów  
Wielkopolski 

14.06.2006 Dorota Jurczyńska 

4 Katowice 18.05.2005 Patrycja Jakubczak /do 14.10.2009/ 
Sebastian Uzar / od 14.10.2009/ 

5 Kielce 
 

18.07.2006 Magdalena Zapała 

6 Kraków 
 

14.06.2003 Agnieszka Suder 

7 Lublin 
 

09.04.2006 Ewelina Pitala / do 12.2009/ 
Bartłomiej Czuba / od 12.2009/ 

8 Łódź 
 

20.12.2005 Dorota Balcerak 

9 Olsztyn 
 

29.06.2007 Anna Góralska /do 01.2009/ 
Małgorzata Olkowska /od 01.2009/ 

10 Opole 
 

21.11.2007 Ramona Witek 
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11 Poznań 
 

14.06.2003 Karolina Adamska 

12 Rzeszów 
 

26.09.2006 Tomasz Woźniak 

13 Szczecin  
 

25.06.2005 Anna Lang 

14 Trójmiasto 
 

20.02.2009* Joanna Werner 

15 Warszawa 
 

14.06.2003 Anna Żórawska 

16 Wrocław 17.01.2005 Marcin Cichoń /do 11.11.2009/ 
Alicja Siatka / od 03.12.2009/ 

/ stan na 31.12.2009/ 

 

 

Wolontariusze FMM stanowią jej największą siłę i są motorem napędowym jej 
działalności statutowej. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji udaje się spełniać największe 
marzenia chorych dzieci. Każdy z nich chce z potrzeby serca dawać radość ciężko 
doświadczonym przez los dzieciom. W zamian otrzymują jedynie  
i aż  uśmiech dziecka. Wolontariusze mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Aktywni 
wolontariusze mogą otrzymać na własną prośbę zaświadczenie o wolontariacie wraz z 
opinią o swojej działalności. W ostatnim czasie duży odsetek wolontariuszy stanowią 
studenci, którzy dzięki takiej pracy zdobywają doświadczenie zawodowe.  

W 2009 roku Fundacja Mam Marzenie liczyła 423 wolontariuszy, z  czego 

przeszkolonych było 365 osób. Wykres przedstawia ilość aktywnych wolontariuszy 
w poszczególnych oddziałach regionalnych. 
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4. Działalność promocyjna Mam Marzenie w 2009 roku. 

 

Fundacja Mam Marzenie prowadzi ogólnopolskie i regionalne akcje  
promujące  ideę spełniania marzeń ciężko chorych dzieci. Temu celowi służą 
organizowane różnego rodzaju imprezy, współpraca z mediami oraz innymi 
organizacjami społecznymi. 

Najważniejszym wydarzeniem promocyjnym FMM był w 2009 roku  
I Ogólnopolski Dzień Marzeń, obchodzony w całym kraju 12 września. Powstanie 
tego święta było związane z marzeniem jednego z podopiecznych Fundacji. Marzyciel 
wyraził pragnienie,  aby FMM przeprowadziła badania profilaktyczne dla dzieci z jego 
szkoły. To marzenie było impulsem do zorganizowania święta, w  trakcie którego 
chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na profilaktykę chorób nowotworowych. 
Większość oddziałów przygotowała na ten dzień gry i zabawy dla dzieci, którym 
towarzyszyły profilaktyczne badania przesiewowe dzieci pod kątem wczesnego 
wykrywania nowotworów. Niektóre oddziały przygotowały również szkolenia dla 
lekarzy pierwszego kontaktu. Przygotowano dla rodziców specjalne ulotki 

informujące o pierwszych symptomach choroby nowotworowej. Organizacja tego 
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święta była sprawdzianem skuteczności działalności promocyjnej i samodzielności 
oddziałów FMM. Wszystkie oddziały, które przygotowały obchody Dnia Marzeń 
wspaniale wywiązały się z tego zadania. Dzień Marzeń był  opisywany i szeroko 
komentowany w mediach lokalnych, co przypomniało o działalności Fundacji 
a przede wszystkim zwróciło uwagę na potrzebę badań profilaktycznych.  

Drugim ważnym wydarzeniem była Wielka Gala Charytatywna Fundacji 

Mam Marzenie organizowana już po raz piąty w Poznaniu. 19 grudnia 2009 roku  
w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się koncert z udziałem  znanych  
artystów i muzyków, w trakcie którego spełniono marzenia kilkorga dzieci  
oraz zebrano środki  na  realizację  kolejnych. Gala była swoistym podsumowaniem 
działalności oddziału poznańskiego FMM w 2009 roku.  

Oddział krakowski zorganizował 12 stycznia 2009 roku charytatywny 
kabareton Paka Marzeń. Dochód z tej imprezy został przeznaczony na realizację 
marzenia 4 -letniej Weroniki, która  chciała  pojechać  do Eurodisneylandu.  

Od 20 lutego 2009 po ulicach Warszawy jeździ „Tramwaj Marzeń”. Jest to 
wagon oklejony reklamą FMM „Podaruj Im Magiczną Moc Marzenia”. Reklama ta 
została wykonana bezpłatnie, a tramwaj będzie jeździł w barwach fundacji do połowy 
2010  roku.  

20 września 2009 roku olsztyński oddział FMM uczestniczył w uroczystym 
finale Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Przy ul. Sielskiej  
w Olsztynie, olsztynianie zasłużeni dla miasta zasadzili drzewa. Symboliczne "zielone 
płuca" miasta sadzili m.in. olsztyńscy rowerzyści, siatkarze, piłkarze, szczypiorniści 
oraz władze miasta i gminy. „Drzewo Marzeń” rośnie tuż obok tego zasadzonego 
przez Piotra Bałtroczyka, który co roku wspiera oddział w prowadzeniu "Koncertu jak 
Marzenie". Fundacja Mam Marzenie była jedyną fundacją działającą na terenie 
miasta, która została zaproszona do tej akcji. 

 
Oddział wrocławski zorganizował 10 października 2009 „Wrocławski 

Krwiobieg”. Akcja zbierania krwi dla wrocławskich szpitali nie tylko pozwoliła 
dostarczyć 47 litrów krwi, ale również rozreklamowała wśród mieszkańców stolicy 
Dolnego Śląska misję FMM.  

Inne regionalne działania promocyjne FMM: 

- przedstawienie teatralne „Legendy Celtyckie” /oddział Katowice/ - dochód  
z przedstawienia został przeznaczony na spełnienie marzenia Oli,   
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- Mikołajki z Fundacją Mam Marzenie /oddział Katowice/ - impreza dla 
mieszkańców Katowic, w trakcje  której spełniono trzy marzenia; 

- wyprawa rowerowa z Krakowa nad morze /oddział Kraków/ - akcja na rzecz 
spełnienia marzenia Ani, 

- koncert Majki Jeżowskiej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym /oddział 
Lublin/,  

- „II Koncert jak Marzenie” /oddział Olsztyn/ - koncert charytatywny,  
z którego dochód został przeznaczony na spełnianie dziecięcych  marzeń w oddziale, 

- mecz charytatywny „Kabareciarze kontra opolscy księża” /oddział Opole/ - 
dochód z tej imprezy został przeznaczony na realizację marzenia Szymona,  
który chciał popływać z delfinami, 

- piknik z okazji 50. spełnionego marzenia /oddział Rzeszów/ - impreza,  
w której uczestniczyli podopieczni oddziału, 

- udział w Charytatywnym Turnieju Golfowym w Rajszewie /oddział 
Warszawa/, 

- akcja „Świąteczna Magia z Mam Marzenie” /oddział Warszawa/ - malowanie 
z  dziećmi aniołków na szkle, które zostały rozdane jako podziękowania dla 
sponsorów, 

- akcja „Gwiezdne wojny w Centrum Zdrowia Dziecka /oddział Warszawa/  
- w wigilijny poranek na oddział onkologiczny zawitali bohaterowie Gwiezdnych 
Wojen, którzy rozdali dzieciom klocki Lego,  

- Dzień Dziecka w Klinice Transplantologii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
we Wrocławiu /oddział Wrocław/.  

W 2009 roku misję fundacji propagowała w wywiadach telewizyjnych, 
radiowych i prasowych honorowa Ambasador fundacji – aktorka, pani Małgorzata 
Kożuchowska. 

 

5. Źródła pozyskiwania funduszy przez FMM. 

Od 17 maja 2004 roku FMM posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, 
co  umożliwia podatnikom przekazywanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. 
Odpisy od podatku są głównym źródłem finansowania działalności fundacji. W 2009 
roku FMM otrzymała: 1 357 185,30 zł. 
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Wartość 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Fundacji Mam Marzenie. 

 

Środki z 1% wykorzystywane są przede wszystkim przy realizacji marzeń 
ekspresowych oraz realizacje marzeń z okazji Dnia Dziecka czy Świąt Bożego 

Narodzenia.  

Aby przekonać podatników do przekazania właśnie FMM 1% podatku, 
Fundacja przygotowała kampanię reklamową pod hasłem „1% - wiele marzeń”. Przy 
udziale ambasador Fundacji, Pani Małgorzaty Kożuchowskiej, przygotowano spoty 
radiowe i telewizyjne. Wydrukowano  również  ulotkę zachęcającą do wspierania idei 
spełniania marzeń przez odpis podatkowy.  

Fundacja kontynuowała w 2009 roku wysiłki zmierzające do pozyskania 
sponsorów strategicznych w ramach akcji „Zaadoptuj marzenie”. Dziesiątki lokalnych 
firm działających w miastach gdzie znajdują się oddziały FMM zdecydowało się 
przekazać środki finansowe lub samemu zakupić prezenty, o których posiadaniu 
marzyli nasi podopieczni. Niektóre firmy wspierały misję fundacji jednorazowo, ale 

coraz bardziej powiększała się grupa, która cyklicznie pomaga w realizacji dziecięcych 
marzeń.  

Fundacja Mam Marzenie rozpoczęła w 2009 roku współpracę z biurem 
podróży Rainbow Tours i na mocy zawartego z nim  porozumienia biuro sfinansowało 
wyjazdy 12 podopiecznych do wybranych krajów europejskich. Również w tym roku, 
wspólnie z  Chatą Polską, zorganizowano zbiórkę w sklepach tej sieci. Uzyskane  
środki  zostaną  przekazane  na realizację  marzeń. 
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Akcją cieszącą się szczególnym zainteresowaniem i coraz bardziej popularną 
wśród darczyńców jest  projekt  pod tytułem „Zamień kwiaty na marzenia”. Pomysł tej 
akcji opiera się na idei przeprowadzenia wśród gości weselnych lub żałobników na 
pogrzebie prywatnej zbiórki pieniędzy. Goście proszeni są o przekazanie środków 
przeznaczonych na zakup kwiatów na rzecz FMM. W 2009 roku w  całej Polsce 
przeprowadzona takie zbiórki 79 razy i zebrano na nich ponad 100,000 PLN. 

 

6. Nagrody i wyróżnienia dla Fundacji Mam Marzenie  
w 2009 roku. 

 

Fundacja Mam Marzenie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji 
pozarządowych w Polsce. Dzięki przychylności mediów, oparciu swojej działalności 
wyłącznie o bezinteresowną pracę wolontariuszy oraz przejrzystości działania, 
oceniana jest przez sektor biznesowy jako wiarygodny partner w ich programach 
realizowanych w ramach polityki CSR (corporate social responsibility). Działalność 
Fundacji została sprawdzona pod względem merytorycznym przez przeprowadzoną  
w 2009 kontrolę  z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pod koniec 
2009 roku Rada Programowa zleciła przeprowadzenie pierwszego w historii FMM 
profesjonalnego  audytu finansowego, który pozwoli przeanalizować i usprawnić 
przepływ funduszy wewnątrz organizacji. Taka przejrzystość działania przynosi 
oprócz pozytywnej opinii wśród sponsorów efekty w postaci  różnego rodzaju nagród  
i wyróżnień dla fundacji, jej poszczególnych oddziałów i wolontariuszy. 

Najważniejszą nagrodą jaką Fundacja Mam Marzenie otrzymała w ostatnim 
roku była nagroda „Perła Medycyny”, którą przyznano za "szczególną wrażliwość 

na ludzkie potrzeby oraz nieocenioną pomoc w ratowaniu życia". Gala wręczenia 
nagrody odbyła się 14 listopada 2009 roku w Warszawie.  

Oddział wrocławski otrzymał nagrodę „Kropla Życia”. Nagroda została 
przyznana w trakcie Dziewiątego Spotkania Pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.  

Wyróżnienia indywidualne dla wolontariuszy: 

- Barbara Bejtman -  laureatka konkursu Społeczna Duża i Nobel Studencki 2009 
oraz finalistka konkursu Primus Inter Pares Ekspert w kategorii Pedagog; 

- Bartłomiej Czuba – Wolontariusz Roku 2009 województwa lubelskiego. 
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